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Resumo

O presente estudo pretende verificar como variam as diferentes

dimensões da Inteligência Emocional Percebida (Atenção, Clareza e

Reparação Emocional) nas pessoas de ambos os géneros, com idades

compreendidas entre os 54 e os 72 anos, praticantes e não praticantes de

actividade desportiva.

A amostra é constituída por 100 sujeitos, dos quais 50 são praticantes e

50 não praticantes.

O instrumento utilizado para avaliar a Inteligência Emocional foi o Trait

Meta-Mood Scale (TMMS-24) (Fernández-Berrocal et al, 2004) o qual é

constituído por 24 itens que pretendem medir três dimensões que são: atenção

às emoções, clareza de sentimentos e reparação do estado emocional. Tal

permitiu-nos obter um indicador da inteligência emocional percebida mediante

as três dimensões acima mencionadas.

Para o tratamento das questões fundamentais relativas à temática do

estudo foram utilizados, para a dimensão atenção às emoções os testes Mann-

Whitney e o Kruskal-Wallis, e para as restantes dimensões foram utilizados o T

de Student, Anova one-way, e ainda o teste Tukey.

De uma forma geral os resultados indicaram que os praticantes obtiveram

valores médios superiores em todas as dimensões do questionário, tendo-se

verificado a existência de diferenças estatisticamente significativas entre

praticantes e não praticantes na primeira dimensão (atenção às emoções).

Observámos ainda que as mulheres, em ambos os grupos, obtiveram valores

médios superiores em relação aos homens, com excepção da última dimensão

(reparação do estado emocional) em que foram os homens que, em ambos os

grupos, obtiveram um valor médio superior. Relativamente ao escalão etário foi

possível verificar que existiram diferenças estatisticamente significativas entre

praticantes e não praticantes na primeira dimensão no escalão etário 60-65

anos e na última dimensão no escalão etário 66-72 anos.

Palavras-chave: ACTIVIDADE DESPORTIVA, ENVELHECIMENTO,

EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PERCEBIDA, TMMS-24.
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Abstract

This research intends to verify how the different dimensions from

emotional intelligence perceived (Attention, Awareness and emotional recovery)

differ in people who practice and don’t practise any kind of sport, from both

sexual genders whose age is situated within the 54 and the 72 years old.

This illustration is made of one hundred individuals, 50 of them are

physically active while the other 50 are not.

The tool which was used to access the Emotional Intelligence was the

Meta Mood Scale (TMMS –24) (Fernández-Berrocal et al, 2004). This scale is

made of 24 items which aim to measure three dimensions. These are, paying

attention to one’s emotions, awareness of one’s feelings and recovery from

one’s emotional conditional. That allowed us to obtain and indicator of the 

emotional intelligence perceived before the three dimensions mentioned above.

In order to deal with the essential questions concerning the topic of this

research, we used the following tests, the Mannwhitney and the Kruskal –

Wallis for the paying attention to one’s emotions dimension, the T of student, 

Anova One-Way and Tukey Test for the other dimensions.

In a general way, the results indicated that the practises achieved superior

medium values in all the dimensions of the questionnaire. However, in the first

dimension, we were able to verify the existence of substantial statistical

differences between the people who practise and the ones who don’t practice 

any kind of sport. We also remarked that, in both groups, the women achieved

higher medium values in comparison with the men, except in the last dimension.

In the recovery from one’s emotional conditional, in both groups, the men 

obtained a higher medium value. As far as their age is concerned, it was also

possible to verify that there were some substantial statistical differences

between the one’s who are physically active and those who are not. This 

happens in the first dimension with the individuals in their 60-65s years old, as

well as in the last dimension with the individuals in their 66-72s years old.

Key words: SPORTS ACTIVITY; AGING; EMOTIONS; PERCEIVED

EMOTIONAL INTELLIGENCE; TMMS - 24
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Résumé

La présente étude prétend vérifier comme varient les différentes

dimensions de l’Intelligence Émotionnelle Perçue (Attention, Clarté et 

Réparation Émotionnelle) des individus du sexe masculin et féminin, d’âge 

compris entre les 54 et les 72 ans, soient-ils pratiquants ou non d’activité 

sportive. L’échantillon est constitué par 100 personnes –50 pratiquants et 50

non--pratiquants.

L’instrument utilisé pour l’évaluation de l’Intelligence Émotionnelle a été 

le Trait Meta-Mood Scale (TMMS- 24) (Fernández-Berrocal et al, 2004) qui est

constitué par 24 items qui prétendent mesurer trois dimensions, à savoir:

attention aux émotions, clarté de sentiments et réparation de l’état émotionnel. 

Tel nous a permit d’obtenir un indicateur de l’intelligence émotionnelle perçue 

au moyen des trois dimensions ci--dessus référées. En ce qui concerne le

traitement des questions fondamentales relatives à la thématique de l’étude on 

a utilisé, pour la dimension attention aux émotions, les tests Mann-Whitney et

Kruskal-Wallis, et, pour les restantes dimensions, le T de Student, Anova one

way et le tukey test. D’une façon générale, les résultats nous indiquent que les

pratiquants obtiennent des valeurs moyennes supérieures dans toutes les

dimensions du questionnaire. On vérifie aussi des différences significatives

entre les pratiquants et les non-pratiquants concernant à la première dimension

(attention aux émotions). On observe encore que, en comparaison aux

hommes, les femmes des deux groupes obtiennent des valeurs moyennes

supérieures, à l’exception de la dernière dimension (réparation de l’état 

émotionnel). Effectivement, dans cette dimension ce sont les hommes des deux

groupes qui présentent une valeur moyenne supérieure. En observant les

résultats obtenus par tranche d’âge, on  peut vérifier qu’il existedes différences

significatives entre les pratiquants et les non-pratiquants dans la première

dimension dans l’échelon d’âge entre 60-65 ans et dans la dernier dimension

dans l’échelon d’âge entre 66-72 ans.

Mots clés: ACTIVITE SPORTIVE, VIEILLISSEMENT, EMOTIONS,

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE PERÇUE, TMMS-24.



XVI



XVII

Lista de Abreviaturas

AF–Actividade Física

IE–Inteligência Emocional

IEP–Inteligência Emocional Percebida

OMS–Organização Mundial de Saúde

QI -Quociente de Inteligência

QE–Quociente Emocional

TMMS–Trait Meta-Mood Scale



XVIII



- 1 -

1. INTRODUÇÃO

Aquele que duvida e não investiga torna-se

não só infeliz mas também injusto.

(Pascal)

As projecções da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram que

entre 1950 e 2025, a população de idosos terá crescido dezasseis vezes

enquanto que a população total não terá aumentado mais do que cinco vezes

(Santiago, 1999). A mesma autora refere ainda que a tendência para o

envelhecimento populacional é global. Tornando-se, desta forma, cada vez

mais comum viver na velhice. Assim, o envelhecimento na Europa e no Mundo

será, no entender de Mota e Carvalho (2006) um desafio importante para o

novo século, pelo que a sociedade se irá ver confrontada com três problemas

neste domínio, que são: o aumento de pessoas idosas activas, exigindo novas

estruturas sociais e oportunidades; o aumento do número de pessoas idosas

com deficiências ou com limitações, exigindo novas intervenções; e novos

desafios nos planos económico, social e tecnológico, abrangendo a população

envelhecida.

Fernández-Berrocal et al. (2003) referem que o envelhecimento é um

processo comum a todos os indivíduos e que implica um progressivo reajuste e

uma adaptação na vida das pessoas. Ballone (2002, pág.1) acrescenta ainda

que a dinâmica psíquica do idoso é “exuberante, rica e complicada”, peloque o

seu equilíbrio psíquico depende, basicamente, desta adaptação. O

envelhecimento é por isso considerado como sendo um processo complexo,

influenciado por diferentes variáveis como a genética, o estilo de vida e as

doenças, que interagem entre si e são determinantes no modo como

alcançamos determinada idade (Mazzeo et al, 1998, cit. Babo, 2006).

No entanto, todos sabemos que não é fácil ser-se idoso na sociedade

actual, sendo esta caracterizada por Ballone (2002, pág.6) como

“exclusivamente alicerçada na produtividade, no lucro imediato e na utilidade 

das pessoas”. Assim, os idosos são considerados como inúteis, tendo de se 
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confrontar muitas das vezes com o isolamento físico e psicológico, o que

juntamente com os acontecimentos que afectam o seu modo de vida, tais

como, a saída do mercado de trabalho, a perda de relações sociais, pode

provocar sentimentos de solidão, baixa auto-estima e dificuldades em encontrar

formas alternativas de ultrapassar positivamente os problemas (Babo, 2006).

Desta forma, e de acordo com Ballone (2002), o relacionamento do idoso com

o mundo é caracterizado pelas dificuldades adaptativas ao nível emocional,

sendo natural que mesmo os indivíduos relativamente equilibrados

emocionalmente durante a vida, tendam a descompensar com a velhice.

Escada (2003) explica que, devido às mudanças constantes, à pressão do

tempo a que estamos sujeitos e a outras características da vida moderna,

exige-se cada vez mais que as pessoas possuam características como a

polivalência, o espírito prático, a flexibilidade, a criatividade e a capacidade

para resolver conflitos. Assim, serão as pessoas que estiverem melhor

preparadas para este turbilhão de emoções que irão alcançar o sucesso

pessoal e profissional. Na vida é preciso tomar decisões constantemente, pois

elas fazem parte do nosso quotidiano. No entanto, esta tomada de decisões

implica a utilização não só da razão mas também das emoções, pois são estas

que nos alertam para as escolhas que precisam de ser tomadas (Mourão,

2002). Goleman (1995, pág. 66) acrescenta ainda que “essas decisões não 

podem ser bem tomadas apenas através do uso da razão; exigem intuição e a

sabedoria emocional que acumulamos de experiências passadas.”

Assim, e como forma de responder às novas exigências que esta

sociedade nos coloca, necessitamos de recorrer a um novo tipo de inteligência

que combina as emoções e a importância da sua correcta gestão para o

sucesso das nossas vidas. Actualmente, o Quociente de Inteligência (QI) não é

suficiente para obtermos êxito, sendo necessário possuir também um elevado

Quociente Emocional (QE). Queroz e Neri (2005) reconhecem a importância da

inteligência emocional, uma vez que esta se encontra relacionada com a

competência para reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, para

administrar as próprias emoções e os relacionamentos, encontrando-se

também relacionada com a auto motivação para lidar com as dificuldades
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encontradas no curso da vida. Ser inteligente emocionalmente possibilita ao

homem administrar com eficácia as suas emoções e canalizá-las para o seu

bem-estar e felicidade, interferindo de forma positiva nas esferas da vida para o

alcance das metas propostas (Mourão, 2002).

Assim, é neste contexto onde os valores e as relações humanas sofrem

alterações pela sobreposição do ter em relação ao ser, que a inteligência

emocional ganha a sua importância ao possibilitar novas reflexões, sendo

possível ter uma vida feliz e harmoniosa a partir da consciência de si mesmo,

da administração das emoções, da auto motivação, da empatia e da

sociabilidade que poderá dar novos rumos à vida das pessoas (Mourão, 2002).

Camarin e Bortot (1998, cit. Silva 1999, pág. 17) afirmam que “o grande 

desafio se traduz em envelhecer bem, ou seja, continuar a ser cérebro

pensante com coração capaz de sentir”.

Existem vários estudos que referem a importância que a prática de

actividade desportiva assume nos aspectos de ordem psicológica e emocional,

principalmente na população mais idosa. De acordo com Bento (1999) existem

estudos dedicados à avaliação de efeitos psicossociais da actividade

desportiva nos idosos, que apontam no sentido da melhoria do sentimento de

auto-valia e do bem estar geral, da estabilidade emocional e da redução de

estados de depressão, entre outros aspectos. Este autor acrescenta ainda que

através das vivências motoras são estimuladas e solicitadas todas as

dimensões da personalidade.

Também no domínio da Inteligência Emocional têm sido realizados vários

estudos, associando-a ao bem-estar subjectivo, à auto-estima, à estabilidade

emocional, à depressão, entre outras variáveis. No entanto, apenas

encontramos um estudo que relacionasse a prática de actividade física e a

Inteligência Emocional Percebida (IEP) em pessoas idosas.

Assim, e tendo em conta a importância do que foi enunciado

anteriormente, foi estabelecido como objectivo geral do nosso trabalho verificar

como variam as diferentes dimensões da Inteligência Emocional Percebida

(Atenção, Clareza e Reparação Emocional) nas pessoas de ambos os géneros,
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com idades compreendidas entre os 54 e os 72 anos, praticantes e não

praticantes de actividade desportiva.

1.1. Estrutura do trabalho

Este estudo pretende responder aos objectivos formulados, por isso

obedeceu à seguinte estrutura:

O primeiro capítulo apresenta sucintamente o presente trabalho, na qual

se define a temática do estudo.

O segundo capítulo contém a revisão da literatura, onde fazemos uma

abordagem geral acerca dos conceitos mais importantes.

O terceiro capítulo fomenta os objectivos e as hipóteses da pesquisa.

O quarto capítulo centra-se na metodologia utilizada na realização do

estudo, caracterizando a amostra, a descrição dos instrumentos utilizados e os

procedimentos estatísticos.

No quinto capítulo apresentamos a análise e interpretação dos resultados

obtidos.

No sexto capítulo encontramos a discussão dos resultados, onde

contrastamos os nossos resultados com outros que foram obtidos em estudos

semelhantes ao nosso.

O sétimo capítulo remete para as principais conclusões deste estudo.

No oitavo capítulo fazemos referência a algumas sugestões para futuros

trabalhos realizados neste domínio.

Relativamente ao nono capítulo, este indica as referências bibliográficas

consultadas para a realização deste estudo.

O décimo capítulo contém os anexos que foram utilizados no decorrer

desta investigação, mais concretamente, o inquérito entregue aos avaliados.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

1–Inteligência: Perspectiva histórica

De acordo com a literatura, a inteligência é um dos temas mais estudados

e ao mesmo tempo “teimosamente controversos” (Morais, 1996), no domínio da

psicologia. O seu estudo remonta mesmo a Aristóteles que fez a divisão das

funções mentais em categorias estáticas e dinâmicas (Fonseca, 1996).

Relativamente à definição de inteligência, é possível verificar que na

literatura não existe uma única definição deste conceito (Alves, 1995).

Sternberg (1990, pág. 33) acrescenta que talvez existam “tantas definições de

inteligências quantos os investigadores e teóricos da inteligência que existem”. 

Alves (1995) afirma que este desacordo resulta fundamentalmente da confusão

que se estabelece entre natureza e uso da inteligência, o que reflecte grandes

diferenças devido às diferentes posições que cada um assume em relação à

sua natureza. Já Eysenck (1988, cit. Alves, 1995, pág. 13) refere que este

problema de definir tal conceito resulta do facto de o “termo ser, 

tradicionalmente, usado em três sentidos diferentes (inteligência biológica,

social e psicométrica), os quais não deixam de estar relacionados, mas têm

que ser rigorosamente definidos…”

Também filósofos e teólogos, como São Tomás de Aquino e Santo

Agostinho, definiram este conceito, afirmando tratar-se de uma dádiva divina

inata e adquirida (Fonseca, 1996).

No final do século XIX surge Galton a definir a inteligência como sendo

algo essencialmente hereditário e relacionado com as capacidades básicas

sensoriais e motoras (Morais, 1996). Também com ele surge a preocupação de

tornar este constructo mensurável, visto que nesta época se acreditava que

“um facto só poderia reclamar-se de científico quando fosse passível de ser

medido” (Galton, 1883, cit. Morais, 1996, pág. 1).

Ao longo da história deste constructo encontramos várias abordagens

encerrando diferentes perspectivas.
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A primeira abordagem que a literatura referencia é a denominada por

Factorial, psicométrica ou ainda diferencial. Segundo esta abordagem, a

inteligência era essencialmente hereditária, estável e complexa, sendo passível

de quantificação. Segundo Morais (1996) é a existência –ou avaliação –e não

o funcionamento da inteligência o aspecto primordial. Desta forma, surgem

testes diversificados e o conhecido QI. Nesta abordagem encontramos um

modelo perspectivado por Spearman (1927), onde este defende que a

inteligência constitui uma habilidade geral, uma função fundamental, a que

chamou factor geral (factor G).

No entanto, a esta posição que reclamava a existência de uma

inteligência única, contrapôs-se uma outra que defende a existência de

diferentes aptidões. Thursthone (1938) identificou nove factores, e

posteriormente, sete, sendo estes considerados independentes, pelo que foram

construídos testes específicos para a avaliação de cada um desses factores.

Guilford (1956, 1964, cit. Morais, 1996) foi outro autor muito significativo

desta posição multifacetada da inteligência. Este último não considerou a

existência de um factor geral, tendo apontado 150 aptidões resultantes da

combinação de três dimensões: a operação mental, o conteúdo e o produto.

No entanto, eis que surge uma nova perspectiva que defende que a

inteligência poderia também ser algo estruturado em níveis de complexidade

diferentes. Segundo Morais (1996) continuaria a questão da

unicidade/pluralidade da inteligência, não pelo registo da divergência, mas

antes pelo da complementaridade. Desta forma, dois nomes se distinguem,

Vernon e Cattel. Vernon (1961, cit. Morais, 1996) encontra-se associado a uma

estrutura hierárquica da inteligência, abordando nela quatro níveis, sendo o

nível mais genérico o factor g de Spearman. Este autor estabelece assim um

percurso analítico sobre a inteligência indo do pólo mais global para o mais

específico.

Por sua vez, Cattel defende a existência de dois factores que viriam a ser

responsáveis pelo nome a atribuir à sua teoria “inteligência fluída e inteligência

cristalizada” (Horn e Cattel, 1966,1967, cit. Morais, 1996). Desta forma, a

inteligência fluída corresponde, segundo Fonseca (1996, pág.20) à “agregação
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do factor g com as habilidades espaciais, mais relacionada com a percepção

de relações complexas”, enquanto que a inteligência cristalizada resulta, 

segundo o mesmo autor “da associação do mesmo factor g com as habilidades 

verbais, mais relacionadas com os julgamentos pessoais ensinados, integrando

processos verbais e numéricos”.

Assim, e de acordo com Morais (1996), parece ganhar ênfase a dimensão

de funcionamento e não apenas de descrição da inteligência.

Posteriormente, surge Jensen com o seu modelo hierárquico das

habilidades cognitivas, subdividindo a inteligência em dois níveis: nível I que

corresponde a um tratamento básico da informação (muito relacionado com a

memória a curto prazo), e o nível II já implicando a manipulação da informação

em operações de relacionamento, dedução, transferência e planeamento de

estratégias (Jensen, 1969, 1982, cit. Morais 1996). Reforçando esta posição

encontram-se outros autores “factoriais”, tais como Vernon (1981), Eysenck

(1971) ou mesmo Humphreys (1979), apesar de este último defender que o

factor g depende não só de características genéticas mas também de factores

ambientais (Morais, 1996).

Posteriormente aparece a abordagem desenvolvimental, em que a

inteligência é concebida não como algo estável mas antes em progressão, ou

seja, é não mais falar em inteligência mas em desenvolvimento cognitivo

(Morais, 1996). Neste contexto sobressai o nome de Piaget. Segundo esta

abordagem a inteligência é encarada como sendo um fenómeno em

desenvolvimento, dependendo esse processo de quatro factores (Piaget e

Inhelder, 1979, cit. Morais, 1996), sendo eles, a maturação do sistema nervoso,

os mecanismos reflexos de adaptação do 1º mês de vida, a interacção com o

exterior e ainda um factor relacionado com a equilibração, sendo este distinto

dos outros, mas que os implica (Morais, 1996). Desta forma, a criança vai

sendo inteligente de forma qualitativamente diferente consoante o estádio em

que se encontrar (Morais, 1996). Piaget defende a existência de quatro

estádios no desenvolvimento, sendo o primeiro deles o sensório-motor (nos

dois primeiros anos de vida), seguindo-se o pré-operatório (2-7 anos), o

operatório concreto (7-12 anos), e, por fim, o operatório formal (12-17 anos).
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De acordo com Morais (1996), este desenvolvimento é considerado como

sendo universal, sendo a sequência dos estádios invariante, isto é, a aquisição

de um novo estádio pressupõe a aquisição dos anteriores. O mesmo autor

refere ainda que dentro do mesmo estádio podem acontecer aquisições

dependentes da mesma estrutura em momentos ligeiramente diferentes.

Só a partir dos anos 70 se começaram a enfatizar as explicações do

desenvolvimento cognitivo a partir de variáveis sociais (Almeida, 1988, cit.

Morais, 1996).

Mais tarde surgiram os modelos de Gardner (1993) e de Sternberg (2000),

que sugeriam a existência de uma diversidade de inteligências: as inteligências

múltiplas.

Sternberg (1985, cit. Fonseca, 1996) refere que a inteligência nos fornece

meios para nos governarmos a nós próprios, de tal forma, que os nossos

pensamentos e acções se organizam de forma coerente e intencional tendo em

consideração tanto as nossas necessidades internas, como as necessidades

do meio ambiente. Este autor fez uma analogia entre as funções da inteligência

do indivíduo e as funções de um governo, defendendo que esta comparação

pode ser efectuada em termos de níveis, de formas, de âmbito, de espectro e

de eficácia (Fonseca, 1996).

De acordo com Fonseca (1996), a eficácia do auto governo mental, ou

seja, da inteligência, é produto de muitas componentes, na medida em que ela

pode ser avaliada e compreendida a partir de múltiplas perspectivas. Em

seguida (cf. Figura 1) é possível observarmos um esquema da teoria defendida

por Sternberg (1985).
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Teoria Triárquica da Inteligência de Sternberg (1985)

Figura 1: Teoria Triádica da Inteligência de Sternberg (1985)

De acordo com esta teoria, existem três tipos de inteligências diferentes:

componencial, experiencial e contextual.

A inteligência componencial enfatiza a eficácia do processamento de

informação. Pessoas com elevada inteligência componencial pensam de forma

mais crítica e analítica.

A inteligência experiencial enfatiza o critério e a habilidade para formular

novas ideias.

A inteligência contextual enfatiza a inteligência num sentido prático.

Pessoas com elevada inteligência contextual rapidamente reconhecem quais

- Habilidade para pensar de forma

abstracta.

- Baseia-se no processamento de

informação.

- Metacomponentes: componentes de

performance e componentes de aquisição

dos conhecimentos.

- Interacção entre os componentes.

- Habilidade para formular novas ideias,

para combinar convenientemente factos ou

informações que não se encontram

relacionados.

- Habilidade para se adaptar às alterações

das condições do envolvimento e para o

moldar, de forma a maximizar um

desempenho, e compensar uma das

fragilidades.

Inteligência

Componencial

Inteligência

Experiencial

Inteligência

Contextual
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os factores que influenciam o sucesso em várias tarefas e são peritos não só

para se adaptarem, mas também para moldarem o seu envolvimento, e por

isso conseguem atingir várias metas.

Gardner (1993) postulou a existência de sete inteligências diferentes e

independentes, sendo elas:

1- Inteligência corporal e cinestésica: como capacidade para utilizar e

controlar o corpo e a motricidade em tarefas motoras complexas e em

situações novas ou em manipular objectos de forma criativa e diferenciada para

resolver novos problemas (ex. dança e desporto);

2- Inteligência espacial: como capacidade para relacionar o espaço

próprio com o espaço envolvente, gerindo distâncias e pontos de referência,

bem como percepcionar vísuo-espacialmente objectos e combinar situações

mentalmente (ex. arte, engenharia, ciências);

3- Inteligência linguística: como capacidade para adquirir, compreender,

expressar e dominar linguagens, pondo em jogo a mestria da semântica, da

fonologia, da sintaxe e da pragmática (ex. escrita, poesia e teatro);

4- Inteligência lógico-matemática: como capacidade de compreender leis

básicas da Natureza, bem como a capacidade lógica-quantitativa que permite

ordenar factos, objectos, quantidades, etc. (ex. física, química, biologia,

filosofia…);

5- Inteligência musical: como capacidade para combinar e compor sons

não verbais em sequências rítmicas harmoniosas, melódicas e hedónicas (ex.

música);

6- Inteligência intrapessoal: como capacidade para estabelecer

transacções afectivas consigo próprio e com os outros, envolvendo o

conhecimento dos sentimentos, temperamentos, humores e intenções próprias

e distingui-los dos de outras pessoas, integrando funções complexas de

comunicação (não verbal e verbal) e de interacção (ex. psicanálise psiquiatria e

pedagogia);
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7- Inteligência social: como capacidade para compreender a condição e a

natureza humana, assim como, a dinâmica dos grupos sociais (ex. sociologia e

antropologia).

Recentemente este autor agrupou as duas últimas como “inteligências 

pessoais” e sugeriu mais duas categorias(Gardner, 2005):

8- Naturalista: Capacidade de reconhecer e distinguir espécies da

natureza.

9- Existencial: sendo também denominada por “intelligence of big 

questions”, estando relacionada com a preocupação com questões

fundamentais da existência.

Gardner (2005) diz ainda acreditar que existem mais inteligências, as

quais ele ainda não conseguiu identificar.

Enquanto Gardner conceptualizou a inteligência como um potencial bio

psicológico que reúne informação que pode ser activada num contexto cultural

específico (Gardner, 1999), Sternberg (1996, 2000) tornou significativamente

mais vasta a visão tradicional que se possuía sobre a mesma, ao destacar a

importância do contexto sócio cultural, distinguindo vários tipos de inteligência

(Shemueli, 2005).
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2–Inteligência Emocional (IE)

2.1–Conceito

“Inteligente é aquele que sabe o que deve fazer…

Emocionalmente inteligente é aquele que faz o que sabe!”

(Ângela Escada, 2004)

De acordo com Goleman (1997), o que realmente importa antes de

estabelecer qual o nível de inteligência em termos matemáticos ou espaciais

(QI), é saber qual o nível de inteligência emocional (IE) que a pessoa possui,

ou seja, o denominado QE.

Escada (2003) chega mesmo a afirmar que nos tempos que correm, com

um ritmo de vida cada vez mais acelerado, exige-se cada vez mais que as

pessoas possuam características como a polivalência, o espírito prático, a

flexibilidade, a criatividade e a capacidade para resolver conflitos. Segundo a

mesma autora exige-se que as pessoas estejam melhor preparadas sob o

ponto de vista emocional.

Nesta linha, Salovey e Mayer (1990) referem que os seres humanos se

distinguem num determinado tipo de inteligência social que está vinculada ao

conhecimento das próprias emoções, ao controlo das emoções, ao

reconhecimento das emoções dos outros e ao controlo das relações sociais.

Este novo tipo de inteligência designado por vários autores de IE

apresenta, relativamente ao denominado QI, uma vantagem, visto que este

pode ser moldado e aperfeiçoado em qualquer idade (Goleman, 1995; Martin e

Boeck, 1997; Filliozat, 1997; Chabot, 1998). Desta forma, podemos concluir

que actualmente o QE é mais importante relativamente ao QI.

Na literatura parece existir um consenso em relação ao facto de que o

termo IE tenha aparecido em 1990, por Peter Salovey e John Mayer (Goleman,

1995; Martin e Boeck, 1997; Mendo et al, 2000; Fernández-Berrocal et al.,

2000; Extremera Pacheco e Fernández-Berrocal, (1999); Roberts, 2002; Garcia

Veja e Veja Redondo, 2003; Bisquerra Alzina, 2003; Primi e Bueno, 2003;

Dantas e Noronha, 2005, entre outros). Contudo, foi com Daniel Goleman que
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o assunto despertou a atenção mundial, através da publicação do seu livro

sobre a IE, em 1995 (Martin e Boeck, 1997; Fernández Berrocal e Ramos Diaz,

1999; Roberts, 2002; Garcia Veja e Veja Redondo, 2003; Bisquerra Alzina,

2003; Extremera Pacheco e Fernandez-Berrocal, 2004; Graça, 2005).

Goleman (1995, pág. 54) definiu a IE como sendo “a capacidade de a 

pessoa se motivar a si mesma e persistir a despeito das frustrações; de

controlar os impulsos e adiar a recompensa; de regular o seu próprio estado de

espírito e impedir que o desânimo subjugue a faculdade de pensar; de sentir

empatia e de ter esperança”.

Segundo Filliozat (1997), Roberts (2002), Escada (2003) e Gardner

(2005), o termo IE apresenta uma estreita semelhança com o conceito de

inteligências pessoais, os quais englobam as inteligências intra e inter-pessoais

de Gardner.

Mayer e Salovey (1997) explicam que a IE envolve a capacidade de

perceber, avaliar e expressar as emoções; a capacidade de perceber e/ou

gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de

compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de

controlar emoções promovendo o crescimento emocional e intelectual.

De acordo com Escada (2003), o QE divide-se em aptidões intra e

interpessoais que englobam cinco dimensões:

Intrapessoais–autoconhecimento, autocontrolo, automotivação;

Interpessoais–empatia, aptidões sociais.

Com Mayer et al. (2000, pág. 267), surgiu a seguinte definição de IE:

“…habilidade para reconhecer o significado das emoções e suas inter-relações,

assim como raciocinar e resolver problemas baseados nelas, estando

envolvida na capacidade de perceber emoções, assimilá-las com base nos

sentimentos, avaliá-las e geri-las”.

Segundo Martin e Boeck (1997), a IE envolve qualidades tais como a

compreensão das nossas próprias emoções, a capacidade de nos colocarmos

no lugar das outras pessoas e a capacidade de controlarmos as nossas

emoções para melhorarmos a nossa qualidade de vida.
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Em jeito de conclusão, e de acordo com Shemueli (2005), verificamos que

a IE é uma inteligência que se tem configurado como resultado do

desenvolvimento, evolução e combinação da emoção com a inteligência. Tal

integração, assim como a formação do conceito de IE, tem gerado o

reconhecimento dos aspectos psicológicos não cognitivos que intervêm no

comportamento humano. Nesta linha, os estudos têm demonstrado a existência

de uma correlação significativa entre o aspecto cognitivo e emocional nas

pessoas, sendo esta relação muito importante para a obtenção de resultados

efectivos em qualquer área da actividade humana (Mathews et al, 2002).
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2.2–Emoções

2.2.1–Conceito

“… é a linguagem que o coração usa quando

 precisa mandar algum recado”

(Ângela Escada, 2004)

Segundo Goleman (1995) a investigação relacionada com a vida

emocional remonta a Aristóteles, logo, este assunto já vem sido estudado

desde há muito tempo atrás. No entanto, foi Darwin que deu um passo

bastante importante para o estudo das emoções, com a publicação do seu livro

em 1872 intitulado “A expressão dasemoções no Homem e nos animais

(Martin e Boeck, 1997 e Martins, 1999). Segundo o mesmo autor as respostas

emotivas particulares tendem a acompanhar os mesmos estados emotivos nos

seres humanos de todas as raças e culturas (Martins, 1999).

Apesar de autores como Darwin (1872) e James (1897, cit. Goleman,

1995 e Martins, 1999) terem demonstrado interesse sobre vários aspectos

referentes às emoções, durante a segunda metade do século XIX, esta

investigação ligada às emoções ficou relegada para um segundo plano (Martin

e Boeck, 1997).

Martin e Boeck (1997) apontam como causa deste desinteresse o facto de

existirem escassos pontos de contacto entre os investigadores do cérebro e os

psicólogos. Já Damásio (1999) refere que durante o século XX a emoção foi

vista como algo sem crédito nos laboratórios, devido à sua natureza tão vaga e

fugidia. Sendo a razão considerada a mais excelente capacidade humana e

encarada como totalmente independente da emoção, esta era encarada como

uma manifestação das camadas neurais mais baixas, estando associada aos

nossos aspectos mais primitivos e pouco vulneráveis.

No entanto, segundo Martins (1999), assistiu-se, nos últimos anos, ao

ressurgir do interesse pelo estudo das emoções, o que em parte se deveu aos

dados trazidos por ciências como a biologia da evolução, a neurofisiologia e a

neuroquímica. Foi também com a filosofia, mais especificamente com o filósofo

Solomon, que o estudo das emoções se tornou mais importante (Pinto, 2004).
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Sendo que, no entender de Solomon (1976, cit. Goleman, 1995, pág.11), “as

emoções, e consequentemente as paixões em geral, são as nossas razões na

vida”.

Desta forma, assistimos a um acumular de provas que demonstram que o

acto de sentir, pensar e decidir implica um trabalho em conjunto do cérebro

emocional e do racional (Martin e Boeck, 1997), o que nos remete para a

importância do cérebro emocional e do seu estudo. Mas apesar de existir um

consenso relativamente à importância das emoções, parece existir, no

entender de Martins (1999) e LeDoux (1996), alguma controvérsia

relativamente à delimitação do seu conceito.

Desta forma, sentimos a necessidade de inicialmente recorrer ao

dicionário, onde foi possível verificar que a palavra emoção significa “reacção

psíquica e física (agradável ou desagradável) em face de determinada

circunstância ou objecto; agitação, alvoroço; acto de deslocar” (dicionário Porto 

Editora on-line).

Filliozat (1997) construiu a sua definição com base na origem etimológica

da palavra emoção. Desta forma, segundo o mesmo autor, a palavra “moção” 

refere-se ao movimento, enquanto o prefixo e- indica a direcção. Assim, a

emoção é o movimento em direcção ao exterior, constituindo, segundo Filliozat

(1997) e Goleman (1995) um impulso a partir do qual nós agimos. Filliozat

(1997, pág. 28) acrescenta que “esse impulso nasce do interior de nós

próprios, falando ao que nos rodeia, sendo uma sensação que nos diz quem

somos e nos coloca em relação com o mundo”.

Jeannerod (2002) refere que as emoções não são mais do que respostas

organizadas, responsáveis pela intervenção do cérebro e de todo o corpo, a

situações às quais o organismo deve reagir rapidamente.

Siviero (s/d) refere que, no pensamento filosófico, as emoções são

alterações físicas resultantes de experiências, sendo estas, reacções mais ou

menos automáticas aos estímulos provenientes do meio ambiente.

Sartre (s/d, cit. Escada, 2004) defende que as emoções representam uma

resposta a determinadas situações e, por isso, são munidas de sentidos. No

entanto, este autor refere que o facto de a resposta ser inadequada, ilógica,
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contraditória ou absurda, pouco importa, visto que a emoção não tem por

finalidade a real adaptação do ser vivo às circunstâncias, podendo até mesmo

ser nociva e fatal à sua existência.

Contudo, Filliozat (1997) mostra uma perspectiva oposta à do autor

anterior, pois afirma que a emoção nos guia, fazendo-nos lembrar aquilo que

gostamos ou detestamos. Salienta ainda que “as nossas emoções dão-nos o

nosso sentimento de existência no mundo. Elas individualizam-nos, conferindo-

nos a consciência da nossa própria pessoa.” (Filliozat, 1997, pág.28).

Na opinião de Damásio (1999) parece ser importante, ao falar em

emoções, falar também de sentimentos. Desta forma, o mesmo autor refere

que “é através dos sentimentos, que são dirigidospara o interior e são

privados, que as emoções, que são dirigidas para o exterior e são públicas,

iniciam o seu impacto na mente” (pág.56). No entanto, importa também fazer a 

distinção entre os termos. Assim, “o termo sentimento deve ser reservado para 

a experiência mental e privada de uma emoção, enquanto que o termo emoção

deve ser usado para designar o conjunto de respostas que constitui uma

emoção, muitas das quais são publicamente observáveis” (Damásio, 1999, 

pág.63).

Kirouac (1990) refere a existência de cinco componentes particulares de

uma emoção:

1. Modificações fisiológicas: aceleração do ritmo cardíaco, aumento da

tensão arterial, transpiração, secura da boca, tensões musculares, etc. Estas

modificações fisiológicas podem ter duas orientações distintas, sejam elas a

activação (relacionada com o sistema nervoso simpático) ou a inibição

(relacionada com o sistema nervoso parassimpático).

2. Sensações agradáveis ou desagradáveis: alegria, prazer, repulsa, dor,

calma, apatia, etc. Estas sensações são asseguradas por determinadas zonas

cerebrais (centros de prazer e desprazer) e orientam os nossos

comportamentos, no sentido de procurarmos as primeiras e evitarmos as

segundas.
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3. As expressões faciais e corporais: sobrolho franzido, olhos

semocerrados, maxilares e músculos tensos, ombros projectados para trás,

etc. Todas as emoções são acompanhadas por um conjunto de expressões do

rosto e do corpo. Segundo Eckman (1992), Martin e Boeck (1997), Filliozat

(1997) e Goleman (1995), estas expressões são universais.

4. Comportamentos adaptativos: aproximação ou afastamento, fuga ou

luta, ternura ou agressão.

5. Avaliação cognitiva: destina-se a determinar se a situação que se

desenrola é aceitável ou inaceitável, correcta ou incorrecta, justa ou injusta,

etc. Esta avaliação cognitiva passa pelos nossos valores, ideais e princípios,

cultura e educação.

Desta forma, e de acordo com Chabot (1998) é possível verificar que

todas elas, à excepção da avaliação cognitiva, se manifestam de forma directa

no corpo. LeDoux (1996, pág.44), sendo da mesma opinião, refere que muitas

das emoções envolvem reacções físicas, afirmando também que “… a reacção 

do corpo é parte integrante do processo emocional global”.

Salovey e Mayer (s/d, cit. Martin e Boeck, 1997) identificaram cinco

capacidades parciais diferentes que integram a aptidão emocional:

1 –Reconhecer as próprias emoções –só quem sabe como se sente e

porque se sente consegue dominar as suas emoções, moderá-las e controlá-

las.

2 –Saber controlar as suas emoções –não podemos escolher as nossas

emoções, não as podemos desligar ou evitar, no entanto, nós podemos orientá-

las, podemos controlá-las.

3 –Utilizar o potencial existente –precisamos de ter qualidades como a

perseverança, gostar de aprender, ter confiança.

4–Saber pôr-se no lugar dos outros–uma vez que 90% da comunicação

emocional faz-se sem palavras, é necessário estarmos predispostos para

admitir as emoções, identificando-as mesmo quando não tenham sido

expressadas verbalmente.

5–Criar relações sociais.
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Os mesmos autores referem ainda que estas qualidades podem ser

aprendidas e aperfeiçoadas.

De acordo com Ekman (1992) uma emoção dura apenas alguns segundos

ou no máximo, alguns minutos. Jeannerod (2002) acrescenta que o seu

desencadeamento é automático e o desenrolar fixo, sendo esta forma

estereotipada que garante a sua eficácia para a adaptação do organismo aos

acontecimentos exteriores.

Relativamente ao papel das emoções, Damásio (1994, pág. 145) indica

que “elas desempenham uma função na comunicação de significados a

terceiros e podem ter também um papel de orientação cognitiva.”Mais tarde,

este autor chegou mesmo a afirmar que as emoções fazem parte integrante do

mecanismo a partir do qual os organismos regulam a sua sobrevivência

(Damásio, 1999), atribuindo, assim, à emoção uma importância vital.

Na perspectiva de Escada (2003), as emoções são neutras, ou seja, não

são positivas nem negativas. No entanto, esta autora defende que as emoções

nos podem proporcionar uma informação útil sobre nós próprios, visto que elas

favorecem a orientação, autenticidade e energia, podendo desta forma,

oferecer-nos sabedoria intuitiva. Esta autora refere ainda que, como

indicadores, as emoções dão-nos informações acerca do que está a acontecer

com as nossas percepções, de como estamos a interpretar os eventos e

comportamentos de terceiros, de como o resultado de tudo isto afecta os

nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e ainda da necessidade

de iniciar uma acção construtiva.

Filliozat (1997, pág. 29) afirma que o papel principal das emoções “é o de 

assinalar os acontecimentos que são mais significativos para o indivíduo e

motivar os comportamentos que permitem geri-los” 

Martin e Boeck (1997) referem ainda que as emoções são mecanismos

que nos ajudam:

- A reagir rapidamente face a acontecimentos inesperados,

- A tomar decisões rapidamente e com segurança,

- E a comunicarmos de forma não verbal com outras pessoas.
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Eles acrescentam ainda que “apenas a aplicação inconsciente ou 

intencionada das emoções proporciona dimensão humana à nossa vida

quotidiana e torna compreensiva aos outros as nossas actuações sociais e

profissionais” (pág. 32). 

Segundo Jeannerod (2002) existem várias maneiras de identificar e

classificar as emoções.

Filliozat (1997) e Martin e Boeck (1997) concordam relativamente à

existência de cinco emoções. O primeiro refere a cólera, medo, tristeza, alegria

e desgosto. Afirma também que do ponto de vista fisiológico existem quatro

reacções do sistema nervoso autónomo: a cólera, o medo, o desgosto e a

tristeza. Martin e Boeck (1997) referem antes a felicidade, tristeza, indignação,

temor e repúdio.

Damásio (1994) e Jeannerod (2002) dizem-nos que existem emoções

“primárias” e emoções “secundárias”.

As emoções primárias, no entender de Damásio (1994) são reacções

emocionais “instaladas” no momento do nascimento. Segundo o mesmo autor, 

nós estamos programados para reagir com uma emoção de forma pré-

organizada, quando certos estímulos provenientes do meio-ambiente ou dos

nossos corpos são detectados. Damásio (1994, pág. 148) afirma ainda que “as 

emoções primárias dependem da rede de circuitos do sistema límbico, sendo a

amígdala e o cíngulo as personagens principais”. No entanto, este mecanismo

das emoções primárias não descreve todo o conjunto de comportamentos

emocionais. Ele refere ainda que as emoções secundárias são aquelas que

experienciamos enquanto adultos. Estas, segundo este autor, foram-se

alicerçando sobre as primeiras.

Jeannerod (2002) refere que as emoções primárias possuem uma

organização que assenta em mecanismos inatos e que são comuns a várias

espécies. Este refere como pertencendo a este tipo de emoções, a surpresa, a

felicidade, a angústia, o medo, a cólera, a tristeza, a repugnância. As emoções

secundárias são, no entender deste, constituídas pela combinação de

elementos das emoções primárias, que seriam próprias do ser humano.
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Jeannerod (2002) indica como emoções pertencentes a este tipo, o

orgulho, a vergonha e a gratidão.

Chabot (1998) refere que as emoções primárias ou inatas são

geneticamente programadas, o que vai de acordo com o que nos dizem os

autores anteriores. Relativamente às emoções secundárias, este autor acredita

que estas resultam de uma aprendizagem, sendo provenientes de uma

associação entre diversos acontecimentos e reacções emocionais primárias

(como por exemplo, o medo de perdermos o emprego é muito diferente do

medo que sentimos quando ficamos frente a frente com um urso na floresta;

sendo que o primeiro se encontra relacionado com a nossa avaliação da

situação, ou seja, com a multitude de representações mentais acerca daquilo

que nos pode vir a acontecer caso percamos o emprego).

Chabot (1998) acrescenta ainda ser possível experimentar uma mistura

de emoções primárias, a qual resulta nas denominadas emoções combinadas.

Goleman (1995) afirma concordar com Eckman e outros, ao pensar nas

emoções como famílias ou dimensões, tomando as principais famílias –ira,

tristeza, medo, prazer, amor, vergonha, etc. – como casos que permitem

demonstrar as diversas tonalidades da nossa vida emocional.
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2.2.2–O cérebro emocional

O cérebro humano

Figura 2: O cérebro humano

Damásio (1994) e Martins (1999) referem que a especificidade dos

sistemas neuronais dedicados à emoção tem sido estabelecida a partir de

estudos sobre lesões cerebrais específicas.

Na perspectiva de Damásio (1994), as lesões do sistema límbico limitam o

processamento das emoções primárias, enquanto que as lesões nos córtices

pré-frontais limitam o processamento das emoções secundárias. No entanto,

Roger Sperry et al. (s/d, cit. Damásio, 1994) defendem que as estruturas no

hemisfério cerebral direito registam um envolvimento preferencial no

processamento básico da emoção. Damásio (1994) refere ainda que outros

investigadores, tais como Gardner (s/d), Heilman (s/d), descobriram novas

provas significativas a favor da dominância do hemisfério direito na emoção.

Filliozat (1997) afirma que alguns investigadores observaram que um estímulo

do lobo pré-frontal direito provoca medo ou ira nos seus pacientes. Sperry (s/d,

cit. Filliozat, 1997) defende também que o cérebro direito é emocional e global.

No entanto, a investigação de Damásio (1994) sustenta normalmente a

validade da ideia de assimetria no processo emotivo, mas afirma que as
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assimetrias não se reportam de igual modo a todas as emoções. Também a

investigação de Gazzaniga (s/d, cit. Filliozat, 1997) fez chegar à conclusão de

que afinal a realidade não é assim tão demarcada.

Sistema Límbico e Amígdala

Segundo Martin e Boeck (1997), foi com a aparição dos primeiros

mamíferos que surgiu o sistema límbico propriamente dito, desempenhando

este um papel fundamental na nossa vida anímica, sendo considerado o centro

emocional do cérebro. Os mesmos autores referem que este sistema é

constituído pelo bolbo raquidiano, sendo o responsável pelo registo e

memorização da informação. Consideram que o sistema límbico é formado por

um vasto emaranhado de estruturas, núcleos e conexões fibrosas, sendo as

suas estruturas mais importantes, o córtex límbico e a sua zona periférica, o

conjunto do hipocampo e a amígdala.

Relativamente à amígdala, considerada por Martin e Boeck (1997) a

“especialista para os assuntos emocionais”, Filliozat (1997) refere que esta 

recebe informações provenientes dos cinco sentidos que percepcionam o

exterior e o nosso próprio corpo, informando as áreas superiores. A autora diz

ainda que “ela está finalmente ligada a todas as funções vegetativas, nervosas 

e humorais que participam no equilíbrio do organismo”(pág.69).

Também Le Doux (1996) revelou como a amígdala exerce um papel

fundamental, sendo uma espécie de sentinela emocional, capaz de controlar o

cérebro. Este autor descobriu que os sinais sensoriais vindos do olho e do

ouvido chegam ao cérebro passando primeiro pelo tálamo e depois pela

amígdala; um segundo sinal emitido pelo tálamo é encaminhado para o

neocórtex, sendo este o cérebro pensante. Segundo Goleman (1995), esta

ramificação permite à amígdala começar a responder primeiro que o neocórtex,

o qual analisa a informação, fazendo-a passar por vários níveis de circuitos

cerebrais, antes de compreendê-la completamente e iniciar então a sua

resposta. Le Doux (1996) descobriu então a existência de um pequeno grupo

de neurónios que ligam directamente o tálamo à amígdala. Assim, segundo
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Goleman (1995), este caminho mais curto permite à amígdala receber entradas

directas dos sentidos e iniciar a resposta antes que elas sejam registadas pelo

neocórtex.

Le Doux (1996) propôs um circuito nervoso das emoções (cf. Fig.3):

Figura 3: O circuito nervoso das emoções proposto por Joseph LeDoux

Neste circuito, os sinais sensoriais, para além do seu destino normal em

direcção ao tálamo e ao córtex cerebral, atingem a região da amígdala. É aí

que se elabora o reconhecimento da natureza emocional (por exemplo,

ameaçador) do estímulo, assim como as reacções vegetativas

correspondentes. Paralelamente, o córtex cerebral elabora um reconhecimento

mais tardio deste mesmo estímulo, o que produz as reacções afectivas e

cognitivas que acompanham a emoção (Seron e Jeannerod, 1994, cit.

Jeannerod, 2002).

Este circuito, no entender de Jeannerod (2002), faz intervir o hipotálamo,

de onde partem as reacções viscerais, a amígdala que controla a expressão

comportamental, o córtex cingular onde se elabora a consciência da emoção e

o hipocampo que intervém na memorização das emoções.

Filliozat (1997, pág. 69) chama a atenção para o facto de as pessoas não

reagirem todas da mesma forma perante o mesmo estímulo, e por isso refere
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que “a memória das nossas experiências desenha o nosso perfil particular de

respostas ao meio, o nosso carácter”.

O mesmo autor refere ainda que “graças ao nosso cérebro emocional, as 

nossas reacções comportamentais já não são automáticas e instantâneas, mas

inscritas na história, tomando em contao já vivido” (pág. 70). 

2.2.3–O controlo químico das emoções

Segundo Jeannerod (2002), o sistema anatómico responsável pelas

emoções funciona por intermédio de corpos químicos, denominados

neuromediadores, cuja acção é exercida sobre receptores sinápticos. O

conhecimento destes neuromediadores é imprescindível no caso das emoções,

pois é actuando sobre eles que se pode controlar, em certa medida, o

desencadeamento e a expressão das emoções (Jeannerod, 2002). Este autor

afirma ainda que os três neuromediadores do grupo das monoaminas, sendo

elas a dopamina, serotonina e nodrenalina, se encontram principalmente no

sistema límbico.

Ele refere também que podemos agir sobre o sistema das emoções

manipulando a acção destes neuromediadores, favorecendo ou bloqueando a

sua síntese, aumentando ou impedindo a sua “recaptura” ao nível da sinapse.
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2.3–Cérebro Emocional Versus Cérebro Racional

Por cima do bolbo raquidiano e do sistema límbico está situado o

neocórtex, denominado também de cérebro racional (Martin e Boeck, 1997).

Martin e Boeck (1997, pág.39) referem que “aos instintos, impulsos e emoções 

juntou-se, desta forma, a capacidade de pensar de forma abstracta e para além

do instante presente, a capacidade de compreender as relações globais

existentes, e a de desenvolver um “eu” consciente e uma vida emocional

complexa”. Desta forma, estes autores defendem que o neocórtex permite-nos,

não só resolver os problemas de matemática, por exemplo, mas também

garante que a nossa vida puramente emocional seja aperfeiçoada, ordenada e

enriquecida graças à interpretação racional das percepções que se processa

no neocórtex.

O cérebro emocional defende a nossa sobrevivência porque reconhece

com rapidez as situações de perigo, colocando em curso reacções de defesa

pré-programadas (Martin e Boeck, 1997).

Segundo Goleman (1995), a mente emocional é muito mais rápida do que

a mente racional, visto que a primeira age sem “pensar” no que vai fazer. Desta

forma, esta velocidade da mente emocional exclui a reflexão deliberada e

analítica que caracteriza a mente racional. Ainda na perspectiva deste autor, a

vantagem desta velocidade de reacção reside no facto de que a mente

emocional consegue ler uma realidade emocional num instante, fazendo um

juízo imediato que nos informa com quem ter cuidado, em quem confiar, etc. O

inconveniente, reside no facto de que estes juízos intuitivos, por serem

imediatos, podem também estar errados (Goleman, 1995).

Importa referir ainda que, como a mente racional demora mais um ou dois

instantes do que a mente emocional a reagir, o primeiro impulso, numa

situação emocional é sempre do coração, e não da cabeça (Goleman, 1995).

No entanto Goleman (1995, pág. 372) refere que, “neste tipo de reacção 

emocional há uma avaliação mais prolongada; os nossos pensamentos –

cognição – desempenham um papel essencial na determinação de que

emoções serão despertadas”. Assim, no entender deste autor, a mente racional
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não decide habitualmente que emoções “devemos” ter, mas antes controla o

curso dessas reacções, pois com poucas excepções, nós não decidimos

quando estamos tristes ou zangados.

Posto isto, e de acordo com Martin e Boeck (1997, pág.44), sentir e

pensar são coisas que estão interligadas. Os mesmos autores referem ainda

que “as nossas emoções determinam até que ponto podemos tirar partido do

nosso potencial mental: para termos uma boa selectividade precisamos, para

além de um QI o mais elevado possível, de qualidades como a perseverança e

o optimismo”. Estes autores referem ainda que o pensamento é oresponsável

pela determinação do grau de sensibilidade e profundidade com que podemos

sentir. Goleman (1995) afirma ainda que estas duas mentes funcionam, na

maior parte das vezes em perfeito equilíbrio e harmonia, combinando as suas

duas formas diferentes de saber para nos guiar através do mundo. Concluindo,

estas duas mentes estão delicadamente coordenadas na maior parte das

vezes, visto que os sentimentos são essenciais para o pensamento, tal como o

pensamento para os sentimentos.

Importa ainda destacar que, de acordo com a literatura, parecem existir

sensíveis diferenças cerebrais entre os homens e mulheres ocidentais,

determinadas pela natureza (Antunes, 2005). Desta forma, e de acordo com

Antunes (2005), o homem concentra a sua actividade cerebral no lado

esquerdo, onde se situam as funções da fala, do raciocínio lógico, da memória

espacial, que calcula com mais segurança riscos e perigos e uma série de

outros atributos, aos quais se confere o nome de “razão”.

O cérebro feminino tem um menor volume, neurónios a menos, mas em

compensação, possui áreas nas quais os neurónios são mais concentrados do

que nos homens (Antunes, 2005). Este autor refere ainda que as mulheres

utilizam bem mais os dois lados do cérebro e, por isso, muito mais do que o

homem, o hemisfério direito, onde ficam guardadas as emoções, os rostos

conhecidos e a memória afectiva. O autor acrescenta ainda que estas formas

desiguais de utilização dos dois hemisférios foram determinadas pelo facto de

terem existido diferenças na história de vida do homem e da mulher na maior

parte dos milhares de anos de vida da espécie humana.
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2.4–Principais Modelos da Inteligência Emocional

Segundo Shemueli (2005), os investigadores têm elaborado um grande

número de modelos distintos de IE.

Desta forma, encontramos os modelos mistos que combinam dimensões

de personalidade, tais como o optimismo e a capacidade de auto-motivação,

com habilidades emocionais (Goleman, 1995, Bar-On, 1997; Goleman, 1998,

cit. Fernández-Berrocal et al., 1997) e o modelo de habilidade que se centra,

exclusivamente, no processamento emocional da informação e no estudo das

capacidades relacionadas com esse processamento.

Em seguida encontra-se a descrição de cada um destes modelos.

1 - Modelos Mistos

1.1Modelo das competências emocionais de Goleman (1998, cit.

Shemueli, 2005)

O modelo original de Goleman consiste em cinco etapas, as quais

posteriormente ficaram reduzidas a quatro (Goleman, 1998). Segundo

Shemueli (2005) cada uma das etapas possui habilidades.

Este modelo, no entender de Shemuli (2005), concebe as competências

como rasgos de personalidade. Segundo o mesmo autor, estas também podem

ser consideradas componentes da IE, sobretudo aquelas que compreendem a

habilidade para se relacionar positivamente com os outros, ou seja, aquelas

que segundo Goleman (2001, cit. Shemueli, 2005) se encontram no grupo de

coincidência social e manipulação de relações.
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Inventário das habilidades emocionais

Auto consciência (self-awareness)

 Auto consciência emocional: reconhecimento das nossas emoções e

afectos.

 Auto avaliação correcta: conhecimento das nossas forças e limitações.

 Auto confiança: um forte sentido dos nossos méritos e capacidades

Auto gestão (self-management)

 Auto controlo: controlo das nossas emoções destrutivas e dos nossos

impulsos.

 Fiabilidade: mostra de honestidade e integridade.

 Adaptabilidade: flexibilidade em situações de mudança ou obstáculos.

 Sentido de orientação: direcção para alcançar um estádio de

excelência interno.

 Iniciativa: prontidão para actuar.

Atitudes Sociais (social-awareness)

 Influência: tácticas de influência interpessoal.

 Comunicação: mensagens claras e convincentes.

 Manipulação de conflitos: resolução de desacordos

 Liderança: administração de grupos;

 Incentivador de mudanças: iniciação e gestão da mudança.

 Construção de vínculos: criação de relações instrumentais.

Relações de gestão (relationship-management)

 Trabalho em equipa e colaboração.

 Criação de um ponto de vista comum ao trabalho em equipa.

 Trabalho com outros em direcção a metas comuns.
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1.2 Modelo da IE e Social de Bar-On (1997, cit. Shemueli, 2005)

Segundo Shemueli (2005), este modelo fundamenta-se em competências,

as quais tentam explicar como é que um indivíduo se relaciona com as pessoas

que o rodeiam e com o meio em que está inserido.

Este modelo é composto por cinco componentes (Shemueli, 2005):

1- Componente intrapessoal (intrapersonal component)

Avalia a auto identificação geral do individuo, a auto consciência emocional,

a assertividade, a auto realização e independência emocional, a auto

consciência (emotional self-awereness), a auto avaliação (self regard).

2- Componente interpessoal (interpersonal component)

A empatia, a responsabilidade social, as relações sociais.

3- Componente de gestão das emoções (stress management component)

A capacidade para tolerar pressões (tolerance stress) e a capacidade de

controlar impulsos (impulse control).

4- Componente do estado de ânimo

O optimismo e a satisfação.

5- Componente de ajuste-adaptação (adaptability)

Esta componente refere-se à capacidade que o indivíduo possui para avaliar

correctamente a realidade e ajustar-se de maneira eficiente a novas

situações, assim como à sua capacidade para criar soluções adequados

aos problemas diários, possuindo flexibilidade.

Bar-On (2000, cit. Shemueli, 2005) divide ainda as capacidades

emocionais em dois tipos principais: 1) as capacidades básicas (core factors),

que são essenciais para a existência da IE: a auto avaliação, a auto

consciência emocional, a assertividade, a empatia, as relações sociais, o

controlo dos impulsos, a flexibilidade e a resolução de problemas; e 2) as

capacidades facilitadoras (facilitators factors), que são o optimismo, a auto

realização, a alegria, a independência emocional e a responsabilidade social.

Na opinião de Shemuli (2005) cada um destes elementos encontra-se

relacionado entre si.
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2 - Modelo de Habilidade

2.1 Modelo de quatro fases da IE ou modelo de habilidade de Salovey e

Mayer (1997, cit. Extremera Pacheco e Fernández-Berrocal, 2005)

Segundo Mayer et al (2000), o modelo é composto por quatro etapas de

capacidades emocionais, cada uma das quais se constrói sobre a base das

habilidades alcançadas na fase anterior. À medida que o indivíduo se vai

desenvolvendo estas habilidades vão-se refinando, aumentando o número de

emoções que podem ser percebidas. Posteriormente, as emoções são

assimiladas no pensamento e inclusivamente podem ser comparadas com

outras sensações ou representações.

Cada etapa do modelo tem habilidades específicas, que reunidas

constroem uma definição de IE, sendo esta entendida “como a habilidade para 

perceber e expressar emoções, assimilar emoções no pensamento, entender

as emoções e regular as emoções em nós mesmos e nos outros” (Mayer e 

Salovey, 1997, pág.3).

Modelo de IE

A. Percepção, avaliação e expressão das emoções

B. Facilitação ou assimilação emocional

C. Compreensão e análise das emoções

D. Regulação das emoções

A. A percepção emocional é a habilidade das pessoas para identificarem e

reconhecerem tanto os seus sentimentos como os dos outros. Tal

implica estar com atenção e descodificar exactamente os sinais

emocionais quer da expressão facial, de movimentos corporais e ainda

de diferentes tons de voz.

B. Facilitação ou assimilação emocional implica a habilidade das pessoas

para ter em conta os sentimentos quando precisamos de resolver

problemas. Esta habilidade centra-se em como as emoções afectam o



- 32 -

sistema cognitivo e como os nossos estados afectivos ajudam a tomar

essas decisões.

C. A compreensão emocional implica a habilidade para saber descodificar o

amplo reportório inter relacionado e completo de sinais emocionais, ou

seja, saber identificar as emoções, não só as mais simples, mas também

as mais complexas.

D. A regulação emocional é a habilidade mais completa da inteligência

emocional. Compreende a manipulação do nosso mundo intrapessoal e

a capacidade para regular as emoções dos outros.

Em suma, e de acordo com Mayer et al (2000), os modelos de IE (mistos

e de habilidade mental) partem de duas bases distintas de análise. Os modelos

mistos alternam as habilidades mentais com uma variedade de outras

características, enquanto que os de habilidades centram-se nas emoções e

suas interacções com o pensamento.
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4–Inteligência Emocional Percebida (IEP)

De uma forma concreta a IEP refere-se às capacidades intrapessoais,

sendo esta definida como “a habilidade individual para entender, clarificar e 

regular emoções” (Queirós et al, 2005). A IEP refere-se então ao meta

conhecimento que as pessoas têm sobre as suas habilidades emocionais

(Salovey et al., 1995), estas habilidades correspondem às capacidades de

atenção, clareza e reparação emocional intrapessoal (Fernandez-Bérrocal et

al., 2001). Relativamente a cada uma destas capacidades, podemos,

sumariamente defini-las da seguinte forma, de acordo com Queirós et al.

(2005):

- Atenção às emoções: o grau com que as pessoas acreditam prestar

atenção aos seus sentimentos.

- Clareza de sentimentos: refere-se à forma como as pessoas acreditam

perceber e entender as suas emoções.

- Reparação do estado emocional: capacidade que o sujeito tem de

acreditar na sua capacidade para interromper os estados emocionais negativos

e prolongar os positivos.

Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar os níveis de IE

intrapessoal tem sido o Trait Meta-Mood Scale (TMMS) (Salovey et al., 1995).

Esta medida foi concebida para avaliar as diferenças individuais relativamente

estáveis na forma como as pessoas tendem a lidar com os seus estados

emocionais e emoções, fazem a distinção clara entre eles e os regulam. Ou

seja, avalia as crenças dos indivíduos relativamente às suas próprias

capacidades de Atenção, Clareza e Reparação emocional intrapessoal.

Existem alguns autores, tais como Fernández-Berrocal e Ramos Diaz

(1999) e Queroz e Neri (2005) que referem a existência de diferenças

individuais relativamente ao sexo e não tanto em relação à idade.
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5–O envelhecimento

“… Quando não conseguir correr mais atrás dos anos,

trote. Quando não conseguir trotar, caminhe.

Quando não conseguir mais caminhar, use

uma bengala, mas nunca se detenha!”

(Madre Teresa de Calcutá)

De acordo com Escada (2003), há alguns anos atrás a vida humana era

representada através de uma linha curva. Segundo esta perspectiva, o ser

humano era visto em forma crescente até à idade adulta, mantinha-se como

que estacionado no tempo, até que se iniciava um declínio na passagem para a

terceira idade, e a partir daí era sempre a decrescer até à morte. No entanto, a

mesma autora refere que actualmente, a linha da vida já começa a ser

desenhada tendo como base uma linha ascendente. Tal faz-nos perceber que

houve uma evolução positiva na forma como as pessoas encaram o percurso

do ser humano, acreditando que este está em constante evolução desde o seu

nascimento até ao último momento de vida.

A OMS (cit. Soares, 2002) caracteriza a velhice como o prolongamento e

o término de um conjunto de modificações fisiomórficas e psicológicas

ininterruptas à acção do tempo sobre as pessoas.

Spirduso (1995) define o envelhecimento como sendo o processo ou

conjunto de processos que ocorrem nos organismos vivos e que, com o

decorrer do tempo, levam a uma perda da adaptabilidade, a danos funcionais e

eventualmente à própria morte, sendo este uma extensão lógica dos processos

fisiológicos de crescimento e desenvolvimento.

Na perspectiva de Guedes (2001), a velhice é um ciclo biológico da vida,

podendo ser contemplada tanto do ponto de vista orgânico, como das

alterações anatómicas, fisiológicas e psíquicas, como do ponto de vista moral e

social. Sendo que este ciclo acompanha dois fenómenos imutáveis: a

regressão física, resultando esta nas reduções das funções orgânicas, e a

maturação psíquica, que conduz a um caminho extremo para o

envelhecimento. Desta forma, podemos concluir que o envelhecimento é um

processo que causa, inevitavelmente e de forma irreversível, várias alterações
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nas capacidades dos indivíduos. No entanto, e de acordo com Oliveira (2005),

até as perdas podem significar novos impulsos para a mudança, sendo o

crescimento um equilíbrio entre perdas e ganhos.

A partir de que idade é o indivíduo considerado idoso?

Como referem Barata e Clara (1997) não existe uma idade concreta a

partir da qual se possa enquadrar a definição de idoso. Corroborando os

autores anteriores, Costa (2003) afirma que a velhice não tem tempo definido

para se instalar ou iniciar, pois cada um percebe o tempo do novo estado de

ser. Este autor refere ainda que a velhice tem uma dimensão existencial que

modifica a relação do indivíduo com o tempo, o que implica uma alteração na

relação do indivíduo com o mundo e com a própria história.

Soares (2002) refere que o envelhecer de cada indivíduo relaciona-se

com o próprio passar dos anos, em interacção com múltiplos aspectos

ambientais, além dos factores genéticos.

No entanto, segundo a OMS é considerado idoso qualquer indivíduo com

idade igual ou superior a 65 anos, para as pessoas que residam em países

desenvolvidos, ou com idade superior a 60 anos, para as residentes nos países

em desenvolvimento (Mazo et al, 2001, cit. Candeias, 2006).

Porém, na perspectiva de Soares (2002) temos de ter em atenção que a

idade real do indivíduo nem sempre corresponde ao estado funcional do seu

organismo, ou seja, que a idade cronológica, nem sempre, é coincidente com a

idade biológica. Assim, é necessário fazer a distinção entre o envelhecimento

biológico, o qual é caracterizado por um declínio ao nível morfológico e

funcional, e o envelhecimento fisiológico que é o resultado de um processo

contínuo de mudanças irreversíveis ao longo da vida (Soares, 2002).

Chopra (1996, cit. Silva, 1999) acrescenta ainda a idade psicológica que

ele descreve como sendo a idade que a pessoa sente que tem, sendo esta

flexível e completamente subjectiva.

Portanto, o envelhecimento não é um factor estático ou determinado por

uma única causa específica (Soares, 2002).
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5.1–O Envelhecimento Cognitivo

De acordo com Costa (1998), a proximidade da velhice provoca

mudanças ao nível das atitudes, dos valores existenciais e do comportamento

que podem afectar a autonomia física, psíquica e social. Essas mudanças, na

perspectiva de Colarusso (1998, cit. Oliveira, 2005), podem ser o resultado de

três tarefas específicas:

1- Manter a imagem do corpo e a integridade física: esta tarefa

torna-se na velhice a preocupação principal, visto que as forças físicas vão

diminuindo, apesar da saúde poder ser mais ou menos normal. O sujeito pode

sentir-se com as mesmas potencialidades cognitivas e afectivas, mas como

não existe uma correspondência física, estas mudanças podem ser

interpretadas como perdas e desencadear processos semelhantes aos do luto.

Daí a importância de o idoso aceitar serenamente este declínio físico e saber

adaptar-se a esta nova realidade.

2- Aceitar a morte dos outros: à medida que as pessoas envelhecem

vão assistindo à morte de familiares e até do próprio cônjuge, sentindo cada

vez mais a solidão.

3- Preparar a própria morte: não se trata apenas de pensar na morte

dos outros mas também na sua própria morte. Este pensamento da morte

torna-se cada vez mais presente à medida que se envelhece e as forças

declinam, tornando-se certamente a sua aceitação a tarefa mais desafiante no

idoso, sobretudo nos mais velhos. A felicidade ou o bem-estar psicológico do

idoso depende em grande parte da forma como ele lida com esta realidade.

Oliveira (2005) refere que alguns idosos beneficiam de um funcionamento

cognitivo eficiente até ao fim da vida, enquanto que noutros se assiste a um

declínio nas suas capacidades cognitivas. Este autor refere ainda a existência

de factores que podem incitar ou precipitar este declínio intelectual, sendo eles

os factores patológicos de envelhecimento ou factores de degradação social,

não se podendo contudo generalizar, pois deve-se ter em atenção cada

indivíduo.



- 37 -

De facto, e de acordo com Costa (2003), por volta dos vinte anos, o

cérebro pesa entre 1375g e 1500g, mas a partir dessa idade passa a ocorrer

um contínuo decréscimo no mesmo, com cerca de 10% de perda por volta dos

noventa anos. A mesma autora refere a existência de estudos que comprovam

que dos vinte aos cinquenta anos a substância cinzenta diminui mais

rapidamente do que a substância branca. O funcionamento do cérebro torna-se

menos flexível devido ao decréscimo de fluxo sanguíneo cerebral, o que

demonstra a diminuição ou perda de neurónios (Costa, 2003).

Na perspectiva de Ferreira (1998) são duas as mais importantes

consequências funcionais destas alterações: a perda da capacidade para

aprender e acumular novas informações, e a identificação das reacções. No

entanto, na perspectiva de Faria Júnior (1999) existem pesquisas que

demonstram que as pessoas idosas podem aprender destrezas motoras se

assim o desejarem.

Simões (1999) refere que se verificam progressos na inteligência até ao

final dos trinta anos, princípio dos quarenta anos, existindo em seguida uma

estabilidade no desenvolvimento da mesma até meados dos cinquenta anos,

início dos sessenta. Porém, a partir desta altura assiste-se a declínios, na

capacidade cognitiva, que se apresentam como estatisticamente significativos.

Antunes (2005) afirma que o envelhecimento não ocorre com todas as

inteligências em simultâneo, e, principalmente, não ocorre com a mesma

intensidade nos dois hemisférios cerebrais. O mesmo autor defende que ocorre

muito mais por falta de estímulos, do que por razões de natureza biológica.

Destaca ainda que cada inteligência, das muitas que cada um possui, contém o

que ele denomina de “janela de oportunidade” claramente definida e, embora 

essas janelas se abram e se fecham ao mesmo tempo para todas as pessoas,

a sua abertura e o seu fecho dependem muito de cada inteligência. Este autor

defende que estas “janelas” se encontram abertas entre os 2 e os 16 anos, 

depois retraem-se um pouco, fechando-se completamente após os 72 anos.

Relativamente à forma como a memória é ou não afectada por este

processo, encontramos na literatura alguma controvérsia. Por um lado Costa

(2003) refere a existência de estudos e pesquisas que demonstram que a
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memória imediata não é atingida, ao contrário da memória concreta,

responsável pela capacidade consciente de recordar eventos anteriores, que

pode decair entre os 30 e os 50 anos, bem como a memória lógica. Por outro

lado, Vanfraechem-Raway (s/d, cit. Lira, 1998) defende que existe uma

diminuição da memória imediata que faz com que o idoso passe a ter uma

memória negativa pois, por não se lembrar de factos recentes, passa a crer

que ninguém se preocupa com o seu estado, sentindo-se socialmente

rejeitado.

Em jeito de conclusão, Faria Júnior (1999) refere que apesar de todos

concordarem que a performance cognitiva declina com o envelhecimento,

reconhece-se também que nem todos os aspectos da função cognitiva

declinam com a idade. O mesmo autor acrescenta que pessoas idosas

experimentam frequentemente défices profundos em alguns aspectos da

função cognitiva, enquanto outras têm apenas pequenas perdas ou não

apresentam perda nenhuma.
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5.2–O Envelhecimento Emocional

A maturidade emocional não significa apenas a capacidade para controlar

as próprias emoções. Mais do que isso significa a capacidade de expressar as

emoções, sendo esta parte fundamental da vida humana (Milcarek, 2003). O

mesmo autor refere ainda que os estímulos que provocam emoções são cada

vez mais numerosos e variados, sendo que nas crianças estes estímulos são

fundamentalmente internos (fome, dor, frio) ou muito próximos dela (proibição

de fazer alguma coisa), enquanto que os adultos reagem a estímulos mais

distantes (a morte de alguém, um desastre que aconteceu no outro lado do

mundo).

De acordo com Oliveira (2005), as investigações relativas à afectividade e

emoções do sujeito idoso são ainda limitadas. No geral, os autores defendem

que as emoções dos idosos diminuem em intensidade, tornando-se mais

rígidas do ponto de vista expressivo e mais distantes na comunicação social,

significando um desinvestimento no contacto social. Porém, outros estudos

contradizem estas conclusões ou pelo menos não as aprovam (Oliveira 2005).

Ballone (2002) destaca que uma das alterações afectivas do

envelhecimento é a “Incontinência Emocional”, tratando-se de uma forma de

alteração da afectividade, característica da velhice, sendo esta caracterizada

pela grande facilidade em produzir intensas reacções afectivas e uma

subsequente incapacidade para as controlar. Para além desta alteração refere

uma outra denominada de “Labilidade Afectiva”, cujas características são as 

mudanças rápidas das emoções.

Labouvie-Vief et al. (1989, 1991, cit. Oliveira, 2005) e ainda Lawton et

(1992, cit. Oliveira, 2005) defendem uma melhor auto-regulação emocional ao

longo da idade, manifestando os idosos maior compreensão e domínio das

suas emoções. Corroborando os autores anteriores, Escada (2003) defende

ainda que apesar do corpo dos mais idosos mostrar sinais de cansaço e

doença, a pessoa evolui noutros níveis, tais como os sociais, emocionais,

espirituais, procurando o seu melhor interior.
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Partindo desta hipótese de que com a idade as emoções vão sendo cada

vez mais bem integradas nos processos cognitivos, alguns autores, como

Carstensen e Turk-Charles (1994, cit. Oliveira, 2005) defendem uma maior

relevância das emoções ao longo da idade.

Trabalhos realizados por Antunes (2005) revelam a existência de um

enorme entusiasmo emocional após os 50 anos, como se uma janela

semicerrada se abrisse novamente percebendo as suas limitações, ainda que

não comprovando a potencialidade de superação dos limites.

Porém, existem outros autores que não partilham da mesma opinião, visto

que consideram que o facto de os idosos sobreviventes ficarem susceptíveis a

algumas perdas, relacionadas com as suas habilidades físicas, o seu par, a

família, amigos, papel social e eventualmente a sua dependência, irá ter uma

influência negativa no seu controlo emocional. Nesta linha, Spirduso (1995)

refere que na velhice a existência dessas perdas produz um enorme stress

emocional. Posto isto, e de acordo com Barros (2003), não é nenhuma

surpresa que o facto de manter o controlo emocional constitua para estas

pessoas um grande desafio.
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6 - Benefícios psicológicos da prática desportiva

Segundo Faria Júnior (1999, pág.43), o desporto é “qualquer movimento 

estruturado (organizado), não utilitário (no sentido laboral ou ocupacional do

termo), produzido por músculos esqueléticos, produzindo substancialmente

aumento de dispêndio de energia, essencialmente manifestado em jogos

activos, desportos, ginástica, dança e formas de lazer activo”. Trata-se de um

modelo heurístico, multidimensional que inclui oito sub domínios, quase

independentes: competição, superação de limites, promoção da saúde,

experiência pedagógica, experiência social, catarse e exercício de cidadania –

projecto sócio-político.

Segundo a Carta Europeia do Desporto (1992), entende-se por desporto

todas as formas de actividade física que através de uma participação

organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a

obtenção de resultados na competição a todos os níveis.

Parece existir na literatura uma unanimidade relativamente aos benefícios

que a prática de actividade física sistemática exerce sobre as pessoas idosas,

nomeadamente ao nível psicológico. No entanto, Queirós (2004) chama a

atenção para o facto de nem todos os tipos ou formas de exercício físico

produzirem benefícios psicológicos nos idosos, apontando o exercício de

carácter competitivo como sendo gerador de exaustão, podendo este produzir

acentuados níveis de stress. Brito (1993) refere que a inactividade física se

encontra ligada a alguns distúrbios emocionais, afirmando ainda que, através

da actividade física (AF) podemos conseguir um efeito psicológico estável. O

mesmo autor acrescenta ainda que os efeitos psicológicos da AF se encontram

ligados às mudanças positivas no estado de espírito (equilíbrio emocional). Fox

(1999) defende que há um aumento do interesse acerca da contribuição do

exercício tanto na promoção do bem-estar mental como no tratamento e

prevenção de doenças e desordens mentais. Sabe-se ainda que a investigação

tem demonstrado que a AF permite um fortalecimento psicológico e um bem-

estar mental, quer a curto, quer a longo prazo (Serpa, 1993). A AF promove o
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bem-estar através da variabilidade de emoções, afectos e da boa disposição,

contribuindo para a diminuição da ansiedade e estados depressivos (Biddle e

Faulkner, 2002). De acordo com Duarte (1999), estes efeitos revestem-se de

uma enorme importância, particularmente para as pessoas idosas que estão

constantemente expostas a influências que afectam, de forma negativa, a sua

saúde e o seu bem-estar.

Importa referir que os estudos encontrados sobre os efeitos psicológicos

da AF evidenciam um impacto positivo sobre as diferentes variáveis

psicológicas. No entanto, de entre as variáveis psicológicas favorecidas por

esta prática, tais como auto-imagem, auto-percepção, bem-estar, equilíbrio

psicológico, entre outras (Brito, 1993), as afectivo-emocionais parecem ser

aquelas que têm uma melhoria mais significativa como resultado da mesma

(Machado e Ribeiro, 1990).

De acordo com a OMS, os benefícios psicológicos do exercício físico são os

seguintes(de:”Heidelberg Guidelines for promoting fhysical activity among older 

persons” OMS, 1997, cit. Soares, 2002):

Quadro 1–Benefícios psicológicos do exercício físico segundo a OMS (1997)

Benefícios imediatos Benefícios de longo prazo

Efeito de relaxamento Bem-estar geral

Redução do “stress” e da 

ansiedade

Melhora a saúde mental

Melhora do estado de ânimo Melhora o funcionamento cognitivo e

intelectual

Melhora a psicomotricidade

Aprendizagem de novas habilidades motoras

No entanto, não nos podemos esquecer que o envelhecimento psíquico,

paralelamente às alterações físicas que ocorrem durante este processo, é

muito complexo, sendo muito influenciado por factores individuais (Costa,

2003).
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES

3.1. Objectivos

3.1.1. Objectivo Geral

Verificar como variam as diferentes dimensões da IEP (Atenção, Clareza e

Reparação Emocional) nas pessoas com mais de 54 anos, praticantes e não

praticantes de actividade desportiva (Ginástica de Manutenção).

3.1.2. Objectivos específicos

1. Verificar se existem diferenças entre idosos praticantes e não

praticantes nas três dimensões que constituem o instrumento (Atenção,

Clareza e Reparação Emocional).

2. Verificar se existem diferenças entre praticantes e não praticantes em

função da idade.

3. Verificar se existem diferenças entre os sexos, em ambos os grupos,

nas três dimensões (Atenção, Clareza e Reparação Emocional).

4. Verificar se existem diferenças em função da idade, em ambos os

grupos, nas três dimensões (Atenção, Clareza e Reparação Emocional).



- 44 -

3.2. Hipóteses

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de

praticantes e não praticantes em pelo menos uma das três dimensões,

apresentando o grupo praticante valores superiores relativamente ao grupo não

praticante nas três dimensões.

H2: Existem diferenças estatisticamente significativas em todos os

escalões etários, pelo menos numa dimensão, entre o grupo de praticantes e

não praticantes.

H3: Existem diferenças estatisticamente significativas em função do sexo,

em ambos os grupos, nas três dimensões.

H4: Não existem diferenças estatisticamente significativas em função do

escalão etário em ambos os grupos nas três dimensões.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da Amostra

A nossa amostra foi constituída por cem sujeitos com idades

compreendidas entre os 54 anos e os 72 anos, residentes no concelho de Vila

Nova de Famalicão. Todos eles residem em comunidade, não existindo por

isso, nenhum sujeito institucionalizado. Destes sujeitos, cinquenta são

praticantes de actividade desportiva (Ginástica de Manutenção), sendo os

restantes não praticantes.

Relativamente aos praticantes, a nossa amostra contém vinte e cinco

sujeitos do género feminino e igual número de sujeitos do género masculino.

Estes encontram-se inseridos num programa de actividade física promovido

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, denominado “Viver Mais e 

Melhores Anos”. Importa ainda referir que todos eles frequentam as aulas de 

ginástica de manutenção, no mínimo duas vezes por semana.

Relativamente aos sujeitos não praticantes o número é semelhante ao

grupo anterior, ou seja vinte e cinco sujeitos do género feminino e igual número

de sujeitos do género masculino.

Em seguida podemos observar nos quadros número 2 e 3 o número de

indivíduos pertencentes a cada intervalo de idades e ainda a média de idades

dos sujeitos de ambos os géneros, pertencentes aos dois grupos (praticantes e

não praticantes). No gráfico 4 é possível ainda observarmos de uma forma

mais clara a comparação do número de sujeitos, pertencentes a cada escalão

etário, em ambos os grupos.

Quadro 2- Número de sujeitos pertencentes a cada um dos grupos, e a cada escalão etário.

Grupo1

(54-59anos)

Grupo2

(60-65anos)

Grupo3

(66-72 anos)
Total

Praticantes 7 27 16 50

Não Praticantes 17 14 18 50

Total 24 41 34 100
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Figura 4- Comparação do número de sujeitos praticantes e não praticantes, pertencentes a

cada um dos escalões etários.

Pela análise do quadro 2 podemos verificar que a nossa amostra se

distribui por três escalões etários (54-59; 60-65; 66-72 anos).

Assim, podemos verificar através do quadro já citado e do gráfico 4 que,

relativamente aos praticantes existe um maior número de sujeitos no escalão

dos 60-65 anos, enquanto que nos não praticantes se assiste a um maior

número de sujeitos no escalão etário dos 66-72 anos, apesar de este número

ser muito semelhante ao obtido no escalão etário dos 54-59anos.

No quadro seguinte (3) podemos verificar a média das idades da nossa

amostra, em função do género e do grupo ao qual pertencem.

Quadro 3–Média, DP, valor mínimo e valor máximo das idades da nossa amostra, em função

do género e do grupo ao qual pertencem.

Não Praticantes (n=50) Praticantes (n=50)

M±dp Mín-Máx M±dp Mín-Máx

Género Feminino 60,92±5,88 54-72 63,24±3,78 54-71

Género Masculino 62,92±5,70 54-72 64,52±3,77 58-72
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Figura 5 –Comparação das médias das idades dos sujeitos que constituem a amostra, em

função do género e do grupo ao qual pertencem (praticantes e não praticantes).

Com base no quadro 3 e no gráfico 5 correspondentes às médias das

idades da nossa amostra para cada género, em função do grupo, podemos

referir que em ambos os grupos (praticantes e não praticantes) a média das

idades é mais elevada no sexo masculino. É possível ainda acrescentar que,

estabelecendo a comparação entre os grupos, os sujeitos não praticantes

apresentam uma média de idades inferior, em ambos os géneros,

relativamente ao grupo de praticantes.
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Instrumento utilizado

Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar os níveis de inteligência

intrapessoal, mediante auto – relato na população portuguesa e de língua

espanhola tem sido o TMMS (Salovey et al., 1995). Trata-se de uma escala de

medida de auto –relato, desenhada para aceder às crenças individuais que

cada um tem acerca das suas habilidades emocionais. Ou seja, esta escala

avalia as diferenças individuais existentes na tendência que os sujeitos têm

para lidar com os seus estados emocionais e emoções, para fazer a distinção

clara entre eles e para regulá-los (Salovey et al., 1995; Fernández-Berrocal et

al., 2004). Este instrumento é composto, na sua versão original, por 48 itens

(Salovey et al., 1995).

Para a concretização deste estudo recorremos à versão portuguesa,

denominada de TMMS –24, tendo esta sido desenvolvida por Fernández-

Berrocal et al (2004) e validada num estudo publicado por Queirós et al. (2005).

Trata-se de uma versão modificada, mais reduzida que a original criada por

Salovey et al. (1995), que contém as três dimensões da escala original:

Atenção, Clareza e Reparação Emocional. Nesta versão podemos verificar que

vários dos itens da versão original foram excluídos devido, segundo Queirós et

al. (2005), à sua baixa fiabilidade e escasso aporte da fiabilidade total da

escala geral em castelhano e ainda ao facto desses itens não avaliarem

exactamente a inteligência emocional intrapessoal, mas antes as habilidades

emocionais interpessoais e aspectos emocionais mais gerais.

No total encontramos nesta nova versão 24 itens, 8 itens para cada uma

das dimensões, que são avaliados através de uma escala de Lickert de 5

pontos, variando desde “discordo totalmente” (1), a “concordo plenamente” (5), 

a partir da qual obtemos um indicador da inteligência emocional percebida

mediante as três dimensões acima mencionadas. A tabela seguinte indica-nos

as três componentes.
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Quadro 4–Dimensões da IEP no teste

Definição

Atenção Sou capaz de sentir e expressar os sentimentos de forma adequada

Clareza Compreendo bem os meus estados emocionais

Reparação Sou capaz de regular os estados emocionais correctamente

Avaliação

Para obtermos a pontuação em cada uma das dimensões e

consequentemente um resultado, é necessário atendermos a alguns

procedimentos, cujas instruções se encontram no quadro seguinte.

Quadro 5–Dimensões da IEP no teste e respectiva fórmula para a avaliação

Dimensões Fórmula

Dimensão 1. Atenção às emoções (1+2+3+4+5+6+7+8)/8

Dimensão 2. Clareza de sentimentos (9+10+11+12+13+14+15+16)/8

Dimensão Factor 3. Reparação do estado emocional (17+18+19+20+21+22+23+24)/8

Primeiro calculamos a média para cada uma das três dimensões, tal como

podemos observar no quadro acima transcrito. O valor correspondente deve-se

situar entre o número 1 e o número 5. Assim, quanto mais elevado for este

valor, melhor será a performance do sujeito em cada dimensão.

Aplicação do Instrumento

Este questionário foi aplicado durante os meses de Fevereiro e Março. Às

pessoas que sabiam ler foram-lhes entregues os questionários e esclarecidas

as dúvidas necessárias. Para as pessoas que não sabiam ler, foi realizado o

questionário sob a forma de entrevista.
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Validade e Fiabilidade da Versão Portuguesa TMMS–24

Diz-se que uma medida de uma variável é fiável se for consistente (Hill e

Hill, 2000, citado por Silva, 2003). A fiabilidade de um instrumento é a

capacidade de, em repetidas medições, obter idênticos resultados (Ferreira e

Marques, 1998; Hill e Hill, 2000, citado por Silva, 2003).

Queirós et al. (2005) publicaram um estudo com o objectivo de comprovar

a validade e a fiabilidade desta versão portuguesa, denominada TMMS–24.

O procedimento utilizado neste estudo foi o seguinte: inicialmente esta

versão foi traduzida e novamente retraduzida por três autores, sendo que a

tradução final foi fixada por consenso. Esta versão portuguesa foi então

administrada a duas amostras distintas (estudantes universitários e idosos),

tendo o estudo sido realizado em três fases:

- A primeira fase teve como principal objectivo testar a tradução realizada

e verificar a relevância, clareza e compreensão das questões para a população

universitária portuguesa;

- A segunda fase foi dirigida para a validação da versão portuguesa

modificada do TMMS, também para estudantes universitários portugueses;

- Enquanto que a terceira fase foi orientada também para a validação

desta versão portuguesa, desta vez para uma população geronte, com mais de

65 anos.

Neste estudo os autores referem que a fiabilidade para cada uma das

componentes na escala final é a seguinte: Atenção (α = 0.90); Clareza (α = 

0.90) e Reparação (α = 0.86), o que segundo os mesmos apresenta uma 

fiabilidade teste-reteste adequada.

Os resultados encontrados foram similares aos obtidos com a versão

inglesa e castelhana (Extremera e Férnandez-Bérrocal, s/d, cit. Queirós et al.,

2005), tal como podemos observar no quadro seguinte, pelo que possui,

segundo os mesmos, uma fiabilidade apropriada.
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Quadro 6- Resultados obtidos no teste para verificar a fiabilidade dos itens

Versão Inglesa
Versão

Castelhana

Versão

Portuguesa

(universitários)

Versão

Portuguesa

(idosos)

Subscalas

TMMS

alpha alpha alpha alpha

Atenção às

emoções
.86 .90 .80 .88

Clareza de

sentimentos
.87 .90 .79 .83

Reparação do

estado

emocional

.82 .86 .85 .92

Tal como podemos observar e de acordo com os autores, a consistência

interna das sub escalas é elevada, tal como nos estudos prévios sobre a

fiabilidade tanto da versão inglesa como da versão castelhana.

Desta forma, os autores puderam concluir que esta versão portuguesa

oferece um instrumento adequado e fiável, com o qual se podem realizar

investigações em diferentes âmbitos, tais como o educativo, a saúde ou o

mundo laboral.
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Procedimentos Estatísticos

Para calcularmos a estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e

máximo) foi utilizado o Microsoft Excel 2003.

Para verificar a normalidade da amostra foi utilizado o teste Kolmorov –

Smirnov, pelo que apuramos que a nossa amostra apresenta uma distribuição

normal em todas as dimensões do teste, com excepção da dimensão atenção

às emoções.

Para o tratamento das questões fundamentais relativas à temática do

estudo foram utilizados para a dimensão atenção às emoções os testes não

paramétricos Mann-Whitney e o Kruskal-Wallis. Para as restantes dimensões

(clareza de sentimentos e reparação do estado emocional) foram utilizados os

testes paramétricos T de Student e Anova one way. Sempre que foi necessário,

para estas dimensões, recorremos também ao teste Tukey para identificarmos

os grupos nos quais existiam diferenças estatisticamente significativas.

Quanto ao software empregue no tratamento estatístico dos dados,

foram usados os programas SPSS 13.0 for Windows e Microsoft ® Excel 2003.

As diferenças foram consideradas significativas para um p < 0,05.
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Consistência Interna do TMMS-24

Para medir a consistência interna dos itens que constituem cada uma das

dimensões do questionário foi utilizado o cálculo do coeficiente de alpha (α) de 

Cronbach (ver quadro 7). A análise dos resultados permitiu verificar que os

valores encontrados foram elevados, variando entre 0,70 e 0,78, sendo estes

reveladores de um bom desempenho das escalas.

Quadro 7- Resultados obtidos no teste da consistência interna dos itens que constituem cada

uma das dimensões

Dimensões Alpha (α) de Cronbach Número de itens

Atenção às emoções 0,70 8

Clareza de sentimentos 0,73 8

Reparação do estado

emocional
0,78 8
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Resultados obtidos pelo total da amostra e por cada um dos géneros

No quadro seguinte (8) podemos observar os valores médios obtidos nas

três dimensões pelo total da amostra e por ambos os géneros.

Quadro 8–Número (n), Média (M), Desvio Padrão (DP), Mínimo (Min) e Máximo (Máx) do total

da amostra e dos indivíduos de ambos os géneros.

Amostra estudada

Global (n=100) Homens (n=50) Mulheres (n=50)

M±dp Mín-Máx M±dp Mín-Máx M±dp Mín-Máx

Atenção às

emoções 3,33±0,65 1,5-4,5 3,28±0,70 1,5-4,5 3,39±0,59 1,88-4,38

Clareza de

sentimentos 3,71±0,65 2,13-4,88 3,69±0,62 2,13-4,88 3,74±0,69 2,38- 4,88

Reparação

do estado

emocional
3,58±0,76 1,38-5 3,67±0,71 1,63-4,75 3,48±0,81 1,38-5

Tal como é possível observar no quadro 8, os valores médios obtidos não

são muito dispersos, visto que, no total da amostra e para cada género, os

valores do desvio padrão são inferiores a 1. Sabendo que, para as três

dimensões o máximo atingível era 5, sendo o mínimo 1, verificamos que,

relativamente aos valores médios obtidos pela nossa amostra nas três

dimensões, o valor médio mínimo foi de 3,28 e o máximo 3,74. Tendo sido o

primeiro valor encontrado na dimensão da atenção às emoções no género

masculino e o segundo no género feminino na dimensão clareza de

sentimentos.

Comparando os valores médios obtidos em ambos os géneros

observamos que as mulheres obtiveram sempre valores superiores aos dos

homens, com excepção da dimensão reparação do estado emocional, em que

estes obtiveram valores superiores.
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Resultados obtidos em função do grupo (praticante e não praticante)

No quadro 9 encontramos os valores médios obtidos em cada uma das

três dimensões pelos sujeitos praticantes e não praticantes.

Quadro 9–Número (n), Média (M), Desvio Padrão (DP), Mínimo (Min) e Máximo (Máx) obtidos

em ambos os grupos, praticantes e não praticantes.

Praticantes (n=50) Não Praticantes (n=50)

M±dp Mín-Máx M±dp Mín-Máx

Atenção às

emoções
3,49±0,73 2,38 - 4,5 3,17±0,73 1,5 - 4,5

Clareza de

sentimentos
3,75±0,62 2,38 - 4,75

3,67±0,69 2,13 - 4,88

Reparação

do estado

emocional

3,67±0,66 1,88 - 4,75 3,49±0,84 5 - 1,38

Através da análise do quadro 9, verificamos que, ao relacionarmos os

valores médios obtidos para cada dimensão, estes são, em todas elas,

superiores a 3,17, sendo o valor máximo 3,75 e o valor do desvio padrão

inferior a 1. Importa ainda referir que o valor médio mínimo foi encontrado no

grupo dos não praticantes na primeira dimensão (atenção às emoções) e o

mais elevado no grupo dos praticantes na segunda dimensão (clareza de

sentimentos). Verificamos ainda que, em todas as dimensões o grupo dos

praticantes obteve valores médios superiores relativamente ao grupo dos não

praticantes, acentuando-se essa diferença na dimensão atenção às emoções,

em que a média obtida pelos praticantes é superior à dos não praticantes em

0,32.
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Resultados obtidos em cada um dos grupos, em função do género

O quadro 10 apresenta os valores médios obtidos em cada uma das

dimensões, tendo em conta o género e o grupo ao qual pertencem.

Quadro 10 –Número (n), Média (M), Desvio Padrão (DP), Mínimo (Min) e Máximo (Máx)

obtidos em ambos os géneros em ambos os grupos, praticantes e não praticantes.

Homens (n=50) Mulheres (n=50)

Praticantes

(n=25)

Não Praticantes

(n=25)

Praticantes

(n=25)
Não Praticantes

(n=25)

M±dp
Mín-

Máx
M±dp

Mín-

Máx
M±dp

Mín-

Máx
M±dp

Mín-

Máx

Atenção às

emoções
3,41±0,53

2,38

4,5 3,16±0,83
1,5

4,5 3,58±0,48 2,88
4,38 3,19±0,63

1,88

4

Clareza de

sentimentos 3,73±0,53
2,38

4,38 3,66±0,71 2, 13
4,88 3,78±0,71 2,5

4,75 3,69±0,68 2,38
4,88

Reparação

do estado

emocional
3,77±0,62

1,88

4,75 3,56±0,79 1,63
4,63 3,57±0,70 2,5

4,63 3,42±0,90 1,38
5

Com base na análise do quadro acima citado podemos inferir que, nas

três dimensões estudadas, os valores médios são sempre superiores nos

homens praticantes, relativamente aos não praticantes, verificando-se o

mesmo quando comparamos os valores médios obtidos pelas mulheres

praticantes e não praticantes.

Destaca-se ainda que nas dimensões atenção às emoções e clareza de

sentimentos, os valores médios obtidos pelas mulheres são superiores aos dos

homens em ambos os grupos. Sendo que na terceira dimensão (reparação do

estado emocional) os homens, em ambos os grupos, obtiveram valores médios

superiores aos das mulheres.

Verificamos ainda que, relativamente aos sujeitos do género masculino

pertencentes ao grupo dos praticantes, o valor médio mais elevado e

respectivo desvio padrão foi 3,77±0,62, encontrado na terceira dimensão
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(reparação do estado emocional), sendo o mais baixo 3,41±0,53, obtido na

primeira dimensão (atenção às emoções). No grupo dos não praticantes o valor

médio mais alto foi 3,66±0,71, na segunda dimensão e o mais baixo foi de

3,16±0,83, obtido, tal como no grupo de praticantes, na primeira dimensão.

No género feminino pertencente ao grupo de praticantes, o valor médio

mais elevado e respectivo desvio padrão foi 3,78±0,71, alcançado na segunda

dimensão (clareza de sentimentos), sendo o mais baixo 3,57±0,70, obtido na

terceira dimensão. Já no grupo de não praticantes o valor mais elevado foi

obtido também na segunda dimensão, sendo 3,69±0,68, enquanto que o mais

baixo foi encontrado na primeira dimensão, sendo 3,19±0,63.

Em todos os casos os valores do desvio padrão são inferiores a 1,

demonstrando uma vez mais que os valores médios obtidos não são muito

dispersos.

Resultados obtidos em função do escalão etário em ambos os

grupos (praticantes, não praticantes)

Nos quadros seguintes (11 e 12) podemos observar os valores médios

obtidos em cada um dos escalões etários no grupo de praticantes (quadro 11)

e no grupo de não praticantes (quadro 12). Nos gráficos subsequentes

(gráficos 6 e 7) é possível verificarmos o perfil de cada uma das dimensões, em

cada um dos respectivos escalões etários, e para ambos os grupos (praticantes

e não praticantes de actividade desportiva).



- 58 -

Quadro 11 –Número (n), Média (M), Desvio Padrão (DP), Mínimo (Min) e Máximo (Máx)

obtidos em cada um dos escalões etários, no grupo de praticantes.

Praticantes

54-59 (n=7) 60-65 (n=27) 66-72(n=16)

M±dp
Mín-

Máx
M±dp Mín-Máx M±dp Mín-Máx

Atenção às

emoções
3,66±0,43 2,9-4,1 3,53±0,56 2,4-4,5 3,35±0,43 2,6-4,1

Clareza de

sentimentos 3,21±0,76 2,4-4,1 3,78±0,59 2,5-4,6 3,94±0,51 3,1-4,8

Reparação

do estado

emocional
3,51±0,99 1,9-4,6 3,53±0,66 2,5-4,6 3,97±0,37 3,5-4,8

Pela análise do quadro acima transcrito (quadro 11) podemos verificar que

o valor médio mais elevado e o respectivo desvio padrão atingido por este

grupo foi de 3,97±0,37. Tendo sido obtido no escalão etário mais velho (66-72)

na terceira dimensão (reparação do estado emocional). O valor médio mais

baixo foi atingido no escalão etário mais novo (54-59 anos), na segunda

dimensão (clareza de sentimentos), sendo o valor do mesmo 3,21±0,76.

Relativamente aos valores obtidos em cada uma das dimensões,

verificamos que no escalão etário dos 54-59 anos o valor médio mais elevado

foi encontrado na primeira dimensão (atenção às emoções), sendo 3,66±0,43

enquanto que o mais baixo foi encontrado na dimensão clareza de sentimentos

(3,21±0,76). Já no escalão etário seguinte (60-65 anos), o valor médio mais

elevado foi encontrado na segunda dimensão (clareza de sentimentos), sendo

3,78±0,59. Curiosamente nas restantes duas dimensões, foram obtidos os

mesmos valores médios. No escalão etário mais velho (66-72 anos) o valor

médio mais baixo foi obtido na primeira dimensão (atenção às emoções),

sendo este 3,35±0,43, e o mais elevado, tal como já foi referido, na terceira

dimensão (reparação do estado emocional).
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Figura 6–Perfil das três dimensões no grupo de praticantes, de acordo com o escalão etário

Observando o gráfico 6, podemos verificar como se comporta cada uma

das dimensões ao longo dos três escalões etários. Assim, podemos verificar

que a primeira dimensão (atenção às emoções) vai decrescendo com a idade,

sendo este decréscimo mais acentuado do segundo para o terceiro escalão

etário. O valor mais elevado é atingido no primeiro escalão etário (54-59 anos),

sendo o mais baixo atingido no escalão etário mais velho (66-72 anos).

Relativamente à segunda dimensão (clareza de sentimentos), é possível

verificar que esta se comporta de maneira oposta à anterior, sofrendo um

aumento mais acentuado do primeiro para o segundo escalão etário, onde a

partir do qual continua a aumentar, sendo este aumento porém menos

evidente. Assim, esta dimensão atinge o valor mais baixo no escalão etário

mais novo (54-59 anos) e o mais elevado no escalão etário mais velho (66-72

anos) ao contrário da dimensão anterior.

Na terceira dimensão (reparação do estado emocional) verifica-se um

comportamento semelhante ao da dimensão anterior, ou seja, é possível

verificarmos a sua tendência de ir aumentando ao longo da idade.

Identificamos então um ligeiro aumento do primeiro para o segundo escalão,

ocorrendo posteriormente um aumento mais notório até ao terceiro escalão,

terminando esta dimensão por alcançar um valor bastante próximo da

dimensão anterior.
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Tal como podemos observar a primeira dimensão apresenta um perfil

bastante diferente das outras duas dimensões, evoluindo de forma oposta.

Neste grupo é então possível verificarmos que à excepção da primeira

dimensão (atenção às emoções) que decresce com a idade, as restantes duas

(clareza de sentimentos e reparação do estado emocional) parecem evoluir

com a idade.

Quadro 12 –Número (n), Média (M), Desvio Padrão (DP), Mínimo (Min) e Máximo (Máx)

obtidos em cada um dos escalões etários no grupo de não praticantes.

Não Praticantes

54-59 (n=17) 60-65 (n=14) 66-72 (n=19)

M±dp
Mín-

Máx
M±dp

Mín-

Máx
M±dp

Mín-

Máx

Atenção às

emoções
3,38±0,57 2,3-4,5 2,98±0,83 1,5-4,5 3,13±0,76 1,6-4,1

Clareza de

sentimentos 3,62±0,54 2,4-4,5 3,83±0,73 2,5-4,9 3,61±0,78 2,1-4,9

Reparação do

estado

emocional
3,60±0.88 1,8-4,8 3,37±1,07 1,4-4,6 3,48±0,63 2,6-5

Pela análise do quadro acima transcrito (quadro 12) podemos verificar que

o valor médio mais elevado e o respectivo desvio padrão atingido por este

grupo foi de 3,83±0,73, sendo este mais baixo quando comparado com o

alcançado pelo grupo anterior. Tendo sido obtido no escalão etário dos 60-65

na segunda dimensão (clareza de sentimentos). O valor médio mais baixo foi

curiosamente atingido no mesmo escalão etário, na primeira dimensão

(atenção às emoções), sendo o valor do mesmo 2,98±0,83, sendo este

também mais baixo relativamente ao valor obtido pelo grupo anterior.

Relativamente aos valores obtidos em cada uma das dimensões,

verificamos que no escalão etário dos 54-59 anos o valor médio mais elevado

foi encontrado na segunda dimensão (clareza de sentimentos), sendo

3,62±0,54, enquanto que o mais baixo foi encontrado na dimensão atenção às
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emoções (3,38±0,57). No escalão etário mais velho (66-72 anos) o valor médio

mais baixo foi obtido na primeira dimensão (atenção às emoções), tal como

aconteceu com o grupo anterior, sendo este 3,13±0,76, e o mais elevado foi

encontrado na segunda dimensão (clareza de sentimentos), sendo este

3,61±0,78.
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Figura 7–Perfil das três dimensões no grupo de praticantes, de acordo com o escalão etário

Observando o gráfico 7, podemos verificar como se comporta cada uma

das dimensões ao longo dos três escalões etários no grupo não praticantes.

Assim, podemos verificar que a primeira dimensão (atenção às emoções) sofre

um decréscimo acentuado do primeiro para o segundo escalão etário. Em

seguida aumenta ligeiramente deste escalão até ao escalão mais velho. O

valor mais elevado é atingido no escalão etário mais novo (54-59 anos), tal

como acontece no grupo de praticantes, sendo o mais baixo atingido no

escalão etário dos 60-65 anos.

Relativamente à segunda dimensão (clareza de sentimentos), é possível

verificar que esta se comporta de maneira oposta à anterior, ou seja esta

aumenta do primeiro para o segundo escalão etário, a partir do qual sofre um

ligeiro decréscimo, terminando num valor muito próximo ao atingido pelo

escalão etário mais novo. Assim, esta dimensão atinge o valor mais baixo no

escalão etário mais velho (66-72 anos) e o mais elevado no escalão etário dos

60-65 anos.
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Na terceira dimensão (reparação do estado emocional) é possível verificar

que esta apresenta um comportamento bastante linear ao longo da idade,

apresentando, em todas as idades valores intermédios em relação às restantes

dimensões. Identificamos então uma ligeira diminuição do primeiro para o

segundo escalão, ocorrendo posteriormente um ligeiro aumento até ao terceiro

escalão, terminando esta dimensão por alcançar um valor bastante próximo da

dimensão anterior, tal como aconteceu para o grupo dos praticantes.

Tal como podemos observar as três dimensões apresentam perfis

bastante diferentes no grupo dos não praticantes.

Diferenças obtidas em função do grupo (praticantes, não praticantes)

O quadro seguinte (13) compara as médias obtidas em cada uma das

dimensões da IEP para os dois grupos (praticantes e não praticantes), de

forma a verificar a existência ou não de diferenças estatisticamente

significativas.

Quadro 13–Diferenças existentes entre os dois grupos nas dimensões da IEP.

Praticantes (n=50)
Não Praticantes

(n=50)

M±dp M±dp p

Atenção às

emoções
3,49±0,51 3,17±0,73 0,04

Clareza de

sentimentos
3,75±0,62 3,67±0,69 0,56

Reparação do

estado

emocional

3,67±0,66 3,49±0,84 0,23

Pela análise efectuada ao quadro anterior, é possível verificarmos a

existência de diferenças estatisticamente significativas na primeira dimensão

(atenção às emoções) entre o grupo de praticantes e não praticantes, sendo o
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valor de p=0,04, tendo em conta que foi considerada a existência de diferenças

estatisticamente significativas sempre que p <0,05.

Apesar de para as restantes dimensões (clareza de sentimentos e

reparação do estado emocional) não termos encontrados diferenças

estatisticamente significativas, uma vez que os valores de p foram sempre

superiores a 0,05, verificamos que o grupo de praticantes obteve sempre

valores médios mais elevados, como aliás, já tínhamos referido no quadro 9,

acima transcrito.

Diferenças encontradas em função do género

No quadro 14 são apresentadas as diferenças nas dimensões da IEP,

entre os grupos, tendo em conta o género.

Quadro 14 –Diferenças existentes entre os dois grupos (praticantes e não praticantes) nas

dimensões da IEP, tendo em conta o género.

Homens (n=50) Mulheres (n=50)

Praticantes

(n=25)

Não

Praticantes

(n=25)

Praticantes

(n=25)

Não

Praticantes

(n=25)

M±dp M±dp p M±dp M±dp p

Atenção às

emoções
3,41±0,53 3,16±0,83 0,40 3,58±0,48 3,19±0,63 0,02

Clareza de

sentimentos
3,73±0,53 3,66±0,71 0,69 3,78±0,71 3,69±0,68 0,67

Reparação

do estado

emocional

3,77±0,62 3,56±0,79 0,30 3,57±0,70 3,42±0,90 0,50

No quadro anterior é possível analisarmos as diferenças que existem

entre sujeitos do mesmo género, pertencentes a grupos distintos (praticantes e

não praticantes). Desta forma podemos inferir que relativamente aos sujeitos

do género masculino não foram encontradas diferenças estatisticamente
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significativas em nenhuma das dimensões que constituem a IEP. No entanto

podemos observar que em todas as dimensões os homens praticantes

obtiveram valores médios superiores relativamente aos não praticantes.

Já no género feminino foram encontradas diferenças estatisticamente

significativas na primeira dimensão (atenção às emoções). Importa ainda referir

que tal como aconteceu no género masculino, também as mulheres praticantes

obtiveram valores médios superiores em todas as dimensões relativamente às

mulheres não praticantes.

Diferenças obtidas em função do género, para cada grupo

No quadro seguinte (15) podemos observar as diferenças existentes entre

géneros, dentro de cada grupo (praticantes e não praticantes).

Quadro 15–Diferenças existentes entre géneros nas dimensões da IEP, dentro de cada grupo

(praticantes e não praticantes).

Praticantes Não Praticantes

Homens

(n=25)

Mulheres

(n=25)
p

Homens

(n=25)

Mulheres

(n=25)
p

Atenção às

emoções
3,41±0,53 3,58±0,48 0,16 3,16±0,83 3,19±0,63 0,92

Clareza de

sentimentos
3,73±0,53 3,78±0,71 0,78 3,66±0,71 3,69±0,68 0,86

Reparação do

estado

emocional

3,77±0,62 3,57±0,70 0,29 3,56±0,79 3,42±0,90 0,55

Através da análise do quadro anterior verificamos que não existem

diferenças estatisticamente significativas quando comparamos sujeitos de

ambos os sexos, dentro de cada grupo. Apesar disso, os resultados obtidos

foram algo curiosos, tendo-se verificado em ambos os grupos resultados muito

semelhantes. Tanto no grupo de praticantes como no grupo de não praticantes

observamos que as mulheres alcançaram resultados mais elevados
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relativamente aos homens nas dimensões atenção às emoções e clareza de

sentimentos. No entanto, na terceira dimensão referente à reparação do estado

emocional foram os homens que atingiram valores médios mais elevados,

relativamente às mulheres, em ambos os grupos.

Desta forma, vemo-nos confrontados com resultados muito semelhantes

em ambos os grupos, demonstrando que as mulheres são superiores aos

homens apenas nas duas primeiras dimensões, uma vez que estes

apresentaram na terceira dimensão valores médios superiores.

Diferenças existentes entre os grupos em função do escalão etário

Nos quadros 16 e 17 podemos observar as médias obtidas em cada um

dos escalões etários, em ambos os grupos, bem como as diferenças

existentes.

Quadro 16 –Diferenças existentes entre os grupos (praticantes e não praticantes), nas

dimensões da IEP, para os escalões etários 54-59 anos e 60-65 anos.

54–59 (n=24) 60–65 (n=41)

Praticantes

(n=7)

Não

Praticantes

(n=17)

Praticantes

(n=27)

Não

Praticantes

(n=14)

M±DP M±DP p M±DP M±DP p

Atenção às

emoções
3,66±0,43 3,38±0,57 0,19 3,53±0,56 2,98±0,83 0,03

Clareza de

sentimentos 3,21±0,76 3,62±0,54 0,16 3,78±0,59 3,83±0,73 0,80

Reparação

do estado

emocional
3,51±0,99 3,60±0.88 0,85 3,53±0,66 3,37±1,07 0,54



- 66 -

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Atenção Clareza Reparação

Praticantes Não Praticantes

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Atenção Clareza Reparação

Praticantes Não Praticantes

Assim, pela análise do quadro 16 e dos gráficos 8 e 9, podemos verificar

que no primeiro escalão etário correspondente ao intervalo 54-59 anos não

existem diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das dimensões.

É possível ainda observar que neste escalão os praticantes apenas obtiveram

um valor médio superior aos não praticantes na primeira dimensão (atenção às

emoções), pelo que nas restantes dimensões (clareza de sentimentos e

reparação do estado emocional) sucedeu-se precisamente o oposto, ou seja,

os não praticantes obtiveram valores superiores aos praticantes.

No escalão etário seguinte (60-65 anos) verificou-se a existência de

diferenças estatisticamente significativas entre praticantes e não praticantes na

primeira dimensão (atenção às emoções). Podemos ainda observar que na

dimensão anteriormente referida e na terceira dimensão (reparação do estado

emocional) foram os praticantes que obtiveram valores mais elevados, quando

comparados com o outro grupo de não praticantes. No entanto, na segunda

dimensão (clareza de sentimentos) os não praticantes conseguiram alcançar

resultados mais elevados relativamente aos praticantes.

Figura 8 – comparação dos

valores médios obtidos por

ambos os grupos no escalão

Figura 9 – comparação dos

valores médios obtidos por ambos

os grupos no escalão etário 60-65
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Quadro 17 –Diferenças existentes entre os grupos (praticantes e não praticantes), nas

dimensões da IEP, para o escalão etário 66-72 anos.

66–72 (n= 35)

Praticantes (n=16)
Não Praticantes

(n=19)

M±dp M±dp p

Atenção às

emoções 3,35±0,43 3,13±0,76 0,61

Clareza de

sentimentos 3,94±0,51 3,61±0,78 0,16

Reparação do

estado emocional 3,97±0,37 3,48±0,63 0,01
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Figura 10–comparação dos valores médios obtidos por ambos os grupos no escalão etário

66-72 anos.

Relativamente ao escalão etário dos 66-72 anos, e tendo como referência

o quadro 17 e o gráfico 10, podemos verificar a existência de diferenças

estatisticamente significativas entre os grupos na terceira dimensão (reparação

do estado emocional). Também é possível observarmos que os praticantes

obtiveram sempre valores médios mais elevados relativamente aos não

praticantes, em todas as dimensões da IEP.
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Diferenças obtidas em função do escalão etário em cada um grupo

Nos quadros seguintes (18 e 19) é possível observarmos as diferenças

existentes entre os três escalões etários, para cada um dos grupos (praticantes

e não praticantes).

Quadro 18 –Diferenças existentes entre os diferentes escalões etários (54-59 anos, 60-65

anos, 66-72 anos) nos sujeitos praticantes.

Praticantes

54–59 (n=7) 60–65 (n=27) 66–72 (n=16) p

Atenção às

emoções
3,66±0,43 3,53±0,56 3,35±0,43 0,29

Clareza de

sentimentos 3,21±0,76 3,78±0,59 3,94±0,51 0,03

Reparação

do estado

emocional
3,51±0,99 3,53±0,66 3,97±0,37 0,09

Através da análise realizada ao quadro 19, observamos que existem

diferenças estatisticamente significativas na segunda dimensão (clareza de

sentimentos), foi ainda possível identificar que essas diferenças se encontram

entre o escalão etário mais novo (54-59 anos) e o mais velho (66-72 anos).

Quadro 19 –Diferenças existentes entre os diferentes escalões etários (54-59 anos, 60-65

anos, 66-72 anos) nos sujeitos não praticantes.

Não Praticantes

54–59 (n=17) 60–65 (n=14) 66–72 (n=19) p

Atenção às

emoções
3,38±0,57 2,98±0,83 3,13±0,76 0,29

Clareza de

sentimentos 3,62±0,54 3,83±0,73 3,61±0,78 0,61

Reparação

do estado

emocional
3,60±0.88 3,37±1,07 3,48±0,63 0,76
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Já no grupo dos não praticantes, tal como podemos verificar no quadro 19

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para nenhuma

das dimensões da IEP relativamente ao escalão etário.
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em função da prática desportiva

Após o tratamento, apresentação e análise dos dados, passamos de

seguida à discussão dos resultados obtidos, onde serão destacados alguns

estudos encontrados durante a nossa pesquisa.

Importa antes de mais referir que depois de termos efectuado a revisão

bibliográfica, e dada a novidade do tema, apenas encontramos um estudo onde

é efectuada a comparação das dimensões da IEP em pessoas praticantes e

não praticantes de actividade desportiva, pelo que se torna necessário

continuar com as investigações nesta área. Apesar disso, este facto não nos

impede de comparamos os nossos resultados com outros que possuímos na

actualidade sobre as relações entre actividade física na terceira idade e os

aspectos de natureza cognitiva.

Queirós (2004) efectuou um estudo cujo objectivo foi analisar a incidência

que tem o conhecimento dos estados emocionais, avaliados através das

componentes da IEP do TMMS dos idosos praticantes de actividade física

regular. Os resultados obtidos foram os seguintes, os praticantes obtiveram em

todas as dimensões valores médios superiores aos obtidos pelo grupo

sedentário, verificando-se no entanto uma diferença mais marcada na

reparação do estado emocional, tendo sido esta de 0,49.

Contrastando estes resultados com os por nós obtidos é possível

encontrarmos algumas semelhanças, uma vez que no nosso estudo os

praticantes também obtiveram valores médios superiores aos não praticantes

em todas as dimensões que constituem o instrumento. Contudo, nós apenas

encontramos diferenças estatisticamente significativas na primeira dimensão,

ou seja, na atenção às emoções, enquanto que no estudo realizado por

Queirós (2004) foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em

todas as dimensões que constituem o questionário.

No estudo de Queirós (2004) foram obtidos pelo grupo de praticantes, em

todas as dimensões, valores médios superiores aos por nós encontrados.



- 72 -

Reportamo-nos ainda a um estudo efectuado por Larson et al. (2006) em

que durante 9 anos observaram um grupo de pessoas com idade superior a 65

anos, tendo como objectivo verificar de que forma é que a prática de AF regular

pode estar relacionada ou não com o menor risco de desenvolver a doença de

Alzheimer. Assim, estes autores verificaram que a taxa de demência nas

pessoas que praticavam AF no mínimo três vezes por semana era de 13 em

cada 1000 pessoas, sendo menor relativamente às pessoas que praticavam

menos de 2 vezes por semana, cuja taxa era de 19,7 em cada 1000 pessoas.

Tendo concluído que a prática de exercício físico se encontra associada a uma

redução da manifestação da doença de Alzheimer nas pessoas idosas.

Grande parte dos estudos encontrados indica uma associação positiva

entre a AF e o bem-estar psicológico. Na opinião de Caspersen et al. (1994, cit.

Lima, 2002), a influência da AF no autoconceito e no bem-estar emocional dos

idosos é bem estabelecida.

Bernardo (2000) realizou um estudo em que foram comparados indivíduos

idosos praticantes e não praticantes de actividade desportiva, tendo chegado

às seguintes conclusões: a prática regular da AF provoca uma melhoria do

estado emocional, do auto-conceito, da autoestima, uma diminuição do stress,

dos níveis de ansiedade e depressão e possibilita a vivência de momentos de

prazer.

Também Lima (2002) efectuou um estudo com idosos no concelho de

Coimbra, tendo verificado que, após a aplicação de um programa de AF, os

indivíduos da amostra evidenciaram valores superiores na percepção dos seus

estados emocionais, tendo referido que tal parece ter sido promovido pela

prática regular de AF.

Num trabalho realizado por Mesquita (2002), onde foi avaliada e

comparada a saúde mental em idosos praticantes e não praticantes de AF, de

ambos os géneros, verificou-se um nível de saúde mental mais elevado nos

praticantes relativamente aos não praticantes.

Em consonância com os resultados obtidos nestas investigações, os

nossos resultados podem ser interpretados na mesma direcção. Podemos, por
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isso, afirmar em concordância com Queirós (2004), que a actividade física

regular poderá ser um potente protector da deterioração da inteligência

emocional nos idosos.

Bernardo (2000) refere ainda que os idosos que participam em programas

de AF têm vivências que lhes proporcionam experiências afectivamente

agradáveis que possivelmente contribuirão para a saúde e bem-estar, isto é,

para melhoria da sua qualidade de vida.

O reconhecimento dos possíveis efeitos positivos provenientes da prática

regular de AF nos aspectos físico, psicológico e social é um facto cada vez

mais evidenciado neste grupo etário da população (Duarte, 1999).

A obtenção de melhores resultados pelo grupo praticante de AF poderá

estar relacionada com o facto destes serem indivíduos com um estilo de vida

mais activo, uma vez que os gerontologistas consideram que 50% do

envelhecimento é devido a estilos de vida sedentária (Matsudo, 1997).

Em suma, são múltiplos os benefícios psicológicos que cada um de nós

pode obter através da AF: “melhoria daauto-imagem e do bem-estar; aumento

da auto confiança, do estado de vigilância e da clareza de pensamento;

alterações positivas no humor e diminuição da tensão, depressão e ansiedade;

melhoria do bem-estar psicológico; aumento de energia e da capacidade de

lidar com as situações; aumento de prazer no exercício e nos contactos

sociais” (Serpa, 1993, pág.113).
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Em função da idade

Relativamente aos resultados em função da idade, é possível

confrontarmos os resultados por nós obtidos com outros já realizados.

No grupo de praticantes foi possível verificar que, à excepção da primeira

dimensão (atenção às emoções) que decresce com a idade, as restantes duas

(clareza de sentimentos e reparação do estado emocional) parecem evoluir

com a idade, aumentando à medida que aumenta a idade.

Verificamos ainda a existência de diferenças estatisticamente

significativas na segunda dimensão (clareza de sentimentos), encontrando-se

estas diferenças entre o escalão etário mais novo (54-59 anos) e o mais velho

(66-72 anos).

No grupo de não praticantes verificamos que os valores médios mais

elevados nas dimensões atenção às emoções e reparação do estado

emocional foram obtidos no escalão etário mais novo (54-59 anos), sendo que

na segunda dimensão o valor mais elevado foi obtido no escalão etário dos 60-

66 anos. Não se verificando por isso a tendência destas dimensões para

evoluírem com a idade. Importa ainda referir que não foram encontradas

diferenças estatisticamente significativas para nenhuma das dimensões da IEP

relativamente ao escalão etário neste grupo.

Assim, Rooy et al. (2003) realizaram um estudo com uma amostra

constituída por 275 indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 44

anos, tendo utilizado o EIS –Emotional Intelligence Scale. Os resultados

obtidos confirmaram a hipótese elaborada pelos autores, de que os valores de

IE e idade se encontram positivamente correlacionados (r=0.17 e p<0.001).

Também Kaftsios (2002) chegou à conclusão de que os indivíduos mais velhos

apresentam valores superiores em três das quatro dimensões da IEP

(Facilitação, Compreensão e Regulação das emoções), tendo-se reportado a

uma amostra constituída por 239 indivíduos com idades compreendidas entre

os 16 e 66 anos.
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Estes resultados vão no sentido ao sugerido por Goleman et al. (2002),

segundo o qual a IE é um conjunto de competências que tende a evoluir com a

idade, o que acabou por se verificar no nosso estudo no grupo de praticantes,

nas dimensões clareza de sentimentos e reparação do estado emocional.

No entanto, num estudo efectuado por Peixoto (2003), em que foi utilizado

um questionário de IE, tendo sido aplicado em pessoas com idades

compreendidas entre os 18 anos e os 45 anos, este verificou precisamente o

contrário, ou seja que a IEP não evolui com a idade. O que vem de encontro

aos resultados obtidos no grupo de praticantes na primeira dimensão e no

grupo de não praticantes nas três dimensões.

Também Queroz e Neri (2005), num estudo efectuado, onde foram

comparadas pessoas de ambos os sexos na meia idade e na velhice,

relativamente ao bem-estar psicológico e IE, utilizando para avaliar a IE a

Medida de Inteligência Emocional (MIE) chegaram à conclusão de que não

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de idade.

No entanto, para uma das dimensões analisadas, os homens e as mulheres de

meia-idade obtiveram valores mais elevados do que o grupo de idosos.
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Em função do género

Diversos estudos têm investigado as diferenças entre géneros no que se

refere à IE (Bueno et al., 2006).

No nosso estudo verificamos que não existem diferenças estatisticamente

significativas quando comparamos sujeitos de ambos os sexos, dentro de cada

grupo. No entanto, verificamos que em ambos os grupos as mulheres

apresentaram valores médios superiores aos dos homens nas dimensões

atenção às emoções e clareza de sentimentos, apresentando os homens, de

ambos os grupos valores médios superiores na terceira dimensão, reparação

do estado emocional.

Também no estudo efectuado por Queirós (2004) foram obtidos os

mesmos resultados relativamente ao grupo de praticantes, tendo este

observado que neste grupo, as mulheres obtiveram valores médios superiores

aos dos homens nas seguintes dimensões, atenção às emoções e clareza de

sentimentos, sendo que na última dimensão foram os homens que obtiveram

um valor médio mais elevado. Relativamente ao grupo não praticante, as

mulheres obtiveram valores médios superiores aos dos homens em todas as

dimensões, o que não aconteceu no nosso estudo, em que os homens foram

superiores às mulheres na dimensão reparação do estado emocional.

Peixoto (2003) realizou um estudo onde foi utilizado um questionário de IE

constituído por 4 dimensões (avaliação das emoções pessoais, avaliação das

emoções dos outros, uso da emoção e regulação das emoções). Tendo sido

aplicado em pessoas com idades compreendidas entre os 18 anos e os 45

anos, apresentando esta amostra um intervalo de idades inferior à nossa. Os

resultados obtidos neste estudo relativamente ao género apontam, segundo o

mesmo autor, para uma variabilidade de competências emocionais em função

do género. Assim, não foram encontradas correlações positivas em nenhuma

das dimensões de IE e o género masculino, enquanto que para o género
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feminino foram registadas correlações positivas nas seguintes dimensões:

avaliação das emoções pessoais, uso da emoção e regulação da emoção.

Para tentar justificar estes resultados Petrides, Furnham e Martin (2004,

cit. Bueno et al., 2006) informam que a IE é percebida sistematicamente como

um atributo feminino e o QI como masculino. Tal crença na superioridade das

mulheres em relação aos homens, no que diz respeito à IE, pode estar

relacionada com o facto de que as mulheres demonstram maior competência

social (Peixoto, 2003 e Bueno et al., 2006).

Peixoto (2003) indica que pesquisas recentes sugerem que relativamente

ao factor de análise género, homens e mulheres não diferem em termos de

quociente de inteligência emocional. Contudo, apresentam algumas diferenças

em competências específicas. Assim, e de acordo com o mesmo autor, as

mulheres apresentam melhores resultados em competências como: empatia,

relações interpessoais e responsabilidade social. Enquanto os homens

apresentam melhores resultados na auto actualização, tolerância ao stress e

adaptabilidade.

Mourão (2002) apresenta-nos porém, um ponto de vista um pouco

diferente. Segundo esta autora, o facto de as mulheres terem obtido valores

médios superiores relativamente aos homens não é justificado pelas diferenças

de género, mas sim pelo poder de observação e percepção do real. Na

perspectiva desta autora quanto mais atenção se tem em relação aos factos

que ocorrem, maior será a sensibilidade emocional. Neste sentido existem

pessoas que sentem mais as emoções que outras. E ser auto consciente,

passa pela percepção destas emoções e pelo poder de as canalizar em prol

dos seus benefícios e dos outros (Mourão, 2002).

Outros estudos encontrados sugerem que nem sempre são as mulheres

que obtêm os melhores resultados, o que vem de encontro à posição assumida

por Mourão (2002), anteriormente referida.

Assim, num estudo efectuado por Queroz e Neri (2005) cujo objectivo era

estudar o bem estar psicológico e a IE entre homens e mulheres na meia idade
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e na velhice, através da escala de desenvolvimento pessoal e medida de IE,

concluiu-se que não existiram diferenças estatisticamente significativas entre

os sexos relativamente à medida de IE. No entanto, os homens obtiveram

valores mais elevados na dimensão auto motivação, independentemente da

idade.

Nos estudos levados a cabo por Fernandez-Berrocal et al. (1998, cit.

Extremera Pacheco e Fernandez-Berrocal, 2005) e Berrocal, Alcaide e Ramos

(1999, cit. Extremera Pacheco e Fernandez-Berrocal, 2005), realizado com um

grupo de adolescentes, as mulheres obtiveram níveis mais elevados na

atenção às emoções relativamente aos homens, enquanto estes obtiveram

pontuação superior nas restantes dimensões (clareza e reparação).

Também Thayer, Rossy, Ruiz-Padial y Johnsen (2003; cit. Extremera

Pacheco e Fernendez-Berrocal, 2005), num estudo semelhante mas realizado

com adultos, obtiveram os mesmos resultados, ou seja as mulheres obtiveram

uma melhor pontuação na atenção às emoções e os homens nas restantes

dimensões (clareza de sentimentos e reparação do estado emocional).
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7. CONCLUSÕES

Depois de terminadas a análise e a discussão dos resultados registamos

como principais conclusões desta investigação, tendo em conta as hipóteses

formuladas:

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de

praticantes e não praticantes em pelo menos uma das três dimensões,

apresentando o grupo praticante valores superiores relativamente ao grupo não

praticante nas três dimensões.

Esta hipótese foi confirmada, pois foram encontradas diferenças

estatisticamente significativas na dimensão atenção às emoções, tendo obtido

o grupo praticante valores médios superiores o grupo dos não praticantes em

todas as dimensões.

H2: Existem diferenças estatisticamente significativas em todos os

escalões etários, pelo menos numa dimensão, entre o grupo de praticantes e

não praticantes.

Esta hipótese não foi confirmada na sua totalidade, uma vez que apenas

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no escalão etário

dos 60-65 na dimensão atenção às emoções e no escalão etários dos 66-72

anos na dimensão reparação do estado emocional.

H3: Existem diferenças estatisticamente significativas em função do sexo,

em ambos os grupos, nas três dimensões.

Esta hipótese não foi confirmada, uma vez que não existiram diferenças

estatisticamente significativas em função do sexo, em nenhum dos grupos

(praticantes e não praticantes).
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H4: Não existem diferenças estatisticamente significativas em função do

escalão etário em ambos os grupos nas três dimensões.

Esta hipótese não foi confirmada, pois existiram diferenças

estatisticamente significativas no grupo de praticantes, na segunda dimensão

(clareza de sentimentos), entre os sujeitos pertencentes ao escalão etário dos

54-59 anos e os pertencentes ao escalão etário dos 66-72 anos.
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8. SUGESTÕES

Uma vez que este domínio da inteligência relacionado com as emoções

se apresenta como cada vez mais importante na nossa sociedade, visto que

nos ajuda a alcançar o sucesso tanto ao nível pessoal como profissional,

pensamos ser importante que se façam mais estudos neste domínio

relacionando-o com a prática desportiva.

Ao longo do nosso trabalho fomo-nos apercebendo de que um conjunto

de aspectos poderiam ser melhorados. Desta forma, lanço um apelo para que

se faça mais investigação nesta área que ainda está muito pouco aprofundada,

nomeadamente no que diz respeito à sua relação com a área desportiva.

As sugestões que deixamos para quem futuramente queira realizar

estudos nesta área são as seguintes:

- Realizar o estudo com um maior número de indivíduos e com idades

superiores;

- Comparar idosos institucionalizados e não institucionalizados;

- Comparar idosos do meio rural e do meio urbano;

- Comparar esta variável (IEP) com a actividade física e também com

outras variáveis, tais como a auto-estima e o bem-estar subjectivo, verificando

a existência ou não de correlação entre as variáveis.
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