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Resumo 
 

 A concentração é uma habilidade psicológica e mental que permite focar 

a atenção em estímulos relevantes durante um determinado período de tempo, 

sendo muito importante no Desporto, nomeadamente no Futebol.  

 Com este estudo pretendemos analisar e comparar os níveis de atenção 

e concentração em equipas de futebol de escalões e de níveis competitivos 

diferentes. 

 Para conseguirmos estes dados, foram utilizados os testes Toulouse-

Piéron e o teste de Figuras Idênticas de Thurstone. A amostra foi constituída 

por 76 jogadores de Futebol, pertencentes a duas equipas, uma a actuar no 

nível competitivo superior e a outra no nível inferior, e pertencentes, também, a 

dois escalões: Infantis e Juvenis. 

 Os resultados obtidos evidenciaram que os jogadores que competem no 

nível competitivo superior possuem uma maior capacidade em todas as 

componentes que constituem a atenção e possuem uma maior velocidade no 

processamento da informação, conseguindo resistir melhor à fadiga 

relativamente aos de nível competitivo inferior.  

 Os atletas Juvenis revelaram-se mais concentrados do que os dos 

Infantis. Todavia, relativamente à exactidão atencional, os Infantis foram mais 

precisos. Os Juvenis, também, são mais velozes no que se refere à velocidade 

atencional e perceptiva. Estes também conseguem resistir à fadiga de forma 

superior relativamente aos Infantis, aumentando esta diferença com o decorrer 

do teste. 

 

 

Palavras-chave : ATENÇÃO, CONCENTRAÇÃO, JOGOS DESPORTIVOS 

COLECTIVOS, FUTEBOL. 
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Abstract 
 

 The concentration is a psycological and mental hability that allows to 

focus attention in relevant stimuli during certain period of time, which is very 

important in Sports, particularly in Soccer. 

 With this study we pretended to analyse and compare the levels of 

attention and concentration in football teams from different ages and 

competitive levels. 

 In order to obtain these results, we used the Toulouse-Piéron and 

Identical Figures of Thurstone tests. The sample was constituted by 76 football 

players, belonging to two teams, one playing in the superior’s levels and the 

other in the inferior levels championships concerning two different levels: 

“Infantis” and “Juvenis”. 

 The results obtained show that the players who competing in superior’s 

level hold a higher capacity in all components attention and a also higher 

velocity in the processing information, allowing to resist better to fatigue than 

others of lower competitive level. 

 The older athletes revealed more concentrated than the younger 

athletes. However concerning the attention accuracy, the younger athletes were 

more precise. The older athletes are also faster referring the perceptual and 

attentional speed. These athletes also manage to resist to fatigue in a superior 

way than the younger, whose difference increased with the course of the test.   

 

Key words:  ATTENTION, CONCENTRATION, TEAM SPORTS, SOCCER. 
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Résumé 
 

 La concentration est une habilité psychologique et mentale qui permet de 

focaliser l'attention à des importantes stimulations pendant une certaine période 

du temps, en étant très important dans le Sport, notamment dans le Football.  

 Avec cette étude nous prétendons analyser et comparer les niveaux 

d'attention et la concentration chez des équipes de football avec d’échelons et 

des niveaux de formation différents. 

 Pour réussir ces résultats, on a utilisé les test Toulouse-Piéron et des 

Figures Identiques de Thurstone. L'échantillon a été constitué par 76 joueurs de 

Football, appartenant à deux équipes, participants dans le Niveau Compétitif 

Supérieur et l’une dans le Niveau Compétitif Inferieur l’áutre appartenaient, 

aussi, à deux niveaux de formation différentes: Infantiles et Juvéniles. 

 Les résultats obtenus ont prouvé que les joueurs qui font de la 

compétition dans le Niveau Compétitif Supérieur ont une plus grande capacité 

dans toutes les composantes qui constituent l'attention et ils possèdent une 

plus grande vitesse dans le traitement de l’information, arrivant à résister mieux 

à la fatigue que leur de niveau competitive inférieur. 

 Les athlètes plus agés se sont révélés plus concentrés que les plus 

jeunes. Néanmoins, à l'égard de la exactitude attencionelle, les plus jeunes ont 

été plus precis. Joueurs plus agés, aussi, ils sont plus rapides en ce qui 

concerne la vitesse atencionelle et perceptive. Ceux-ci aussi résistent à la 

fatigue de façon supérieur que les Infantiles, en augmentant cette différence 

avec l'écoulement du test. 

 

Mots-clés:  ATTENTION, CONCENTRATION, JEUX SPORTIFS COLLECTIFS, 
FOOTBALL 
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1. Introdução 
 

 A concentração, como habilidade psicológica/mental que permite a 

focalização da atenção em estímulos relevantes num contexto e tempo 

determinado, é importante no desempenho desportivo. Actualmente a 

competição não se compadece de erros, pelo que se exige concentração a 

todo o momento, de modo a que os possamos evitar. Em parte, o sucesso, ou 

insucesso, numa dada actividade está dependente da capacidade dos 

jogadores se manterem concentrados durante um longo período de tempo – 

como acontece durante um jogo de futebol.  

 Os Jogos Desportivos Colectivos, segundo Costa et al. (2002, p.8), 

“caracterizam-se pela aciclicidade técnica, solicitações morfológico-funcionais 

diversas e intensa actividade psíquica, num contexto permanentemente 

variável, de cooperação-oposição, com uma importância capital dos aspectos 

estratégico-tácticos, onde a tomada de decisão precede a execução”. 

 Há de facto inúmeros problemas que surgem no jogo e que obrigam o 

jogador a decidir e seleccionar qual a solução mais apropriada para a situação 

com que se defrontam. Nestas situações os jogadores têm que saber o que 

fazer, para depois seleccionar como fazer, utilizando a acção motora mais 

adequada ao problema (Costa et al. 2002). 

 Sendo o Futebol considerado um jogo desportivo colectivo, imprevisível 

e aleatório (Dufour, 1993), aberto (Knapp, 1963), com um elevado número de 

jogadores e uma enorme dimensão espacial, é natural que envolva uma 

componente de atenção e concentração elevada, sabendo de antemão que, 

actualmente a dinâmica competitiva do futebol, “exige cada vez mais jogadores 

inteligentes, rápidos e fortes, capazes de manter níveis elevados de 

concentração durante um período elevado de tempo” (Freitas, 2005, p.37). 

 No decurso da experiência como treinador, apercebemo-nos que nem 

todas as equipas e jogadores revelavam a mesma capacidade de se manterem 

concentrados durante os treinos e jogos. Assim, a capacidade atencional dos 

jogadores seria afectada pelo escalão a que pertencem, bem como pelo nível 

competitivo no qual estão inseridos?  
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Este trabalho foi elaborado com a intenção de perceber como varia a, 

exactidão e a resistência à fadiga atencional, a velocidade atencional e 

perceptiva, em diferentes escalões, quer de formação, quer de níveis 

competitivos distintos.  

 A organização deste trabalho segue uma ordem de ideias estruturadas 

da seguinte forma: inicialmente, é apresentado um resumo sobre o estudo, 

seguindo-se uma revisão da literatura com referências históricas sobre como 

tem sido entendida e explicada a atenção, várias definições, determinantes, 

formas e problemas que lhe estão inerentes e terminamos associando-a como 

factor influente na modalidade de futebol. Definimos os nossos objectivos e 

hipóteses e descrevemos a metodologia utilizada, passando de seguida a 

apresentar os resultados obtidos. Depois analisamos os resultados 

comparando-os com literatura existente, e procuramos questionar sobre a 

validade do teste Toulouse-Piéron e o teste de Figuras Idênticas de Thurstone. 

Culminando nas conclusões e considerações finais ao propor novos caminhos 

de investigações para ampliar as reflexões sobre o assunto proposto neste 

estudo.  
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1 – Desporto e factores psicológicos 
 

 No âmbito do desporto existe uma grande relação entre o desempenho 

desportivo e os factores psicológicos. Ouvimos com elevada frequência 

treinadores, professores, familiares referirem frases como “Está atento!”, ou 

“Concentra-te!”. Contudo será que compreendem realmente o significado do 

que dizem?  

 

2.2 – O processo atencional 
 

 Apesar do nosso estudo ser relativo à atenção, numa primeira fase é 

importante distinguir esta de percepção. Assim, Magill (1984, p.83) define 

percepção como sendo “a interpretação da informação sensorial, logo 

destacam-se os primeiros sinais captados pelos analisadores ou canais 

sensoriais: óptico, acústico, táctil, cinestésico e vestibular”. 

 A partir do momento que estas informações sensoriais são interpretadas, 

elas serão processadas de forma semelhante a um computador. A informação 

é apresentada ao ser humano como “input” (entrada de informações). Vários 

estágios de processamento da informação dentro do sistema geram uma série 

de operações sobre esta informação, eventualmente resultando em movimento 

habilidoso como output (saída de informações), ou seja, a realização de uma 

acção, de acordo com Schmidt (1993), pressupõe determinados estágios 

importantes para o desempenho no desporto como:  

 

1- Identificação do estímulo  

2- Selecção da resposta  

3- Programação da resposta  

4- Resposta motora propriamente dita 
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 Assim, o processamento da informação significa como assimilamos os 

dados identificados nos estímulos que nos cercam, para seleccionarmos uma 

resposta adequada à situação e programar como iremos transformar esta 

resposta em movimento (ex.: ao perceber os estímulos que envolvem a 

situação, o atleta selecciona de acordo com seus recursos técnico - tácticos a 

melhor forma de reagir, programando a seguir sua resposta). 

 A todo o momento, os nossos sentidos são “bombardeados” com 

informação. No entanto, apenas parte desses estímulos são percebidos pelo 

indivíduo, caso contrário a nossa experiência de vida seria um caos (Cruz, 

1996). É a atenção que selecciona a informação e a consciencializa nos 

estímulos percebidos.  

 Na área do Desporto é consensual que é necessário que se consiga 

dirigir e manter de forma adequada a atenção nos aspectos necessários à 

realização da tarefa proposta, ou seja, a atenção e consequentemente a 

concentração tornam-se pré-requisitos fundamentais na aprendizagem e 

sobretudo no desempenho desportivo. 

 Os processos atencionais têm já uma longa história, tendo a primeira 

definição de atenção sido dada por William James, em 1890, definindo-a  como 

“the taking possession by the mind, in clear and vivid form of one out of what 

seems to be several possible objects or trains of thought. It implies whithdrawal 

from something in order to deal effectively with others” (Kremer & Scully, 1994, 

p. 43).  

 Para Schubert (1981), atenção é um estado consciente através do qual 

uma pessoa dirige processos psíquicos sob um determinado objecto, uma 

pessoa ou uma acção, enquanto Samulski (2002, p.80) define este mecanismo 

“como um estado selectivo, intensivo e dirigido da percepção”. 

 Rutzel (1977, p.18), expondo o que define do conceito de atenção, 

caracteriza-a como sendo “um processo de selecção: a percepção e 

imaginação interna são dirigidas, focalizadas, fixadas e concentradas 

simultaneamente a um estímulo específico, ou seja a conteúdos do 

pensamento e imaginação”, tornando, assim, claro que a atenção não 

compreende só o processo de recepção de informações (percepção de 



 5 

estímulos externos) mas também pode ser orientada por processamento de 

informações. 

 Já Konzag (1981) procura descrever a atenção como um “processo 

selectivo e regulado da consciência humana” e preconiza, em relação às 

acções desportivas, três tipos de atenção: 

• Atenção concentrada; 

• Atenção distribuída; 

• Capacidade de alternância da atenção. 

 

 Para o autor, atenção concentrada não é mais do que a focalização da 

atenção num determinado objecto ou acção. Trata-se da capacidade de dirigir 

conscientemente a atenção sobre um ponto específico (Ex: jogador de 

basquetebol a realizar lance livre). Schubert (1981) interpreta esta forma de 

atenção como sendo semelhante a um foco de luz que ilumina um determinado 

objecto. 

 Na atenção distribuída, como diz o conceito, há uma distribuição da 

concentração por vários objectos sendo portanto menor, em comparação com 

a atenção concentrada. Um flagrante exemplo deste tipo de atenção é 

vivenciado no quotidiano quando simultaneamente conduzimos um automóvel 

e ouvimos as notícias do rádio. 

 Por capacidade de alternância da atenção compreende-se a orientação 

rápida e adequada da atenção entre situações, por meio de uma boa 

adaptação da direcção, intensidade e volume desta, em função das exigências 

do meio ambiente. 

 

 Mas quais serão as funções da atenção e concentração na vida em geral 

e no Desporto em particular? 

 Segundo Gabler (1986, cit. por Samulski, 2002), existem quatro funções 

preponderantes desempenhadas pela atenção. A primeira passa por identificar 

a informação que podemos caracterizá-la com a questão “o quê?” e que no 

fundo procura percepcionar e passar a informação para o nível consciente. 

 Após identificarmos a informação, seleccionamos a informação (“o que é 
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pertinente?”), ou seja, tem de haver uma escolha e eleição da informação mais 

importante para a tarefa. Seguindo a lógica, depreende-se que a terceira 

função se trata da activação (“que nível de prontidão?”), que representa a base 

energética da selecção preparando o organismo para a acção. Existe uma 

quarta função da atenção que se trata da rejeição perceptiva (Samulski, 2002) 

que tem como objectivo separar e travar a informação que não é pertinente, 

reprimindo desta forma os conteúdos indesejáveis. 

 

 

2.3. Dimensões da Atenção 
 

“Daí, que seja fundamental orientarmos os 

atletas no sentido de saberem direccionar 

o seu foco atencional, que passa em tudo 

pelo treino mental, pela visualização e 

pelo treino técnico associado à 

preparação psicológica para a 

competição” (Vasconcelos - Raposo & Sá, 

2000, p. 25) 

 

 

 De forma a percebermos todas as funções há que ter em conta as 

dimensões da atenção. Para Viana e Cruz (1996), as dimensões da atenção 

são três: 

 

• Direcção:  refere-se à fonte do estímulo a que se atende;  

• Intensidade: quanta atenção é prestada à direcção escolhida; 

• Flexibilidade:  alteração da direcção e intensidade requeridas. 

 

 No entanto, o que a maioria da literatura preconiza são apenas duas: 

direcção da atenção e amplitude da atenção (Nideffer, 1976). A direcção da 

atenção é caracterizada por dois pólos: a pessoa ou interna (há uma orientação 
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da atenção para estímulos internos) e o ambiente ou externa (há uma 

orientação da atenção para estímulos do meio). 

 No que toca à amplitude, esta relaciona-se com a quantidade de 

informações que nos “bombardeiam”, ou seja, com o número de pistas a que o 

atleta tem de prestar atenção. Esta pode ser ampla (requer uma atenção 

simultânea nas diferentes informações percebidas como quando um jogador 

transporta a bola e tem de observar a imagem do campo, a posição dos 

colegas, dos adversários) e pode ser estreita (a atenção de uma pessoa 

encontra-se só sob um determinado ponto vendo o exemplo, realizado por 

Mendelsohn (2000), da marcação de um pontapé de grande penalidade em 

que o atleta apenas tem de focar no seu campo visual a baliza). 

 O que convém depreender destas várias dimensões é que os vários 

tipos de atenção não correspondem a indivíduos melhores ou piores, mas sim 

estilos mais ou menos adequados, em função da situação em que o desportista 

se encontra (Zafra e Garcia, 2002). O que acontece é que a direcção da 

atenção e a amplitude da atenção ao interagirem entre si, criam quatro tipos de 

atenção que são manifestados pelos atletas a todo o tempo. Estas “atenções” 

dividem-se entre ampla – externa, ampla – interna, estreita – interna e estreita 

– externa (Nideffer, 1976) 

 De acordo com Cruz (1996), uma atenção ampla e externa é necessária 

para avaliar rapidamente determinadas condições do meio. O atleta tem de 

compreender as pistas que lhe são dadas e formular a melhor resposta. 

Consoante a organização do ataque adversário, o defesa terá de adaptar a sua 

posição em campo. 

 Uma atenção ampla e interna torna-se necessária quando um jogador 

relembra e analisa resultados passados, para deste modo escolher uma 

estratégia mais apropriada para ultrapassar o obstáculo. Voelp (1987, cit. por 

Freitas, 2005) diz-nos que a preparação táctica e estratégica para todos os 

jogos é um exemplo deste tipo de atenção. 

 Já num tipo interno e estreito de atenção, o jogador toma consciência de 

si próprio, pensamentos, sentimentos (Samulski, 2002), sendo um modo de 
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preparar mentalmente uma resposta antes de a colocar em prática (Cruz, 

1996). 

 Por último, uma atenção externa e estreita permite ao jogador executar a 

resposta escolhida. Quando o jogador realiza um remate à baliza tem que focar 

a atenção num pequeno número de estímulos externos para executar a técnica 

correctamente (Cruz, 1996).  

 

Quadro 1 - Tipos de concentração no desporto (adaptado de Nideffer & Sharpe, 1978, cit. por por 

Freitas, 2005) 

Ampla - Interna  

Analisar 

• Boa para lidar com muitas coisas ao 

mesmo tempo. Essencial para 

desenvolver uma estratégia ou plano 

de acção. 

• Erros devido a “sobre-análise”. 

Demasiados pensamentos acerca de 

coisas erradas. 

Estreita - Interna  

Preparar 

• Boa para nos centrarmos num só 

pensamento ou ideia. Essencial para 

a consciência corporal, regulação da 

ansiedade e prática mental. 

• Os erros são devido ao facto de se 

ficar distraído com estados internos, 

impedindo assim a concentração (ex. 

pensamentos negativos). 

Ampla - Externa  

Avaliar 

• Boa para avaliar rapidamente a 

situação. Essencial para ter 

consciência das “pistas” do meio 

ambiente. 

• Os erros são devido ao facto de se 

prestar atenção às “pistas” 

irrelevantes e/ou distractivas. 

Estreita - Externa  

Agir - Executar 

• Boa para nos centrarmos num ou dois 

alvos primários. Essencial para 

impedir distracções. 

• Os erros são devido ao facto de 

limitarmos demasiadamente a 

atenção, esquecendo “pistas” ou 

“sinais” vitais.  

 

 

 

 De acordo com Voelp (1987, cit. por Freitas, 2005) a aplicação 

inadequada de cada forma de atenção pode causar determinadas 

perturbações: 
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• Atenção ampla e externa:  

� - Distracção geral; 

� - Interferências óptico-acústicas; 

� - Incapacidade de concentrar-se num fenómeno específico. 

• Atenção ampla e interna: 

� - Tendência a analisar os fenómenos de forma exagerada; 

� - Fixação a estratégias mentais; 

� - Falta de flexibilidade no comportamento. 

• Atenção estreita e interna: 

� - Fixação a processos internos; 

� - Perder o contacto com o meio ambiente; 

� - Sensibilidade aumentada na presença de esforço e dor. 

• Atenção estreita e externa: 

� - Incapacidade de perceber e analisar todos os estímulos relevantes 

de uma situação; 

� - Incapacidade de analisar uma situação complexa; 

� - Fixação a um só fenómeno. 
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Quadro 2 - Problemas causados pela inadequação das formas de atenção (adaptado de Voelp, 1987, 

cit. por por Freitas, 2005) 

 

 

Ampla - Externa  

• Distracção geral 

• Interferências óptico-acústicas 

• Incapacidade de concentrar-se num 

fenómeno específico 

 

 

Estreita - Externa  

• Incapacidade de perceber e analisar 

todos os estímulos relevantes de uma 

situação 

• Incapacidade de analisar uma situação 

complexa 

• Fixação a um só fenómeno 

 

Ampla - Interna  

• Tendência a analisar os fenómenos de 

forma exagerada 

• Fixação a estratégias mentais 

• Falta de flexibilidade no comportamento  

 

Estreita - Interna  

• Fixação a processos internos 

• Perder o contacto com o meio ambiente 

• Sensibilidade aumentada na presença 

de esforço e dor 

 

 

 

 O modelo de Nideffer (1986) preconiza ainda algumas hipóteses 

centrais: 

 

1. O rendimento óptimo exige que a atenção seja direccionada para as 

pistas relevantes da tarefa; 

2. Existem quatro tipos atencionais que são determinados pela direcção 

e pela amplitude do foco atencional; 

Ampla Estreita  

Externa  

Interna  
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3. Diferentes situações competitivas exigem diferentes competências 

atencionais. Os atletas deverão ser capazes de mudar o seu foco 

atencional em função das exigências da competição (flexibilidade da 

atenção); 

4. As capacidades atencionais variam de atleta para atleta tendo cada 

um deles os seus pontos fortes e fracos, bem como, estilos 

preferidos ou dominantes; 

5. As competências atencionais podem ser conceptualizadas numa 

perspectiva do tipo traçado e do estado. 

 

 Tendo estes aspectos em atenção, torna-se fundamental que o treinador 

esteja consciente para a preparação atencional dos seus jogadores aquando 

da competição, utilizando por isso nos treinos as técnicas existentes (exercícios 

específicos), para que estes estejam preparados táctica, física e 

psicologicamente para que o seu desempenho seja elevado, implicando o 

desenvolvimento de um alto nível de flexibilidade de concentração (Freitas, 

2005). 

 

2.4. Determinantes, formas e problemas da atenção  
 

 Os estímulos que determinam a atenção advêm, de acordo com Cratty 

(1989), de factores externos e internos. Como factores internos são designados 

o sistema sensorial, a capacidade de processar informações, o comportamento 

aprendido em situações específicas e as características da personalidade. 

Como factores externos, a quantidade de informações, o stress social e a 

complexidade dos estímulos. 

 Existem, ainda, outras variáveis que interferem no processo de atenção, 

como por exemplo: estratégias visuais, nível de activação, características da 

personalidade, diferenças de sexo, características da informação, experiência e 

nível de prática, idade (Singer, 1986), hora do dia (Cratty, 1989) que podem 

influenciar os processos de atenção e concentração.  
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• Estratégias visuais:   

A forma como o atleta movimenta os olhos, quando observa um objecto 

em movimento ou estático, ou quando direcciona o olhar de um objecto para 

outro (Marques & Cardoso, s/d); 

 

• Nível de activação:   

Capacidade de controlar e modificar o nível de activação tem influência no 

processo de atenção a longo como a curto prazo (Singer, 1986); 

 

• Características da personalidade:   

Existem estudos que demonstram diferenças na capacidade atencional 

entre indivíduos ditos “introvertidos” e “extrovertidos” (Cratty, 1989); 

 

• Diferenças do sexo:  

Quando se comparam indivíduos de sexos opostos verificam-se 

diferenças no que toca à qualidade com que reflectem a atenção (Cratty, 1989); 

 

• Características da informação:  

A proveniência dos estímulos é determinante na atenção do sujeito, 

nomeadamente no que se refere a características como complexidade, 

grandeza, intensidade, incerteza e dinâmica (Singer, 1986); 

 

• Experiência e nível de prática:   

Variável mais importante em todo o processo atencional. A experiência e 

nível desportivo proporcionam uma melhor orientação da atenção para os 

estímulos importantes, que quando automatizados, tornam-se exigentes de 

pouca ou nenhuma atenção (Singer, 1986); 
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• Idade do sujeito:  

Até à idade adulta a atenção está sempre a melhorar, facto associado ao 

desenvolvimento das estruturas cognitivas e melhoria das estratégias no 

processamento de informação (Singer, 1986); 

 

• Hora do dia:  

Estudos indicam a relação entre atenção e activação e a influência da 

variável “hora do dia” na qualidade da atenção. De facto a literatura diz-nos que 

o nível óptimo de atenção ocorre por volta do meio-dia (Cratty, 1989). 

 

 Indo ao encontro do ponto anterior, que nos remete para a relação entre 

atenção e activação, Noce & Samulski (2001, p.171) referem que “o nível de 

activação é um factor decisivo na capacidade de atenção, pois o mesmo 

influenciará directamente no foco de visão, determinando a capacidade de 

percepção, selecção de sinais relevantes e atenção propriamente dita”. A este 

respeito, Samulski (2002) apresenta a Lei de Yerkes-Dodson que relaciona a 

atenção e o nível de activação com uma curva em U invertido (Figura 1) que 

sugere que quando o nível de activação está nos extremos (muito baixo, ou 

muito alto), a concentração está num nível baixo, sendo os níveis 

intermediários de activação, correspondentes a um óptimo nível de 

concentração, ou seja, para toda a prestação desportiva existe um nível óptimo 

de activação, e que níveis extremos (muito baixos/muito altos) conduzem a 

uma fraca performance pela perda de sensibilidade às pistas e sinais do meio - 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Atenção selectiva 
 

 Viana e Cruz (1996, p.289) definem atenção selectiva como “a 

capacidade para dirigir a atenção para os estímulos relevantes à realização de 

uma tarefa, independentemente da influência dos estímulos distractores”. 

Segundo Mendelsohn (2000), são necessárias práticas que exijam 

concentração para que o desportista consiga manter a atenção sobre o que 

deve observar. Os jogadores mais experientes conseguem concentrar-se mais 

facilmente nas informações relevantes e ignoram as irrelevantes (Williams et al, 

1999). Antecipar os movimentos do adversário, analisar a informação recolhida 

pelos mecanismos perceptivos, principalmente a visão e ter uma excelente 

atenção selectiva são factores determinantes para o sucesso. 

A Psicologia do Desporto encara a distinção entre dois tipos de atenção 

(Sereni, 1996): 

• Focalizada – dirigida a um pequeno campo e orientada a estímulos 

específicos. 

Figura 1 - Relação entre concentração e o nível de activação – 

tensão emocional segundo a lei de Yerkes-Dodson (Samulski, 

2002) 
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• Difusa – Voltada para o campo da percepção. Está mais ligada aos 

Jogos Desportivos Colectivos. 

 

 Cárdenas (2000, cit. por Costa et al, 2002) classifica a atenção requerida 

pelos Jogos Desportivos Colectivos como dividida, uma vez que é necessário 

responder com atenção a vários estímulos, sendo preciso detectar e 

seleccionar a informação relevante, simultaneamente. 

 O desportista consegue realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, 

não requerendo todas o mesmo nível de atenção, e, ao direccionar a atenção 

para uma, realiza todas as outras automaticamente. É desta forma que, num 

jogo de futebol, um jogador consegue conduzir a bola, saber onde está o 

adversário, aperceber-se das desmarcações dos colegas, em simultâneo. 

 Os Jogos Desportivos Colectivos caracterizam-se, ao nível das 

exigências atencionais (adaptado de Cratty, 1984 e Viana & Cruz, 1996) por: 

 

• Uma elevada amplitude de estímulos a atender; 

• Flexibilidade de estímulos (ataque, defesa, passe, remate); 

• Duração dos estímulos ao longo de todo o jogo; 

• O grau de vigilância varia segundo a zona do jogo. 

 

 Assim, é consensual para os desportistas que, tanto em situação de 

treino, como de competição, é necessário manter uma determinada atenção 

que torne possível a realização das tarefas propostas (Viana & Cruz, 1996). 

Para Mendelsohn (2000) existem três tipos de distractores, ou seja, diversos 

aspectos que exercem uma interferência negativa e prejudicam o rendimento 

desportivo: 

 

• Externos – o público, os árbitros, os adversários. 

• Internos – têm origem no interior do atleta, mais concretamente, através 

dos seus pensamentos. Podem ser: 
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� Pensamentos dissociativos – os pensamentos e sentimentos do 

desportista encontram-se desviados da actividade física que está 

a praticar; 

� Pensamentos excessivamente analíticos – chamada “paralisia por 

análise” e, frequentemente, também ocorre nos treinadores. 

� Pensamentos débeis – denota que o desportista está com falta de 

confiança.  

• Relacionados com a incapacidade de alterar a forma de atenção – esta 

situação pode desencadear um bloqueio. Apreensão física e mental, 

com o desportista fechado na sua mente e nas suas reacções corporais. 

 
 
2.6. A importância da concentração nos desportos colectivos 

 

A concentração pode ser definida como a capacidade para manter a 

atenção a um estímulo seleccionado durante um período de tempo 

(Mendelsohn, 2000). É importante considerar as importâncias individuais 

quando se fala em concentração. As solicitações de concentração varíam de 

desportista para desportista e nos desportos colectivos os períodos de 

concentração podem durar muito pouco tempo e nem sempre é necessário que 

todos os intervenientes estejam concentrados da mesma forma.  

Manter a concentração requer treino e o facto de se ficar concentrado 

durante muito tempo sem se ter tido o treino adequado leva a situações de 

fadiga, não só física mas também mental, o que reduz o rendimento desportivo. 

A fadiga mental colapsa de tal forma os mecanismos atencionais que já não se 

seleccionam os estímulos adequados, reduz-se a atenção, interioriza-se o 

sentimento de cansaço, pelo que aparecem todos os efeitos que causam o 

bloqueio fisiológico e mental. É impossível falar em concentração sem referir 

aspectos como a dor, os pensamentos e o cansaço (Mendelsohn, 2000). 

Freitas (2005) refere que um treino é mais ou menos intenso consoante os 

níveis de concentração exigidos, relacionando esta com a fadiga em termos 

emocionais. 
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As características das actividades desportivas praticadas pelo ser 

humano pressupõem uma vasta gama de actividades intelectuais. Os atletas 

têm constantemente que escolher perante uma situação o que fazer (Oliveira & 

Tavares, 1996).  

Segundo os mesmos autores, em muitas habilidades, em distintas 

modalidades, o sucesso depende da velocidade em que o sujeito consegue 

detectar as características do envolvimento e rapidamente tomar uma decisão 

apresentando uma resposta adequada à situação. Assim, o atleta analisa a 

situação e, posteriormente, ocorre a tomada de decisão, onde esta se 

transforma num comportamento motor. O atleta é confrontado com uma 

enorme variedade de escolhas possíveis porque o desporto proporciona 

situações ambíguas e quanto maior e mais complexas forem estas tarefas, 

maior o grau de incerteza e obviamente maior o tempo de reacção. 

Tendo isto em conta, a capacidade de atenção é muito importante bem 

como a velocidade atencional e a resistência à fadiga. Estar concentrado é 

uma exigência para o praticante de um desporto colectivo, na medida em a 

imprevisibilidade do jogo torna possível qualquer tipo de situação, para a qual o 

praticante tem que estar preparado. 

 
 
2.7. Atenção e futebol 
 

 É de esperar que o futebol assim como é uma fonte de stress fisiológico, 

também tem repercussões psicológicas (Rebelo, 2001). Dosil (2002) destaca a 

concentração como um dos momentos críticos em futebol.  

Para Frade (2000, cit. por Freitas, 2005, p. 57) a concentração é um dos 

elementos chave que integra uma corrente de treino que enfatiza a 

“assimilação de uma forma de jogar, nos seus princípios: organização da 

defesa; do ataque; e dos princípios que são as suas fronteiras, ou seja, o modo 

como se transita de um momento para o outro, sendo que isto só se faz em 

concentração”. 

 Mourinho (2002, cit. por Freitas, 2005, p.53) diz que: “O mais importante 

numa equipa é ter um determinado modelo, determinados princípios, conhecê-
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los bem, interpretá-los bem, independentemente de ser utilizado este ou aquele 

jogador” e que a equipa que deseja “é aquela que num determinado momento, 

perante uma determinada situação, todos os jogadores pensam da mesma 

maneira”. 

 Perante o exposto, é possível compreender a grande importância da 

atenção nos desportos colectivos, nomeadamente no futebol. Esta deverá ser 

treinada, pois, como refere Beswick (2001), a concentração é um hábito, não 

um talento, de modo que requer motivação e uma prática constante. Assim, 

segundo Raposo (1993, p.18), o treino mental é o “método que visa maximizar 

o uso pleno das capacidades humanas, fazendo com que sejam minimizados, 

e de preferência, neutralizados, os elementos negativos ao rendimento do 

atleta”.  

 De facto, de acordo com Beswick (2001), a melhoria da intensidade e do 

foco da atenção, primeiramente, é conseguido no treino, só depois pode ser 

transferido para a competição. Para ocorrer esta transferência, o jogador tem 

de aceitar uma intensidade de treino que a torne possível, daí que, 

vulgarmente, se afirme que se deve treinar da mesma forma que se joga. 

Carvalhal (2004, cit. por Freitas 2005, p. 56) reforça esta ideia, afirmando que 

“para que haja concentração no jogo tem de haver concentração no treino”. 

Também Oliveira (2004, cit. por Freitas 2005, p.56) compartilha da ideia 

referindo que “ a concentração é uma das coisas que se treina para que no 

jogo nós sejamos melhores e consigamos fazer as coisas como pretendemos”. 

 Estas afirmações corroboram o que refere Botelho (1998), mencionando 

que existe uma prevalência dos sujeitos activos sobre o grupo dos sedentários 

na velocidade atencional e na capacidade de concentração, embora este 

estudo não tenha sido efectuado com futebolistas. Isto demonstra que o treino 

potencia a atenção e que, de facto, esta é treinável (Mendelsohn, 2000), pois 

os atletas com maior acompanhamento psicológico apresentam níveis 

significativamente maiores de atenção. Um efectivo controlo sobre esta, em 

momentos determinantes do jogo, pode ser crucial no desempenho desportivo 

do atleta (Eira & Melo, 2004). 
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 Segundo Raposo (1993) existem, ainda, diferenças entre atletas de nível 

inferior e de elite, apresentando, os segundos, níveis de concentração muito 

altos. Os atletas estão concentrados no seu desempenho e têm uma atitude 

positiva e sentimento de que as coisas vão correr bem. 

 Comprovando estas afirmações, Mahl e Raposo (2007) referem que, na 

modalidade de rugby, a variável da atenção é uma das que mais diferencia os 

níveis competitivos de atletas de elite. Quanto ao futebol, o mesmo autor afirma 

que é possível compreender que existe um aumento gradual da atenção à 

medida que o nível competitivo aumenta. 
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3. Objectivos e Hipóteses 
 

3.1. Objectivo geral 
 

 Com o presente estudo, pretendemos analisar e comparar os níveis de 

atenção e concentração em equipas de futebol de escalões e de níveis 

competitivos diferentes. 

 

3.2. Objectivos específicos 
 

Com a elaboração deste trabalho pretendemos: 

• Comparar os níveis atencionais entre jogadores de futebol de escalões 

diferentes – infantis e juvenis. 

• Comparar os níveis atencionais entre jogadores de futebol que 

competem em níveis distintos – Superior e inferior. 

 

3.3 Sistematização das hipóteses 
 

H1: Os níveis de concentração são mais altos em jogadores a competirem no 

nível competitivo superior. 

H2: Os níveis de concentração são mais elevados em atletas de escalão 

superior.  

H3: Os atletas de escalão Juvenis revelam uma maior capacidade atencional e 

resistem mais à fadiga atencional do que os Infantis. 

H4: Os atletas de nível competitivo superior possuem uma maior capacidade 

atencional e resistem mais à fadiga atencional. 

 



 22



 23

4. Material e métodos 
 

4.1 Amostra 
 

 A amostra deste estudo é constituída por 76 indivíduos, todos do sexo 

masculino, e com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos de idade. A 

média de idades é de 13,42 anos de idade, sendo a idade máxima de 17 e a 

mínima de 10 anos de idade. Os sujeitos estavam divididos por escalões, 

infantis e juvenis, em que o número em cada um deles foi 41 e 35, 

respectivamente. A média de idades dos infantis foi de 11,46, enquanto a dos 

juvenis foi 15,71. Encontravam-se, ainda, divididos em níveis competitivos, 

onde 40 sujeitos pertencem ao nível competitivo superior e com uma média de 

idades de 13,50 e 36 militam no nível competitivo inferior, sendo 13,33 a média 

de anos de idade. 

 

4.1.1. Número de sujeitos da amostra e idade 

 

Quadro 3 - Número de sujeitos pertencentes à amostra 

 Infantis Juvenis Total 

Nível competitivo 
Superior 

21 19 40 

Nível competitivo 
Inferior 

20 16 36 

Total 41 35 76 
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Quadro 4 - Média das idades dos sujeitos 

 Infantis Juvenis Total 

Nível competitivo 
Superior 

11,48 ± 0,87 15,74 ± 0,56 13,50 ± 2,28 

Nível competitivo 
Inferior 

11,45 ± 0,60 15,69 ± 0,60 13,33 ± 2,23 

Total 11,46 ± 0,74 15,71 ± 0,62 13,42 ± 2,24 

 

 

4.1.2 Clubes Visitados 

 

 Os clubes a que pertencem os jogadores que realizaram os testes são 
seguintes: 

• Sport Clube Freamunde; 

• Sport Clube Senhora da Hora. 

 
 O primeiro milita no nível competitivo superior, localizado na cidade e 

freguesia de Freamunde, concelho de Paços de Ferreira. O Sport Clube 

Senhora da Hora tem as suas equipas no nível competitivo inferior, pertence à 

cidade e freguesia da Senhora da Hora e ao concelho de Matosinhos. Ambas 

as equipas pertencem ao distrito do Porto e à respectiva Associação de Futebol 

do Porto. 
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4.2. Protocolo de avaliação 
 

4.2.1. Teste de Atenção Toulouse – Piéron (TP)1 

 

 O teste consiste numa folha A4 onde estão impressas 40 linhas 

compostas por 40 figuras (sinais) a preto e branco. Estas figuras (sinais) 

constam de um pequeno quadrado de 1,25 mm de lado e distinguem-se umas 

das outras pela orientação do traço exterior. Em cada quadrado (sinal) o traço 

orienta-se para uma das oito direcções da Rosa do Ventos. Existem, portanto 

oito sinais diferentes. Pretendemos avaliar as seguintes capacidades: 

velocidade atencional, exactidão atencional e resistência à fadiga atencional. 

 Em cada fila da folha de prova há só e sempre 10 sinais coincidentes 

com os dois modelos.  

 O teste propriamente dito consiste em fazer um traço (barrar) o maior 

número possível de sinais iguais aos dois que se encontram no topo da página. 

Se o indivíduo se enganar, deverá fazer um círculo à volta do sinal e continuar 

a prova imediatamente. 

 A prova faz-se começando a traçar os sinais da esquerda para a direita, 

e de cima para baixo, como se tratasse de uma leitura, e deve ser executada o 

mais rapidamente possível. Não se pode cortar primeiro um dos sinais e depois 

o outro. Vão-se cortando os dois simultaneamente. 

 A prova dura 10 minutos, em total silêncio. De minuto a minuto o 

examinador manda fazer uma cruz no intervalo dos quadradinhos, no mesmo 

lugar em que vão a barrar. Para isso diz em voz alta “Cruz!”. Após a sua 

execução, o examinando deverá continuar rapidamente a prova. Ao fim de 10 

minutos, o examinador dirá “Terminou!”. Antes de iniciar propriamente o teste é 

feito um ensaio, para tirocínio, mandando barrar os sinais da última linha. 

                                                           
1
 Anexo 1 



 26

 Relativamente à correcção do teste, numa tabela, contam-se os sinais 

bem marcados ou certos (C), as omissões (O) e os mal marcados ou errados 

(E), separadamente em cada minuto. Escrevem-se estas parcelas nas colunas 

C, O e E. Somam-se as parcelas para verificarmos o total de acertos, de 

omissões e de erros, e escrevem-se no fim da tabela, esses totais. 

 A realização do teste ocorreu no período imediatamente anterior a um 

treino, com os jogadores sentados e tendo à sua frente uma superfície plana 

que favorecesse a realização do mesmo. 

 

4.2.2. Teste das figuras idênticas de Thurstone2 

 

 Este teste é utilizado para determinar a capacidade de atenção 

voluntária e velocidade de percepção, sendo a segunda capacidade que será 

nosso objecto de estudo. Não exige conhecimentos intelectuais e profundos, 

mas exige atenção contínua e capacidade de observação de pormenores que 

solicitam a memória visual primária através da focalização da atenção. 

 O teste consta de 65 problemas, cinco dos quais servem para tirocínio: 

os dois primeiros com resposta apresentada no próprio enunciado e outros três 

com a ajuda do examinador, no caso de o indivíduo não encontrar a resposta 

certa. 

 Os 60 problemas a resolver constam de um desenho isolado na margem 

esquerda da folha de papel tendo à direita cinco outros desenhos, dos quais 

apenas um é igual ao que está isolado. 

 O indivíduo tem de identificar o desenho no mais curto espaço de tempo 

possível e assinalá-lo pela respectiva letra numa folha (A4), própria para o 

efeito. A prova dura 4 minutos, em total silêncio. 

 

 

 

                                                           
2
 Anexo 2 
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4.3 Procedimentos estatísticos 
 

 Para além da análise descritiva, foram utilizados os seguintes 
procedimentos estatísticos: 

• A análise entre grupos efectuou-se recorrendo ao teste não paramétrico 

de Mann-Whitney U; 

• Valores de z; 

• Em todas as análises foi mantido o nível de significância em 5%. 

 

Para a elaboração deste estudo recorremos a testes não paramétricos 

devido à pequena dimensão amostral. Quando realizamos os testes com o 

objectivo de analisar o tipo de distribuição da amostra, verificamos que esta 

possuía alguns “Outliers”. Contudo, a eliminação de uns levava a que outros 

surgissem. Para que se pudessem eliminar todos, tornando a distribuição 

normal, teria de se perder um número significativo de resultados e, como a 

amostra já era reduzida, decidimos não o fazer, realizando, assim, testes não 

paramétricos, mesmo sabendo que estes não são tão fidedignos quanto os 

paramétricos. 

Desta forma, na apresentação dos resultados, as tabelas irão conter a 

mediana e a amplitude, ao invés da média e do desvio padrão, usados 

normalmente, para que a presença dos “Outliers” não interfira nos resultados. 

 

 

 

4.4 Instrumentos 
 

Os instrumentos necessários para a realização deste trabalho foram os 

seguintes: 

• Computador Acer – Intel Pentium dual core processador T2330 

• SPSS, versão 15.0. 

• Microsoft Office 2007 
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5.Resultados 
 

5.1. Velocidade Atencional e Perceptiva, Exactidão Atencional e 
Resistência à Fadiga 
 

 5.1.1. Diferença entre escalões 
 

O quadro seguinte mostra os resultados obtidos no nosso estudo 

relativamente às diferenças entre escalões em todas as capacidades 

atencionais presentes no estudo. 

 

Quadro 5 - Velocidade Atencional, Exactidão Atencional, Resistência à fadiga e Velocidade perceptiva 

em função do escalão. Mediana, amplitude inter-quartílica, valores de z e de p 

 

Infantis Juvenis 

z p 

Mediana Amplitude Mediana Amplitude 

Velocidade 

Atencional 
154,00 75,00 – 234,00 180,00 98,00 – 355,00 -1,949 0,051 

Exactidão 

Atencional 
11,57 2,65 – 48,72 16,04 3,25 – 54,54 -1,584 0,113 

Resistência 

à fadiga 
13,70 4,00 – 21,80 14,80 6,00 – 30,30 -1,417 0,156 

Velocidade 

perceptiva 
24,00 14,00 – 37,00 30,00 15,00 – 55,00 -3,162 0,002 

  

 

 Os resultados encontrados permitem verificar que o escalão dos Juvenis 

possui uma maior velocidade atencional, uma maior resistência à fadiga e, 

também, maior velocidade perceptiva, embora a exactidão atencional seja 

inferior. Relativamente a esta, convém referir que quanto menor for o valor 
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encontrado, maior será a exactidão atencional. Apesar das diferenças, apenas 

na velocidade perceptiva foram encontradas diferenças significativas, 

demonstrando que a velocidade de percepção aumenta de acordo com a 

idade. Todavia, na velocidade atencional o valor encontra-se muito próximo do 

nível de significância por nós considerado, daí que seja possível verificar que a 

velocidade atencional também aumenta, do escalão de Infantis para o de 

Juvenis. 

 

5.1.2. Diferença entre níveis competitivos 
 

 As diferenças nas capacidades atencionais, tendo em conta níveis 

competitivos diferentes, foram uma das variáveis visadas no estudo. A 

apresentação dos resultados obtidos encontra-se no seguinte quadro. 

 

Quadro 6 - Velocidade Atencional, Exactidão Atencional, Resistência à fadiga e Velocidade perceptiva 

em função do nível competitivo. Mediana, amplitude inter-quartílica, valores de z e de p. 

 

Nível competitivo inferior Nível competitivo superior 

z p 

Mediana Amplitude Mediana Amplitude 

Velocidade 

Atencional 
137,00 75,00 – 227,00 196,00 94,00 – 355,00 -4,901 

0,000 

Exactidão 

Atencional 
13,95 3,25 – 54,54 12,57 2,65 – 51,55 -0,244 

0,807 

Resistência 

à fadiga 
11,30 4,00 – 17,60 17,00 6,90 – 30,30 -4,089 

0,000 

Velocidade 

perceptiva 
22,00 14,00 – 41,00 31,50 18,00 – 55,00 -4,214 0,000 
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Através do quadro é possível verificar as diferenças encontradas entre o 

nível competitivo inferior e superior. Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas, e com um nível de significância p≤0,01, o que 

demonstra que as diferenças são claras, uma vez que aceitamos como 5% o 

valor de prova, no que se refere à velocidade atencional e perceptiva e na 

resistência à fadiga, com melhores resultados no nível que actua nos 

Campeonatos Nacionais. Relativamente à exactidão atencional, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois níveis 

competitivos, não se podendo assim estabelecer uma associação entre o nível 

competitivo e a exactidão atencional. 
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5.2. Resistência à Fadiga no tempo  

5.2.1. Em função do escalão 

 

No quadro seguinte é possível verificar-se uma comparação da 

resistência à fadiga atencional no tempo, de minuto a minuto, em função do 

escalão, ou seja, comparando o escalão de Infantis com o de Juvenis. 

 

Quadro 7 - Resistência à fadiga de minuto a minuto em função do escalão. Mediana, amplitude inter-

quartílica, valores de z e de p 

Minuto 

Infantis Juvenis 

z p 

Mediana Amplitude Mediana Amplitude 

1 18,00 2,00 – 48,00 16,00 3,00 – 41,00 -1,267 0,205 

2 14,00 6,00 – 28,00 14,00 2,00 – 52,00 -0,214 
0,830 

3 13,00 5,00 – 25,00 16,00 2,00 – 26,00 -1,718 
0,086 

4 12,00 4,00 – 24,00 14,00 3,00 – 25,00 -1,030 
0,303 

5 12,00 2,00 – 22,00 15,00 2,00 – 29,00 -1,949 
0,051 

6 13,00 0,00 – 23,00 15,00 1,00 – 37,00 -0,862 
0,389 

7 11,00 0,00 – 22,00 14,00 0,00 – 30,00 -3,169 
0,002 

8 12,00 1,00 – 24,00 14,00 2,00 – 26,00 -1,326 
0,185 

9 12,00 0,00 – 21,00 15,00 5,00 – 24,00 -2,235 
0,025 

10 12,00 2,00 – 35,00 16,00 8,00 – 50,00 -2,197 
0,028 

 

 Através da análise do quadro podemos verificar que, relativamente à 

resistência à fadiga atencional, com excepção do primeiro minuto, o escalão de 

Juvenis apresenta sempre melhores resultados do que o dos Infantis. No 

entanto, apenas em três momentos os valores são estatisticamente 
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significativos, acontecendo isto no minuto 7, 9 e 10. É possível verificar que, 

com o passar do tempo, tende a haver uma maior distância entre os dois 

escalões, com um melhor rendimento por parte dos Juvenis. Isto porque os 

valores significativos encontrados vemo-los nos últimos minutos do teste, 

enquanto no início eles se encontram mais próximos. 

 

Figura 2 - Resistência à fadiga atencional nos escalões de Infantis e Juvenis 

 

 A Figura 2 permite-nos verificar que o escalão dos Juvenis, com 

excepção do primeiro minuto, tem sempre melhores resultados do que os 

Infantis. Embora também haja alguma oscilação, o desempenho dos Juvenis é 

mais constante ao longo do teste, enquanto o dos Infantis vai decrescendo 

gradualmente e com maiores oscilações. 
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5.2.2. Em função do nível competitivo 

 

O quadro seguinte mostra os resultados obtidos no estudo relativamente 

à resistência à fadiga no tempo em função do escalão, sendo apresentados os 

resultados encontrados de minuto a minuto. 

 

Quadro 8 - Resistência à fadiga de minuto a minuto em função do nível competitivo. Mediana, 

amplitude inter-quartílica, valores de z e de p. 

Minuto 

Nível competitivo inferior Nível competitivo superior 

z p 

Mediana Amplitude Mediana Amplitude 

1 11,00 2,00 – 36,00 27,50 5,00 – 48,00 -5,523 0,000 

2 11,50 6,00 – 28,00 15,00 2,00 – 52,00 -2,445 
0,014 

3 11,00 3,00 – 24,00 16,00 2,00 – 26,00 -2,309 
0,021 

4 11,00 3,00 – 24,00 15,00 6,00 – 25,00 -3,184 
0,001 

5 12,00 2,00 – 24,00 16,00 6,00 – 29,00 -3,656 0,000 

6 12,00 0,00 – 20,00 15,50 5,00 – 37,00 -2,529 
0,011 

7 12,00 0,00 – 22,00 12,00 0,00 – 30,00 -0,334 0,738 

8 11,00 1,00 – 18,00 15,00 2,00 – 26,00 -2,946 
0,003 

9 12,00 0,00 – 24,00 15,00 1,00 – 22,00 -2,711 0,007 

10 13,00 2,00 – 26,00 17,50 6,00 – 50,00 -2,793 
0,005 

 

 Ao analisarmos os resultados verficamos que os do nível competitivo 

superior apresenta melhores resultados do que os jogadores que competem no 

nível competitivo inferior. Apenas no minuto 7 os valores encontrados se 

encontram próximos, havendo diferenças estatisticamente significativas entre 

os niveis competitivos em todos os outros momentos. As diferenças revelam 
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um grau de significância muito alto, estando o valor de prova muito perto do 0, 

na maioria dos minutos que a prova contém. 

 

 

Figura 3 - Resistência à fadiga atencional em níveis competitivos inferiores e superiores. 

. 

 

 A Figura 3 demonstra que os jogadores do nível competitivo superior 

apresentam valores mais altos do que os do nível competitivo inferior. Ambos 

os níveis competitivos são bastante constantes no seu nível de desempenho, 

com superioridade do nível superior. No entanto, este último apresenta dois 

picos, um máximo e um mínimo, no primeiro e no sétimo minuto, 

respectivamente.  
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6. Discussão dos resultados 
 

6.1. A influência da idade 
 

 O nosso propósito na realização deste trabalho foi verificar até que ponto 

variam os níveis atencionais entre jogadores a competirem em níveis 

diferentes. Pretendemos compreender se os jogadores que actuam nos 

Campeonatos Nacionais revelam uma maior capacidade de atenção do que os 

que jogam no nível competitivo inferior, já que esta é muito importante no 

desporto, nomeadamente no futebol, que foi a nossa modalidade estudada. 

Também quisemos comparar os resultados obtidos entre diferentes escalões, 

com a intenção de verificar se existem influências da idade nos níveis da 

atenção e concentração. Para tal, utilizámos os testes de Toulouse-Piéron e, 

também, o teste das Figuras Idênticas de Thurstone. 

 Da análise dos resultados que podemos estabelecer, verifica-se que são 

os atletas de escalão superior que obtêm os desempenhos mais elevados. A 

experiência e a idade condicionam pela positiva os níveis da atenção e 

concentração. Estudos realizados com atletas de modalidades como o andebol 

(Lázaro, 2005) também confirmam essa tendência, estando de acordo com 

Nideffer (1986) afirmando que os processos atencionais têm tendência a 

aumentar com a idade durante a adolescência e a fase adulta. A nossa 

amostra espelha esse pressuposto, uma vez que os melhores desempenhos 

são conseguidos pelos jogadores com uma média de idades superior, havendo, 

neste caso, cerca de quatro anos de idade de diferença média entre grupos. 

Davids e Williams (1998) concluíram também num estudo, que os atletas mais 

experientes levam menos tempo e são mais precisos na concentração. Esse 

facto permite-lhes agir em antecipação com mais providência, fruto do 

conhecimento específico adquirido com a prática e organizado na memória de 

longo prazo (Davids e Williams 1998). Comparativamente com o nosso 

trabalho, esta afirmação não é verdadeira, uma vez que, embora os jogadores 

que pertencem à equipa de Juvenis tenham revelado uma maior velocidade, 

eles não foram mais exactos que os Infantis. Embora as diferenças não sejam 
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estatisticamente significativas, os valores médios da exactidão atencional, 

relativamente ao desempenho, favorecem os Infantis, em relação aos Juvenis, 

contrariando o que foi evidenciado por David e Williams (1998).  

 No entanto, tenhamos em conta as características evidenciadas por Ruiz 

Perez (1999) para jogadores experimentados: 

 

1. Serem experts no seu desporto concreto;  

2. Não demonstrarem a sua superioridade em testes gerais;  

3. Realizar inferências sobre situações e acontecimentos que surgem no 

seu desporto;  

4. Ser mais sensíveis aos contextos desportivos, e conhecer mais e melhor 

o seu desporto, categorizando os problemas de forma profunda;  

5. Detectar e localizar melhor a informação relevante, reconhecendo de 

forma rápida e exacta os padrões estimulantes;  

6. Detectar melhor as acções dos oponentes ou dos objectos e situações;  

7. Ser mais sensíveis às exigências das situações desportivas e à estrutura 

social do rendimento, possuindo melhor habilidade de auto-controlo;  

8. Apresentam-se como excelentes planificadores oportunistas;  

9. Manifestam dificuldade em explicar a sua perícia desportiva. 

 

Então, de acordo com o ponto 2 é possível verificar que os atletas 

experientes não demonstram a sua superioridade em testes gerais, e em toda 

as vertentes da atenção, como foi o caso dos testes realizados neste estudo, 

comparativamente com os atletas menos experientes. Estas afirmações são 

corroboradas pela afirmação de Abernethy (1994) referindo que a vantagem 

obtida pelos jogadores experientes é relativa a um domínio específico, ou seja, 

não é estrutural, mas está relacionado com determinadas tarefas específicas. 

 De qualquer forma, a atenção como capacidade mental, também está 

dependente dos níveis de desenvolvimento estrutural do cérebro e estados 

mentais, pelo que atletas com processos mentais mais desenvolvidos, 

possuirão maiores capacidades de atenção e concentração. Isso é evidente no 

nosso estudo, com os atletas do escalão de Juvenis, a obterem melhores 
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resultados. Assim, estes resultados podem ser comprovados com o que nos 

refere Spitzer (2007) afirmando que até há cerca de 20 anos pensava-se que o 

cérebro era um órgão relativamente estático, o cérebro transforma-se. O 

cérebro não é estático mas essencialmente plástico, ou seja, adapta-se às 

condições e aos dados do meio ambiente. É, como sabemos actualmente, a 

experiência de vida de cada um de nós, que vai conformando o seu cérebro em 

algo específico e próprio. Designamos por neuroplasticidade os processos de 

adaptação do sistema nervoso central às experiências de vida de um 

organismo sendo que o nível que se conhece há mais tempo é o das ligações 

(sinapses) entre células nervosas. A aprendizagem é constituída, 

neurobiologicamente, por mudanças de intensidade das ligações sinápticas 

entre as células nervosas. Segundo Medina e Escobar (2004) a plasticidade é 

um processo constante que pode ser observado a partir de diferentes zonas: 

sináptica, estrutural e da organização dos mapas neuronais. O ácido glutámico 

tem um papel fundamental na excitação do principal neurotransmissor 

excitatório do sistema nervoso central e os seus receptores no surgimento das 

mudanças plásticas neuronais. 

 O facto dos jogadores dos Juvenis possuírem melhores resultados 

também pode ser justificado pelo que refere Jensen (2002), ou seja, a 

mielinização essencial e a maturação do cérebro ocorrem a todo o vapor até 

aos vinte e cinco anos de idade, sendo portanto normal que quanto mais idade 

os jogadores tiverem, mais maturação terá ocorrido. 

 

6.2. A influência do nível competitivo 
 

 Os resultados por nós encontrados permitem-nos verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os níveis competitivos do 

superior e inferior, sendo a exactidão atencional a única vertente onde isto não 

acontece. Estes resultados vão de encontro aos de Veiga et al. (1997), num 

estudo realizado com atletas da modalidade de Ginástica, onde esta verificou 

que havia uma relação positiva entre a atenção e a prestação desportiva. Neste 

trabalho foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 
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velocidade atencional, verificando-se que as atletas de mais alto nível na 

ginástica obtinham melhores resultados.  

 Num trabalho realizado com futebolistas profissionais do Brasil, Mahl e 

Raposo (2007) identificaram a existência de diferenças atencionais entre o 

grupo da 2ª Divisão Regional e o grupo da 1ª Divisão Nacional. 

Concomitantemente, o estudo de Carvalho (2000), com futebolistas seniores, 

encontrou uma relação positiva entre os testes psicológicos e o nível de 

desempenho desportivo. Tal como sucedeu no nosso trabalho, apenas na 

exactidão atencional esta relação não foi significativa. 

 Desta forma é possível afirmar que os níveis competitivos mais elevados 

possuem os jogadores com uma maior capacidade atencional para dar 

resposta às exigências do jogo. Contudo, surge a dúvida se esse nível 

competitivo realiza uma “selecção natural”, escolhendo os jogadores que 

revelam uma maior atenção, ou se, pelo contrário, é o próprio meio em que 

estão inseridos que modifica os jogadores, incutindo-lhes uma maior 

capacidade atencional. Julgamos que uma hipótese não se esgota na outra, e 

que uma interacção entre as duas, levará os mais aptos a desenvolverem 

ainda mais essa capacidade atencional. 

 Para que esse desenvolvimento aconteça, a quantidade e a qualidade 

do treino são muito importantes. O estudo de Esturillo (2002) conseguiu provar 

que os níveis de atenção e concentração aumentam de acordo com o número 

de horas de treino semanal. A partir de 10 horas semanais consegue-se 

produzir um aumento significativo no nível de atenção e concentração. Apesar 

da variável de número de horas de treino semanais não ter sido por nós 

controlada, pensamos que este facto pode ser significativo, ajudando quem 

treina mais e melhor a conseguir desenvolver mais a atenção. 

 Apesar de estes estudos irem a favor das nossas hipóteses, em que 

admitimos que o grupo a competir num nível superior obtinha melhores 

resultados no que se refere à atenção, todos eles foram realizados com atletas 

seniores, de modo que o nosso diverge desses, já que a amostra era 

constituída por sujeitos pertencentes a escalões de formação. Tendo em conta 

estes factos, Costa et. al (2002), num estudo com futebolistas da formação, 
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verificou que, embora as diferenças não tenham sido significativas, o grupo de 

nível inferior obteve melhores resultados que o de nível superior, relativamente 

às várias componentes que constituem os testes da atenção.  

 Estas diferenças entre os estudos podem ser explicadas pelo facto dos 

testes utilizados não terem sido os mesmos. Enquanto no nosso estudo foram 

utilizados testes não paramétricos, no de Costa et. al (2002), foram usados 

paramétricos e, de certa forma, este facto pode ter tido consequências nos 

resultados, até porque evidencia a pequena dimensão amostral do nosso 

estudo comparativamente com o de Costa et. al (2002). Outra causa possível, 

como já foi referido anteriormente, é que os jogadores mais experientes não 

demonstraram a superioridade em testes gerais, mas em contextos do seu 

desporto concreto. Isto é comprovado pelos resultados obtidos, uma vez que 

em ambos os níveis competitivos a mediana da atenção é baixa, sendo que a 

mediana revela que são ambos dispersos, uma vez que o valor da exactidão 

atencional se situa entre os 10 e os 15.  

 Como curiosidade, destacando mais uma vez o facto de a avaliação dos 

níveis de atenção e concentração estarem dependentes de um número elevado 

de factores que podem, por influência directa ou indirecta, causar alterações 

nos desempenhos, o estudo de Esturillo (2002), com futebolistas, apresentou 

uma importante relação entre o nível de escolaridade e os resultados do Teste 

Toulouse-Piéron. A atenção é uma capacidade cognitiva, que influencia os 

aspectos motores dos desportistas. A capacidade para manter a atenção sobre 

o que o desportista quer necessita de prática e treino, e por sua vez de 

concentração (Mendelsohn, 2000). Este facto é explicado, quando o autor 

verificou que os defesas, devido à maior frequência com que são solicitados 

para intervirem a defender, são mais concentrados. Existe maior 

responsabilidade nas acções defensivas, e os atletas que mais vezes se 

empenham nesse tipo de situações, treinam mais a capacidade para estarem 

concentrados. Daí poderemos destacar a ideia de que a concentração é uma 

habilidade que se treina e aprende. E como refere Esturillo (2002) o nível de 

concentração é proporcional ao grau de responsabilidade defensiva. 
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6.3. Aplicabilidade dos Testes  
 

 Como podemos constatar, apontar causas para explicar as diferenças de 

níveis na atenção e concentração é tarefa que exige muita reflexão e que se 

controlem um número vasto de variáveis, que poderão ter influência na 

obtenção dos resultados. 

 Cada desporto reclama um ou mais tipos de atenção em especificidade, 

dependentes dos contextos e situações mais solicitadas. Mesmo, durante a 

prática, o foco atencional é modificado de acordo com diversos factores 

internos e externos que se relacionam.  

 Por ser difícil definir e explicar como acontece a atenção, pensamos que 

os testes por nós aplicados, são métodos simplistas para a avaliar, uma vez 

que têm pressupostos muito elementares, que não se coadunam com a sua 

característica complexidade.   

 As possibilidades de aplicação destes testes são grandes, mas pela 

diversidade de definições e caminhos por onde passa a reflexão sobre a 

atenção, como podemos verificar através da revisão da literatura, conferindo-

lhe um carácter complexo, não podemos reduzir a sua abrangência à 

dependência de resultados avaliados a partir dum simples e único teste. Essa 

complexidade que não consegue separar a atenção de factores psicológicos 

como as emoções, doenças, bem como do próprio cansaço e a idade, faz com 

que avaliá-la se torne também um processo, mais do que complexo, de difícil 

empreendimento.  

 Depois, os testes avaliam a atenção enquanto uma aptidão separada 

dum contexto, em condições estáticas, sem a possibilidade de sofrer 

oscilações provocadas por estímulos externos, características eminentes em 

situação de jogo. Assim, poderá avaliar um nível de concentração e atenção, 

mas não em especificidade. O que acontece em jogo pode, assim, não ser 

explicado satisfatoriamente. Existem vários tipos de atenção, e os testes 

Toulouse-Piéron e de Thurstone parecem-nos que podem avaliar sobretudo 

uma velocidade perceptiva e uma atenção concentrada, voluntária e 

permanente, em que podemos avaliar mais os factores internos, já que o 
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estímulo é fraco. Aliás, os resultados do teste podem ser mal influenciados pela 

fraca resistência à monotonia de quem o realiza. Torna-se necessária uma 

motivação extra para realizar uma prática que não é habitual, e deste modo 

pode constranger a vontade. Enquanto em situações mais específicas de jogo 

as motivações seriam suficientes para prender a atenção, e desse modo avaliá-

la com mais precisão. Todavia, estudos parecem comprovar que o teste 

Toulouse-Piéron é válido para a avaliação da velocidade atencional (Montiel et 

al., 2006), em contexto de trânsito. 
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7. Conclusões 
 

O conjunto de resultados deste estudo permitem-nos tirar as seguintes 

conclusões: 

 

1. Os jogadores que competem no nível competitivo superior possuem uma 

maior capacidade em todas as componentes que constituem a atenção 

do que os que estão no nível competitivo inferior.  

 

2. Os atletas dos Juvenis revelaram uma maior capacidade atencional que 

os Infantis, sendo possível comprovar estas diferenças estatisticamente. 

Todavia, relativamente à exactidão atencional, os Infantis foram mais 

precisos, não havendo, contudo, diferenças significativas entre os 

grupos. 

 

3. Os jogadores do escalão dos Juvenis são mais velozes no que se refere 

à velocidade atencional e perceptiva. Estes também conseguem resistir 

à fadiga atencional de forma superior aos Infantis, aumentando esta 

diferença com o decorrer do teste. Contudo, apenas na velocidade 

perceptiva foram encontradas diferenças significativas. 

 

4. Os jogadores que se encontram no nível competitivo superior possuem 

uma maior velocidade no processamento da informação, resistindo 

melhor à fadiga atencional do que os do nível competitivo inferior. 
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8. Sugestões para futuros estudos 
 

 Ao longo da realização deste trabalho foram surgindo algumas questões 

que podem abrir o caminho para novos estudos, com bastante pertinência. 

Assim, estas são algumas sugestões que podem incitar novas investigações: 

 

• Comparar os níveis atencionais com os níveis de fadiga atencional e 

verificar se existe uma correlação entre ambos, ou seja, se a fadiga 

física influencia negativamente a atencional. 

 

• Realizar o estudo com uma amostra maior, podendo-se comparar, 

igualmente, os níveis atencionais de atletas de modalidades diferentes e 

sujeitos não desportistas, tentando controlar o máximo de variáveis, 

como por exemplo os anos de prática. 

 
 

• Elaborar um estudo em que se pudesse compreender se os testes da 

atenção utilizados por nós ( teste de Toulouse-Piéron e teste de Figuras 

Idênticas de Thurstone) têm fiabilidade para serem aplicados no âmbito 

desportivo, nomeadamente na modalidade de futebol. 
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Anexo 1: Teste de figuras Idênticas de Toulouse-Piéron 
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Anexo 2: Teste de Figuras Idênticas 

 

 


