
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Competências Psicológicas no 
Desporto: Estudo com Atletas de 
Natação 

Pedro Lima 

Porto, Novembro 2008 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Competências Psicológicas no 
Desporto: Estudo com Atletas de 
Natação 
 

Orientador: Professora Doutora Cláudia Dias 

Autor: Pedro Lima 

Porto, Novembro 2008 

Monografia, realizada no âmbito da disciplina 
de Seminário do 5º ano, da Licenciatura em 
Desporto e Educação Física, na área de 
Desporto de Rendimento, da Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 II

 
 
Ficha de catalogação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lima, P. (2008). As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com 
Atletas de Natação. Porto: Tese de Licenciatura apresentada à Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. 
 
 
PALAVRAS CHAVE:  
                                                              
Natação, Competências Psicológicas.  
 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 III

Agradecimentos  
 

 

 A realização deste trabalho só se tornou uma realidade com o apoio, 

compreensão e incentivo de um grupo muito alargado de pessoas, 

endereçando especiais agradecimentos: 

 

 

• Á Orientadora, Professora Doutora Cláudia Dias, pelos conselhos e 

orientações durante a realização deste trabalho. 

 

• Ao Mestre André Barreiros, pela inestimável colaboração e paciência 

no lançamento e tratamento dos dados. 

 

• Aos professores do Gabinete de Natação da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, pela disponibilidade sempre demonstrada. 

 

• Aos clubes, treinadores e nadadores, pela colaboração que 

prestaram neste estudo. 

 

• Ao Vítor, pela infinita paciência e incondicional amizade. 

 

• Á Ana, sem a qual este percurso não seria possível. 

 

• Aos meus Pais, a título póstumo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 IV

 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 V

Índice Geral 
 
Ficha de catalogação.......................................................................................................II 
Agradecimentos ............................................................................................................ III 
Índice Geral.....................................................................................................................V 
Índice de Quadros........................................................................................................VII 
Resumo .......................................................................................................................... IX 
Abreviaturas ................................................................................................................. XI 
1. Introdução ................................................................................................................... 1 
2. Revisão da Literatura................................................................................................. 3 

2.1. Natação .................................................................................................................. 3 
2.1.1. Abordagem histórica da modalidade .............................................................. 3 
2.1.2. Escalões etários .............................................................................................. 4 

2.1.3. Quadro Competitivo ............................................................................... 5 
2.1.4. Factores ou Pressupostos Determinantes do Rendimento em 
Natação ............................................................................................................... 6 

2.1.4.1. - Factores Genéticos....................................................................... 6 
2.1.4.2. Factores Contextuais ...................................................................... 6 
2.1.4.3. Factores Bioenergéticos................................................................. 7 
2.1.4.4. Factores Biomecânicos .................................................................. 7 
2.1.4.5. Factores Psicológicos..................................................................... 8 

2.2. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS............................................................................... 8 
2.2.1. Activação / Relaxamento................................................................................ 9 
2.2.2. Controlo Emocional...................................................................................... 12 
2.2.3. Automatização.............................................................................................. 14 
2.2.4. Visualização Mental ..................................................................................... 15 
2.2.5. Formulação de Objectivos ............................................................................ 17 
2.2.6. Diálogo Interno (Self Talk) .......................................................................... 19 
2.2.7. Controlo Atencional ..................................................................................... 21 
2.2.8. Pensamentos negativos................................................................................. 22 

3. Objectivos .................................................................................................................. 24 
3.1. OBJECTIVO GERAL................................................................................................ 24 
3.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 24 

4. Material e Métodos ................................................................................................... 25 
4.1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA..................................................... 25 
4.2. INSTRUMENTO ...................................................................................................... 25 
4.3. PROCEDIMENTOS PARA A RECOLHA DOS DADOS ................................................... 26 
4.4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS ............................................................ 26 
4.5. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS............................................................................ 27 

5. Apresentação dos resultados ................................................................................... 27 
5.1. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS NA COMPETIÇÃO E NO TREINO.. 27 
5.2. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS EM FUNÇÃO DO ESCALÃO ETÁRIO.
.................................................................................................................................... 28 
5.3. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS EM FUNÇÃO DO SEXO. .............. 29 
5.4. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS EM FUNÇÃO DOS ANOS DE 
PRÁTICA....................................................................................................................... 31 

6. Discussão dos resultados .......................................................................................... 32 
6.1. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM TREINO E COMPETIÇÃO. .............. 32 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 VI

6.2. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM FUNÇÃO DO ESCALÃO ETÁRIO. ... 34 
6.3. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM FUNÇÃO DO SEXO. ...................... 35 
6.4. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM FUNÇÃO DOS ANOS DE PRÁTICA.. 36 

7. Conclusões e Sugestões............................................................................................. 37 
8. Referências Bibliográficas ....................................................................................... 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 VII

  
 

Índice de Quadros 
 
Quadro 1 – Escalões etários em NPD 4 

Quadro 2 – Quadro Competitivo em NPD 5 

Quadro 3  – Comparação das CP no treino e na competição 28 

Quadro 4  – Comparação das CP em função do escalão etário 29 

Quadro 5: Competências Psicológicas. Comparação de nadadores em 

função do Sexo.  
30 

Quadro 6 - Comparação em função de anos de prática. 32 

 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 VIII

 



As Competências Psicológicas no Desporto: Estudo com Atletas de natação 
 

 IX

Resumo  
 

  A evolução no desempenho desportivo que se tem verificado nos últimos anos é 

reflexo, em grande parte, da noção da multidisciplinaridade da metodologia do treino; o 

aperfeiçoamento das competências necessárias para alcançar níveis de excelência é uma 

preocupação cada vez maior de todos os agentes envolvidos, e a psicologia não foge à regra. 

  Através da realização deste estudo, pretendemos examinar e comparar o uso das 

competências psicológicas em nadadores do escalão de Infantis, com idades compreendidas 

entre os 11 e os 14 anos; neste escalão, os nadadores deparam-se com um nível de exigência 

ao qual não estavam habituados em escalões anteriores. 

  Desta forma quisemos verificar quais as competências psicológicas utilizadas no treino 

e na competição em função da Idade, escalão etário, horas de treino por semana, anos de 

prática da modalidade e sexo. 

 Tendo em vista os objectivos traçados, para avaliar as competências psicológicas dos 

atletas praticantes de Natação, na competição e no treino, utilizamos a versão portuguesa 

traduzida e adaptada por Fonseca (2006) do Test of Performance Strategies (TOPS) (Thomas, 

Murphy & Hardy, 1999).  

Os resultados da comparação do uso das Competências Psicológicas (CP) permitiram 

concluir que, com excepção do Diálogo Interno, existiam diferenças estatisticamente 

significativas no uso de todas as CP estudadas, tanto em treino como em competição, sendo a 

Formulação de Objectivos a CP a que os nadadores mais recorreram, tanto em treino, como 

em competição, estendendo-se essa tendência a todas as variáveis analisadas.  
O Relaxamento em treino e a Automatização em competição, foram as CP menos 

vezes referidas pelos nadadores.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no uso de nenhuma 

CP entre os diferentes escalões etários, tanto em treino como em competição.  

 Na comparação entre sexos, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas 

na activação, em treino, com uma maior referência por parte do sexo masculino. 

 Relativamente aos anos de prática, verificamos que os nadadores com mais anos de 

prática referiram mais vezes usar a Formulação de Objectivos, o Diálogo Interno e a Activação, 

tanto em treino como em competição. 

 
 
 
 
 
Palavras Chave: Natação, Competências Psicológicas  
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1. Introdução 
 

Os praticantes de Natação deparam-se, quando atingem o escalão de Infantis 

(11/13 anos), com um “mundo novo”; por um lado, sentem a necessidade de 

atingir determinados patamares cronométricos que lhes permitam aceder a 

provas para as quais necessitam de obter tempos mínimos de participação 

(Campeonatos Zonais e Nacionais); por outro, as naturais diferenças de ritmos de 

desenvolvimento nos jovens deste escalão etário, pode significar a criação da 

percepção de incapacidade em alguns nadadores que podem apresentar um 

rendimento desportivo menos conseguido que os seus colegas, apesar de 

continuarem a melhorar as suas capacidades; essas diferenças de desempenho 

são, não raras vezes, motivo de desmotivação e abandono da prática desportiva. 

Nesta altura da sua vida, os jovens enfrentam um conjunto cada vez mais 

complexo de novos papéis anteriormente adquiridos (Danish, 1996). Havighurst 

(1953) refere as mudanças decorrentes de novos papéis, na perspectiva de que 

os jovens têm que executar novas tarefas, desenvolver outro tipo de 

competências, lidar com emoções e desenvolverem autonomia na sua acção. 

A passagem de um escalão de formação inicial, onde a competição e 

realizava a nível Regional ou de Clube, para um escalão onde se encontra 

competição de nível Nacional, produz nos nadadores um conjunto de emoções e 

formas de lidar com essa mudança que tanto poderá significar uma mais valia em 

termos de rendimento como ser um factor de insucesso desportivo. Dias (2001, 

p.64) refere que “…o sucesso e o êxito desportivo parecem estar associados a 

uma saúde mental mais positiva e a um menor desajustamento psicológico. Os 

atletas com maiores níveis de sucesso desportivo parecem evidenciar menos 

problemas psicológicos”. 

Esta constatação reforça a convicção de que um trabalho de treino de 

competências psicológicas poderá fazer com que os nadadores consigam 

orientar as suas capacidades para a optimização do seu rendimento desportivo.  

Cruz e Gomes (2001) afirmam que os factores psicológicos são uma das 

razões que mais vezes são apontadas para justificarem a obtenção de 

determinados resultados desportivos, principalmente quando os resultados dos 

atletas ficam abaixo do esperado, sendo nesse sentido que a preparação 
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psicológica no desporto tem vindo progressivamente a ganhar destaque e 

importância no processo de treino. Parece-nos que o facto dos atletas de natação 

não atingirem sempre os resultados esperados pode ser explicado pela utilização, 

ou não utilização das suas CP e, por isso, pretendemos avaliar as CP dos atletas 

praticantes de natação bem como quais as CP mais utilizadas no treino e na 

competição. 

Vealey (1988) dá-nos conta da necessidade de se alargarem os programas de 

treino de todas as competências psicológicas aos praticantes em iniciação 

desportiva ou com pouca experiência na modalidade, uma vez que esse trabalho 

poderá corrigir ou evitar os problemas psicológicos, no futuro; também alguns 

autores destacam os potenciais efeitos positivos em programas de treino de 

competências psicológicas e no próprio rendimento desportivo (Blair, Hall & 

Leyshon,1993) em vários contextos, desde a formação desportiva, ajudando os 

jovens na aprendizagem dos gestos motores e movimentações tácticas da 

modalidade, até facilitando a correcção de erros e o aperfeiçoamento das 

competências desportivas (Vealey, 1991).  

Gomes e Cruz (2001) referem que “ o treino mental pode realmente ajudar os 

atletas a melhorar o seu rendimento desportivo, bem como a encontrar os 

estados psicológicos óptimos para renderem no máximo das suas 

potencialidades, tanto nos treinos como nas competições e provas desportivas. 
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1. Natação 
 

2.1.1. Abordagem histórica da modalidade 
 

A prática de desportos aquáticos é quase tão antiga como a própria 

humanidade; desde a pré-história, em que os homens tinham a necessidade de 

atravessar planos de água para as suas deslocações até aos dias de hoje, a 

atracção pela água tem sido notória na espécie humana. 

 Na civilização Egípcia, cujo país é rasgado por inúmeros canais de água, a 

arte de nadar era um dos mais importantes aspectos da educação pública; no 

Japão, já algumas décadas antes de Cristo eram realizadas competições anuais 

de natação; os Fenícios, povo de navegantes, tiveram a preocupação de formar 

homens na arte de nadar, com o intuito de auxiliar na limpeza das zonas de 

passagem e atracagem das suas embarcações; na Índia, era considerado 

adequado, na formação das jovens, que praticassem a “arte de nadar”; os 

Gregos, pela apetência pelo comércio marítimo, pela quantidade de ilhas e pelo 

clima temperado de que usufruíam, deram grande importância à prática da 

natação, a ponto de considerarem analfabetos aqueles que não sabiam nadar; na 

antiga Roma já se disputavam provas de natação em Ostia, um porto natural. 

A natação, enquanto modalidade estruturada, com regras, conheceu o seu 

início nos finais do século XIX, em Londres, onde se constituiu a Associated 

Swimming Clubs; desta associação surgiu, uns anos mais tarde (1886), a 

Associação Amadora de Natação, que estabeleceu os primeiros Campeonatos 

Nacionais, em Inglaterra. Após esta data, inúmeros Países criaram as suas 

próprias Federações, realizando Campeonatos e provas diversas. Nos finais do 

século XIX e inícios do século XX, realizaram-se os primeiros Campeonatos da 

Europa e do Mundo, embora com pouco significado, em termos de participação. 

A natação foi uma das modalidades que marcou presença desde a primeira 

edição dos Jogos Olímpicos da Era moderna (1896); em 1908, durante a 

realização dos JO de Londres, tendo-se sentido, o significado Universal da 
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modalidade e a necessidade de criara uma entidade que regulamentasse a 

natação, criaram-se as bases da Federação Internacional de Natação Amadora 

(FINA). 

A data inicial da implementação da Natação em Portugal permanece ainda 

envolta em algumas dúvidas; no entanto, há registos que nos situam na primeira 

década do século XX, como tendo sido a altura em que se criou a primeira escola 

de natação do País, pelo Ginásio Clube Português. No dia 14 de Outubro de 

1906, realizou-se, na Trafaria, o primeiro Campeonato de Portugal de Natação, 

amador. 

 A partir desta altura, foram criadas as Associações de Natação de Lisboa e 

do Porto; presentemente a natação Portuguesa é gerida pela FPN, e pelas 

Associações Regionais. 

  

2.1.2. Escalões etários 
 

 Em Portugal, verifica-se uma diferenciação nas idades dos nadadores, em 

cada um dos escalões competitivos, em função do seu sexo; as nadadoras 

passam a escalões superiores mais cedo que os nadadores; este facto tem como 

justificação o facto de as raparigas atingirem níveis de maturação mais cedo que 

os rapazes. Esta opção parece-nos adequada, uma vez que alguns estudos 

exaustivos já realizados (Malina, 1992) verificaram essa tendência. A distribuição 

dos nadadores está escalonada da forma que se pode verificar no seguinte 

quadro: 
 

Quadro 1 – Escalões etários em NPD 
ESCALÕES FEMININO MASCULINO 

Pré cadetes 9 e mais novos 10 e mais novos 

Cadetes 10 – 11 Anos 11 – 12 Anos 

Infantis 12 – 13 Anos 13 – 14 Anos 

Juvenis 14 Anos 15 – 16 Anos 

Juniores 15 – 16 Anos 17 – 18 Anos 

Seniores 17 e mais velhas 19 e mais velhos 
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2.1.3. Quadro Competitivo 
 
 Em termos muito gerais, poderemos enquadrar a participação competitiva 

dos nadadores dos vários escalões apresentados anteriormente em 5 níveis: 

Clube, nível Regional, nível Zonal, nível Nacional e nível Internacional. Os 

nadadores que participam a nível de Clube, fazem-no numa perspectiva mais 

lúdica, em que o principal objectivo é obterem um primeiro contacto com as 

regras da modalidade em situação de competição; as competições de Nível 

Regional são promovidas pelas Associações Regionais de Natação, destinando-

se aos nadadores filiados nessa Associação; as competições de nível Zonal são 

promovidas pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), e agrupam, na 

mesma competição, nadadores provenientes de clubes de várias Associações 

Regionais; as competições de Nível Nacional realizam-se sob a égide da FPN, e 

nelas participam todos os nadadores Portugueses que tenham obtido mínimos de 

participação; nas Competições de nível Internacional, organizadas pela Liga 

Europeia de Natação (LEN) ou pela FINA participam aqueles nadadores que 

tenham obtido mínimos de participação e que sejam convocados pela FPN. 

 Para situarmos a participação em cada um dos escalões, apresentamos 

um quadro resumo que menciona o nível competitivo mais elevado em que cada 

escalão pode participar. 
 
 
Quadro 2 – Quadro Competitivo em NPD 

ESCALÕES Quadro Competitivo 

Pré cadetes Clube 

Cadetes Regional 

Infantis Nacional 

Juvenis Internacional 

Juniores Internacional 

Seniores Internacional 
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2.1.4. Factores ou Pressupostos Determinantes do Rendimento em Natação 
 

A prestação desportiva do nadador tem origem na interacção de múltiplos 

factores (Fernandes & Vilas-Boas, 2002). Ao longo dos anos, vários foram os 

autores que procuraram identificar e definir quais os factores que influenciavam 

decisivamente a prestação desportiva do nadador, de forma a melhor estruturar e 

controlar todo o processo de treino. Foi com este propósito que Fernandes e 

Vilas-Boas (2002) propuseram um modelo dos pressupostos de rendimento em 

natação, que procura interrelacionar os factores que de forma directa ou indirecta 

influenciam o rendimento do nadador. Este modelo evidencia como factores 

determinantes do rendimento em NPD os factores genéticos e contextuais, 

bioenergéticos, biomecânicos e psicológicos. 

 

2.1.4.1. - Factores Genéticos  
 

A hereditariedade determina de forma acentuada o rendimento desportivo, 

uma vez que todos os processos fisiológicos e capacidades funcionais do 

Homem são em parte, determinadas geneticamente. Os factores genéticos são 

mesmo um aspecto determinante no que respeita à selecção e orientação de 

nadadores, uma vez que estes factores pela sua relação com certos parâmetros 

antropométricos, constituem uma forma de tentar prever determinadas 

características do nadador no futuro, que sejam determinantes do seu futuro 

rendimento, nomeadamente a sua altura ou o comprimento de determinados 

segmentos corporais, fortemente influenciados por factores genéticos.  

 

2.1.4.2. Factores Contextuais 
 

O indivíduo e neste caso o nadador é influenciado de forma acentuada 

pelo ambiente que o rodeia. Englobando parâmetros como a influência e apoio da 

família, as pressões sociais, os hábitos de vida, a saúde, o regime alimentar e o 

treino, os factores contextuais são muito importantes quando analisamos e 

avaliamos a situação de um nadador. 
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O factor contextual que influencia de forma mais acentuada o rendimento 

em natação é o treino (Fernandes & Vilas-Boas, 2002). Assim só através de um 

treino bem estruturado, organizado e sob controlo e avaliação permanente é 

possível ao nadador conseguir a melhor prestação possível.  

 

2.1.4.3. Factores Bioenergéticos 
 

Os factores bioenergéticos são os factores que normalmente são vistos 

como os “mais” decisivos para o rendimento em natação, sendo por isso um dos 

alvos principais do treino de natação dos nossos dias. Podemos considerar como 

os principais factores bioenergéticos condicionantes do rendimento em natação, 

os dois sistemas fornecedores de energia (aeróbio e anaeróbio), a reserva 

energética de mobilização rápida, reserva de fosfagénios, incorrectamente por 

muitos considerada como um sistema fornecedor de energia em si mesmo, a 

capacidade característica de cada sistema e da reserva de fosfagénios e a 

potência máxima de cada sistema e da reserva de fosfagénios, atendendo a um 

ambiente fisiológico e celular particular 

 

2.1.4.4. Factores Biomecânicos 
 

Segundo Baumann (1995), a análise biomecânica do movimento humano, 

pode ser dividida em quatro áreas distintas: a Cinemetria, que analisa a posição, 

a orientação e os movimentos dos segmentos corporais, a Dinamometria, que 

estuda as forças externas e a distribuição de pressão, a Antropometria, que 

analisa os parâmetros inerentes à definição do modelo corporal, e a 

Electromiografia, que se dedica ao estudo da actividade muscular (Fernandes e 

Vilas-Boas, 2002). 
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2.1.4.5. Factores Psicológicos 
 

Os factores psicológicos muitas vezes de forma inconsciente são um conjunto de 

factores que são contemplados no treino de qualquer modalidade. O reforço dos 

factores psicológicos em NPD visa a potenciação de variáveis eminentemente 

individuais, quer o condicionamento de variáveis de grupo, que permitem também 

reforçar as variáveis individuais. Assim a psicologia procura o desenvolvimento 

de perfis psicológicos, ajudar na formulação de objectivos, no controlo da 

ansiedade, desenvolvimento de mecanismos de motivação dos nadadores e 

ainda contribuir para a selecção de nadadores, entre outros.    

 
 

2.2. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS 
 
 São inúmeras as estratégias usadas pelos atletas para rentabilizar ao 

máximo as suas capacidades; é comum assistirmos a atletas de diversas 

modalidades a ouvirem música antes da competição, a falarem consigo próprios 

ou a tentarem ensaiar mentalmente os gestos que vão executar; importa perceber 

de que forma é que estas estratégias auxiliam na melhoria do desempenho 

desportivo, catalogando-as e tentando perceber de que forma são utilizadas 

pelos atletas para os auxiliarem na sua prestação. Cox (2007) refere, a este 

propósito que poderemos obter um poderoso efeito sobre a performance se o 

atleta reestruturar o seu pensamento acerca da competição. 

Segundo Vealey (1988), as CP são definidas como destrezas básicas 

presentes na preparação psicológica de qualquer atleta. Estas podem ser 

aprendidas, devendo ser ensinadas e treinadas pelos atletas de forma 

sistemática e orientada, para que estes consigam melhorar o seu rendimento 

desportivo (Cruz & Viana, 1996).  

Para se poder melhorar o uso da aplicação das CP nos atletas, torna-se 

necessário realizar a avaliação das mesmas tentando perceber, de que forma é 

que elas influenciam o desempenho desportivo. Nesta perspectiva, foram 

desenvolvidos diversos instrumentos para avaliar o uso das CP, por parte dos 

atletas. Tomamos como exemplo o Inventário de Competências Psicológicas no 
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Desporto (Psychological Skills Inventory for Sports - PSIS), da autoria de 

Mahoney, Gabriel e Perkins (1987), que pretendia avaliar a autoconfiança, 

controlo de ansiedade, concentração, espírito de equipa, motivação e preparação 

mental. Mais recentemente, Thomas, Murphy e Hardy (1999) desenvolveram um 

questionário, o TOPS - Test of Performance Strategies que pretendia avaliar sete 

dimensões de competências psicológicas para ambos os contextos (treino e 

competição) – activação, automatização, controlo emocional, formulação de 

objectivos, visualização mental, relaxamento e self-talk. Adicionalmente, 

propuseram a CP pensamentos negativos para a competição e controlo 

atencional para o treino. A versão portuguesa desse questionário foi traduzida e 

adaptada por Fonseca (2006). 

 Passaremos, de seguida, a descrever as competências psicológicas 

contempladas neste questionário de forma a tentar fazer um enquadramento de 

cada uma delas no fenómeno desportivo e da sua utilidade enquanto 

potenciadoras do rendimento desportivo. 

 

2.2.1. Activação / Relaxamento 
 

 Em situações de treino intenso ou competição, é expectável que haja uma 

resposta do organismo às exigências da actividade; o corpo passa de uma 

situação de repouso para uma situação em que todas as estruturas psíquicas e 

fisiológicas são recrutadas para fazer face á tarefa que tem de executar, 

necessitando de as activar com a intensidade apropriada. 

 Horn, (1992), definiu activação como uma construção unitária que envolve 

os sistemas fisiológicos e psicológicos do indivíduo. 

Mas como é que o nosso corpo é activado? Todos possuímos algum nível 

de energia no nosso organismo, mesmo em repouso. Cogan e Vidmar (2000), 

dizem que “dependendo do que fazemos, o nosso corpo está mais ou menos 

activado”; o que nos parece fundamental é encontrar o estado óptimo de 

activação corporal para a tarefa em causa. 

 Como determinar o intervalo óptimo no qual os níveis de activação serão 

os adequados? Não haverá uma resposta que seja aplicável a todos os atletas, 
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nem a todas as situações; de acordo com Cogan e Vidmar (2000), os níveis de 

activação podem ter diferentes significados dependendo como se lida com as 

situações. Por exemplo, se o corpo se sente activado e nos sentimos 

preocupados, provavelmente decidiremos que nos sentimos ansiosos. A 

ansiedade ou o stress excessivos podem-nos fazer menos produtivos; mas se o 

corpo está activado e estamos a antecipar algo de positivo, então a excitação daí 

decorrente poderá ser usada em nosso benefício. 

 Conclui-se, do exposto, que cada um de nós apresenta intensidades de 

activação óptimas em determinadas situações que nos permitem um óptimo 

desempenho; as intensidades de activação abaixo desse ponto óptimo não serão 

suficientes para potenciarmos a nossa actuação e as superiores, por serem 

excessivas, tendencialmente, irão canalizar as nossas energias numa direcção 

não conducente com um desempenho óptimo. 

 Zaichowsky e Takenaka (1993, cit in. Raatle & Brewer, 2002) referiram que 

a intensidade da activação apresentam três características críticas que afectam a 

performance: 

• Uma activação psicológica que inclui o ritmo cardíaco, actividade glandular 

e cortical e a circulação sanguínea. 

• As respostas comportamentais em termos de actividade motora são 

evidentes, incluindo mudanças na coordenação e comportamento das 

reacções idiossincráticas ás alterações psicológicas. 

• As respostas cognitivas e emocionais apresentam-se, igualmente como 

uma consequência das manifestações fisiológicas e comportamentais dos 

diferentes níveis da intensidade. 

 Podemos então concluir que a prática desportiva produz no organismo 

uma activação nas estruturas físicas e psicológicas envolvidas na acção; esta 

activação é necessária, uma vez que provoca adaptações funcionais, com o 

objectivo de as preparar o mais eficazmente possível para o fim a que se 

destinam, isto é, o melhor rendimento. No entanto, torna-se necessário não 

realizar estimulações demasiado intensas, ou em períodos temporais 

inapropriados, ou corremos o risco de obter um resultado inverso ao esperado: 
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um desgaste excessivo pode fazer canalizar as energias disponíveis numa 

direcção nada favorável ao rendimento desportivo. 

 Um estudo realizado por Fonseca e Maia (2000) com 1816 jovens 

praticantes de diversas modalidades refere que os atletas, à medida que vão 

crescendo, vão aumentando a sua crença de que a competência para a prática 

desportiva não é um dado adquirido, antes obrigando a um esforço continuado e 

cada vez maior para se manterem níveis de desempenho elevados. 

 A percepção, por parte dos atletas, da necessidade de relaxarem 

determinados grupos musculares, não usados na acção, com o intuito de 

orientarem o máximo das energias disponíveis para as estruturas envolvidas no 

movimento é a principal virtude desta técnica; por outro lado, torna-se 

fundamental que os atletas consigam o melhor “timing” possível para abandonar 

esse estado de descontracção, ao iniciarem uma prova, por exemplo. 

 Como diz Hogg (1995), é necessário ensinar aos atletas que se 

apercebam quais os músculos específicos de cada movimento e se estes se 

apresentam demasiado relaxados ou tensos antes da performance. Ainda 

segundo o mesmo autor, é normal que todos os atletas revelem excitação em 

situações de pressão; o que se afigura fundamental é que não haja uma 

sobreexcitação, que poderia provocar uma perda de controlo.  

 Uma outra preocupação quando se lida com situações de ansiedade, e se 

procura o relaxamento é identificar exactamente de que forma poderemos, 

através de técnicas de relaxamento, atenuar situações que nos causam 

desconforto. De acordo com Cogan e Vidmar (2000), “é de grande ajuda 

examinar o que pode ser ou não controlado na vida; por exemplo, os ginastas 

não podem controlar os comportamentos dos seus treinadores, colegas de 

equipa ou as impressões subjectivas dos juízes, mas muitas vezes os ginastas 

revelam-se ansiosos com estas questões e gastam energia preocupando-se com 

elas.” 

 O relaxamento é a mais conhecida e, porventura a mais eficaz técnica de 

regulação da activação, que associado ao controlo da respiração e à imaginação 

se torna uma excelente forma de aumentar o rendimento de uma atleta, sendo 
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também utilizado frequentemente para modificar as reacções emocionais nas 

situações competitivas. 

 Na literatura encontramos algumas formas de relaxamento, das quais 

passamos a discriminar as mais usuais: 

• Técnica da respiração: sendo um dos sistemas fisiológicos mais fáceis 

de controlar, o ritmo respiratório revela-se uma das mais eficazes 

técnicas de relaxamento; toda a actividade muscular depende de uma 

óptima oxigenação dos tecidos, e esta de uma respiração 

correctamente executada, ou seja, ao mesmo tempo que promovemos 

um relaxamento psicológico, preparamos as estruturas fisiológicas para 

o esforço.  

• Relaxamento muscular progressivo de Jacobson: o principal objectivo 

desta técnica é controlar os principais grupos de musculatura 

esquelética até que o atleta consiga induzir níveis muito baixos de 

tensão nesses músculos; esta técnica de controlo muscular adquire 

muito mais importância, se pensarmos que demasiada tensão muscular 

interfere com a suavidade da técnica, provoca a perda da capacidade 

elástica do músculo e inibe a capacidade do sistema nervoso funcionar 

eficazmente. 

 

2.2.2. Controlo Emocional 
 

 O Desporto, e nomeadamente o Desporto de competição é uma fonte de 

emoções por excelência; a alegria no momento da vitória, a tristeza e/ou a 

frustração quando os nossos objectivos se situaram aquém das nossas 

expectativas, a incerteza no resultado final, provocam em cada um dos actores 

do espectáculo desportivo um conjunto de sensações que podem ser 

direccionadas para a melhoria do desempenho ou podem-se traduzir como um 

entrave às nossas aspirações.  

 Ekman (2003) refere que as nossas emoções são, frequentemente, os 

nossos melhores guias, direccionando-nos para dizermos e fazermos o que é 

adequado em cada situação, embora nem todos ou em todas os momentos o 
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consigamos realizar dessa maneira. Há alturas em que as nossas emoções se 

revelam prejudiciais ao rendimento desportivo; segundo o mesmo autor, em 

momentos de tristeza há uma perda da tonicidade muscular, havendo uma 

tendência para olhar para baixo, em desânimo. 

Segundo Humphrey (2003), a satisfação ou insatisfação provocadas por 

uma emoção parecem ser determinados pela sua intensidade, pela natureza da 

situação e pela forma como o atleta percebe ou interpreta a situação. Este autor 

reforça a diferença da interpretação das emoções nas crianças, que tendem a ser 

mais intensas que nos adultos, referindo ainda que as crianças reagem 

diferenciadamente a situações similares: algo que provoque um determinado 

sentimento num atleta juvenil poderá ter uma resposta diferente noutro. As 

emoções básicas são uma parte da nossa personalidade e a forma como 

reagimos às diferentes situações, é um reflexo da nossa forma de as interpretar; 

no entanto, a forma de exprimir as emoções e de orientar o nosso desempenho 

de acordo com elas, constitui-se como razão bastante para que procuremos criar 

estratégias de gestão dos nossos sentimentos que nos permitam potenciar a 

nossa actividade. 

 Falamos muitas vezes na importância desta CP na potenciação do 

desempenho desportivo, por si só; não nos poderemos, no entanto, esquecer de 

uma outra vertente, talvez até mais importante do controle emocional; é 

igualmente fundamental controlarmos as nossas emoções, de forma a 

manifestarmos fair play (na derrota e na vitória) e a desenvolvermos os valores 

implícitos na prática desportiva (o esforço, a paciência, a perseverança, a 

humildade). Como é referido por Humphrey (2003), a diferença entre um 

indivíduo chamado “normal” e um incorrigível é que o primeiro tem a capacidade 

de controlar os seus impulsos emocionais de uma forma mais eficaz do que o 

segundo. Talvez todos nós, em determinadas alturas da vida, tenhamos 

experimentado o mesmo tipo de emoções que o “incorrigível” demonstrou, mas 

conseguimos controlar as nossas emoções negativas. O mesmo autor refere que 

os desportos praticados pelas crianças devem-nas fazer desenvolver as suas 

capacidades de lidar e controlar as suas emoções. 
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 Pelo que foi exposto nos parágrafos anteriores, poderemos concluir que, 

se por um lado, é fundamental que cada atleta aprenda a controlar os seus 

sentimentos, orientando as suas emoções no sentido de melhorarem o seu 

rendimento, é também verdade que o desporto poderá (deverá) ser um meio de 

os atletas aprenderem a gerir as suas emoções de uma forma mais adequada 

socialmente, sem perderem, no entanto, a sua individualidade, traduzida na forma 

de manifestarem as suas próprias emoções. 

Fernandes, Fonseca e Vilas Boas (2000) referiram, num estudo realizado 

com nadadores pré juniores que, pela análise dos valores atribuídos em função 

dos sexos, os nadadores do sexo masculino revelavam-se mais tensos durante a 

prática desportiva do que as nadadoras. 

 

2.2.3. Automatização  
 

 Um dos principais objectivos de um atleta é realizar as acções de uma 

forma autónoma, para que assim possa orientar as suas preocupações para 

outros aspectos importantes do rendimento. A automatização, segundo Singer 

(2002), é a realização de uma acção sem estar conscientemente nesta e, 

consequentemente, não estar vulnerável a possíveis distracções internas e 

externas.  

 Ladewig, Cidade e Ladewig (2001, p. 173) referem que "em termos de 

habilidade motora, atingir a automatização da performance é a maior meta dentro 

do processo de aprendizagem, e se possível, de maneira rápida. Porém a 

velocidade com que se atinge a automaticidade está relacionada com a 

complexidade da tarefa, o nível de experiência do indivíduo e a quantidade de 

prática." 

 No caso concreto do presente estudo, consideramos que o uso desta CP é 

de relevante importância, uma vez que se trata de uma modalidade cíclica e 

fechada, baseada em repetições sistemáticas de gestos técnicos que, sendo 

executados de forma automática, potenciarão o desempenho desportivo, 

permitindo ao nadador concentrar-se noutros aspectos da sua prestação, como já 

foi referido. 
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 De acordo com Bargh e Chartrand (1999) existem muitos exemplos de 

auto-regulação automática: “(a) efeito automático da percepção da acção, (b) 

procura automática do objectivo, e (c) a avaliação automática contínua de uma 

experiência” (p. 462). 

 No contexto desportivo existem situações que provocam a automatização 

dos comportamentos e que estão relacionadas com peak performance 

(desempenho óptimo) ou o estado de flow (realizar uma acção em piloto 
automático). Csikszentmihalyi (1990) descreve as características essenciais 

desta actividade automática (flow): a) a “mistura” de acção e consciência (o 

envolvimento das pessoas no que estão a fazer é de tal forma, que a actividade 

se torna espontânea e quase automática, levando-as a não serem capazes de 

terem consciência de si próprias como entidades separadas das acções); b) 

objectivos e feedback’s claros (este estado não é possível se não existirem 

objectivos muito claros e um feedback não-ambíguo relativamente à 

concretização dos objectivos); c) concentração total (não existe atenção 

suficiente para pensar em mais nada que não seja na tarefa que se está a 

realizar); d) sensação de controlo total sobre a situação desafiadora (não existe a 

preocupação com, … ou o medo da possível perda de controlo da situação); e) 

perda de auto–consciência (neste estado o self não tem consciência de si próprio 

a fazer o que está a fazer, utilizando toda a atenção focalizada naquilo que tem 

de fazer); e f) distorção do tempo (existe uma distorção ou perda da noção do 

tempo gerada por esta experiência). 
 De registar, por último que a automatização se pode revestir de uma índole 

perniciosa, se o nadador executar sistematicamente erros técnicos, ou seja, esta 

CP só será útil se houver uma correcta execução técnica. 

 

2.2.4. Visualização Mental 
 

 Durante o processo de treino do jovem nadador, é usual os treinadores 

dedicarem a quase totalidade do tempo disponível na correcção de erros 

técnicos, na automatização dos gestos, procurando dessa forma, atingir 

patamares superiores de execução técnica. 
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 No entanto, a aprendizagem das técnicas constitui-se como um processo 

tanto físico, como mental; físico, pelo trabalho que é feito em termos de 

organização das estruturas envolvidas no movimento (músculos, tendões, 

superfícies articulares, …) e mental, não só pela organização neuronal, sensorial 

e neuro muscular, mas também pela forma como visualizamos o nosso próprio 

desempenho. 

 Esta ideia é corroborada por Williams (1986), quando diz que as 

competências de aprendizagem motora são um processo tanto físico, como 

mental; até recentemente, a ênfase na resposta motora negligenciou largamente 

os aspectos cognitivos da aprendizagem das competências motoras, raramente 

sendo pedido aos praticantes que pensem neles durante o processo de 

aprendizagem. 

 Também Covey (1994) refere que enquanto a “mente consciente” é 

responsável pelo pensamento, racionalização e categorização, o subconsciente 

tende a focar-se nos processos psicológicos do corpo; desta forma, o uso da 

visualização mental (VM) encontra uma resposta positiva por parte da mente. 

 Qualquer um de nós já experimentou situações em que a actividade que 

nos propomos realizar, flui sem esforço aparente, enquanto que em outras 

situações sentimos muita dificuldade em levar a cabo tarefas aparentemente 

simples e ao nosso alcance. Estes bloqueios aparentemente inexplicáveis 

surgirão da incapacidade de nos concentrarmos na tarefa e de orientarmos a 

nossa atenção para o objectivo. A visualização mental dos gestos e da 

envolvência permitir-nos-á prever a nossa actuação, potenciando-a. (o que a 

mente consegue conceber, o corpo consegue executar). A este respeito, Morris 

(2005) refere que “a imaginação é terrivelmente poderosa. Procurando 

mentalmente uma rotina antes de uma competição principal, os atletas 

conseguem-se preparar para alcançar a sua performance óptima quando ela é 

mais necessária”.  

 O conceito de VM poderá, então ser definido como a técnica de praticar 

mentalmente uma habilidade que normalmente é praticada de uma forma física 

(Covey, 1994), ou seja, a construção na mente do nosso próprio desempenho. 
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 Vealey e Walter (1993) apresentaram três conceitos que nos permitem 

uma melhor compreensão desta CP. 

• Os atletas são capazes de criar e recriar experiências nas suas mentes, 

porque a mente é capaz de criar uma imagem da habilidade que se torna uma 

cópia da performance. As imagens são baseadas na memória e é possível aos 

atletas recriarem acontecimentos externos na sua mente, podendo igualmente 

reproduzir na mente experiências passadas, utilizando-as para melhorar o seu 

desempenho futuro. 

• A VM é uma experiência poli sensorial; deverão ser utilizados todos os 

sentidos para possibilitar que as imagens se aproximem o mais possível da 

situação real. 

• A VM ocorre na ausência de estímulos externos, sendo uma experiência 

que ocorre na mente. O atleta não precisa estar no local de treino ou 

competição para treinar esta CP, o que lhe permite praticar competências ou 

estratégias sem estar fisicamente presente no ambiente onde normalmente 

realiza a sua prática desportiva. 

No entanto, temos de ter a noção de que, se esta competência nos pode 

ser útil, também pode prejudicar o nosso desempenho; corroborando esta ideia, 

Morris (2005), diz que “ nem toda a VM tem um impacto positivo. Em alguns 

casos, a VM pode fazer com que alguns atletas não atinjam a sua performance 

ideal, porque se imaginam a quebrar no ponto em que desenvolvem o esforço.” 

 

 

2.2.5. Formulação de Objectivos 
 

 Faz parte da natureza humana aspirar a estádios de desenvolvimento 

cada vez mais elevados, sentindo cada um de nós a necessidade de evoluir nas 

diferentes áreas em que estamos envolvidos; nesse aspecto o desporto é, por 

excelência, o lugar onde a procura da melhoria se faz sentir com mais 

notoriedade. A procura de performances cada vez mais elevadas é a base da 

formação do desportista; a cada dia que passa, cada patamar do 
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desenvolvimento que é atingido implica uma necessidade de se trabalhar para 

atingir o patamar seguinte. 

 Este processo é, na maior parte das vezes, muito longo, uma vez que o 

processo de formação de um atleta se desenvolve ao longo de vários anos até 

que este atinja a sua maturidade; por esse facto, é fundamental estabelecer 

objectivos intermédios e particulares, de forma a manter os níveis de motivação 

no treino e em competição em níveis adequados. 

 Como diz Carron (1984, cit in Cruz, 1996), “qualquer participante nas 

actividades desportivas deve desfrutar de oportunidades para experimentar a 

satisfação que resulta de conseguir determinado objectivo. Mais do que padrões 

de rendimento absolutos que apenas permitem a uma minoria de elite 

experimentar o sucesso, deve-se fazer recurso de padrões individuais adequados 

á idade, á experiência competitiva, às apacidades e aptidões.” 

 Não é incomum encontrarmos jovens que abandonam o desporto de uma 

forma precoce; uma das razões para este facto poderá estar umbilicalmente 

ligada á excessiva preocupação em estabelecer padrões elevados de 

rendimento, não considerando as aptidões do atleta no momento; o facto de o 

atleta não conseguir atingir objectivos irreais, provoca-lhe uma sensação de 

incapacidade que se constitui, não raras vezes motivo de abandono da prática 

desportiva. 

 Teremos, então de estabelecer objectivos reais e adequados ao nível de 

cada um que, segundo o que diz Locke (1990, cit in. Cruz, 1996) sejam um 

“padrão para a auto satisfação” e, nesse sentido, “o grau de sucesso que se tem 

na concretização do objectivo que se formula é um determinante principal da 

satisfação com o rendimento.”  

  

Segundo Hogg (1995), existem duas formas de formular objectivos: 

• Uma, focada na performance técnica, em que o objectivo está centrado no 

processo; as preocupações dos atletas recaem sobre o aperfeiçoamento das 

suas habilidades, aprendendo novas tarefas e melhorando aquelas adquiridas 

anteriormente – orientação para a tarefa. 
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•  A segunda, baseada em orientações competitivas; neste caso, o atleta 

estabelece os seus objectivos em função dos resultados – orientação para o 

ego. 

 

Parece claro que a formulação de objectivos é uma excelente forma de 

melhorar o rendimento desportivo; com efeito, ao estabelecermos uma meta 

realista e, ao mesmo tempo desafiante, os níveis de motivação serão muito mais 

elevados. 

 Segundo Cruz (1996), devem-se considerar algumas preocupações ao 

estabelecer objectivos: 

• Estes devem ser específicos, difíceis e desafiantes; o atleta deverá 

possuir, no entanto, capacidade suficiente para os atingir. 

• Os objectivos deverão ser definidos qualitativamente e formulados em 

termos de comportamentos bem especificados. No caso da Natação, não se 

deverá dizer ao nadador para “fazer o seu melhor”, mas por exemplo, “retirar 5 

segundos ao seu tempo”. 

• Objectivos intermédios devem servir como elo de ligação a objectivos de 

longo prazo; estes fornecem “feedback” ao atleta, ajudando-o a orientar a sua 

atenção para aspectos a corrigir. 

• Para que haja eficácia na FO, terá de existir sempre “feedback”. 

 

2.2.6. Diálogo Interno (Self Talk) 
 

 Em situação de competição, o desempenho desportivo pode ser muitas 

vezes influenciado por aquilo que os atletas pensam que conseguem (ou não) 

fazer; a crença nas suas capacidades, a forma como encaram a competição, o 

seu próprio estado momentâneo de forma e o modo como se auto motivam 

podem-se revestir de grande importância na obtenção do sucesso. 

 Bunker et al (1993, cit in Hardy, James & Gould, 1996) refere que aquilo 

que os atletas pensam ou dizem é crítico para a sua performance. Passamos 

muito tempo a falar connosco próprios; na maior parte do tempo não temos a 
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noção deste diálogo interno e muito menos do seu conteúdo. No entanto, esses 

pensamentos afectam directamente os sentimentos e as acções ulteriores. 

 Também Helmstetter (1987, cit in Hogg, 1995) reforça esta ideia quando 

diz que o subconsciente apresenta tendência a aceitar informações sem uma 

avaliação subjectiva da sua validade ou valor; esta afirmação leva-nos a pensar 

que, se um atleta se consciencializar que vai conseguir atingir um determinado 

objectivo, o mais provável é que realmente o atinja. 

Todas as pessoas falam consigo próprias de uma forma regular, embora a 

frequência e o conteúdo desse diálogo possam variar entre indivíduos e em 

diferentes situações. É frequente assistirmos, antes de grandes eventos 

desportivos, a atletas a falarem consigo próprios, seja a relembrar alguns 

aspectos da técnica de execução dos movimentos, seja a auto motivarem-se, 

utilizando esta ferramenta psicológica. 

Foram descritos por Weinberg e Gould (1996) três tipos de self-talk, que os 

atletas podem desenvolver: o positivo (motivacional), o instrutivo, e o negativo. 

 Self-talk positivo (motivacional) – é utilizado para melhorar a energia e o 

esforço, promovendo uma atitude construtiva e apropriada, não se considerando, 

contudo, como um feedback específico para a tarefa. 
 Self-talk instrutivo – auxilia o atleta ao nível dos aspectos técnicos e 

específicos de uma tarefa, com o objectivo de potenciar o desempenho durante a 

mesma. 
 Self-talk negativo – não reforça o desempenho do atleta nem cria 

emoções positivas; revela-se irracional, destrutivo e inapropriado; é contra 

produtivo, uma vez que produz um estado de ansiedade e desequilíbrio 

emocional. 

 

 As razões pelas quais o diálogo interno positivo se revela eficaz na 

obtenção de resultados ainda suscitam algumas dúvidas; no entanto, como 

referem Feltz e Riessinger (1990), Gould e Weiss (1981), Wilkes e Summers 

(1984), parece que o uso desta competência produz aumentos de auto confiança 

e controle de ansiedade; desta forma, as energias dos atletas podem ser 

orientadas para a execução da tarefa, com o mínimo de influências externas. 
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2.2.7. Controlo Atencional 
 

 Frequentemente, ouvimos dos atletas a justificação de que não estavam 

devidamente concentrados quando realizavam a tarefa; esta falta de 

concentração é muito comum, nomeadamente na modalidade da Natação e no 

escalão etário em estudo, uma vez que os estímulos que rodeiam o nadador na 

altura da realização se sobrepõem à atenção que este deveria ter para a 

realização da mesma.  

 A atenção enquanto processo de selecção de informação é vista como a 

capacidade do atleta para dirigir e manter a atenção nos estímulos relevantes à 

resolução de uma tarefa, ou seja, o atleta deve conseguir dirigir a sua atenção 

para os aspectos mais relevantes do gesto, abstraindo-se de estímulos não 

relevantes e assim conseguir atingir um bom rendimento desportivo naquela 

acção ou conjunto de acções. Como é referido por Tenenbaum e Eklund (2007), 

este processo de atenção selectiva é o que permite a informação fundamental 

para obtermos acesso aos recursos limitados do sistema nervoso, orientando-os 

para a resolução das tarefas a realizar. Ainda segundo os mesmos autores, uma 

segunda vertente a considerar refere-se ao estado de alerta relativo á tarefa, isto 

é, torna-se necessário manter uma óptima sensibilidade que permita responder 

de forma adequada aos estímulos, quando eles ocorrerem. 

 Zani e Rossi (1991) revelaram, através de um estudo com atletas da 

modalidade de tiro que os atletas de elite desenvolvem estratégias atencionais 

específicas do seu desporto. 

Numa outra perspectiva a atenção foi definida, segundo os mesmos 

autores como a capacidade limitada de recursos para o processamento de 

informação, distinguindo-se duas formas importantes de processamento, o 

processo automático e o controlado. O processamento controlado consome mais 

recursos atencionais, implica mais esforço e é regularmente acompanhado pela 

interferência no desempenho das tarefas, uma vez que estas podem ser 

concorrentes entre si. Em contraponto, o processo automático permite que, pelo 

menos algumas partes da tarefa possam ser realizadas sem ser necessária muita 
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atenção consciente; dessa forma, a atenção poderia estar orientada para as 

componentes da tarefa em que o nadador apresente um menor domínio. 

 

2.2.8. Pensamentos negativos  
 
Qualquer praticante desportivo já experimentou a sensação de 

incapacidade ou de extrema facilidade na realização de uma tarefa; os 

pensamentos que invadem o atleta interferem com a prestação desportiva 

podendo influenciar a mesma, de forma positiva, ou negativa. Antes, durante e 

após a competição os atletas são invadidos por um sem número de pensamentos 

e de emoções. Estes poderão ser determinantes na prestação do nadador 

durante a prova, no caso dos pensamentos ocorridos antes e no decorrer da 

competição e após a prova, na influência que poderão ter nos próximos treinos ou 

competições.  

Estes estão relacionados com as reacções fisiológicas, as expectativas e 

os comportamentos dos atletas durante a prática desportiva. Assim revela-se 

interessante saber como é que o atleta se comporta, por acreditar que os seus 

pensamentos interferem de facto no contexto desportivo.  

Os desportos cíclicos e fechados, como é o caso da Natação, permitem ao 

nadador receber um feedback imediato do seu desempenho, em termos 

cronométricos. Se a prestação resultou em sucesso, o atleta pensará de forma 

positiva, no entanto, se tiver resultado numa resultado aquém das expectativas 

do nadador, poderá ter uma reacção de desapontamento, que se poderá reverter 

em pensamentos negativos.  

Conforme é referido por Loehr (1986), o negativismo é encarado como 

uma fonte de pensamentos inapropriados, irracionais, podendo-se tornar um 

obstáculo ao desempenho; este direcciona a atenção dos atletas para 

pensamentos erróneos e de dúvidas que se associam a baixos níveis de 

performance. 

Williams e Bunker (1991) propõem a interrupção do pensamento aquando 

da substituição dos pensamentos negativos pelos positivos ou pela orientação 

desses pensamentos para os aspectos importantes da tarefa. Os mesmos 
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autores realçam, no entanto, que esta técnica apenas funcionará se o atleta 

reconhecer quais os pensamentos indesejados e estiver motivado para os 

eliminar, para que assim possa melhorar a sua performance. O que se pretende 

com a utilização desta técnica é ensinar os atletas a reconhecerem e controlarem 

os seus pensamentos quer estes sejam positivos (que deverão ser mantidos sem 

excessos) ou negativos (que deverão ser substituídos ou reduzidos ao seu 

mínimo). 

Braathen e Svebak 1992) realizaram um estudo entre atletas de desportos 

individuais e colectivos, com o objectivo de examinarem comportamentos 

psicológicos de índole negativa, tendo concluído que os atletas do sexo 

masculino eram mais vezes assolados por Pensamentos Negativos do que os 

atletas do sexo feminino, o que poderá ser provocado por, segundo os mesmos 

autores, por uma maior exigência social relativa ao seu desempenho. 
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3. Objectivos 
 

3.1. OBJECTIVO GERAL 
 

Este estudo teve como objectivo principal a avaliação das competências 

psicológicas em atletas do escalão de Infantis praticantes de Natação.  

 

  
 

3.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Examinar e comparar as CP usadas no treino e na competição. 

 

• Avaliar a existência de diferenças no uso das CP no treino em função 

da idade, horas de treino por semana, sexo e anos de prática na 

modalidade. 

 

• Avaliar a existência de diferenças no uso das CP na competição em 

função da idade, horas de treino por semana, sexo e anos de prática na 

modalidade 
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4. Material e Métodos 
 

 4.1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

A amostra para o presente estudo foi constituída por 124 jovens 

praticantes de Natação, de ambos os sexos, 52% do sexo masculino e 48% do 

sexo feminino, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos (média 

12,57+0,86). 

Os nadadores que constituíam a amostra foram praticantes da modallidade 

em vários clubes portugueses, estando todos filiados na Federação Portuguesa 

de Natação.  

 O grupo mais representativo foi o de Infantis “A” Masculinos, com 36 

nadadores, ou seja, 29% da amostra, seguida pelo grupo de Infantis “B” 

Femininos, com 34 nadadores (27% da amostra); o grupo de Infantis “B” 

Masculinos foi constituído por 29 nadadores (23% da amostra), e com 25 

nadadores o grupo de Infantis “A” Femininos (20% da amostra).            
                        

 4.2. INSTRUMENTO  
 

Foi utilizado um questionário, onde foram recolhidas informações 

demográficas, tais como o sexo, a idade, o clube desportivo, o nível competitivo, 

o número de anos de prática da modalidade e o número de horas de treino por 

semana.  

Para a recolha dos dados acerca das CP foi utilizado o TOPS - Test of 

Performance Strategies (Thomas, Murphy & Hardy, 1999), sendo a versão 

portuguesa traduzida e adaptada por Fonseca (2006). 

Este questionário avaliou oito CP usadas na competição e durante o treino. 

Estes autores propuseram sete dimensões de competências psicológicas para 

ambos os contextos – activação, automatização, controlo emocional, formulação 

de objectivos, visualização mental, relaxamento e self-talk. Adicionalmente, 

propuseram a CP pensamentos negativos para a competição e controlo 

atencional para o treino.  
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O TOPS é um questionário constituído por 64 questões divididas pelas 

nove dimensões, para avaliar as CP na competição e no treino. Cada dimensão é 

identificada pela análise do factor exploratório, que consiste em itens de resposta 

de 5 pontos numa escala tipo likert em que o 1 corresponde ao nunca e o 5 ao 

sempre.  

 

 4.3. PROCEDIMENTOS PARA A RECOLHA DOS DADOS 
 
 Foi solicitada a colaboração dos clubes e respectivos treinadores dos 

atletas e do seu consentimento para a aplicação dos questionários. Antes da 

aplicação do questionário foi realizada uma breve explicação acerca da 

pertinência e aplicabilidade dos mesmos aos atletas, assim como as normas do 

seu preenchimento. Os questionários foram aplicados durante a realização dos 

Campeonatos Regionais de Infantis, disputados em Vila Nova de Famalicão, nos 

dias 27, 28 e 29 de Junho de 2008. 

 

 4.4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS  
 
 Para o tratamento dos resultados relativos à variável idade, foram 

estabelecidos dois grupos de idade, sendo o grupo I constituído pelos nadadores 

do grupo “Infantis B”, com 63 indivíduos e o grupo II constituído pelos nadadores 

do grupo “Infantis A”, com 61 indivíduos. 

 Para a variável, anos de prática foi efectuada uma divisão da amostra em 

função do período temporal da prática desportiva; um primeiro grupo incluiu os 

nadadores que têm até 2 anos de prática desportiva, constituído por 26 

indivíduos; o segundo grupo contempla os nadadores com 3 ou 4 anos de 

prática, constituído por 50 indivíduos e no terceiro grupo incluem-se os nadadores 

com 5 ou mais anos de prática desportiva, constituído por 39 indivíduos. 

 Para a variável sexo, os nadadores foram agrupados em função do sexo 

a que pertencem, tendo os grupos a constituição de 64 elementos do sexo 

masculino e 59 elementos do sexo feminino. 
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 4.5. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS  
 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0. 

O tratamento estatístico constou de uma análise descritiva onde visamos 

essencialmente conhecer alguns parâmetros de tendência central (média) e 

dispersão (desvio-padrão), de cada variável. 

 Para o tratamento das questões fundamentais relativas à temática do 

estudo foram utilizados para cada dimensão, T-Test (para amostras 

independentes e emparelhadas), ANOVA Oneway (Post Hoc de Scheffe). As 

diferenças foram consideradas significativas para um p < 0,05. 
 

 

5. Apresentação dos resultados 

 

5.1. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS NA COMPETIÇÃO E NO 
TREINO. 
 
 

Da análise do quadro 3, referente à comparação entre as CP utilizadas no 

treino e na competição, podemos verificar que no treino os nadadores utilizaram 

mais a Formulação de Objectivos e o Diálogo Interno; o Relaxamento e a 

Automatização foram os menos utilizados. 

 Na competição os atletas referiram formular muitas vezes objectivos e 

recorrerem frequentemente à Activação, usando menos vezes os Pensamentos 

Negativos e recorreram pouco á Automatização. 

 Comparando as competências que os nadadores usaram nos dois 

contextos, podemos observar que existiam diferenças estatisticamente 

significativas na Formulação de Objectivos, Controlo Emocional, Automatização, 

Relaxamento, Visualização Mental e Activação, entre as situações de treino e 

competição. Com efeito, os nadadores referiram utilizar a Formulação de 

Objectivos, mais em competição do que em treino; o Controlo Emocional também 

surgiu mais evidente em situações de competição, assim como o uso de técnicas 
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de Relaxamento, de Visualização Mental e de Activação; a Automatização surgiu 

mais frequentemente referida em treino e o Diálogo Interno apresentou resultados 

idênticos nas duas situações. 

 
 

Quadro 3  – Comparação das CP no treino e na competição 

CP Treino Competição t Sig. 
  Média+Dp Média+Dp    
Formulação de 
Objectivos 3,78+0,70 3,92+0,71 -2,35 0,02 
Controle Emocional 3,25+0,77 3,40+0,82 -2,38 0,01 
Automatização 3,11+0,58 2,56+0,78 7,9 0,00 
Relaxamento 2,65+0,70 3,28+0,84 -7,76 0,00 
Diálogo Interno 3,60+0,82 3,60+0,86 0 1,00 
Visualização Mental 3,14+0,74 3,34+0,71 -3,57 0,00 
Activação 3,42+0,58 3,77+0,61 -5,57 0,00 
Controle Atencional 3,60+0,68  ---  ---  --- 
Pensamentos Negativos  --- 2,01+0,83  ---  --- 

 

5.2. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS EM FUNÇÃO DO ESCALÃO 
ETÁRIO. 
 

 Para realizar a comparação das CP utilizadas em função da idade, 

dividimos o grupo em dois escalões; um constituído pelos Infantis “B” (rapazes 

com 13 anos de idades e raparigas com 12 anos de idade), com uma amostra de 

86 elementos; o segundo grupo constituído pelos Infantis “A” (rapazes com 14 

anos de idade e raparigas com 13 anos de idade), com uma amostra de 37 

elementos. 

 Pela análise do quadro 4 verificamos que os Infantis “B”, em treino 

referiram utilizar mais vezes a Formulação de Objectivos e o Controlo Atencional, 

utilizando menos o Relaxamento e a Automatização; os Infantis “A”, também no 

que diz respeito ao treino, apresentaram uma tendência semelhante aos 

nadadores mais novos. 

 Em competição, os Infantis “B” referiram utilizar mais vezes a Formulação 

de Objectivos e a Activação e menos vezes a Automatização e o Relaxamento; já 

os Infantis “A” referiram utilizar mais vezes a Formulação de Objectivos e o 

Diálogo Interno e menos a Automatização e os Pensamentos Negativos. 
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Comparando os dois escalões, estes não apresentavam diferenças no que 

diz respeito ao uso de CP em treino e em competição; a única CP onde se 

verificou algum distanciamento de resultados foi o Diálogo Interno, tanto em 

treino como em competição, com um uso mais evidente por parte dos nadadores 

mais velhos; no entanto, mesmo nesta CP, as diferenças não são 

estatisticamente significativas. Da mesma forma, regista-se um ligeiro acréscimo 

das técnicas de relaxamento, nos nadadores mais velhos, em treino. 
 

 
 

Quadro 4  – Comparação das CP em função do escalão etário 
Escalão Infantis "B" Infantis "A" F Sig. 
  Média + Dp Média + Dp     
TREINO     
Formulação de 
Objectivos 3,79+0,68 3,76+0,74 0,47 0,49 
Controle Emocional 3,25+0,77 3,27+0,77 0,21 0,64 
Automatização 3,12+0,57 3,10+0,61 0,46 0,49 
Relaxamento 2,59+0,69 2,77+0,71 0,96 0,32 
Diálogo Interno 3,54+0,85 3,75+0,72 2,2 0,14 
Visualização Mental 3,16+0,77 3,10+0,69 0,98 0,32 
Activação 3,39+0,59 3,50+0,58 0,03 0,85 
Controle Atencional 3,62+0,65 3,56+0,77 1,02 0,31 
     
COMPETIÇÃO     
Formulação de 
Objectivos 3,90+0,73 3,96+0,67 0,25 0,61 
Controle Emocional 3,34+0,86 3,54+0,72 1,06 0,30 
Automatização 2,55+0,79 2,58+0,75 0,34 0,55 
Relaxamento 3,29+0,84 3,26+0,86 0 0,97 
Diálogo Interno 3,52+0,90 3,80+0,74 1,94 0,16 
Visualização Mental 3,36+0,70 3,31+0,72 0,15 0,69 
Activação 3,76+0,63 3,79+0,57 0,11 0,73 
Pensamentos Negativos 2,00+0,83 2,03+0,85 0,16 0,68 

 

 

5.3. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS EM FUNÇÃO DO SEXO. 
 

Para realizar a comparação entre sexos, dividimos o grupo em dois 

subgrupos: um composto pelos nadadores femininos constituído por 59 

elementos; um segundo composto por nadadores do sexo masculino constituído 

por 64 elementos.  Pela análise dos resultados, verificámos que os nadadores do 

sexo feminino faziam, em treino, um maior uso da Formulação de Objectivos, do 
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Diálogo Interno e do Controlo Atencional, usando menos o Relaxamento, a 

Visualização Mental e a Automatização. Ainda no treino, os nadadores do sexo 

masculino utilizavam mais a Formulação de Objectivos, o Controle Atencional e a 

Activação, utilizando menos o Relaxamento e a Automatização. Em competição, 

os nadadores do sexo Feminino utilizavam mais a Formulação de Objectivos, a 

Activação e o Diálogo Interno e menos os Pensamentos Negativos e a 

Automatização; os nadadores do sexo Masculino utilizavam mais, em 

competição, a Formulação de Objectivos, a Activação e o Diálogo Interno e 

menos os Pensamentos Negativos, a Automatização e o Relaxamento. 

 Embora não se verificando diferenças estatisticamente significativas em 

nenhuma das CP observadas entre rapazes e raparigas, podemos constatar que 

o sexo feminino fez mais uso de técnicas de Relaxamento e Diálogo Interno do 

que o masculino, em treino; o sexo masculino utilizava mais a Formulação de 

Objectivos, tanto em treino, como em competição. 
 
 

Quadro 5: Competências Psicológicas. Comparação de nadadores em 
função do Sexo.  
  Feminino Masculino     
  Média + Dp Média + Dp F Sig. 
TREINO     
Formulação de Objectivos 3,75+0,64 3,81+0,75 3,45 0,06 
Controle Emocional 3,25+0,84 3,26+0,70 1,87 0,17 
Automatização 3,09+0,52 3,14+0,64 2,45 0,12 
Relaxamento 2,75+0,68 2,55+0,71 0,01 0,89 
Diálogo Interno 3,73+0,76 3,49+0,86 1,25 0,26 
Visualização Mental 3,07+0,73 3,21+0,75 0,16 0,68 
Activação 3,28+0,49 3,56+0,63 3,83 0,05 
Controle Atencional 3,58+0,73 3,62+0,64 0,85 0,35 
     
COMPETIÇÃO     
Formulação de Objectivos 3,81+0,73 4,01+0,69 0,06 0,79 
Controle Emocional 3,46+0,87 3,34+0,78 1,2 0,27 
Automatização 2,63+0,72 2,49+0,83 1,84 0,17 
Relaxamento 3,28+0,83 3,28+0,87 0,12 0,72 
Diálogo Interno 3,65+0,82 3,56+0,90 0,86 0,35 
Visualização Mental 3,23+0,70 3,45+0,70 0,09 0,75 
Activação 3,75+0,58 3,79+0,64 0,14 0,7 
Pensamentos Negativos 2,05+0,78 1,98+0,88 0,73 0,39 
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5.4. UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS EM FUNÇÃO DOS ANOS DE 
PRÁTICA. 
 

 Para realizar a comparação entre diferentes anos de prática, dividimos o 

grupo em três subgrupos: um grupo composto pelos nadadores com 2 anos de 

prática ou menos e constituído por 26 elementos; um segundo grupo composto 

por nadadores com 3 e 4 anos de prática e constituído por 50 elementos e um 

terceiro grupo composto por nadadores com 5 ou mais anos de prática e 

constituído por 39 elementos. 

 Como se pode verificar no quadro, os nadadores com 2 anos de prática ou 

menos utilizam, em situações de treino, as CP de Formulação de objectivos, 

controle atencional e diálogo interno, sendo as competências menos utilizadas o 

relaxamento, a visualização Mental e a activação. Na competição, foram referidas 

pelos nadadores, como competências mais utilizadas a Formulação de 

Objectivos, a Activação e o Diálogo Interno, enquanto que as menos utilizadas 

foram os Pensamentos Negativos, a Automatização e o Relaxamento. 

 Para o grupo que apresenta 3 ou 4 anos de prática, as CP mais utilizadas 

pelos nadadores, em treino foram a Formulação de Objectivos, o Diálogo Interno 

e o Controle Atencional, a exemplo do grupo anterior; como CP menos utilizadas, 

foram referidas o Relaxamento, a Visualização mental e a Automatização; em 

competição, as CP mais frequentemente utilizadas pelos nadadores foram a 

Formulação de Objectivos, a Activação e o Diálogo Interno, enquanto as menos 

utilizadas foram os Pensamentos Negativos, a Automatização e a Visualização 

Mental. 

 No terceiro grupo, com 5 ou mais anos de prática, verificamos que, em 

situação de treino, os nadadores referiram como CP mais utilizadas, o Diálogo 

Interno, a Formulação de Objectivos e o Controlo Atencional, sendo as menos 

utilizadas o Relaxamento, a Automatização e o Controle Emocional; em 

competição, neste mesmo grupo, as CP mais utilizadas são a Formulação de 

Objectivos, a Activação e o Diálogo Interno, enquanto que as menos utilizadas 

são os Pensamentos Negativos, a Automatização e o Controle Emocional. 

 Foram registadas diferenças estatisticamente significativas na Activação 

em treino e em competição entre o grupo com 2 ou menos anos de prática e o 
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grupo com 5 ou mais anos de prática que regista um aumento à medida que os 

anos de prática vão sendo superiores. e na Formulação de Objectivos em 

competição entre o grupo com 2 ou menos anos de prática e o grupo com 5 ou 

mais anos de prática que também regista um aumento à medida que os anos de 

prática vão sendo superiores. 

 Por último, verificámos que a Automatização vai sendo menos referida 

pelos nadadores, à medida que aumentam os anos de prática, apesar de não se 

registarem diferenças estatisticamente significativas. 

 
Quadro 6:Comparação em função de anos de prática. 

  Até 2 anos 3 ou 4 anos 
5 ou mais 

anos ANOVA One way
  Média + Dp Média + Dp Média + Dp F Sig. 
TREINO      
Formulação de Objectivos 3,60+0,68 3,78+0,71 3,97+0,66 2,26 0,10 
Controle Emocional 3,30+0,82 3,29+0,74 3,24+0,79 0,06 0,93 
Automatização 3,30+0,53 3,06+0,59 3,04+0,55 1,98 0,14 
Relaxamento 2,69+0,66 2,72+0,78 2,57+0,64 0,51 0,60 
Diálogo Interno 3,43+0,85 3,62+0,80 4,23+0,63 0,75 0,47 
Visualização Mental 3,11+0,74 3,05+0,78 3,30+0,75 1,18 0,31 
Activação 3,12+0,43 3,40+0,56 3,62+0,60 6,18 0,00 
Controle Atencional 3,45+0,67 3,58+0,68 3,71+0,70 1,17 0,31 
      
COMPETIÇÃO      
Formulação de Objectivos 3,72+0,67 3,88+0,74 4,23+0,63 4,84 0,01 
Controle Emocional 3,31+0,91 3,46+0,75 3,38+0,84 0,27 0,76 
Automatização 2,75+0,70 2,63+0,67 2,39+0,94 1,79 0,17 
Relaxamento 3,11+0,89 3,38+0,78 3,29+0,84 0,84 0,43 
Diálogo Interno 3,39+0,94 3,54+0,82 3,82+0,89 2,05 0,13 
Visualização Mental 3,21+0,72 3,29+0,72 3,53+0,67 1,98 0,14 
Activação 3,57+0,69 3,76+0,59 3,97+0,54 3,53 0,03 
Pensamentos Negativos 2,11+0,81 1,93+0,75 1,99+0,87 0,42 0,65 
 

 

6. Discussão dos resultados 
 

6.1. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM TREINO E COMPETIÇÃO. 
 
 Os nadadores referiram usar em treino, principalmente, a Formulação de 

Objectivos e o Diálogo Interno. Gould (1992 cit in Williams 2001), referiu que a 

investigação demonstra claramente que a formulação de objectivos é um 
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elemento facilitador da performance. Também Williams (2001), encontrou uma 

relação directa entre a dificuldade dos objectivos e a realização da tarefa. 

 Fernandes (1999), num estudo realizado com 96 nadadores pré juniores, 

concluíu que os nadadores consideram fundamental o desenvolvimento das suas 

próprias competências em termos de objectivos de realização. Apesar de, nesse 

estudo, o instrumento utilizado ter sido o Questionário de Orientação para a 

Tarefa e o Ego no Desporto (Fonseca & Biddle, 1996), pensamos poder 

considerar que os resultados obtidos pelo demonstraram convergência com os do 

presente. 

 Também em situação de competição, a Formulação de Objectivos se 

constituiu como a mais referida pelos nadadores; uma das razões que poderemos 

apontar para esta tendência prende-se com o facto de, neste escalão, os tempos 

de admissão aos Campeonatos (Zonais e Nacionais) estarem definidos pela FPN; 

por este facto, os nadadores, na maior parte das vezes assumem claramente o 

objectivo de conseguirem essas marcas cronométricas que lhes permitam aceder 

ás referidas provas.  

 O Diálogo Interno surgiu, como já foi referido, como uma das CP mais 

vezes referidas pelos nadadores; o uso desta CP apresenta, curiosamente, um 

valor médio igual em treino e em competição; pensamos que em treino, os 

nadadores fazem uso desta CP para melhorar a sua performance técnica, não 

sendo incomum os nadadores referirem que vão “falando consigo mesmos”, no 

sentido de mecanizarem determinados aspectos da técnica; em competição, o 

Diálogo Interno surge como uma fonte de motivação intrínseca. Como foi referido 

por vários autores (Duda, 1992; Nicholls, 1992 e Biddle, 1997, cit in Fernandes, 

1999, p. 128), “…os motivos que são internos à própria pessoa parecem 

associar-se a índices de empenho mais elevados e a maior satisfação à prática 

de uma modalidade.” 

 A Automatização surgiu como a única CP que apresentou valores mais 

elevados em treino do que em competição; sendo a Natação uma modalidade 

cíclica e fechada, a repetição do gesto técnico no treino configura-se como um 

dos meios para o aperfeiçoamento do mesmo, o que faz com que esta CP seja 

mais evidente em treino do que em competição. Nesta, e uma vez que no escalão 
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etário em questão, os nadadores ainda se encontravam numa fase de formação 

desportiva, era de esperar que os valores referentes à Automatização sofressem 

uma quebra. Para além disso, neste escalão etário, o organismo dos nadadores 

atravessa uma fase de profundas mudanças fisiológicas, próprias do início do 

período pubertário, o que dificulta a automatização dos gestos em situações 

menos controladas (competição). 

 A este propósito, Granit, cit in Jones (1977), refere que as memórias bem 

aprofundadas produzem actos bem automatizados. Este conceito é convergente 

com os resultados alcançados, uma vez que em treino se procura, através da 

repetição gestual, potenciar o efeito das memórias conducentes á automatização. 

   

6.2. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM FUNÇÃO DO ESCALÃO 
ETÁRIO. 
 

Verificamos, nesta comparação, que não há diferenças na Formulação de 

Objectivos nos escalões estudados; este facto poderá ser explicado pelo facto de 

os tempos de admissão às diferentes provas que compõem o calendário Nacional 

serem do conhecimento dos nadadores logo que ingressam neste escalão.  

Regista-se um ligeiro aumento do Controlo Emocional, em competição 

quando os nadadores passam de Infantis “B” para Infantis “A”, que poderá ser 

explicado pelo conhecimento anterior das exigências das provas que disputam.  

Em treino, verifica-se um aumento do uso de técnicas de Relaxamento, no 

escalão superior; esse aumento poderá ser fruto de uma maior percepção, por 

parte dos nadadores, das exigências do treino neste escalão, muito diferentes 

das exigências em escalões anteriores. Com efeito, quando transitam para o 

escalão de Infantis “B”, os nadadores têm de se adaptar a novos ritmos de treino, 

a um aumento de volume e intensidade do mesmo, o que lhes pode provocar 

uma maior tensão, perturbando desta forma, o uso eficaz de técnicas de 

relaxamento. 

No que diz respeito ao Diálogo Interno, assiste-se a um aumento da média 

no escalão mais velho, tanto em treino, como em competição; este aumento 

poder-se-á explicar pela percepção dos nadadores das exigências próprias deste 
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escalão (como, aliás, já foi referida) e também pela, cada vez maior, percepção 

das suas próprias capacidades. Nas restantes CP estudadas, os valores são 

muito semelhantes entre os dois escalões. Neste ponto, poderemos referir que a 

Formulação de Objectivos é a CP mais vezes referida pelos nadadores, tanto em 

treino como em competição e as menos vezes mencionadas são o Relaxamento 

em treino e a Automatização, em competição. 

6.3. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM FUNÇÃO DO SEXO. 
 
 Relativamente ao sexo, registamos algumas diferenças nos resultados 

obtidos, das quais consideramos serem de referir as seguintes: o valor médio da 

Activação é claramente superior nos nadadores masculinos do que nos 

Femininos, tanto em treino como em competição (neste último caso as diferenças 

são estatisticamente significativas); este resultado poderá ser explicado, por um 

lado pela noção, ainda muito presente na nossa sociedade relativamente à 

diferenciação de comportamentos entre sexos e que, mesmo inconscientemente, 

vai moldando alguns comportamentos; Gleitman (1986) corrobora esta ideia 

quando diz que se espera que o homem seja mais agressivo e duro, mais 

reservado emocionalmente. Por outro lado, visto que nestas idades os nadadores 

estão a iniciar o seu período pubertário, como já foi referido, a diferenciação na 

produção de hormonas poderá influenciar os níveis de activação entre sexos, 

com clara vantagem para os rapazes, como refere Gleitman (1986) quando diz 

que a agressividade se acentua com a administração da hormona sexual 

masculina, o que está de acordo com o estudo referido na literatura. 

 As nadadoras referiram utilizar, mais do que os rapazes, o Relaxamento, 

em treino, e o Diálogo Interno, tanto em treino como em competição. Estes 

resultados são também coincidentes com a opinião de Gleitman (1986) quando 

afirma que os estereótipos sexuais produzem, na jovem mulher, uma expectativa 

de maior submissão, maior expressividade emocional; partindo desta ideia, 

poderemos concluir que uma atitude mais submissa será mais favorável a 

comportamentos que conduzam ao relaxamento. 

 Os Pensamentos Negativos são também referidos mais vezes por 

nadadores do sexo feminino, o que poderá também ter relação com os 
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estereótipos de sexo; os nadadores muitas vezes reduzem as suas expectativas 

e, muitas vezes, desistem de tudo. ( Crandall, 1969; Dweck, Goetz & Strauss, 

1980). Este resultado não está concordante com os indicados na literatura 

 

6.4. COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS EM FUNÇÃO DOS ANOS DE 
PRÁTICA. 
 

 Neste ponto, através da análise dos resultados, verificamos que, tanto em 

treino, como em competição, os nadadores referiram formular mais vezes 

objectivos, à medida que aumenta o seu tempo de prática desportiva, sendo 

estas diferenças estatisticamente significativas; igual tendência se verificou na 

Activação havendo, também nesta CP, diferenças estatisticamente significativas; 

verificou-se um aumento desta CP, à medida que os anos de prática eram 

superiores. As diferenças verificadas na Formulação de Objectivos devem-se, na 

nossa opinião, ao facto de os nadadores, á medida que aumentam o tempo de 

prática, melhoram a percepção das suas próprias capacidades conseguindo, 

dessa forma, estabelecer objectivos mais realistas e adequados ao seu grau de 

desempenho. O aumento dos níveis de Activação poderá ter relação com o facto 

de que, além da aprendizagem anterior, haver mudanças em termos de 

desenvolvimento corporal potenciadoras desses aumentos. Estes resultados 

estão em perfeita concordância com os estudos referidos na literatura. 
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7. Conclusões e Sugestões 
 

O estudo realizado permite-nos chegar às seguintes conclusões: 

 

1. Exceptuando o Diálogo Interno, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no uso de todas as CP estudadas, em treino 

e em competição. 

 

2. A Formulação de Objectivos é a CP a que os nadadores mais recorrem, 

independentemente dos anos de prática, sexo ou idade. 

 

3. O Relaxamento em treino e a Automatização em competição, foram as CP 

menos vezes referidas pelos nadadores 

 

4. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas no uso de 

nenhuma CP, em função do escalão competitivo, tanto em treino como em 

competição. 

 

5. Em treino, o sexo Masculino faz mais uso da Activação do que o Feminino, 

tendo-se registado diferenças estatisticamente significativas. 

 

6. Á medida que aumentam os anos de prática, os nadadores aumentam os 

níveis de activação e referem formular objectivos mais vezes, tanto em 

treino, como em competição. 

 
 
Como sugestões para trabalhos futuros, consideramos pertinente: 

 

1. Examinar e comparar o uso de CP em função do desempenho desportivo. 

 

2. Analisar as CP, realizar um programa de treino das mesmas e aplicar 

novamente o TOPS. 
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3. Comparar os presentes resultados, com nadadores de outros escalões 

competitivos. 
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