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RESUMO 

 
O desporto adaptado tem vindo a tornar-se cada vez mais competitivo, 

com a vertente psicológica do jogo a tornar-se um dos aspectos que pode fazer 

a diferença entre o sucesso e o fracasso desportivo. Aspectos como a 

ansiedade e a autoconfiança podem ter influência na prestação dos jogadores, 

nomeadamente da modalidade de goalball, sendo importante perceber como 

estes variam antes da competição. Assim, este estudo teve como objectivo 

conhecer e analisar os níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e 

cognitiva) e de autoconfiança na modalidade de goalball, comparando-os 

posteriormente em função do grau de visão dos jogadores, dos anos de prática, 

da duração semanal dos treinos e ainda da complexidade da prova. Para este 

efeito foi aplicado o inventário Competitive State Anxiety Inventory – 2 (CSAI-

2). Neste estudo foi utilizada uma amostra constituída por 35 indivíduos do 

sexo masculino, representantes das oito equipas participantes no Campeonato 

Nacional de goalball.  

Deste estudo resultaram as seguintes conclusões: os jogadores cegos 

apresentaram níveis de ansiedade (somática e cognitiva) inferiores e níveis de 

autoconfiança superiores, relativamente aos jogadores normovisuais; os 

jogadores mais experientes apresentam níveis mais baixos de ansiedade 

(somática e cognitiva) e mais elevados de autoconfiança, em relação aos 

menos experientes; os jogadores com mais tempo de treino apresentaram 

níveis de ansiedade (somática e cognitiva) mais baixos e níveis de 

autoconfiança superiores, comparativamente ao grupo com menos tempo de 

treino; por fim, em relação à complexidade da prova, verificamos que, o grupo 

de média complexidade apresentou níveis de ansiedade somática e cognitiva 

mais elevados relativamente aos restantes grupos, mas em relação à 

autoconfiança foi o grupo de baixa complexidade que apresentou os níveis 

mais elevados. 

 
Palavras-chave: Deficiência Visual, Goalball, Ansiedade Somática, Ansiedade 

Cognitiva, Autoconfiança. 
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ABSTRACT 

 
The adapted sport has become more and more competitive along the 

time, with the psychological source of the game becoming one of the aspects 

that can make the difference between the success and the failure in sports. 

Aspects such as anxiety and self-confidence can have influence the players 

performance, including in the sport of goalball, being important to perceive them 

as these they vary before the competition. Thus, this study it had as goal to 

know and to analyze the levels of daily pay-competitive anxiety (somatic and 

cognitive) and of self-confidence in the sport of goalball, comparing them later in 

function of the degree of vision of the players, the years of practical, the weekly 

duration of pratice and the complexity of the competition. For this effect the 

inventory applied was the Competitive State Anxiety Inventory - 2 (CSAI-2). In 

this study the sample was composed by 35 male individuals, representative of 

the eight teams that participated in the National Championship of goalball.  

Of this study the following conclusions had resulted: the blind players had 

presented inferior levels of anxiety (somatic and cognitive) and superior levels 

of self-confidence, relatively to the normovisuais players; the players most 

experienced present lower levels of anxiety (somatic and cognitive) and higher 

levels of self-confidence, in relation to less experienced; the players with more 

time of training had presented lower levels of anxiety (somatic and cognitive) 

and superior levels of self-confidence, when compared to the group with little 

time of training; finally, in relation to the complexity of the test, we verify that, the 

group of average complexity presented higher levels of somatic and cognitive 

anxiety relatively to the remaining groups, but in relation to the self-confidence 

was the group of low complexity that presented the highest levels. 

 
 
Key-words: Visual Impairment, Goalball, Somatic Anxiety, Cognitive Anxiety, 

Self-confidence. 
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RÉSUMÉ 
 
 

Le sport approprié est venu à se rendre de plus en plus concurrentiel, 

avec la source psychologique du jeu à se rendre un des aspects qui peuvent 

faire la différence entre le succès et les échecs sportif. Des aspects comme 

l'anxiété et l'autoconfiance peuvent avoir influence dans la prestation des 

joueurs, notamment de la modalité de goalball, en étant important de percevoir 

comme ils ceux-ci varient avant la concurrence. Ainsi, cette étude il a eu pour 

objet connaître et analyser les niveaux d'anxiété pré-competitif (somatique et la 

plus cognitive) et d'autoconfiance dans la modalité de goalball, en les 

comparant ultérieurement dans fonction du degré de vision des joueurs, des 

années de pratique, de la durée hebdomadaire des entraînements et encore de 

la complexité de la preuve. À cet effet a été appliqué l'inventaire Competitive 

State Anxiety Inventory - 2 (CSAI-2). Dans cette étude a été utilisé un 

échantillon constitué par 35 personnes du sexe masculin, représentatives des 

huit équipes participantes dans le Championnat National de goalball.  

De cette étude ont résulté les suivantes conclusions: les joueurs 

aveugles ont présenté des niveaux d'anxiété (somatique et cognitive) inférieurs 

et des niveaux d'autoconfiance supérieurs, à l'égard des joueurs normovisuais; 

les joueurs le plus expérimenté présentent des niveaux plus basses d'anxiété 

(somatique et cognitive) et plus élevées d'autoconfiance, concernant moins les 

plus expérimentés ; les joueurs avec plus temps d'entraînement ont présenté 

niveaux d'anxiété (somatique et cognitive) plus bas et niveaux d'autoconfiance 

supérieurs, comparativement au groupe avec moins de temps d'entraînement; 

finalement, dans relation à la complexité de la preuve, nous vérifions que, le 

groupe de moyenne complexité a présenté des niveaux à d'anxiété somatique 

et cognitive plus élevés concernant les restants groupes, mais concernant 

l'autoconfiance ça été le groupe de basse complexité qui a présenté les niveaux 

le plus élevé. 

 

Mots – Clefs: Insuffisance Visuelle, Goalball, Anxiété Somatique, 

Anxiété Cognitive, Autoconfiance. 
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Abreviaturas 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O desporto competitivo, pelas suas características próprias de confronto, 

demonstração, comparação e avaliação constante dos seus participantes, 

apresenta particularidades que devem ser analisadas mais profundamente para 

que se possa conhecer as suas implicações no desempenho dos atletas 

(Browe & Mahoney, 1984). 

As vivências desportivas, tendo em vista a personalidade de cada 

jogador e a carga afectiva que este coloca na competição, provocam reacções 

emocionais actuais ou de antecipação, tais como a ansiedade, stress, medo e 

a insegurança (Ballone, 2004).  

O aspecto psicológico e as suas consequências sobre o desempenho 

desportivo dos jogadores e a sobrecarga afectiva por estes despertada, tem 

vindo a ganhar cada vez mais atenção. Nomeadamente em relação à 

ansiedade, como uma atitude fisiológica (normal) responsável pela adaptação 

do organismo às situações novas (Ballone, 2004). É comum os atletas 

referirem que em determinado momento ou competição, o seu nível de 

ansiedade não lhes permitiu atingir o rendimento esperado (Browe & Mahoney, 

1984).  

O desporto para as pessoas deficientes tem-se tornado cada vez mais 

competitivo, sendo cada vez maiores as recompensas pelo sucesso e as 

desilusões pelo fracasso, constituindo-se em factores claramente 

potenciadores de criar ansiedade em muitos que nele participam, à 

semelhança do que se passa no desporto para ditos “normais” (Campbell & 

Jones, 1997). De acordo com Cruz (1996), a ansiedade é experimentada por 

todos os indivíduos, em situações de competição, independentemente do sexo, 

da idade, do nível competitivo ou da modalidade. Assim como, 

independentemente da deficiência, qualquer atleta perante a situação de 

“confronto” com um adversário sente os sinais da ansiedade e reage de forma 

particular.  

Este aspecto está ainda mais presente no caso da deficiência visual, que 

pela própria natureza, coloca habitualmente a pessoa com esta deficiência em 
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situações geradoras de ansiedade, reflectindo-se dessa forma no seu 

comportamento. O deficiente visual, pelo facto de organizar o mundo através 

dos restantes sentidos, percebe o meio que o rodeia de forma incompleta, 

podendo apresentar características ao nível afectivo-social relacionadas com a 

insegurança, receio, desconfiança, isolamento e dificuldades de integração 

(Winnick, 1990). 

 Existe uma lacuna na avaliação do deficiente visual, no que diz respeito 

à quantidade de estudos, instrumentos e situações que permitam conhecê-lo 

na sua maneira própria de perceber, sentir e organizar-se no mundo que o 

rodeia e na competição desportiva (Masini, 1994).  

Uma das modalidades desportivas, praticada pelo deficiente visual (cego 

ou com ambliopia), que pode ser jogado de forma competitiva, é o goalball. 

Neste, os jogadores estão envolvidos em situações de avaliação comparativa 

(pelos outros e por si mesmo), de objectivos competitivos a alcançar, de 

desafios, de rivalidades, de expectativas, e de uma série de outros factores 

associados, como por exemplo, auto-estima, admiração social, 

reconhecimento, entre outros (Ballone, 2004). 

Como modalidade recente, poucos trabalhos são ainda encontrados, 

deixando a descoberto o desconhecimento que existe nomeadamente em 

relação à vertente psicológica da competição, onde se englobam aspectos 

como a ansiedade e a autoconfiança, sendo esta uma das razões que nos 

levou a realizar este projecto. Assim, consideramos relevante o estudo da 

influência que estas variáveis podem ter na prestação dos jogadores, sabendo 

que variam consoante a pessoa e as suas características psicológicas, mas 

também em função da competição em causa.  

Desta forma, pensamos ser pertinente a realização deste estudo na 

modalidade do goalball, nomeadamente na competição mais importante em 

Portugal, o Campeonato Nacional. Assim, o presente trabalho, apresenta como 

finalidade, conhecer e analisar os níveis de ansiedade pré-competitiva 

(somática e cognitiva) e de autoconfiança dos jogadores das diferentes 

equipas, comparando-os posteriormente, em função dos anos de prática, da 
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duração dos treinos (por semana), do grau de visão dos jogadores 

(normovisuais e cegos) e ainda da complexidade que atribuem à competição.  

Pretendemos que, com este estudo, emirja a sensibilidade para a 

realização de investigações nesta área, onde ainda há muito por explorar.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA 
 

  
 1.1. Deficiência Visual  

 
A visão é um dos sentidos com maior importância na captação dos 

estímulos e projecções espaciais. A falta da mesma faz com que se reduza a 

capacidade de recolher informações, afectando o comportamento do indivíduo 

deficiente visual, que irá percepcionar o ambiente de forma diferente do 

normovisual (Rodrigues, 2002).  

A característica central da deficiência visual é o sério comprometimento 

ou, então, a privação total da aquisição de informações pelo canal sensorial 

responsável pela visão (Ochaita & Rosa, 1995). 

De acordo com Moura e Castro (1995), o conceito de Deficiência Visual 

e os parâmetros para uma uniformização da sua definição ainda não foram 

encontrados. O assunto é delicado, na medida em que a plasticidade da 

pessoa humana não facilita a rigidez do conceito. Deste modo, existem 

diversas formas de definir e de tratar o conceito de deficiência visual.  

Na opinião de Craft (1990, p. 209), “ser deficiente visual significa uma 

incapacidade visual, a qual, mesmo quando corrigida, afecta negativamente o 

desempenho da pessoa”.  

Outra perspectiva é apresentada por Arnaiz e Martinez (1998, p.57) de 

acordo com a Organização Nacional de Cegos de Espanha (ONCE) que 

considera “cego quem não consegue ver com nenhum dos olhos a 1/20 da 

visão normal, segundo a Escala de Wecker, e quando não consegue contar os 

dedos das mãos a uma distância de 2,25 metros com correcção de lentes”.  

Uma visão mais funcional é referida por Veitzman (2000), que apresenta 

o conceito elaborado em 1992, que refere que “o portador de baixa visão é 

aquele que possui um comprometimento do seu funcionamento visual mesmo 

após tratamento ou correcção de erros refraccionais comuns e apresenta uma 

acuidade visual inferior a 6/18 até percepção luminosa e um campo visual 

inferior a 10 graus do seu ponto de fixação, mas que utiliza ou é 
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potencialmente capaz de utilizar a visão para o planeamento ou a execução de 

uma tarefa.” (Veitzman, 2000, p. 3)  

De acordo com a idade em que é adquirida a deficiência visual esta 

pode ser congénita ou adquirida durante a infância ou mais tarde (Craft, 1990). 

Arnaiz e Martínez (1998) consideram cego congénito, todo o indivíduo que 

apresenta cegueira no momento do nascimento ou em períodos posteriores. 

Quando o indivíduo cega depois do primeiro ano de vida, trata-se de cegueira 

adquirida.  

A deficiência visual congénita ou adquirida apresenta várias diferenças, 

tendo o tempo de aparecimento da deficiência influência no desenvolvimento 

da criança. Na primeira, a criança não tem respostas motoras, sendo também 

influenciadas pela superproteção dada ao indivíduo. Na deficiência visual 

adquirida, onde a criança cegou depois do nascimento, teve oportunidade para 

explorar o ambiente e recebeu informações do mesmo, o que influencia 

positivamente o seu desenvolvimento físico e motor (Auxter et al., 1997).   

Existem no entanto, várias classificações para a deficiência visual, que 

variam conforme as limitações e os fins a que se destinam. Estas surgem para 

que as desvantagens decorrentes da visão funcional de cada indivíduo sejam 

minimizadas, pois apesar das pessoas com deficiência visual possuírem em 

comum o comprometimento da visão, as alterações estruturais e anatómicas 

promovem modificações que resultam em níveis diferenciados nas funções 

visuais, que interferem de forma diferente no desempenho de cada indivíduo 

(Gorgatti & Costa 2005). 

Para que possa ocorrer um bom entendimento das classificações da 

deficiência visual torna-se necessário compreender as funções visuais, que 

abrangem: a acuidade visual (capacidade que permite distinguir entre dois 

pontos luminosos, com alguma dificuldade, à distância de dez metros 

separados entre si de 1mm (Moura e Castro, 1994)), a binocularidade (é a 

capacidade de fusão da imagem proveniente de ambos os olhos em 

convergência ideal, o que proporciona a noção de profundidade (Gorgatti & 

Costa, 2005)), o campo visual (“refere-se à área dentro da qual os objectos 

podem ser vistos quando os olhos estão fixados em frente; um campo visual 
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severamente limitado é denominado túnel de visão”(Sherill, 1998, p.671)), a 

visão a cores (capacidade para distinguir diferentes tons e nuances das cores), 

a sensibilidade à luz (capacidade de adaptação frente aos diferentes níveis de 

luminosidade do ambiente) e a sensibilidade ao contraste (habilidade para 

discernir pequenas diferenças na luminosidade de superfícies adjacentes) 

(Gorgatti & Costa, 2005). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a deficiência através 

da acuidade visual e campo visual, por onde muitos países se baseiam para 

classificar as pessoas com deficiência visual.  

Assim, a terminologia para as deficiências de acuidade visual 

apresentada pela OMS (1989) é a seguinte: 

 

Quadro - 1 – Classificação médica segundo a escala optométrica de Snellen apresentada pela 

OMS (1989). 

 

Em Portugal, a designação dos graus de deficiência visual dividem-se 

em cegueira e ambliopia. A cegueira, subdivide-se em cegueira total (ou 

cegueira cientificamente absoluta), em cegueira prática e em cegueira legal. A 

ambliopia, por seu lado, é subdividida em grande ambliopia e pequena 

ambliopia. A cegueira total é caracterizada pela ausência total de percepção 

luminosa. A cegueira prática, por sua vez, vai da percepção luminosa até à 

acuidade visual de 0,05, sendo que o indivíduo vê vultos, sombras a pequenas 

distâncias e orienta-se em ambientes conhecidos. A cegueira legal, segundo os 

parâmetros portugueses, é caracterizada por uma acuidade visual inferior a 

Categorias da Visão Grau de Deficiência Acuidade Visual 

Nula 0,8 ou superior 
Visão Normal 

Ligeira Menor de 0,8 

Moderada Menor de 0,3 
Ambliopia 

Grave Menor de 0,12 

Profunda Menor de 0,05 

Quase Total Menor de 0,02 Cegueira 

Total Ausência de percepção de Luz 
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1/10 no melhor olho (depois de corrigida) ou pelo menos de 20 graus de campo 

visual (Carvalho, 2002). 

Encontramos ainda outros autores que classificam a deficiência visual 

como o resultado da perda de visão central, periférica, ou de ambas, sendo 

definida pela acuidade visual perdida, pela função da visão central e da 

penetração da clareza visual (Lockette & Keyes, 1994). 

De acordo com o estudo efectuado, podemos concluir que são várias as 

classificações para a deficiência visual, variando de país para país, mas de 

forma geral esta é encarada como uma perda de visão, que pode ter diferentes 

graus, desde leve, moderada, severa, profunda. De acordo com o tempo de 

aparecimento é considerada congénita ou adquirida.  

Sob a denominação genérica de cegueira ou de deficiência visual, são 

englobados diversos distúrbios visuais, com etiologias, características e 

comprometimentos muito diversos (Baptista, 1997). 

 

� Possíveis Causas e Origens da Deficiência Visual 

 
Estudos estatísticos revelam que, de um modo geral, nos países em 

desenvolvimento as principais causas são infecciosas, nutricionais, traumáticas 

e causadas por doenças como as cataratas. Nos países em desenvolvimento, 

são mais significativas as causas genéricas e degenerativas. 

Porém, para um melhor entendimento, as causas podem ser divididas, 

segundo Silva (1991), em: 

 
Causas Pré–Natais (geradas durante o período de gestação do indivíduo/ 

nascidas com o indivíduo; referem-se portanto à fase anterior do nascimento do 

novo ser humano):  

 
� Hereditariedade; 

� Alterações genéticas; 

� Infecções maternas (rubéola, toxoplasmose, entre outras); 

� Hemorragias; 

� Medicamentos tóxicos. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

9 

Causas Peri–Natais (referentes ao período que decorre durante o parto): 

 

� Prematuridade - como por exemplo, a retinopatia da prematuridade, 

causada pela imaturidade da retina, em decorrência de parto prematuro 

ou de excesso de oxigénio na incubadora; 

� Sofrimento fetal; 

� Traumatismo de parto. 

 

Causas Pós–Natais (adquiridas após o nascimento do indivíduo): 

 

� Infecções (meningite, encefalite, tracoma, oncorcercose); 

� Traumatismo (craniano e ocular); 

� Afecções neurológicas. 

 

Adquiridas na fase adulta: 

 

� Acidente cérebro-vascular; 

� Processo degenerativo do mecanismo ocular; 

� Tumores intracranianos; 

� Diabetes; 

� Atrofias ópticas; 

� Hipertensão arterial. 
 

 

 1.2. Goalball 
 

O desporto para deficientes, segundo Silva (1991), aplica-se a pessoas 

que, apesar da sua deficiência, são capazes de praticar uma actividade 

desportiva sem que esta sofra alguma alteração. As modificações não retiram 

ao desporto o carácter competitivo, organizado, institucionalizado e 

regulamentado que este possui.  

Existem várias modalidades desportivas comuns ao desporto em geral, 

contudo, adaptadas a esta população. Os desportos adaptados utilizam as 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

10 

regras já existentes das modalidades ditas normais acrescentando apenas uma 

pequena adaptação da modalidade em questão (ex. voleibol sentado). Há, 

ainda, um número mais restrito de provas específicas dentro de algumas áreas 

de deficiência (Pereira, 1998). Os desportos específicos são completamente 

diferentes dos outros, pois têm regras próprias e nada têm em comum com as 

outras modalidades desportivas (ex: goalball, boccia) (Rodrigues & 

Vasconcelos, 2003).  

O goalball, trata-se de uma modalidade interessante e vibrante, 

específica, praticada quase exclusivamente por atletas com deficiência visual, 

separados em duas categorias: feminino e masculino. Em Portugal, 

actualmente, podem existir dois praticantes normovisuais em cada equipa, bem 

como equipas mistas (Rodrigues & Vasconcelos, 2003). 

Pereira e Leitão (1982) afirmam, que o goalball permite ao deficiente 

visual uma alternativa às actividades lúdico-desportivas já praticadas, 

concedendo o acesso a uma actividade desportiva que reflecte o valor lúdico-

recreativo, educativo e reabilitativo, de comunicação e socialização e, 

finalmente, um valor competitivo, que se traduz no facto de ser uma 

modalidade Paralímpica.  

O goalball foi inventado pelo professor Hanz Lorenz (Austríaco) e Sett 

Reindle (Alemão), em 1946. Inicialmente, era praticado para reabilitação dos 

soldados que perderam a visão durante a Segunda Guerra Mundial 

(International Paralympic Committee (IPC), 2007). 

Em 1976, nos Jogos Olímpicos de Toronto, foi apresentado de forma 

mais ampla. Em 1978, na Áustria, realizou-se o primeiro Campeonato Mundial 

de goalball, sendo esta modalidade praticada actualmente por 112 países 

filiados na International Blind Sport Association (IBSA) (Conde, 1997). 

Em Portugal, esta modalidade é recente. Em 1992, fez-se o processo de 

divulgação pela Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), em 

encontros desportivos adaptados. Entre 1995/1996, realizou-se o primeiro 

Campeonato Nacional de goalball, que contou com três equipas de Lisboa e 

uma no Porto. Foi em 1996 que se estreou a selecção Nacional, no primeiro 

torneio Internacional de goalball, realizado no Porto (Mendes, 1999). 
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Desde então, o número de equipas tem vindo a aumentar. Actualmente 

existem oito equipas, a competirem no Campeonato Nacional de goalball e na 

Taça de Portugal. 

O principal objectivo desta modalidade é que cada equipa marque o 

maior número de golos na baliza do adversário, tornando-se necessário que os 

jogadores utilizem estratégias específicas, treinadas e orientadas para a 

obtenção de êxito (Hoffmann & Rodrigues, 2000).  

O goalball possui características comuns a outros desportos colectivos, 

contendo particularidades específicas que o distinguem dos demais. É uma 

modalidade praticada num recinto coberto, no qual o silêncio é a chave do 

sucesso (Rodrigues & Vasconcelos, 2003).  

Esta é uma modalidade desportiva colectiva, desenhada na sua origem 

para pessoas portadoras de deficiência visual, em que a rapidez de decisão do 

jogador é muito importante, pois, através da audição, os jogadores têm de 

identificar a presença da bola e a sua respectiva localização, assim como a 

colocação dos jogadores (Rodrigues, 2002). 

Estes atletas são classificados segundo o sistema classificativo da IBSA 

(2005), que é igual para todas as modalidades desportivas. Mede-se através de 

uma escala oftalmológica (Carta de medida de Snellen), que envolve 

parâmetros da acuidade visual. As medidas são feitas no melhor olho depois 

de corrigido. 

As classes são três: B1, B2 e B3. A letra B significa Blind (cego). Assim: 

– B1 – Parte da ausência de percepção luminosa em ambos os olhos, 

até alguma percepção de luz, mas sem reconhecer a forma de uma mão, em 

qualquer distância ou direcção; 

– B2 – Começa na capacidade de reconhecer a mão, até a acuidade 

visual de 2/60 (0,03) e/ou campo visual inferior a 5º de amplitude; 

– B3 – Desde a acuidade visual de 2/60 (0,03) até 6/60 (0,1) e/ou campo 

visual superior a 5.º e inferior a 20º.  

É no entanto possível ser jogado por indivíduos normovisuais, desde que 

para isso estejam equipados com eyeshades, vendas homologadas pela IBSA 
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que anulam qualquer injusta informação visual do jogador (Rodrigues & 

Vasconcelos, 2003).  

Cada equipa é constituída por três jogadores efectivos e três suplentes e 

o recinto de jogo deve ter 18 m x 9 m e duas balizas de 9 m de comprimento 

por 1.30 m de altura (IBSA, 2005).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Campo de Goalball. 

 

O objectivo do jogo consiste na marcação de golos através de 

lançamentos de uma bola que contém guizos no seu interior. O jogo tem a 

duração de 20 minutos, divididos em duas partes de 10 minutos cada, com 5 

minutos de intervalo. O jogo inicia-se com o ataque de um jogador de uma 

equipa, que fará o lançamento para a equipa contrária, que terá de realizar a 

respectiva defesa (IBSA, 2005). 

Todos os jogadores devem utilizar vendas, não podendo mexer nelas a 

partir do momento em que se dá o primeiro apito, em qualquer das metades da 

partida até ao final de cada uma delas. Não é permitida a utilização de óculos 

ou de lentes de contacto (IBSA, 2005).  

Este é um jogo colectivo, no qual não existe contacto físico entre 

equipas, podendo no entanto existir entre elementos da mesma equipa. 

Caracterizado por relações individuais, ou seja, a relação motora do jogador no 

seu espaço próprio, com os gestos técnicos fundamentais, de cada fase de 

jogo (ataque e defesa); e relações interindividuais, que serão o conjunto de 
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combinações ou esquemas tácticos, tanto de cooperação com os 

companheiros, como de oposição com os adversários (Marques et al., 1987). 

 
1.3. Ansiedade no Desporto 
 

1.3.1. Conceitos e definições 
 

A cada ano o desporto torna-se mais competitivo, movendo uma série de 

interesses. Com isso, o estudo das variáveis que interferem directamente no 

resultado e na performance da equipa e do atleta, recebem significativa 

atenção dos pesquisadores e estudiosos. Sabe-se que estas variáveis não 

estão somente ligadas aos aspectos técnicos, tácticos e físicos, mas também 

ao psicológico, que tem relação directa com o rendimento.  

Segundo Becker Jr. e Samulski (1998), apesar de bem treinados técnica, 

táctica e fisicamente, os atletas respondem de forma diferente aos estímulos 

externos durante uma competição, pois a pressão transfere-se para a área 

emocional. Assim, enquanto atletas bem preparados podem apresentar 

distúrbios de rendimento ao longo da competição, quando exercida uma grande 

pressão (Recio & Balaña, 1997), outros podem crescer de rendimento quando 

esta se apresenta, de acordo com o nível de ansiedade adequado a cada 

indivíduo.  

As alterações produzidas pela ansiedade antes da competição podem 

ter diversas consequências para os atletas (Recio & Balanã, 1997). Em níveis 

normais, estes efeitos podem ser positivos, mas se ultrapassam estes níveis 

podem ocasionar reacções emocionais graves e inclusive, a queda do 

rendimento.  

Constatamos então a evidente influência da ansiedade em contextos 

desportivos, considerada por Gould (1982) como um dos aspectos mais 

importantes com que se confrontam investigadores no domínio da Psicologia 

Desportiva. É fundamental continuar a estudar a forma como esta afecta os 

atletas, nas diversas modalidades do desporto dito normal mas também no 

desporto adaptado. Actualmente, são escassos os estudos realizados no 

âmbito da ansiedade nesta realidade desportiva, que tem vindo a ganhar cada 
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vez mais expressão a nível nacional e internacional. Assim, no sentido de 

aprofundarmos o nosso conhecimento nesta matéria, interessa perceber o que 

é a ansiedade no contexto desportivo. 

No desporto, o termo ansiedade consiste, segundo Cruz (1996), numa 

resposta à percepção de ameaças que podem ocorrer quer nos momentos de 

aprendizagem (treinos, por exemplo), quer nos momentos de avaliação dessa 

mesma aprendizagem (competições). A ansiedade vai sendo experienciada ao 

longo das competições e em todos os momentos de avaliação. Assim, vai-se 

verificar uma certa exigência, ao nível da execução e do aproveitamento, por 

parte dos atletas. Para este mesmo autor, a natureza da relação entre 

ansiedade e o rendimento desportivo é altamente complexa, uma vez que é 

moderada por variáveis pessoais, situacionais e pelas características da tarefa. 

De acordo com Singer (1977), durante vários anos a ansiedade foi 

concebida como um traço generalizado do indivíduo ou uma expressão da sua 

personalidade relativamente estável. Contudo, mais tarde, surge outra divisão 

da ansiedade, proposta por especialistas como Weinberg e Gould (1995), que 

sugerem duas componentes: ansiedade traço e ansiedade estado. 

O traço da ansiedade corresponde a uma disposição comportamental 

adquirida, que predispõe o indivíduo a perceber uma vasta gama de 

circunstâncias objectivamente não ameaçadoras e a responder a essas 

circunstâncias com reacções de estado de ansiedade, desproporcionadas em 

intensidade e magnitude da resposta (Weinberg & Gould, 1995).  

O estado de ansiedade, é um estado emocional, temporário e em 

constante mudança, caracterizado por sentimentos subjectivos e 

conscientemente percebidos, de apreensão, tensão e preocupação associados 

com a activação do sistema nervoso autónomo (Weinberg & Gould, 1995).  

Ao longo dos tempos têm sido elaboradas várias teorias no sentido de 

perceber a relação entre a ansiedade e o rendimento desportivo. Inicialmente, 

estas baseavam-se numa perspectiva unidimensional da ansiedade, baseando-

se na ideia de que as mudanças no rendimento associadas à ansiedade se 

devem a modificações numa única dimensão de activação (Jones & Hardy, 

1988, 1990; Jones, 1995). No entanto, com o passar do tempo surgiram outras 
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teorias explicativas que defendem uma multidimensionalidade da ansiedade, e 

que têm em conta a complexidade da situação, que apresenta facetas distintas 

de indivíduo para indivíduo, com componentes físicas e mentais separadas 

(Jones 1990, 1995). 

De acordo com a teoria multidimensional, um importante 

desenvolvimento conceptual no estudo da ansiedade competitiva está 

relacionado com a distinção entre as componentes cognitiva e somática da 

ansiedade. Esta distinção, concretizada por Martens et al. (1990), defende que 

a ansiedade cognitiva consiste em pensamentos negativos e preocupações 

acerca da performance, incapacidade para se concentrar e atenção disruptiva. 

Por outro lado, a ansiedade somática é uma percepção das manifestações 

físicas da activação, caracterizada por reacções como, sudorização, apertos no 

estômago (“borboletas”), aumento da frequência cardíaca, entre outros. 

Estas duas componentes têm antecedentes diferentes e afectam a 

performance de forma diferente. No que respeita a antecedentes, a ansiedade 

cognitiva resulta de uma avaliação desfavorável dos acontecimentos, enquanto 

a ansiedade somática é uma resposta ao envolvimento competitivo, na qual o 

corpo é activado pelo sistema nervoso autónomo (Martens et al., 1990). De um 

modo geral, os dois tipos de ansiedade podem estar presentes num só atleta, 

predominando um ou outro, dependendo do tipo de desporto e/ou do tipo de 

personalidade.  

Em relação às consequências da ansiedade, nomeadamente no que 

concerne a ansiedade somática, importa salientar que um elevado nível de 

activação através da ansiedade somática é essencial para as actividades 

globais que requerem rapidez, resistência física e força, como por exemplo, o 

basquetebol, o futebol ou o goalball. No entanto, um nível elevado de 

ansiedade somática seria negativo para habilidades complexas que exigem 

movimentos musculares finos, coordenação, concentração e equilíbrio 

(Ballone, 2004). 

A ansiedade cognitiva, surge mais precocemente, com o aproximar da 

competição e permanece em alto nível, sendo caracterizada pela sensação 

emocional de apreensão e tenacidade psíquica. Este tipo de ansiedade, 
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quando aumentada, produzirá efeitos negativos nas actividades desportivas 

que requerem maior concentração, estratégia e agilidade psicomotora fina, 

como por exemplo, no xadrez, golfe, tiro ao alvo ou dança (Ballone, 2004). 

Existem vários factores que podem contribuir para gerar um estímulo 

ansioso nos jogadores, entre as quais encontramos (Jodra, 200-?): 

1. As mudanças na situação habitual: é frequente que na prática 

desportiva haja mudanças nas rotinas, nos planos de treino, nos materiais, nos 

locais da competição; que representam em si mesmos uma ameaça.  

2. Informação insuficiente ou errónea: em certas ocasiões as informações 

sobre a actividade desportiva e dos elementos que a rodeiam (e.g., horários, 

alinhamento, viagens, prémios) são um obstáculo ao estado apropriado 

emocional da pessoa.  

3. Sobrecarga nos canais de processamento: impedem o desportista de 

lidar e integrar toda a informação que lhe chega, como a sua responsabilidade 

enquanto membro da equipa ou os contractos e a repercussão social do evento 

desportivo.  

4. Importância do evento: em geral, quanto mais importante é o evento 

desportivo, mais ansiedade provoca; a repercussão social, económica ou 

pessoal, representam indicadores da importância que pode ter o resultado da 

competição.  

5. Incerteza: o resultado, o desempenho do jogador, o do rival, as 

decisões da arbitragem, as circunstâncias climatológicas, o público, 

representam componentes no sistema das probabilidades para o controlo das 

situações; essencialmente, o desporto faz com que a competitividade entre os 

adversários crie um grau da incerteza quanto ao resultado.  

6. Iminência do estímulo: a proximidade da competição pode converter 

essa situação num estímulo adverso; os pensamentos negativos, a 

insegurança ou a tensão, são manifestações que podem aumentar à medida 

que se aproxima a competição.  

7. Falta de capacidade para controlar a situação: não dispor de recursos 

suficientes para enfrentar uma situação da competição pode gerar um estado 

de ansiedade.  



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

17 

8. Duração da situação: se uma situação que provoca ansiedade se 

prolonga no tempo (e.g., uma época desportiva muito intensa, concentrações, 

períodos curtos de recuperação), pode afectar o rendimento do jogador.  

9. A ansiedade traço: constitui um factor da personalidade que predispõe 

a pessoa a considerar a competição e a avaliação social como mais ou mais 

menos ameaçadoras; uma pessoa com um nível elevado de ansiedade traço, 

percebe a competição como mais ameaçadora, do que o que ela é realmente.  

10.  Auto-estima: está relacionada com a percepção de ameaça e os 

recursos disponíveis para enfrentar a situação. 

Podemos então constatar, de acordo com Burton (1998), que a 

ansiedade somática deverá influenciar o desempenho inicial, quando os atletas 

se estão a sentir nervosos ou tensos, e ter um impacto mínimo no desempenho 

posterior. Por outro lado, a ansiedade cognitiva deverá ser um mediador mais 

poderoso no rendimento ao longo da competição, porque as expectativas de 

sucesso podem mudar em qualquer altura durante a competição e ter um 

poderoso efeito no rendimento. 

Consideramos ainda importante referir outra variável relacionada com a 

ansiedade, que surgiu com o desenvolvimento do inventário Competitive State 

Anxiety Iventory –2 (CSAI-2) por Martens et al. (1983, 1990), a autoconfiança. 

Estes investigadores consideraram que “a ansiedade cognitiva e a ansiedade 

somática representam pólos opostos num continuum de avaliação cognitiva, 

sendo a autoconfiança vista como a ausência de ansiedade cognitiva. Ou, 

inversamente, sendo a ansiedade cognitiva, vista como falta de autoconfiança” 

(Martens et al., 1983, p.38).  

Esta pode ser considerada um factor de diferença individual que engloba 

a percepção global de confiança do jogador e que possui uma relação linear 

positiva com o rendimento (Craft, Magyar, Becker & Feltz, 2003).  

Ser confiante é pensar que somos capazes de agir adequadamente nas 

situações importantes (Valéry, 2000). Um atleta confiante acredita em si 

mesmo. Mais importante, acredita na sua capacidade para adquirir as 

competências e capacidades necessárias, físicas e mentais, para alcançar o 

total do seu potencial. Enquanto um atleta menos confiante em si mesmo, 
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dúvida se é bom o suficiente ou se tem o que é necessário para ser bem 

sucedido (Weinberg & Gould, 1995). 

No processo de aquisição de confiança, o atleta afasta a sua energia da 

vitória e desenvolve um sentido de integridade, capacidade pessoal e 

preparação; concentrando-se no processo de activação e não na vitória (Al 

Huang & Linch, 1992). Para Colwin (1995), é essencial que o atleta tenha uma 

auto-imagem positiva, pois esta o irá tornar mais confiante para se superar na 

competição e melhorar gradualmente a sua autoconfiança e performance. 

 

1.3.2. Investigações no âmbito da Ansiedade  

 

De acordo com Martens et al. (1990, p.149), “ as componentes do 

estado de ansiedade variam em função das diferenças individuais e dos 

factores situacionais”. De acordo com o mesmo autor, as diferenças individuais 

incluem variáveis como a idade, o sexo, nível competitivo dos atletas, os anos 

de prática e o tempo dedicado ao treino.  

Em relação à variável da idade, encontramos um estudo realizado por 

Carvalho (1995) com atletas de natação e de basquetebol, divididos em três 

escalões etários de 12/13 anos, 14/15 anos e 16/18 anos, do distrito de Aveiro, 

em que se verificou que o estado de autoconfiança diminuiu com a idade, tanto 

no grupo masculino como no feminino. O estado de ansiedade cognitiva, 

aumentou em ambos os sexos até aos 15 anos e depois diminuiu, sendo a 

diminuição mais significativa no grupo feminino de basquetebolistas, com 

excepção do grupo feminino de nadadoras que aumentou depois dos 15 anos. 

O estado de ansiedade somática aumentou com a idade, com a excepção dos 

grupos masculino e feminino de basquetebolistas de 16/18 anos, que 

aumentou até aos 15 anos e depois diminuiu. 

Outro estudo que visou a comparação de atletas em função da idade, foi 

o de Hammermeister e Burton (1995), no qual estudaram a ansiedade em 

atletas corredores de fundo e ciclistas, concluindo que os corredores de fundo 

e os ciclistas mais velhos apresentaram níveis mais reduzidos de ansiedade, 

relativamente aos mais novos. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

19 

Relativamente à variável do sexo, Jones et al. (1991), realizaram um 

estudo onde avaliaram o padrão temporal dos estados de ansiedade e de 

autoconfiança em função do sexo dos praticantes. Numa amostra de 56 atletas, 

28 do sexo masculino e 28 do sexo feminino, praticantes de hóquei, rugby e 

netball, em competições universitárias de âmbito nacional, em cinco momentos 

distintos antes da competição (“1 semana antes”, “2 dias antes”, “ 1 dia antes”, 

“2 horas antes” e “30 minutos antes”). 

Os resultados obtidos mostraram que, à medida que se aproximou a 

competição nos homens a ansiedade cognitiva permaneceu relativamente 

estável. Nas mulheres, “1 dia antes da competição”, aumentou 

progressivamente. Na ansiedade somática, homens e mulheres registaram um 

padrão temporal semelhante, permanecendo relativamente estável 

aumentando, contudo, no dia da competição. Relativamente à autoconfiança, 

apresentaram um padrão temporal, semelhante, registando-se uma diminuição 

dos níveis de autoconfiança, sendo mais acentuada nas mulheres. 

Swain e Jones (1993) realizaram um estudo com objectivos semelhantes 

aos de Jones et al. (1991). No entanto, os autores apenas incluíram atletas 

praticantes de desportos individuais (corredores de pista e de estrada). Num 

total de 49 atletas, 27 homens e 22 mulheres. 

Os resultados obtidos permitiram verificar que, em ambos os sexos, à 

medida que se aproximou a competição, a ansiedade cognitiva manteve-se 

estável, aumentando, apenas, “30 minutos antes” da competição. Contudo, a 

ansiedade somática aumentou progressivamente, com as mulheres a 

registarem níveis significativamente superiores aos homens. A autoconfiança 

manteve-se estável (sem diferenças significativas entre sexos). 

Hanton et al. (2002), procuraram investigar a ansiedade competitiva ao 

longo da semana que antecede a competição, em praticantes das modalidades 

de rugby, futebol e hóquei em campo, comparando os grupos (competidores ao 

nível de clubes n=45; competidores a nível nacional n=37) em função do nível 

competitivo. 
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Os resultados deste estudo mostraram que, a ansiedade cognitiva e 

somática aumentaram e a autoconfiança diminuiu entre as 2 horas e os 30 

minutos antes da competição.  

No desporto adaptado foi também possível encontrar um estudo 

realizado por Martens et al. (1990), com desportos em cadeira de rodas, em 

que foi avaliado o padrão temporal dos estados de ansiedade (cognitiva e 

somática) e autoconfiança em função do nível competitivo (Internacional – 

“elite” ; Nacional – “Não elite”) dos 103 praticantes (39 de “elite” e 64 “não 

elite”). 

Os resultados obtidos indicaram que os atletas de “elite” e os de “não 

elite” apresentavam um padrão temporal do estado de ansiedade somática e 

de autoconfiança semelhante. Ou seja, à medida que se aproximou a 

competição, a ansiedade somática e a autoconfiança permaneceram 

relativamente estáveis, não se verificando diferenças significativas entre os 

níveis registados nos três momentos de avaliação (“1 semana antes”, “2 horas 

antes” e “30 minutos antes da competição”). 

Contudo, o padrão temporal do estado de ansiedade cognitiva já se 

diferenciou em função do nível competitivo. Nos atletas de “elite”, a ansiedade 

cognitiva permaneceu relativamente estável, à medida que se aproximou a 

competição, enquanto que, nos atletas ”não elite”, aumentou “2 horas antes” da 

competição mantendo-se depois estável. 

Outras variáveis relacionadas com as diferenças individuais, sobre as 

quais optámos por centrar a atenção do nosso estudo, foram: os anos de 

prática dos jogadores e a duração dos treinos, por semana. 

Relativamente aos anos de prática, o estudo de Martens et al. (1990) 

concluiu que os atletas menos experientes e menos especializados centraram-

se mais nos seus medos internos, enquanto os atletas mais experientes 

exibiram uma orientação mais externa, possuindo a capacidade de lidar melhor 

com a situação de ansiedade. Assim, os atletas com mais anos de prática 

apresentaram valores de ansiedade cognitiva menores em relação aos atletas 

com menos anos de prática (Martens et al., 1990). Em relação à autoconfiança 

e à ansiedade somática, verificou-se que os atletas com mais anos de prática 
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apresentaram valores de ansiedade somática inferiores e valores de 

autoconfiança superiores (Martens et al., 1990). 

Os níveis de ansiedade e de autoconfiança dos jogadores são também 

influenciados pelo tempo dedicado ao treino, uma vez que o treino é um 

processo pedagogicamente estruturado, de condução do aperfeiçoamento 

desportivo. Este é orientado para a aquisição do nível de prontidão necessário 

para se obterem bons resultados desportivos e para a constante elevação das 

capacidades físicas, psíquicas, técnicas e tácticas, constituindo-se como a 

principal forma de preparação do jogador para a competição (Matvéiev,1991).  

Um estudo, realizado na área do desporto adaptado, que também 

analisou a influência de diferenças individuais como a idade, o tipo de 

deficiência, o tempo de aquisição da deficiência, o tempo de prática, o número 

de treinos por semana e o nível competitivo, nos níveis de ansiedade dos 

jogadores, foi o de Mimoso (2002), cujo objectivo foi conhecer o padrão 

temporal dos estados de ansiedade (cognitiva e somática) e de autoconfiança 

pré-competitiva, nos jogadores da divisão A de basquetebol em cadeira de 

rodas (n=40).  

Os resultados obtidos permitiram concluir que os jogadores da divisão A 

de basquetebol em cadeira de rodas apresentavam níveis moderados de 

ansiedade cognitiva e somática, e níveis elevados de autoconfiança pré-

competitivos, que permaneciam relativamente estáveis à medida que se 

aproximava a competição e que não se diferenciaram em função da idade, do 

tipo de deficiência, do tempo de aquisição da deficiência, do tempo de prática, 

do número de treinos por semana e do nível competitivo dos jogadores.  

De acordo, com Martens et al. (1990), também os factores situacionais 

podem fazer variar os níveis de ansiedade dos jogadores, entre os quais 

encontramos aspectos como o tipo de desporto praticado, bem como tudo 

aquilo que entra em jogo na competição, assim como a presença dos pais e 

familiares do atleta, a atitude do treinador, o sentir-se preparado, a expectativa 

social sobre a vitória, a repercussão social do resultado, o eventual rendimento 

económico (ou social) vinculado à vitória, o local de competição, entre outros 

aspectos.  
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Todos esses elementos formam um conjunto capaz de influenciar 

afectivamente o jogador e os seus resultados. Confirmando esta influência, 

encontramos o estudo desenvolvido por Harton et al. (2000), cujos resultados 

demonstraram que os desportistas sentem de maneiras diferentes os efeitos da 

ansiedade, em relação ao seu carácter estimulante ou inibidor, em função do 

desporto praticado. Ele comparou jogadores de rugby, considerado um 

desporto explosivo-agressivo, com o tiro ao alvo, onde se requer concentração 

e motricidade fina. Os jogadores de rugby confirmaram que a ansiedade 

somática favoreceu o desempenho, enquanto os atletas de tiro ao alvo 

reconheceram o contrário. 

Os níveis de ansiedade também podem variar, se considerarmos o tipo 

de desporto em causa, colectivo ou individual. Tal como procurou confirmar 

Kirkby (1999), através de um estudo em que submeteu 235 atletas chineses a 

uma escala de ansiedade pouco antes de competições importantes (corrida e 

jogo de basquetebol). Os atletas que participaram individualmente 

(independentemente do sexo), apresentaram pontuações muito mais altas na 

escala de ansiedade somática e de autoconfiança do que aqueles que 

praticavam desportos colectivos. 

Por fim, foi desenvolvido por Ferreira (2006), um estudo que visou 

estudar o estado de ansiedade pré-competitiva (cognitiva e somática) e a 

autoconfiança em hoquistas amadores e profissionais, do escalão sénior, em 

função do nível competitivo dos jogadores, da localização dos jogos (“casa” e 

“fora de casa”) e da dificuldade da tarefa. 

Os resultados obtidos indicaram que a equipa profissional apresentou: 

valores médios de ansiedade somática mais elevados do que a equipa 

amadora nos jogos realizados “fora de casa”; valores médios de autoconfiança 

superiores aos de ansiedade somática e cognitiva, independentemente do nível 

de dificuldade do jogo e da sua localização (“fora de casa” ou em “casa”). 

Relativamente à equipa amadora concluíram que esta apresentou níveis 

superiores de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança quando os 

jogos foram realizados em “casa”.   
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Na área do Desporto adaptado, encontramos ainda o estudo realizado 

por Campbell e Jones (1997) sobre os estados de ansiedade pré-competitiva, 

cujo objectivo foi avaliar o padrão temporal dos estados de ansiedade 

(cognitiva e somática) e de autoconfiança em praticantes de desportos em 

cadeira de rodas. O estudo envolveu um total de 103 indivíduos (87 homens e 

16 mulheres) com diferentes deficiências, desde amputações do(s) membro(s) 

inferior(es) até tetraplegia (69 com deficiência adquirida e 34 com deficiência 

congénita), com idades compreendidas entre os 19 e os 46 anos, participantes 

em competições de nível nacional ou internacional, numa variedade de 

desportos (atletismo, ténis, basquetebol).  

Os resultados obtidos na investigação permitiram deduzir que, à medida 

que se aproximou a competição, os desportistas em cadeira de rodas 

apresentaram o seguinte padrão temporal: a ansiedade cognitiva aumentou até 

ao dia da competição, mantendo-se depois estável; a ansiedade somática 

aumentou progressivamente; a autoconfiança aumentou até ao dia da 

competição e depois diminuiu. Os autores sugerem que os desportistas em 

cadeira de rodas apresentam um padrão temporal similar ao dos desportistas 

sem deficiência. 

No que se refere ao estudo da ansiedade, no âmbito do desporto 

adaptado, podemos concluir que o número de estudos realizados é muito 

reduzido, nomeadamente no que refere à modalidade de goalball não foram 

encontrados quaisquer investigações, o que justifica, em grande parte, a 

pertinência deste estudo, no sentido de dar resposta a esta lacuna existente na 

literatura. Assim, concordamos com Campbell e Jones (1997, p.95), quando 

refere que “existe a necessidade de continuar a desenvolver estudos incluindo 

a população com deficiência, uma vez que tais estudos podem ajudar-nos a 

interpretar as teorias correntes e também a aumentar o conhecimento sobre a 

deficiência”.  
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2. OBJECTIVOS  
 

2.1. Objectivo Geral 

 

Este estudo tem como objectivo principal conhecer e analisar os níveis 

de ansiedade pré-competitiva (cognitiva e somática) e de autoconfiança dos 

jogadores de goalball, participantes no Campeonato Nacional de goalball. 

 

2.2. Objectivos Específicos 

 

Como objectivos específicos deste estudo definimos a comparação dos 

níveis de ansiedade pré-competitiva (cognitiva e somática) e da autoconfiança 

dos jogadores de goalball, em função: 

 
� Da globalidade da amostra; 

� Do grau de visão dos jogadores; 

� Dos anos de prática da modalidade; 

� Da duração dos treinos por semana; 

� Da complexidade da prova. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Amostra 

 
Analisando o quadro 2, podemos verificar que a amostra do nosso 

estudo foi composta por 35 indivíduos do género masculino, sendo 10 

normovisuais (28,6%) e 25 invisuais (71,4%), com idades compreendidas entre 

os 17 e os 55 anos (M=32,51; DP=9,63). Os sujeitos que constituíram a nossa 

amostra são praticantes da modalidade de goalball, representando, na época 

de 2006/2007 do Campeonato Nacional, os seguintes clubes: os Beirões do 

Fundão, do Académico Futebol Clube do Porto, Alcoitão A e B de Lisboa, os 

Minhotos A e B da Póvoa do Lanhoso, os Ranhados Futebol Clube de Viseu e 

a Associação Cultural Desportiva e Recreativa (ACDR) de Caldelas. 

 

Quadro - 2 – Caracterização geral da amostra 

Visão 
Clube N 

Idade  

(Anos) Invisuais Normovisuais 

Académico Futebol Clube do Porto 6 17 - 49 4 2 

Alcoitão A e B de Lisboa 9 30 - 55 7 2 

ACDR Caldelas 5 30 - 43 4 1 

Beirões do Fundão 3 25 - 42 3 0 

Minhotos A e B da Póvoa do Lanhoso 6 25 - 45 3 3 

Ranhados Futebol Clube de Viseu 6 18 - 37 4 2 

Totais 35 17 - 55 25 10 

 
Analisando o quadro 3, relativo à estatística descritiva das variáveis 

independentes em estudo, que contemplou o total da amostra, pudemos 

verificar relativamente aos anos de prática, que o valor médio apresentado se 

situou nos 5,96 anos, o que consideramos ser um valor baixo para a prática da 

modalidade. Em relação ao valor mínimo registado (Mín=1), pensamos ser 

muito baixo para uma competição como o Campeonato Nacional de goalball, 

indicando um elevado nível de inexperiência. Observando o valor máximo de 

anos de prática (Máx=15), consideramos ser elevado para a prática da 

modalidade, indicando um grande nível experiência, mas que se encontra 
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muito longe do valor médio (M=5,96), o que nos aponta para o facto de a nossa 

amostra ser constituída em grande parte por jogadores menos experientes. 

 
Quadro - 3 – Análise descritiva da variável independente anos de prática.  

 
Em relação à variável independente relativa à duração dos treinos, de 

acordo com o quadro 4 verificamos que, o valor médio de duração dos treinos 

por semana foi baixo, o que demonstra uma preparação para a competição 

mais reduzida do que seria de esperar para a competição, uma vez que esta é 

a mais importante a nível nacional.  

 
Quadro - 4 – Análise descritiva da variável independente duração dos treinos.  

 
Analisando o quadro 5, relativo aos valores de complexidade que os 

jogadores atribuíram à competição, podemos verificar que o valor médio 

apresentado foi relativamente elevado, o que revela a importância e dificuldade 

atribuída pelos jogadores a esta competição. 

 
Quadro - 5 – Análise descritiva da variável independente complexidade. 

 

3.2. Instrumento 

  

Para este estudo foi utilizado um questionário pré-competitivo, que para 

além de uma secção introdutória dedicada à recolha de informações 

demográficas e desportivas, incluiu ainda itens relacionados com a percepção 

de dificuldade e importância da competição, bem como o inventário 

Competitive State Anxiety Inventory – 2 (CSAI-2), desenvolvido por Martens et 

al. (1990), baseado na distinção conceptual entre Ansiedade Cognitiva e 

N Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Anos de prática 

35 5,96 3,99 15 1 

N Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Duração dos treinos 

(horas por semana) 35 2,91 1,37 5,00 1,30 

N Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Complexidade 

35 5,06 1,15 7,00 2,00 
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Somática, bem como de uma terceira componente relacionada com estas duas 

dimensões, a Autoconfiança.  

O inventário CSAI-2 é uma medida multidimensional do estado de 

Ansiedade, que engloba um total de 27 itens, distribuídos por 3 escalas: 

Ansiedade Cognitiva (9 itens), Ansiedade Somática (9 itens) e a Autoconfiança 

(9 itens). Os atletas respondem a cada item optando por uma alternativa, numa 

escala de 4 pontos (1=Nada; 4=Muito). Os “scores” de cada escala ou 

dimensão são obtidos somando os valores atribuídos em cada um dos 

respectivos itens. A pontuação mínima para cada escala é de 9 e a máxima é 

de 36. As pontuações ou valores mais elevados, em cada escala, reflectem 

assim níveis mais elevados de Ansiedade Cognitiva, Ansiedade Somática e 

Autoconfiança. 

 
3.3. Procedimentos de Aplicação 

 
Para avaliar os níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e 

cognitiva) e de auto-confiança dos jogadores de goalball, foi estabelecido um 

contacto inicial com o Coordenador Nacional da modalidade, no sentido de 

solicitar autorização para a aplicação do instrumento de avaliação (CSAI-2). 

Após a obtenção de uma resposta positiva para a aplicação do instrumento, a 

mesma foi então realizada nos dias 27 de Janeiro e 17 e 18 de Março, no 

decorrer das 2ª e 4ª jornadas, respectivamente, do Campeonato Nacional de 

goalball.  

A aplicação do CSAI-2 decorreu 30 minutos antes da competição, 

durante este processo, tivemos o cuidado de utilizar o mesmo procedimento 

com todas as equipas, após uma breve apresentação, explicação dos 

objectivos do estudo. Os questionários foram aplicados pessoalmente por nós, 

com a preocupação de informar os jogadores que, sempre que não 

entendessem alguma questão, expusessem as suas dúvidas. 

No dia da competição, pedimos aos jogadores que pensassem na 

competição que iriam realizar e que respondessem de acordo com a forma 

como se sentiam naquele preciso momento. De uma forma geral, todos os 
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jogadores mostraram-se cooperativos na realização do inventário, respondendo 

a todas as questões que lhes foram colocadas.  

 
3.4. Procedimentos Estatísticos 

 
Após a recolha de todos os dados, procedemos à sua organização e 

respectivo tratamento estatístico, para tal utilizamos o programa estatístico 

Statistical Pachage for the social Sciences – SPSS (versão 13.0 para o 

Windows). Em seguida, foram utilizados os seguintes procedimentos: 

 

� Estatística descritiva: média, desvio-padrão, percentagens, máximos e 

mínimos.  

� Estatística inferencial: teste de Mann-Whitney, para duas medidas 

independentes. O nível de significância adoptado foi de p ≤0,05. 

 

3.5. Procedimentos de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados recolhidos, em cada uma das variáveis deste 

estudo, foram constituídos os seguintes grupos: 

� Grau de Visão – estabelecemos duas categorias para esta variável, 

tendo como referência a presença ou não da deficiência visual, por parte dos 

jogadores, normovisuais (n=10) e cegos (n=25). 

� Anos de Prática – com base na dispersão de anos de prática desportiva 

do goalball, optámos por criar dois grupos para esta variável, os jogadores 

menos experientes (� 4 anos; n=21) e os mais experientes (≥ 5 anos; n=14). A 

amplitude das classes foi estabelecida de acordo com o valor da mediana. 

� Duração dos treinos por semana – considerando o tempo dedicado ao 

treino por cada equipa, foram criados dois grupos para esta variável, o grupo 

com menos tempo de treino (� 2 horas por semana; n=17) e o grupo com mais 

tempo de treino (≥ 3 horas por semana; n=18). 

� Complexidade da prova – considerando os valores registados pelos 

jogadores, numa escala de 1 até 7, foram criados três grupos que 

percepcionavam níveis distintos de complexidade em relação à prova 
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disputada. Para o cálculo destes três grupos recorreu-se a um compósito dos 

resultados totais das variáveis de percepção de importância e dificuldade, 

realizando-se inicialmente, para cada uma das variáveis, uma divisão 

percentílica em três grupos: baixa complexidade (valores médios < 5; n=10), 

média complexidade (valores médios ≥ 5 e < 6; n=13) e elevada complexidade 

(valores médios ≥ 6; n=12). 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

Seguidamente, apresentamos os resultados obtidos no presente estudo, 

relativos aos níveis de ansiedade pré-competitiva (cognitiva e somática) e de 

autoconfiança.  

 Analisando o quadro 6, relativamente aos valores médios registados 

pela globalidade da nossa amostra nas variáveis da ansiedade pré-competitiva 

(somática e cognitiva) e da autoconfiança, verificámos que, o valor médio mais 

baixo foi registado na ansiedade somática (M=13,57), seguido da ansiedade 

cognitiva (M=19,49) e por fim a autoconfiança, que apresentou o valor médio 

mais elevado (M=26,94).  

 
Quadro - 6 – Estatística descritiva dos níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e de 

autoconfiança dos jogadores de goalball. 

 

 
Após a apresentação dos resultados obtidos pelo total da amostra, 

iremos, então, proceder à apresentação dos resultados em função das 

variáveis independentes do nosso estudo. 

Em seguida, apresentamos os resultados obtidos, relativamente aos 

níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e de autoconfiança, 

em função do grau de visão dos jogadores (normovisuais e cegos).     

Através da analise dos dados apresentados no quadro 7, pudemos 

verificar que, embora sem diferenças estatisticamente significativas, os 

jogadores normovisuais registaram valores médios mais elevados nas variáveis 

da ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e os jogadores cegos 

apresentaram valores médios mais elevados na variável da autoconfiança.  

 
 
 
 
 

 N Média Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Ansiedade Somática 35 13,57 4,70 27,00 9,00 

Ansiedade Cognitiva 35 19,49 4,57 30,00 11,00 

Autoconfiança 35 26,94 4,61 36,00 17,00 
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Quadro - 7 – Comparação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

autoconfiança dos jogadores cegos e normovisuais - média, desvio-padrão, Z e p. 

 

Normovisuais  Cegos  
 

Média ± Desvio-padrão Z p 
Ansiedade somática 15,30±6,24 12,88±3,88  -0,90 0,37 

Ansiedade cognitiva 20,70±5,31 19,00±4,25  -0,72 0,48 

Autoconfiança 25,30±4,22 27,60±4,68 -1,30 0,19 

 

Pela observação dos gráficos 1 e 2, pudemos confirmar a tendência dos 

valores médios das variáveis para aumentarem da ansiedade somática, para a 

cognitiva e por fim para a autoconfiança, onde atingem os valores mais 

elevados. 
 

Gráficos 1 e 2 – Comparação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e de 

autoconfiança, entre jogadores normovisuais e cegos. 

 

  

 

 

 

 

 

 
        Gráfico 1 - Normovisuais                                                    Gráfico 2 - Cegos                                                       

 Em relação aos anos de prática dos jogadores, verificámos através de 

uma análise do quadro 8 que apesar de não se terem verificado diferenças com 

significado estatístico, os valores de ansiedade pré-competitiva (somática e 

cognitiva) registados pelo grupo menos experiente foram mais elevados, 

quando comparados com o grupo mais experiente. No entanto, na variável da 

autoconfiança, surgiram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos, tendo sido o grupo mais experiente o que apresentou os valores 

médios mais elevados.  
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Quadro - 8 – Comparação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

autoconfiança, em função dos anos de prática dos jogadores - média, desvio-padrão, Z e p. 

 

Menos experientes Mais experientes   
 

Média ± Desvio-padrão Z p 

Ansiedade somática 14,52±5,25 12,14±3,44 -1,22 0,22 

Ansiedade cognitiva 20,38±4,17 18,14±4,96 -1,22 0,22 

Autoconfiança 25,43±4,59 29,21±3,75 -2,37 0,02* 

*p≤≤≤≤0,05 
 

A análise dos gráficos 3 e 4, permitiu-nos ainda verificar que, os 

jogadores menos experientes registaram valores mais próximos entre as 

variáveis, enquanto os jogadores mais experientes apresentaram uma 

diferença mais acentuada entre os valores de ansiedade (somática e cognitiva) 

e os da autoconfiança, que foram muito superiores. 
 
Gráficos 3 e 4 - Comparação dos níveis de ansiedade e de autoconfiança, entre jogadores menos 

experientes e mais experientes. 

 
 

 

 

 

 

 
       Gráfico 3 – Jogadores menos experientes                       Gráfico 4 – Jogadores mais experientes 

 

Seguidamente, apresentamos os resultados obtidos, relativamente aos 

níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e de autoconfiança, 

em função da duração dos treinos por semana.  

Pela analise do quadro 9, pudemos constatar que, apesar de não se 

registarem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que 

refere à variável da ansiedade somática e cognitiva, os valores médios mais 

elevados foram registados pelo grupo com menos tempo de treino.  
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Em relação à variável da autoconfiança, constatamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas, sendo o grupo com mais tempo de 

treino o que apresentou os níveis de autoconfiança mais elevados. 

 
Quadro - 9 – Comparação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

autoconfiança, em função da duração semanal dos treinos dos jogadores - média, desvio-padrão, Z e p. 

 
Menos tempo de treino Mais tempo de treino  

 
Média ± Desvio-padrão Z p 

Ansiedade somática 14,88±5,48 12,33±3,56 -1,33 0,19 

Ansiedade cognitiva 21,06±4,37 18,00±4,35 -1,66 0,10 

Autoconfiança 25,24±3,78 28,56±4,84 -2,14 *0,03 

*p≤≤≤≤0,05 
 

Pela observação dos gráficos 5 e 6 constatámos, mais uma vez, a 

tendência dos valores médios registados serem mais baixos em relação à 

ansiedade somática, aumentando na variável da ansiedade cognitiva e 

atingindo os níveis mais elevados na variável da autoconfiança.  
 
Gráficos 5 e 6 - Comparação dos níveis de ansiedade e de autoconfiança, entre jogadores com menos 

tempo de treino e com mais tempo de treino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5 – Menos tempo de treino Gráfico 6 – Mais tempo de treino 
 
 

Seguidamente, apresentamos os resultados obtidos, relativamente aos 

níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e de autoconfiança, 

em função da complexidade da prova. 

Em relação à complexidade da prova, através da análise dos gráficos 

7,8 e 9, pudemos verificar que, no que refere às variáveis da ansiedade 

somática e cognitiva, os valores médios mais elevados foram registados pelo 

grupo de média complexidade, seguidamente pelo grupo de elevada 
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complexidade e por fim pelo grupo de baixa complexidade, que apresentou os 

valores mais baixos.  

Considerando agora a autoconfiança constatámos que, o grupo de baixa 

complexidade apresentou o valor mais elevado, seguido pelo grupo elevada 

complexidade e por fim o grupo média complexidade foi o que registou o valor 

mais baixo. 
 

Gráficos 7, 8 e 9 - Comparação dos níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e de 

autoconfiança, em função da complexidade da competição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 – Baixa complexidade             Gráfico 8 – Média Complexidade          Gráfico 9 – Elevada Complexidade 

 
Analisando o quadro 10 verificámos que, na comparação entre o grupo 

de baixa e de média complexidade relativamente às variáveis da ansiedade 

(somática e cognitiva) e da autoconfiança, existiram diferenças estatisticamente 

significativas relativamente às variáveis da ansiedade somática e ansiedade 

cognitiva, que foram superiores no grupo de média complexidade. Em relação 

à variável da autoconfiança não se verificaram diferenças com significado 

estatístico entre os grupos, sendo o grupo de média complexidade o que 

registou valores mais elevados. 
 
Quadro - 10 – Comparação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

autoconfiança, entre os grupos de baixa e média complexidade  - média, desvio-padrão, Z e p. 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade   

 
Média ± Desvio-padrão Z p 

Ansiedade somática 10,80±3,08 15,31±3,68 -2,62 *0,009 

Ansiedade cognitiva 16,80±3,65 20,92±3,84 -2,37 *0,02 

Autoconfiança 28,70±5,29 25,46±4,94 -1,31 0,19 
 

*p≤≤≤≤0,05 
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Pela observação do quadro 11, verificámos que, na comparação entre 

os grupos de média e elevada complexidade, relativamente às variáveis da 

ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e da autoconfiança, não 

existiram diferenças estatisticamente significativas.  

 
Quadro - 11 – Apresentação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

autoconfiança, entre os grupos de média e elevada complexidade - média, desvio padrão, Z e p. 

 
Média Complexidade Elevada Complexidade  

 
Média ± Desvio Padrão Z p 

Ansiedade somática 15,31±3,68 14,00±5,92 -1,40 0,16 

Ansiedade cognitiva 20,92±3,84 20,17±5,29 -1,52 0,13 

Autoconfiança 25,46±4,94 26,94±4,61 -0,83 0,41 

 

Por fim, pela observação do quadro 12, pudemos verificar que, quando 

comparando os grupos de baixa e elevada complexidade, relativamente às 

variáveis da ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e da 

autoconfiança, também não existiram diferenças estatisticamente significativas.  
 
Quadro - 12 – Comparação dos valores de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

autoconfiança, entre os grupos de baixa e elevada complexidade - média, desvio padrão, Z e p. 

Baixa Complexidade Elevada Complexidade  
 

Média ± Desvio Padrão Z p 

Ansiedade somática 10,80±3,08 14,00±5,92 -1,26 0,21 

Ansiedade cognitiva 16,80±3,65 20,17±5,29 -0,06 0,96 

Autoconfiança 28,70±5,29 26,94±4,61 -0,71 0,48 

 
Uma vez apresentados os resultados obtidos na realização deste 

estudo, iremos proceder à sua discussão.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 Considerando a dificuldade em encontrar estudos sobre este tema no 

âmbito do desporto adaptado e mais especificamente na modalidade de 

Goalball, apresentaremos em seguida a discussão dos resultados do nosso 

trabalho. 

 Em relação aos níveis de ansiedade somática, ansiedade cognitiva e 

autoconfiança dos jogadores, considerando a globalidade da amostra, 

pudemos constatar algumas semelhanças com os resultados da investigação 

de Mimoso (2002), nomeadamente pelo facto de, tal como verificou o autor, os 

valores médios mais elevados terem sido os da autoconfiança e que os níveis 

de ansiedade cognitiva foram superiores aos da ansiedade somática.  

Por outro lado, comparando com o estudo de Campbell e Jones (1997), 

constatámos que, enquanto no nosso estudo os níveis de ansiedade somática 

foram inferiores aos da ansiedade cognitiva e os da autoconfiança foram os 

valores médios mais elevados, no estudo de Campbell e Jones (1997), de 

todas as variáveis consideradas, a ansiedade somática foi a que registou os 

valores médios mais elevados. 

 As diferenças registadas em relação ao estudo de Campbell e Jones 

(1997), poderão ser justificadas pelo tamanho reduzido da nossa amostra. 

Outro aspecto que pensamos poder ter influência nas diferenças encontradas 

poderá estar relacionado com o tipo de modalidade em estudo. Ou seja, o 

nosso estudo incluiu apenas jogadores de goalball (modalidade colectiva), tal 

como o estudo de Mimoso, com jogadores de basquetebol em cadeira de 

rodas, enquanto o estudo de Campbell e Jones (1997) incluiu atletas de 

natação e de atletismo (modalidades individuais), juntamente com atletas de 

basquetebol em cadeira de rodas e, de acordo com a investigação revista, os 

estados de ansiedade pré-competitiva variam em função do tipo de desporto 

(individual ou colectivo) praticado (Martens et al., 1990). 

 Os resultados do nosso estudo estão de acordo com os do estudo de 

Mimoso (2002). No entanto, analisando os níveis de ansiedade (somática e 

cognitiva) registados no nosso estudo, pudemos constatar que, contrariamente 
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aos obtidos no estudo de Mimoso (2002), os quais foram muito idênticos (14,55 

e 15,35, respectivamente), no presente estudo verificou-se uma diferença mais 

acentuada entre estes valores médios (13,57 e 19,49, respectivamente). 

 O facto dos níveis registados na ansiedade somática e na ansiedade 

cognitiva não terem sido tão próximos, como os registados no estudo de 

Mimoso (2002), levam-nos a concluir que, no goalball, ao contrário do 

basquetebol em cadeira de rodas, a percepção que os jogadores têm sobre a 

situação negativa, neste caso a competição, é diferente das manifestações 

fisiológicas externas por eles demonstradas. Ou seja, um jogador pode 

identificar a competição como sendo ameaçadora e ter pensamentos negativos 

e preocupações acerca da performance, receando um resultado negativo e não 

manifestar sinais externos de tensão e desconforto, como ter as mãos suadas, 

aumentar a frequência cardíaca e sentir os apertos no estômago (“borboletas”). 

 Em relação à variável da autoconfiança constatámos que esta 

apresentou valores bem mais elevados, destacando-se por este motivo das 

restantes variáveis, o que parece sugerir que os jogadores de goalball são 

bastante confiantes nas suas capacidades. 

Pensámos que as diferenças encontradas em relação aos níveis de 

ansiedade somática e cognitiva e o facto de a autoconfiança ter registado os 

valores mais elevados poderão ser explicadas por diversas razões. 

 Em primeiro lugar, o facto de não existirem jogadores de goalball 

profissionais, não experimentando a pressão normalmente exercida sobre 

estes, pelo público, pelo treinador, pela comunicação social entre outros. Daí 

ser possível que percepcionem a competição como menos “ameaçadora”. 

 Em segundo, a pouca afluência de público aos jogos de goalball, pois, 

como se sabe, o comportamento do público é uma das potenciais fontes de 

ansiedade (Cruz, 1994). Na sua maioria, o público presente nos jogos é 

constituído por familiares e amigos dos jogadores e treinadores.  

 Por último, o facto de todas as equipas terem um treinador com 

formação específica que, à partida, preparará os jogadores para liderem com a 

“tensão” sentida antes da competição.  
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Grau de Visão 

 

Relativamente aos níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e 

cognitiva) e de autoconfiança, em função do grau de visão dos jogadores 

(cegos e normovisuais), os resultados obtidos no nosso estudo permitiram-nos 

verificar que, embora sem significado estatístico, os cegos apresentaram 

valores médios de ansiedade (somática e cognitiva) mais baixos e valores 

médios de autoconfiança mais elevados, em relação aos jogadores 

normovisuais. 

Considerando o facto de não terem sido encontrados quaisquer estudos 

que considerassem como variável o grau de visão dos jogadores, não foi 

possível efectuar uma comparação dos resultados registados no nosso estudo. 

No entanto, pensamos que as diferenças encontradas entre os grupos se 

podem dever ao facto de os jogadores normovisuais serem colocados numa 

situação inabitual, em que abdicam do sentido da visão, para poderem praticar 

a modalidade, o que pode provocar um aumento dos níveis de ansiedade pré-

competitiva e uma diminuição dos níveis de autoconfiança. Em contraste, os 

jogadores cegos “treinam” todos os dias os estímulos utilizados no goalball, 

como a orientação espacial e a percepção auditiva, sentindo-se mais 

confiantes nas suas capacidades. 

Outro aspecto que pensamos poder ter influência nas diferenças 

registadas poderá estar relacionado com o facto de a nossa amostra de 

jogadores normovisuais ser significativamente inferior à de jogadores cegos. 

Por fim, pensamos que o facto de os jogadores normovisuais terem 30 

anos ou menos poderá também ter influência nas diferenças verificadas entre 

os grupos, uma vez que por serem jogadores mais jovens podem apresentar 

uma menor maturidade na resolução de problemas que surgem durante a 

competição, percepcionando-a como mais ameaçadora. 

Relativamente a possíveis estratégias que poderão ser utilizadas de 

forma a ajudar os jogadores normovisuais na melhoria do domínio das suas 

competências no goalball, pensamos que estas podem passar pela 

visualização de jogos realizados por jogadores mais experientes e do estudo 
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das estratégias de jogo por estes utilizadas, bem pela transformação dessa 

informação para a prática através de movimentos de jogo, que o poderão 

ajudar a melhorar o seu desempenho e consequente torná-lo mais confiante e 

menos ansioso.  

Outra estratégia que consideramos poder facilitar a melhoria do controlo 

de variáveis como a ansiedade, será a visualização mental dos movimentos por 

parte do jogador, durante o treino e posteriormente no decorrer do jogo, de 

forma a focalizar a sua atenção no que pode melhorar e não nas 

consequências da sua acção.  

   

Anos de Prática 

 

Relativamente aos níveis de ansiedade somática e de ansiedade 

cognitiva em função dos anos de prática dos jogadores, os nossos resultados 

permitiram-nos constatar que, apesar de não existirem diferenças 

estatisticamente significativas, o grupo mais experiente apresentou níveis 

inferiores da ansiedade somática e cognitiva comparativamente ao grupo 

menos experiente, tal como se verificou no estudo desenvolvido por Mimoso 

(2002).  

Pensamos que este aspecto poderá dever-se ao facto dos jogadores 

que praticam a modalidade à mais tempo possuírem uma maior maturidade, 

serem mais “vividos” no mundo da competição, manifestando-se por isso 

menos nervosos, menos agitados, menos tensos e mais relaxados.  

Este aspecto foi confirmado no estudo de Martens et al. (1990), em que 

os atletas com mais anos de prática apresentaram valores de ansiedade 

cognitiva menores em relação aos atletas com menos anos de prática. Este 

concluiu ainda que os atletas menos experientes e menos especializados 

tendem a focar-se mais nos seus medos internos, enquanto que os atletas 

mais experientes exibem uma orientação mais externa, possuindo a 

capacidade de lidar melhor com a situação de ansiedade. 

Em relação à variável da autoconfiança e à ansiedade somática, o 

mesmo autor também constatou que os atletas com mais anos de prática 
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apresentaram valores de ansiedade somática inferiores e valores de 

autoconfiança superiores. No nosso estudo, em relação à variável da 

autoconfiança, também se registou esta tendência, com o grupo mais 

experiente a apresentar valores médios mais elevados, tendo-se mesmo 

verificado a existência de diferenças significativas entre os grupos.  

De acordo com Martens et al. (1990), o atleta confiante das suas 

capacidades e competências, poderá ver a sua autoconfiança reforçada, 

enquanto os baixos índices de autoconfiança poderão incrementar as suas 

dúvidas e incertezas acerca das suas capacidades. Assim, segundo os 

resultados do nosso estudo, pensamos que o facto dos jogadores mais 

experientes possuírem valores médios de autoconfiança superiores se deve ao 

facto de estes terem mais confiança nas suas capacidades e competências. 

Este resultado sugere que estes jogadores detêm competências psicológicas 

mais elevadas, possuem níveis de autoconfiança superiores e sentem uma 

maior competência para o sucesso face aos objectivos específicos da 

competição.  

Em suma, os resultados obtidos no nosso estudo estão de acordo com 

os resultados de outras investigações, que mostraram que os jogadores mais 

experientes registaram valores de ansiedade pré-competitiva (somática e 

cognitiva) significativamente inferiores e, pelo contrário, níveis de autoconfiança 

superiores, quando comparados com os jogadores menos experientes 

(Martens et al., 1990; Mimoso, 2002).  

Pensamos que uma das estratégias que poderá ser utilizada de forma a 

ajudar os jogadores menos experientes no controlo de variáveis como a 

ansiedade, deverá passar por um trabalho muito direccionado para a prática e 

experimentação, sempre com o acompanhamento próximo e o reforço positivo 

do treinador a cada feito alcançado, realçando a importância deste, para desta 

forma contribuir para o aumento da confiança dos seus jogadores e a 

consequente diminuição dos seus níveis de ansiedade, bem como no aumento 

do seu empenho na melhoria constante da sua performance.        

Duração dos treinos 
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Considerando agora os níveis de ansiedade (somática e cognitiva) e de 

autoconfiança, em função da duração dos treinos, constatámos que, o grupo 

com menos tempo de treino, registou valores mais elevados de ansiedade e 

mais baixos de autoconfiança, quando comparado com o grupo com mais 

tempo de treino.  

Segundo Matvéiev (1991), os níveis de ansiedade e de auto-confiança 

dos jogadores são influenciados pelo tempo dedicado ao treino, pois o treino é 

um processo pedagogicamente estruturado, de condução do aperfeiçoamento 

desportivo. O treino é orientado para a aquisição do nível de prontidão 

necessário para se obterem bons resultados desportivos e para a constante 

elevação das capacidades físicas, psíquicas, técnicas e tácticas, constituindo-

se como a principal forma de preparação do jogador para a competição. 

De acordo com o que foi acima descrito, pensamos que as diferenças 

observadas relativamente às variáveis da ansiedade (somática e cognitiva), 

embora sem significado estatístico, poderão explicar-se pelo facto dos 

jogadores com mais tempo de treino, possuírem uma melhor preparação física, 

psicológica, técnica e táctica e, consequentemente, se sentirem menos 

ansiosos, quando comparados com os jogadores cuja duração dos treinos é 

menor. 

Em relação à variável da autoconfiança, verificámos que existiram 

diferenças estatisticamente significativas, com os valores registados a serem 

superiores nos jogadores com mais tempo de treino. Consideramos que, mais 

uma vez, este aspecto se poderá dever à melhor preparação que os jogadores 

com mais tempo de treino apresentam antes da competição, sentindo-se mais 

confiantes nas suas capacidades para alcançarem o objectivo definido, com 

sucesso. 

Pensamos que uma das estratégias que poderá ajudar os jogadores 

com menos tempo de treino a aumentarem os seus níveis de autoconfiança e 

alcançar os níveis de ansiedade adequados para potenciar o seu desempenho, 

poderá passar por, durante os treinos, dedicarem mais tempo ao trabalho de 

aspectos em que sintam mais dificuldades, para que possam melhorar o seu 
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desempenho e assim se sentirem mais confiantes e menos ansiosos no 

momento de competir.  

 

Complexidade  

 

Relativamente às variáveis da ansiedade (somática e cognitiva) e da 

autoconfiança nos jogadores de goalball, em função da complexidade que 

atribuíram à competição, verificámos que os resultados por nós obtidos não 

estão de acordo com o estudo de Dias (2005), uma vez que os valores mais 

elevados de ansiedade somática e cognitiva foram registados pelo grupo de 

média complexidade e não pelo grupo de elevada complexidade como se 

verificou no estudo de Dias (2005). O mesmo se aconteceu em relação à 

variável da autoconfiança, em que o grupo de média complexidade foi o que 

registou o valor mais baixo. Esta diferença poderá no entanto ser explicada 

pelo facto de no estudo de Dias (2005) apenas terem sido contemplados dois 

grupos de complexidade, o de baixa e o de elevada complexidade. 

Relativamente aos valores mais baixos, registados nas variáveis de 

ansiedade (somática e cognitiva), constatamos que estes foram registados pelo 

grupo que encarou a competição como menos complexa, tal como se verificou 

no estudo de Dias (2005).  

Em relação aos níveis de ansiedade cognitiva serem mais elevados em 

jogos considerados pelos jogadores como mais complexos em comparação 

com os menos complexos, estes são consistentes com a investigação de Krane 

e Williams (1994).  

Na comparação entre os grupos, apenas encontramos diferenças 

significativas, nas variáveis da ansiedade somática e cognitiva, entre os grupos 

de baixa e de média complexidade, com os valores superiores em ambos os 

casos a serem registados pelo grupo de média complexidade.  

Em relação à percepção de complexidade da prova, os jogadores que se 

sentem mais confiantes e menos ansiosos, percepcionam a competição como 

menos complexa, podendo obter melhores desempenhos. Assim, pensamos 

que durante os treinos que antecedem as competições consideradas mais 
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complexas, o trabalho de estratégias que possam contestar os pontos fortes do 

adversário poderá contribuir para o aumento da confiança dos jogadores nas 

suas capacidades para vencer o adversário.  

No goalball, tal como em outros desportos colectivos, quando um jogo é 

equilibrado verifica-se uma maior tendência dos jogadores para cometerem 

erros, que neste caso levam à marcação de grandes penalidades. Assim o 

treino e a melhoria da marcação e defesa destas poderá dar vantagem à 

equipa e consequentemente proporcionar aos jogadores o sentimento de 

domínio neste capítulo do jogo, o que fará com que se sintam mais confiantes 

nas suas capacidades, mais relaxados, menos ansiosos e percepcionem a 

competição como menos complexa. 
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6. CONCLUSÕES 
 

No final deste estudo podemos concluir que as diferenças 

estatisticamente significativas não se verificaram na grande maioria das 

comparações realizadas em função das variáveis independentes. No entanto, 

pensamos que estas diferenças poderiam ter sido mais efectivas no caso de a 

nossa amostra ser mais alargada.  

Seguidamente, de acordo com os resultados obtidos no nosso estudo, 

relativamente aos níveis de ansiedade pré-competitiva (somática e cognitiva) e 

da autoconfiança, registados pelos jogadores de goalball, podemos retirar as 

seguintes conclusões: 

�  Relativamente à globalidade da nossa amostra, podemos concluir 

que a variável na qual se registaram os valores mais elevados foi a 

autoconfiança, seguida da variável da ansiedade cognitiva e por fim os da 

ansiedade somática, que foi a variável na qual se verificaram os valores mais 

baixos. 

�  Na comparação realizada entre os jogadores cegos e normovisuais, 

podemos concluir que os jogadores cegos apresentaram níveis de ansiedade 

(somática e cognitiva) inferiores e níveis de autoconfiança superiores, 

relativamente aos jogadores normovisuais. 

� Quando comparados os jogadores mais experientes e menos 

experientes, podemos concluir que os primeiros apresentaram níveis mais 

baixos de ansiedade (somática e cognitiva) e mais elevados de autoconfiança. 

� Em relação à variável da duração dos treinos, podemos concluir que o 

grupo de jogadores com mais tempo de treino apresentou níveis de ansiedade 

(somática e cognitiva) mais baixos e níveis de autoconfiança superiores, 

comparativamente ao primeiro grupo. 

� Por fim, em relação à complexidade da prova, verificamos que, o 

grupo de média complexidade registou níveis de ansiedade (somática e 

cognitiva) mais elevados relativamente aos restantes grupos. No entanto, em 

relação à autoconfiança, foi o grupo de baixa complexidade que apresentou 

valores médios superiores. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

48 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

49 

7. BIBLIOGRAFIA 

� Al Huang, C. & Linch, J. (1992). O tao do Esporte. São Paulo: Editora 

Best Seller. 

� Arnaiz, P. & Martínez, P. (1998). Educacion infantil y deficiencia visual. 

Madrid: Editorial CCs.  

� Auxter, D., Pyfer, J. & Huetting, C. (Eds.). (1997). Visual Impairments. 

Principles and Methods of Adapted Physical Education and 

Recreation, pp. 433-440. 

� Ballone, G. J. (2004). Ansiedade e Esportes. PsiqWeb. Consult. 11 Nov 

2006, disponível em http://virtualpsy.locaweb.com.br/ 

index.php?art=39&sec=35 

� Baptista, J. (1997). Necessidades específicas dos estudantes deficientes 

visuais. Porto: Poliedro. 

� Becker Jr. B., Samulski, D. (1998). Manual de Treinamento Psicológico 

para o Esporte. Novo Hamburgo: Feevale. 

� Browe, M.A. & Mahoney, M.J. (1984). Sport Psychology. Annual Review 

of Psychology, 35, 605-625.  

� Burton, D. (1998). Measuring competitive state anxiety. In J. Duda (Ed.), 

Advanced in sport and exercise psychology measurement.  

Morgantown, WA: Fitness Information Technology, pp.129-148. 

� Campbell, E. & Jones, G. (1997). Precompetition Anxiety and Self-

confidence in Wheelchair Sport Participants. Adapted Physical 

Activity Quarterly, 14, 95-107. 

� Carvalho, A. (1995). Ansiedade no Desporto: Análise multidisciplinar da 

ansiedade e stress. Contributos para a caracterização psicológica 

de jovens nadadores e basquetebolistas do distrito de Aveiro. 

Porto: A. Carvalho. Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

50 

� Carvalho, M. (2002). A influência do Cão-Guia nas Mudanças de 

Comportamento Social e no Auto-Conceito do Cego. Porto: M. 

Carvalho. Dissertação de Licenciatura apresentada à Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

� Colwin, C. (1995). Mental aspects of the taper. Swimming Technique, 31 

(4), 6-8. 

� Conde, A. (1997). Vamos jogar Goalball? Benjamin Constant, 3 (7),17-

22.  

� Craft, D. (1990). Sensory Impairments. In J. Winnick (ed.), Adapted 

Physical Education and Sport, pp. 209-216. 

� Craft, L., Magyar, T., Becker, B., & Feltz, D. (2003). The relationship 

between the Competitive State Anxiety Inventory-2 and sport 

performance: a meta-analysis. Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 25, 44 – 65. 

� Craft,D. & Lieberman, L. (2004). Deficiência Visual e Surdez. In J. 

Winnick (Eds.), Educação Física e Esporte Adaptado (3ªed.). São 

Paulo: Editora Manole, pp. 181-195. 

� Cruz, J. (1994). A relação entre ansiedade e rendimento no desporto: 

teorias e hipóteses explicativas. In J.F. Cruz (Ed.), Manual de 

Psicologia do Desporto. Braga: Sistemas Humanos e 

Organizacionais. 

� Cruz, J. (1996). Stress e Ansiedade na competição desportiva: natureza, 

efeitos e avaliação. In J.F. Cruz (Ed.), Manual de Psicologia do 

Desporto. Braga: Sistemas Humanos e Organizacionais. 

� Dias, C. (2005). Do stress e ansiedade às emoções no desporto: da 

importância da sua compreensão à necessidade da sua gestão. 

Minho: C. Dias. Dissertação de Doutoramento em Psicologia do 

Desporto apresentada à Universidade do Minho. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

51 

� Ferreira, E. M. R. S. (2006). O estado de ansiedade pré-competitiva e 

autoconfiança: Estudo realizado com jogadores seniores de 

hóquei em patins. Porto: E. Ferreira. Dissertação de Licenciatura 

apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

� Gorgatti, M. & Costa, R. (2005). Atividade física adaptada: qualidade de 

vida para pessoas com necessidades especiais. In M. Munster, & 

J. Almeida (Eds.), Atividade Física e Deficiência Visual. São 

Paulo: Editora Manole.  

� Gould (1982). Fostering Phychological development in young athletes: a 

reaction. In J. Partington, T. Orlick, & J. Salmela (Eds). Mental 

training for coaches and athletes. Ottawa, Ontário: Coaching 

association of Canada. 

� Hammermeister, J. & Burton, D. (1995). Anxiety and the Ironman: 

investigating the antecedents and consequences of Endurance 

athletes State of Anxiety. The Sport Psychologist, 9, 29-40.  

� Harton S, Jones G & Mullen R (2000). Intensity and direction of 

competitive state anxiety as interpreted by rugby players and rifle 

shooters. Perceptual  Motor Skills, 90, 513-521. 

� Hanton, S., Thomas, O. & Maynard, I. (2002). Competitive anxiety 

responses in the week leading up to competition: the role of 

intensity, direction and frequency dimensions. Cardiff: University 

of Wales Institute. 

� Hoffmann, S. & Rodrigues, N. (2000). A diversificação do estilo de 

arremesso no Goalball. Lisboa: Faculdade de Motricidade 

Humana. Trabalho apresentado no 8º Congresso de Educação 

Física dos Países de Língua Portuguesa.  

� International Blind Sports Association (2005). Goalball rules. Consult. 15 

Fev 2007, disponível em http://www.ibsa.es/rules/doc/ 

sports/goalball.txt. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

52 

� International Paralympic Committee (2007). History of Goalball. Consult. 

20 Jan 2007, disponível em http://www.paralympic.org/release/ 

Summer_Sports/Goalball/About_the_sport/History/  

� Jodra, P. La ansiedad en el deporte. Consult. 10 Jan 2007, disponível 

em http://www.arbitrum.com/CAMBIO/ABUENAPLUMA/ 

lanasiendadeneldeporte.pdf 

� Jones, G. (1990) A cognitive perspective on the process underlying the 

relationship between stress and performance in sport. In G. Jones 

& L. Hardy (Eds.), Stress and Performance in Sport. Chichester: 

Wiley.  

� Jones, G. (1995). Competitive anxiety in sport. In S. Biddle (Ed.), 

European Perspectives on Exercise and Sport Psychology. 

Champaign, Illinois: Human Kinetics.  

� Jones, G. & Hardy, L. (1988). The effects of anxiety upon psychomotor 

performance. Journal of Sports Sciences, 6, 59-67. 559. 

� Jones, G. & Hardy, L. (1990). Stress in sport: Conceptual considerations 

and effects upon performance. In G. Jones & L. Hardy (Eds.), 

Stress and Performance in Sport. Chichester: Wiley.  

� Jones, J. G., Swain, A. & Cale, A. (1991). Gender differences in 

precompetition temporal patterning and antecedents of anxiety 

and self-confidence. Journal of Sport & Exercise Psychology, 13, 

1-15. 

� Kirkby RJ & Liu J (1999). Precompetition anxiety in chinese athletes. 

Percept Motors Skills, 88, 297-303.  

� Krane, V., & Williams, J.M. (1994). Cognitive anxiety, somatic anxiety, 

and confidence in track and field athletes: the impact of gender, 

competitive level and task characteristics. International Journal of 

Sport Psychology, 25, 203-217. 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

53 

� Lockette, K. & Keyes, A. (1994). Conditioning with Physical Disabilities. 

Champaign, Illinois, pp. 135-137.  

� Marques, T., Puawsky, F., Onofre, M., Martins, R., Gil, A. & Leal, F. 

(1987). Desporto de (para) deficientes: Uma exposição 

pedagógico – terapêutica. Ludens, 11(3), 26-35. 

� Martens, R.; Vealey, R. & Burton, D. (1990). Competitive Anxiety in 

Sport. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 

� Martens, R., Burton, D., Vealey, R., Smith, D. & Bump,L. (1983). The 

development of the competitive state of Anxiety inventory-2. 

Champaign, Illinois: University of Urbana. 

� Masini, E., S. (1994). O perceber e o relacionar-se do deficiente visual: 

orientando professores especializados. Brasília: CORDE.    

� Matvéiev, L. (1991). Fundamentos do treino desportivo: cultura física (2ª 

ed.). Lisboa: Livros Horizonte. 

� Mendes, F. (1999). Goalball: evolução e Prática em Portugal. Porto: F. 

Mendes. Dissertação de Licenciatura apresentada à Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

� Mimoso, M. (2002). Padrão temporal de Ansiedade e Autoconfiança Pré-

competitiva de jogadores da divisão A de Basquetebol em cadeira 

de rodas. Porto: M. Mimoso. Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

� Moura e Castro, J. (1994). Estudo da influência da capacidade de 

resistência aeróbia na orientação de mobilidade do cego. Porto: J. 

Moura e Castro. Dissertação de Doutoramento, na especialidade 

de treino desportivo apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

� Moura e Castro, J. (1995): Acessibilidade Desportiva. Integrar, 8, 44-50. 

� Ochaita, E. & Rosa, A. (1995). Percepção, acção e conhecimento nas 

crianças cegas. Coll, J., Marchesi, Á. (org.), Desenvolvimento 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

54 

psicológico e educação: necessidades educativas especiais e 

aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes médicas. 

� Organização Mundial de Saúde (1989). Classificação Internacional das 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (Handicaps). Lisboa: 

Ministério do Emprego e da Segurança Social, Secretariado 

Nacional de Reabilitação. 

� Pereira, C. (1998). Estudo comparativo do tempo de reacção simples e 

de escolha em indivíduos com deficiência visual praticantes e não 

praticantes de actividade desportiva. Porto: C. Pereira. 

Dissertação de Mestrado em Actividade Física Adaptada 

apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

� Pereira, L. & Leitão, R. (1982). Desporto para deficientes: Área da 

deficiência visual. Reflexão do Gabinete de Educação Especial e 

Reabilitação do ISEF-UTL, ao encontro desportivo para 

deficientes. Introdução do Goalball em Portugal. 

� Recio, J. S. & Balaña, J. M. (1997). Medidas Psicofisiológicas y Níveles 

de Ansiedad-Rasgo: un Estudio de La Ansiedad en Futbolistas. 

Revista Eletrónica de Motivación y Emoción,2. Consult. 20 Jan 

2007, disponível em: http://reme.uji.es/articulos/ 

asorij337301098/texto.html 

� Rodrigues, N. (2002). Goalball: estudo sobre o estado de conhecimento 

da modalidade e avaliação desportivo-motora dos atletas. Porto: 

N. Rodrigues. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

� Rodrigues, N. & Vasconcelos, O. (2003). Goalball: modalidade 

específica da Deficiência Visual. Revista Integrar, 21, 58-70. 

� Sherrill, C. (1998). Adapted Physical Activity, Recreation and Sport. 

Crossdisciplinary and lifespan (5ª ed.). Boston: Mc Graw-Hill. 

� Silva, M. (1991). Corolário de uma evolução conceptual. Porto: M. Silva. 

Dissertação apresentada às provas de Aptidão Pedagógica e 



                                                                                     Ansiedade e auto-confiança nos jogadores de Goalball 

 
 

 
FADEUP   2006/2007 
 

 

55 

capacidade científica na Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

� Singer, R. N. (1977). Psicologia dos esportes: mitos e verdades. São 

Paulo: Harper e Rom. 

� Swain, A. & Jones, G. (1993). Intensity and frequency dimensions of 

competitive state anxiety. Journal of sports sciences, 11, 533-542.    

� Valéry, P. (2000). A autoconfiança. In C. André & F. Lelord (Eds.), A 

Auto-estima, aprender a gostar de si para melhor viver com os 

outros. Lisboa: Editorial Presença. 

� Veitzman, S. (2000). Visão subnormal. Rio de Janeiro: Cultura Médica. 

� Weinberg, R. & Gould, D. (1995). Foundations of Sport and Exercise 

Psychology. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 

� Winnick, J. (1990). Adapted Physical Education Sport. Champaign, 

Illinois: Human Kinetics.  


