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Resumo 

 

A formação dos jovens desportistas tende a assumir-se, cada vez mais, 
como um elemento fundamental na constituição das equipas profissionais. Para 
além da componente técnico-táctica, o processo de treino dos jovens atletas 
deve incluir outras valências de âmbito psicológico, nomeadamente no que 
respeita ao controlo emocional. Daí a importância que o desenvolvimento da 
Inteligência Emocional nos jovens futebolistas pode assumir no sentido de 
potenciar o seu rendimento desportivo 

A pertinência deste estudo assenta precisamente na confluência e 
conjugação de dois aspectos: por um lado, a importância crescente da 
formação de jovens futebolistas; por outro lado, o contributo que a Inteligência 
Emocional Percebida pode consignar ao alto rendimento desportivo. 

Definimos como objectivo central do presente trabalho, estudar a 
Inteligência Emocional Percebida, nas suas três dimensões (atenção às 
emoções, clareza de sentimentos e reparação do estado emocional), em 
jovens futebolistas, escalões juvenil e júnior, comparando os resultados obtidos 
dentro da mesma zona competitiva e entre as duas zonas analisadas: Zona 
Norte e Zona Sul. 

A Inteligência Emocional Percebida foi avaliada com Trait Meta-Mood 
Scale – TMMS (Salovey et al., 1995), na sua versão reduzida e modificada – 
TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) –, validade para a população 
portuguesa por Queirós et al. (2005). Esta versão é constituída por 24 itens, 8 
por cada uma das dimensões da Inteligência Emocional Percebida, e que 
permitiu obter o indicador de Inteligência Emocional percebida para cada um 
dos sujeitos da amostra. 

Os resultados obtidos permitiram constatar que as zonas competitivas 
(Norte/Sul) não apresentam diferenças dignas de registo, o mesmo não 
sucedendo quando se comparam os dois escalões competitivos, onde verifica a 
tendência de os atletas do escalão júnior apresentarem, em duas dimensões – 
clareza de sentimentos e reparação emocional –, valores médios superiores 
aos atletas do outro escalão, aspectos que nos indiciam que a Inteligência 
Emocional Percebida poderá aumentar em função da idade, apesar dos 
escalões etários considerados serem muito próximos. 

Ainda neste domínio, não podemos deixar de ter em conta que os 
resultados obtidos na dimensão atenção às emoções não confirmam a 
tendência referida, mas apenas na Zona Norte, onde o escalão juvenil 
apresenta resultados ligeiramente superiores aos obtidos no escalão júnior, o 
que, em nosso entender, não afecta as conclusões evidenciadas 
anteriormente. 

 
 

Palavras-Chave: INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCEBIDA, CONTROLO 
EMOCIONAL, RENDIMENTO DESPORTIVO, FUTEBOLISTAS JOVENS. 
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Abstract 

 

The training of young athletes tend to take themselves increasingly as a 

key element in the formation of professional teams. Apart from the technical-

tactical component, the process of training young athletes should include other 

facilities of the psychological realm, particularly with regard to emotional control. 

Hence the importance that the development of emotional intelligence in young 

soccer players can take in order to enhance sport performance. 

The relevance of this study is based precisely on the confluence and 

conjunction of two aspects: first, the growing importance of training young 

players on the other hand, the contribution that the Perceived Emotional 

Intelligence can commit to high performance sport. 

We define the central objective of this work was to study the Perceived 

Emotional Intelligence in its three dimensions (attention to emotions, clarity of 

feelings and emotional state of repair) in youth football, youth and junior levels, 

comparing the results obtained within the same competitive area and between 

the two areas analyzed: the North Zone and South Zone. 

The Perceived Emotional Intelligence was assessed with Trait Meta-

Mood Scale - TMMS (Salovey et al., 1995), in its reduced and modified - 

TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) - valid for the Portuguese 

population by Queirós et al. (2005). This version consists of 24 items, eight for 

each of the dimensions of the Perceived Emotional Intelligence, and that led to 

the indicator of a Perceived Emotional Intelligence for each of the sample. 

The results revealed that the competitive areas (north / south) do not 

show noteworthy differences, this is not happening when comparing the two 

competitive levels, where there tend to junior athletes submit, in two dimensions 

- clarity feelings and emotional repair - mean values higher than the other 

athletes step, aspects that suggest that Perceived Emotional Intelligence may 

increase depending on age, despite the age groups considered to be very 

close. 

Also in this area, we must take into account that the results obtained in 

the dimension attention to emotions that do not confirm the trend, but only in the 

northern zone, where the youth level has slightly higher than the results 

obtained in the junior, which in our view, does not affect the conclusions 

highlighted above. 

 

 

Key Words: PERCEIVED EMOTIONAL INTELLIGENCE, EMOTIONAL 

CONTROL, SPORTS PERFORMANCE, YOUTH FOOTBALL. 
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Actualmente, os clubes de futebol, em particular os que fazem parte da 

elite mundial, investem fortemente na prospecção de jovens futebolistas, de 

forma a incluí-los precocemente nas suas camadas jovens, no sentido de 

integrarem mais tarde o nível da alta competição, no âmbito das suas equipas 

principais. Assim, a formação levada a efeito nos clubes tende a assumir-se, 

cada vez mais, como a principal fonte de alimentação das equipas 

profissionais. 

Este facto tem gerado uma ampla reflexão por parte dos clubes e 

respectivos treinadores, não só no que respeita à organização e gestão das 

suas equipas de formação, como também de diversas questões relacionadas 

com a metodologia de treino mais adequada e favorável ao desenvolvimento 

dos jovens futebolistas, visando, no futuro, o alto rendimento desportivo. Para 

além das componentes técnico-tácticas, assume grande importância a vertente 

psicológica, nomeadamente o controlo das emoções, aspecto que se apresenta 

pouco presente e pouco desenvolvido, em particular nas camadas jovens. 

Ainda recentemente, numa entrevista ao canal de televisão da Catalunha 

“Barça TV”, Pepe Guardiola, treinador do F.C. Barcelona, dizia, referindo-se à 

importância da vertente psicológica e mais concretamente ao estado 

emocional, que jogadores de grande valia técnico-táctica tinham muitas vezes 

um fraco desempenho durante os jogos, nomeadamente em momentos cruciais 

do jogo, em consequência de desequilíbrios emocionais devido à dificuldade 

que têm em controlar as emoções, chegando a afirmar que “por vezes a 

cabeça não acompanha os pés…”. 

A propósito de um jogo que a Selecção Nacional de futsal realizou, com a 

Selecção do Azerbaijão, no último campeonato da Europa, Orlando Duarte, 

seleccionador nacional, afirmava que: “Na segunda parte sentimos alguma 

injustiça pelo resultado ao intervalo. Por muito que se tente, é difícil controlar as 

emoções. Vamos ter de conversar, não podemos deixar que a emoção tolde a 

razão” (in Jornal Record, de 29/01/2010). 

Por seu turno, Araújo & Henrique (1999) referem que os dias de hoje se 

caracterizam pelo culto da qualidade, da eficiência, da eficácia e do 
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desenvolvimento das pessoas nas organizações, sendo estas locais 

privilegiados de interacção e acção estratégica. No futebol estes desideratos só 

serão possíveis de concretizar com recurso às dimensões psicológicas, sendo, 

por isso, necessário estudar estas valências e potenciar a sua utilização no 

desporto, em geral, e no futebol, em particular. 

Assim se compreende que Goleman (1997, p.54) assevere que embora 

haja “quem afirme que o Quociente de Inteligência (QI) não pode ser 

substancialmente alterado pela experiência ou pela educação… as 

competências emocionais cruciais podem sem a mínima dúvida ser 

apreendidas e aperfeiçoadas…”. Goleman (1997, contra capa) “aponta como 

verdadeira medida da inteligência não o clássico QI (Quociente de Inteligência) 

mas o emergente QE (Quociente Emocional)”. Este autor (1997, p.20) 

acrescenta que há que “compreender o que significa trazer inteligência à 

emoção”, no sentido de se aprender a controlá-la e, assim, podermos 

responder rapidamente a diferentes situações com tomadas de decisão 

oportunas e adequadas. 

Ainda segundo Goleman (1997, p.73), as decisões “não podem ser bem 

tomadas tendo por base a racionalidade pura: exigem uma espécie de 

sentimento visceral e a sabedoria emocional recolhida em experiências 

passadas”. É neste sentido que a inteligência emocional (IE) ganha importância 

ao possibilitar novas reflexões. 

É neste contexto que nos propomos estudar a IEP em jovens futebolistas, 

uma vez que estamos convictos de que se investir mais neste domínio durante 

a formação, teremos, no futuro, futebolistas que saberão controlar melhor as 

suas emoções e, desta forma, estarão melhor habilitados para tomar as 

decisões mais adequadas em cada momento de jogo, com reflexos positivos 

no seu rendimento desportivo. 

A pertinência deste estudo assenta precisamente na confluência e 

conjugação destes dois aspectos: por um lado, a importância crescente da 
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formação de jovens futebolistas; por outro lado, o contributo que a IE pode 

consignar ao alto rendimento desportivo.  

Não podemos deixar de referir que, para além das considerações 

referidas, a experiência adquirida nos últimos três anos, em que tivemos 

oportunidade de trabalhar no futebol das camadas jovens do F.C. Porto e do 

Boavista F.C., nos consciencializou para a importância destas dimensões e nos 

estimulou para desenvolver uma investigação no âmbito desta temática, 

considerando, também, a incipiente abordagem que é feita nestes escalões de 

formação à vertente psicológica e, em particular, à inteligência emocional. 

Não podemos deixar de referir que nas diligências e pesquisas 

efectuadas para a elaboração deste estudo, não encontrámos qualquer 

investigação que tivesse promovido o estudo da inteligência emocional em 

jovens futebolistas, o que, de certa forma, criou dificuldades acrescidas ao 

desenvolvimento do nosso trabalho. 

Definimos como objectivo central do presente trabalho, estudar a IEP, nas 

suas três dimensões (atenção às emoções, clareza de sentimentos e 

reparação do estado emocional), em jovens futebolistas, escalões juvenil e 

júnior, comparando os resultados obtidos dentro da mesma zona competitiva e 

entre as duas zonas analisadas: Zona Norte e Zona Sul. 

Após estas breves considerações que, de certa forma, introduzem o 

presente estudo, passamos a apresentar a sua estrutura. 

Para além da presente introdução, o trabalho está organizado em três 

partes. O primeiro capítulo, que intitulámos “Enquadramento Teórico”, ao longo 

do qual se apresenta a revisão da literatura e se aborda um conjunto de 

conceitos que permitem clarificar os sentidos subjacentes à problemática 

central em estudo, a Inteligência Emocional. Partindo das noções de 

inteligência e de emoção, bem como da evolução que foram sofrendo ao longo 

do tempo à luz de diferentes abordagens, procurámos dimensioná-las em torno 

de dois aspectos estruturantes da prática desportiva – o controlo emocional e o 

rendimento desportivo. Posteriormente, abordou-se o conceito de inteligência 
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emocional e analisaram-se alguns dos modelos que fazem o seu 

enquadramento, bem como algumas das formas que permitem desenvolver o 

nível de inteligência emocional. Por último, incidimos no conceito de 

Inteligência Emocional Percebida, uma vez que se tratou de um conceito 

nuclear na elaboração e concretização deste estudo. 

O segundo capítulo, que designámos por “Estudo Empírico”, abarca um 

conjunto de segmentos – questões de investigação, problema em estudo, 

objectivos do estudo, metodologia adoptada, caracterização da amostra, 

instrumento de recolha de dados e técnicas de tratamento utilizado – que 

permitem corporizar a dimensão investigativa deste projecto. Este capítulo 

termina com a apresentação, análise e interpretação dos resultados obtidos. 

Por último, em “Considerações Finais” apresentam-se as conclusões do 

estudo e identificam algumas linhas de investigação futura, uma vez que a 

pertinência desta temática justifica, por si só, a continuidade da investigação 

neste domínio. 
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1. A Tríade da Mente  

  

 Mayer & Salovey (1997) referem que os psicólogos, desde o século 

XVIII, reconhecem que a mente está tripartida em cognição (pensamento), 

afecto, englobando as emoções, e motivação. Hilgard (cit. por Mayer, 2000) 

acrescenta que cognição, emoções e motivações, desde que consideradas de 

forma equilibrada, podem proporcionar uma visão completa e global da mente. 

 Mayer, Salovey & Caruso (2000) interpretam e fazem a discrição destes 

três elementos da seguinte forma: 

 A cognição permite aprender a partir do ambiente e a solucionar 

problemas mediante novas situações. Isto verifica-se com regularidade 

para satisfazer certas necessidades ou na manutenção de emoções 

positivas, constituindo um processo contínuo, que envolve o 

processamento de informação intencional e flexível, apoiado na 

aprendizagem e na memória; 

 As emoções presume-se que tenham evoluído entre os mamíferos de 

forma a sinalizar e dar resposta a alterações nas relações entre os 

indivíduos e o ambiente. As emoções não seguem uma lógica 

temporal, respondendo, antes, a mudanças externas nas relações ou, 

então, a percepções internas dessas relações. Para além deste 

aspecto, organizam e fornecem respostas comportamentais básicas às 

relações; 

 As motivações básicas são a fome, a sede, a necessidade de 

contacto social e os desejos sexuais. As motivações são responsáveis 

por conduzirem o organismo a executar actos simples de forma a dar 

satisfação a necessidades de sobrevivência e reprodução. Na sua 

forma mais simples, as motivações seguem na lógica temporal, ao 

contrário das emoções, e são satisfeitas de forma específica. 
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 Em conclusão, pode-se dizer que a esfera cognitiva engloba funções 

como a memória, o raciocínio, o julgamento e o pensamento abstracto, ao 

passo que as emoções, que pertencem à esfera afectiva do funcionamento 

mental, incluem humores, avaliações e outros estados afectivos. 

 Estas duas esferas, cognitiva e afectiva, foram consideradas em 

oposição, as emoções eram vistas como forças irracionais. Existem, de facto, 

algumas situações em que a mente é sobrecarregada por experiências 

emocionalmente intensas. No entanto, estas emoções, particularmente 

intensas, poderão interromper um determinado processamento e canalizar a 

atenção para outro estimulo mais importante e significativo. Assim, as emoções 

auxiliam a cognição a estabelecer prioridades às tarefas (Mayer & Salovey, 

1997). 

 Nas últimas décadas tem-se atribuído grande relevo ao campo da 

cognição e do afecto, que tenta compreender de que forma a emoção pode 

modificar o pensamento e este, por sua vez, a emoção. À medida que os 

psicólogos “cognitivistas”  investiram nesta investigação, surge um marco no 

estudo da interacção entre a emoção e a cognição. Segundo Mayer (2000), 

passou-se de uma tónica na psicopatologia dos humores e pensamentos para 

a ideia de que as emoções se poderiam adaptar aos pensamentos. 

 Da interacção entre a emoção e a cognição pode resultar que alguns 

comportamentos se traduzam em demonstrações de inteligência emocional. 

Este conceito implica algo que se relaciona com a interacção entre emoção e 

cognição (Mayer et al., 2000). Segundo Mayer & Salovey (1997), as definições 

de inteligência emocional deverão ligar emoção e inteligência de maneira a que 

o significado dos dois conceitos seja resguardado. 

 No entanto, nem tudo o que liga o conceito de emoção ao de inteligência 

pode ser denominado de inteligência emocional. As emoções podem alterar o 

pensamento  de muitas formas, mas nem todas demonstram acções mais 

inteligentes (Mayer & Salovey, 1997). 
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 Como tivemos oportunidade de verificar, a definição e a compreensão do 

conceito de inteligência emocional implica desenvolver e explorar os dois 

termos que o compõem: inteligência e emoção.   

 

        2.   Inteligência 

         2.1. Conceito   

 

 As noções de Inteligência diferem ao longo do tempo, entre culturas e 

mesmo dentro de uma mesma cultura (Mayer et.al., 2000. A revisão da 

literatura realizada disponibiliza várias definições deste conceito. Segundo 

Sternberg (1990, p. 33), existem “tantas definições de inteligência quantos os 

investigadores e teóricos da inteligência que existam”. Nesta linha de 

pensamento, Pinto (2001) considera que a definição de inteligência 

compreende um leque alargado de perspectivas. Se para alguns investigadores 

a inteligência constitui um conceito unitário, para outros, é impensável falar-se 

de um conceito único, optando por considerar a existência de inteligências. 

Existem, ainda, investigadores que acreditam que debruçar-se sobre esta 

questão é uma perda de tempo. A falta de um consenso generalizado sobre a 

uniformização do conceito de inteligência transformou-se numa das 

problemáticas mais controversas e estudadas ao longo dos anos (Morais, 

1996). 

A definição mais utilizada de inteligência, talvez seja a de Wechsler (cit. 

por Salovey & Mayer, 1990), para quem o conceito congrega um conjunto de 

capacidades ou, tão simplesmente, a capacidade global que o individuo possui 

para agir com propósito, para pensar racionalmente, e para lidar eficazmente 

com o seu ambiente. Kline (1991), por sua vez, refere que a inteligência é 

popularmente definida como a capacidade para aprender, corresponder e lidar 

com novas situações. 

O Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001) atribui ao 

vocábulo inteligência um conjunto de asserções, entre as quais se salientam: 
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 capacidade do ser humano para pensar, conceber, apreender e 

julgar; 

 habilidade, destreza demonstrada na acção; 

 função que tem por objecto o conhecimento (sensação, associação, 

memória, imaginação e razão). 

Apesar de não existir consenso entre as várias definições apresentadas 

pelos diversos autores, a maioria está de acordo que se trata de uma 

capacidade útil para resolver diferentes problemas (Kline, 1991). 

Para melhor compreender a diversidade de definições que envolve o 

conceito de inteligência, é importante situar no tempo cada perspectiva e 

procurar um fio condutor que ilumine essa perspectiva diacrónica. 

 

2.2. Evolução do Conceito 

 

Na Grécia Antiga, Platão procurou responder a questões sobre 

quantidade e classificações de inteligência, assim como sobre o modo como 

estes indicadores poderiam qualificar as pessoas para o desempenho de 

determinados papéis na sociedade. Este filósofo defendia uma espécie de 

reprodução eugénica, através da qual a actividade reprodutora deveria apenas 

ocorrer entre seres humanos marcadamente superiores na sua inteligência 

(Richardson, 1991). 

Aristóteles considerava que a inteligência era um bem comum aos 

cidadãos, excluindo, assim, os escravos. Para o filósofo grego a virtude 

intelectual devia o seu nascimento e desenvolvimento ao ensino, pelo que 

requer experiência e tempo (Richardson, 1991). Segundo refere Fonseca 

(1998), a preocupação com a definição de inteligência já teria influenciado 

Aristóteles, que dividiu as funções mentais em categorias estáticas e 

dinâmicas, em que o processo de pensamento encerrava as componentes 

emocionais e morais ou éticas. 
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Na Idade Média, o conceito de inteligência esteve ligado a questões de 

natureza ética, política e social. Filósofos e teólogos, como São Tomás de 

Aquino e Santo Agostinho, concebem a inteligência como uma dádiva inata e 

divina (Fonseca, 1998). 

Santo Agostinho distinguia os estudantes «brilhantes» dos 

«preguiçosos». Richardson (1991) relembra que foi nesta época que o ensino 

foi institucionalizado, fazendo-se, então, algumas abordagens acerca da 

distinção entre várias formas e funções da inteligência. Esta tentativa de 

caracterizar a inteligência originou várias classificações como a existência de 

uma hierarquia de inteligências separadas: inteligência passiva/activa e 

potencial/adquirida.  

No século XVI, René Descartes considerou que a capacidade para 

formular um juízo e distinguir a verdade da mentira é, por natureza, igual em 

todos os homens (Richardson, 1991). A diversidade de opiniões não residia na 

maior ou menor capacidade de raciocínio de uns ou de outros, mas decorria, 

apenas, do facto dos pensamentos passarem por diferentes canais e nem 

sempre todos considerarem os mesmos objectos. Para Descartes, possuir 

boas capacidades mentais não é suficiente, o fundamental é aplicá-las bem. 

John Locke, percursor do Iluminismo do séc. XVIII, considerava que a 

prática é o que leva às principais diferenças na força mental. A natureza não é 

a raiz dessas diferenças, mas sim o desejar, o querer. O desejo de melhorar as 

capacidades mentais e de as usar correctamente é o que suscita mais o 

aparecimento de diferenças (Richardson, 1991).  

No século XIX, Herbert Spencer procurou caracterizar a inteligência 

relacionando-a com as funções orgânicas dos seres vivos e a sua evolução, 

desde a vida orgânica à vida psíquica. Spencer introduziu a ideia de 

adaptação. Se o ajustamento entre a ordem interna e a ordem externa for 

completo, a adaptação é também completa e a vida é proporcionalmente 

elevada e prolongada (Richardson, 1991). 

A partir do século XX, Francis Galton concebeu uma das primeiras e 

mais amplas tentativas de medida das diferenças intelectuais. A concepção de 
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Galton é claramente marcada pela sua formação em biologia e pela influência 

da teoria da «evolução das espécies» de Charles Darwin (Almeida, 1983). 

Alfred Binet tentou avaliar a inteligência através da medida dos traços 

físicos, afectivos, sensoriais e da análise de caligrafia (Anastasi, 1988). Para 

ele a inteligência funcionava, por um lado, como um referente à percepção do 

mundo exterior e, por outro lado, à memorização e à evocação dessa 

percepção (Binet cit. por Almeida, 1983). 

Para Binet, a inteligência é fundamentalmente acção e, como tal, 

comporta etapas: compreensão, invenção, direcção e crítica. Almeida (1983), 

refere que, perante um problema concreto, um indivíduo demonstra que é 

inteligente quando: 

 compreende do que trata o problema, a sua natureza e os dados 

existentes; 

 inventa uma ou mais soluções adaptadas ao fim em vista; 

 constrói as tentativas reais ou mentais do processo a seguir; 

 critica os processos e os resultados, prováveis ou reais. 

Este percurso compreende uma atitude reflexiva ao longo de todo o 

processo de construção mental, o que assegura uma ligação entre os meios 

utilizados e o objectivo a atingir. 

James McKeen Cattell, autor da designação «teste mental», prosseguiu 

a intenção de medir as capacidades sensoriais, perceptivas e motoras, através 

da aplicação de um conjunto de dez testes que abrangia uma área diversificada 

de capacidades, designadamente: tempos de reacção, velocidade de 

movimento, nomeação de cores, comparação de pesos e memória, entre 

outros (Almeida, 1983). 

No início do século XX, Charles Spearmen defende a teoria do factor 

geral, dos dois factores ou bifactorial. Segundo este autor, toda a actividade 

intelectual exprime basicamente um factor geral (g), comum a toda a actividade 

mental e, factores específicos (s) a essa actividade individualizada. Qualquer 

teste mede (g), embora em graus diferentes, e reconhece-se o carácter 
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absoluto e permanente do factor (g), em contraste com a relatividade dos 

factores específicos (s) (Gleitman, 1993). 

Spearman desenvolveu “a primeira versão da análise factorial, uma 

técnica estatística a partir da qual se pode extrair o factor comum partilhado por 

todos os testes. Esse factor seria a inteligência geral ou g, um atributo mental 

que é invocado em qualquer tarefa intelectual que o indivíduo tem de 

desempenhar” (Gleitman, 1993, p. 748). Actualmente, a teoria de Spearman, 

ou teoria dos dois factores, não possui uma aceitação generalizada. Contudo, 

conserva o conceito de factor (g) ou inteligência geral, já que traduz a 

capacidade básica que os indivíduos possuem para estabelecer relações ou, 

mais precisamente, a facilidade para pensar de forma abstracta. 

Posteriormente, Thurstone desenvolveu novas técnicas estatísticas para 

extrair factores básicos, designados por «aptidões mentais primárias» 

(Gleitman, 1993, p.748). Thurstone defendia a inexistência de qualquer factor 

intelectual único subjacente à realização de todos os testes intelectuais 

(Almeida, 1983). Quando uma determinada aptidão está envolvida na 

realização de uma variedade de testes, faz sentido falar-se em aptidões 

fundamentais, básicas ou primárias, ou mesmo em factores de grupo, que 

seriam as componentes primárias da aptidão mental. O factor geral seria uma 

mistura de aptidões primárias. Segundo Almeida (1983) Thurstone apresenta 

sete factores de grupo: 

 espacial (S), que permite visualizar os objectos num espaço bi ou 

tridimensional; 

 velocidade perceptiva (P), que permite visualizar pequenas 

diferenças ou semelhanças entre um grupo de figuras, de forma 

rápida e com acuidade; 

 numérico (N), que permite lidar com números e efectuar rapidamente 

operações aritméticas simples; 

 compreensão verbal (V), que permite compreender ideias oralmente 

verbalizadas; 
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 fluência verbal, que permite produzir rapidamente palavras; 

 memória (M), que permite evocar estímulos, por exemplo, pares de 

palavras ou frases anteriormente apresentadas; 

 raciocínio (R), que permite resolver problemas lógicos. 

A inteligência constituiu objecto de estudo para outros autores que 

defendem uma concepção de inteligência geral, denominada «teoria da 

Hierarquia Intelectual». Esta designação estava relacionada com a 

hierarquização, do tipo «árvore genealógica», de quatro níveis de 

comportamento intelectual (Anastasi, 1988): 

 o primeiro nível correspondia ao factor g de Spearman; 

 o segundo nível era composto pelos principais factores grupais ou de 

grandes grupos: factor verbal educativo e factor perceptivo mecânico; 

 o terceiro nível incluía os factores grupais secundários ou de 

pequenos grupos; 

 o quarto nível compreendia os múltiplos factores específicos 

possíveis (leitura, ortografia, ciências, matemática, entre outros). 

Ao longo do séc. XX, algumas teorias sobre a inteligência ocuparam um 

lugar de destaque no universo da investigação científica, tendo em conta a 

visão epistemológica na qual fundamentaram os seus pressupostos. 

Seguidamente procuraremos abordar, de forma sucinta, algumas dessas 

teorias que marcaram história na Psicologia. 

 

2.2.1. Perspectiva Desenvolvimentista 

 

Toda a abordagem desenvolvimentista está associada a Jean Piaget, 

psicólogo suíço que iniciou, em 1920, a sua carreira de investigador, ao 

interessar-se pelos erros que as crianças cometiam, quando respondiam a 

itens de Testes de Inteligência. Piaget considerou que aquilo a que se deve dar 
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importância, não é à precisão e à correcção da resposta que a criança fornece, 

mas sim ao seu raciocínio (Gardner, 1983). 

Na perspectiva desenvolvimentista, a inteligência é concebida não como 

uma entidade estável, mas como um percurso lento e progressivo de equilibrio 

cognitivo, decorrente dos processos de assimilação e de acomodação a que o 

indivíduo está sujeito, quando em interacção com o meio (Morais, 1996). 

Para Piaget, a inteligência comporta uma série de estádios, numa 

sequência invariante, sem que tal invalide a possibilidade de ocorrências de 

eventuais diferenças intra e inter estádios. “O desenvolvimento psíquico, que 

se inicia com o nascimento e termina na idade adulta, é comparável ao 

crescimento orgânico pois, tal como este, evolui sempre para um equilíbrio” 

(Piaget cit. por Almeida, 1983, p. 116). 

Este equilíbrio progressivo, ou adaptação cada vez mais perfeita, é 

conseguida pelos mecanismos contínuos e complementares da assimilação, 

entendida como o esforço da criança no sentido da incorporação do mundo 

exterior às estruturas já construídas, e da acomodação, entendida como um 

mecanismo que permite a adaptação do indivíduo a novas situações (Almeida, 

1983). A importância e o sentido do factor de equilíbrio, resultante do «jogo» 

destes mecanismos, funcionariam na teoria desenvolvimentalista. 

 

2.2.2. Perspectiva Cognitivista 

 

Ao longo dos anos 60, e particularmente nos Estados Unidos da 

América (EUA), as abordagens sobre a inteligência orientaram-se por 

princípios bem diferentes da perspectiva tradicional ou psicométrica, que 

consagraram a corrente cognitivista como a mais referenciada nos nossos dias. 

Para Almeida (1983), esta viragem está relacionada com aspectos 

metodológicos de observação e com uma perspectiva teórica do problema, 

caracterizada pelo facto de se procurar enfatizar: 
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 a definição de inteligência e a delimitação do seu conceito, em 

detrimento do uso e do aperfeiçoamento das características 

psicométricas dos instrumentos; 

 a incidência no enfoque «o que é» do que «quem tem»; 

 os processos cognitivos, subjacentes aos diferentes resultados e 

necessários à definição do conceito de inteligência, por oposição aos 

resultados em si mesmo ou aos produtos finais do trabalho 

intelectual; 

 a utilização prática dos conhecimentos adquiridos, em termos de 

intervenção psicológica preventiva ou promotora de desenvolvimento 

humano. 

Os autores mais representativos da perspectiva cognitivista da 

inteligência são Robert Sternberg e Howard Gardner. Estes autores merecem 

ser tratados, de forma particular, embora sucinta, tendo em conta a importância 

das investigações que realizaram e que se transformaram em ícones de 

referência obrigatória. 

Robert Sternberg sugere que a inteligência deveria ser considerada 

como uma espécie de «auto-governo mental» (Fonseca, 1998), desenvolvendo 

um paralelismo interessante entre a inteligência e as funções do governo de 

um país. Sternberg (1988) parte do princípio que a inteligência fornece os 

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

pensamentos e acções se organizem de forma coerente e intencional, tendo 

em consideração tanto as nossas necessidades internas como as 

necessidades do meio ambiente. 

Sternberg (1988, 1994) desenvolveu uma perspectiva própria sobre a 

inteligência, denominada «análise componencial». Este método, que pretende 

aceder aos processos subjacentes à realização das tarefas cognitivas, consiste 

em dois tipos de análise: 
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 análise intensiva da tarefa, a partir da compreensão, o mais 

detalhada possível, de um conjunto de tarefas simples que entram na 

resolução da tarefa global; 

 análise extensiva da tarefa, a partir da integração dos elementos 

recolhidos na análise intensiva e do modo como aquelas tarefas 

simples explicam a tarefa global. 

Nesta sequência, o autor considera três grandes componentes da 

inteligência: 

 as metacomponentes, utilizadas para decidir um assunto, planear, 

monitorizar e avaliar uma tarefa; 

 as componentes de desempenho, utilizadas na pesquisa necessária 

para a realização de uma tarefa; 

 as componentes de aquisição de conhecimento, utilizadas na 

concretização das tarefas. 

Howard Gardner (1983) defende que não existe apenas um tipo único de 

inteligência que seja crucial para o êxito na vida, mas antes um potencial 

biopsicológico para processar informações que pode ser activado num cenário 

cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados 

numa cultura. Esta visão concebe a inteligência em função de diferentes 

formas de conhecer o mundo, recusa a existência de uma inteligência única, e 

propõe a existência de inteligências múltiplas e independentes, que permitem 

solucionar problemas, elaborar produtos que são importantes para um 

determinado ambiente ou para uma comunidade cultural, atingir objectivos e 

encontrar caminhos que permitam atingir esses objectivos. 

Gardner (1983) enunciou a existência de sete inteligências diferentes e 

independentes (inteligências múltiplas): 

 inteligência linguística ou a capacidade que permite adquirir, 

compreender, expressar e dominar linguagens; 

 inteligência musical ou a capacidade que permite combinar e compor 

sons não verbais em sequências rítmicas harmoniosas e melódicas; 
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 inteligência lógico-matemática ou a capacidade que permite 

compreender leis básicas da natureza, ordenar factos, objectos, 

quantidades, entre outros; 

 inteligência espacial ou a capacidade para relacionar o espaço 

próprio com o espaço envolvente; 

 inteligência corporal-cinestésica ou a capacidade para resolver 

problemas ou elaborar produtos, utilizando o corpo inteiro, ou apenas 

partes do corpo; 

 inteligência interpessoal ou a capacidade para compreender outras 

pessoas, trabalhar com elas, motivá-las e, principalmente, relacionar-

se bem com os outros; 

 inteligência intrapessoal ou a capacidade voltada para dentro, que 

permite conhecer os mais sentimentos individuais mais íntimos. 

A teoria de Gardner, apesar de, eventualmente, poder remeter-nos para 

a perspectiva factorial de inteligência, enquadra-se melhor nas «teorias de 

processamento de informações». Isto porque assume como ponto de partida a 

existência no sistema neurológico de mecanismos de processamento de 

informação adequados ao tratamento de tipos específicos de informação que o 

indivíduo encontra no seu meio (Almeida, 1994). 

Qualquer que seja a definição de inteligência que possamos encontrar 

na literatura de referência, podemos afirmar que este conceito envolve 

capacidades ou sistemas operatórios que permitem ao indivíduo: analisar 

semelhanças e diferenças entre objectos, analisar as partes constituintes dos 

objectos e avaliar as relações entre os mesmos e a relação de cada um com o 

todo, assim como, no geral, raciocinar dentro e entre domínios diferentes 

(Salovey et al., 2000).  

Considerando a revisão da literatura, verifica-se um grande relativismo 

de conceitos e diversidade de posicionamentos. Almeida (1994) considera que 

o conceito de inteligência permanece bastante impreciso em termos da sua 

definição.  
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A titulo de resumo das abordagens desenvolvimentista e cognitiva, 

anteriormente expostas, segue-se o quadro 1 com a síntese da noção de 

inteligência, objecto de estudo privilegiado, metodologia e instrumentos usados, 

inerentes a cada uma das abordagens referidas. 

 

 

Quadro 1 – Resumo das diferentes abordagens de inteligência 

  (Adaptado a partir de Almeida, 1983) 

 

 Abordagem 

Desenvolvimentista Cognitiva 

In
te

li
g

ê
n

c
ia

 

Definição 

Capacidade de raciocínio individual; a 

inteligência como operação mental. 

Processos cognitivos subjacentes 

aos diferentes resultados de 

tarefas ou às diferentes respostas 

a estímulos. 

Objecto de 

estudo 

A inteligência na sua génese, o seu 

desenvolvimento; estruturas e 

esquemas. 

Processamento mental; 

compreensão dos conceitos 

psicológicos a que os instrumentos 

de avaliação se referem. 

Metodologia 

Métodos naturais e directos de 

observação. Análise da observação. 

Metodológica experimental e 

análise componencial 

Instrumentos 

Situações concretas ou tarefas a 

realizar: provas. 

Análise intensiva e extensiva das 

tarefas; decomposição da tarefa, 

uso de tarefas parciais. 

 

 

3. EMOÇÕES 

3.1. Conceito 

 

A teoria da emoção teve as suas origens na filosofia. No final do séc. 

XIX e principio do XX, os psicólogos e outros investigadores começaram a 

interessar-se por ela à medida que a este evoluía (Strongman, 1996). Segundo 

este autor, o estudo das emoções foi, desde sempre, um aspecto central da 

psicologia. Os trabalhos realizados, nos últimos anos, sobre as emoções, 
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nomeadamente entre a emoção e a cognição, evidenciaram a importância dos 

conceitos de emoção, não apenas para os filósofos, mas também, para os 

psicólogos e para os cientistas sociais em geral.    

Para Escada (2003), a raiz etimológica do vocábulo emoção encontra-se 

no latim movere, ao qual se juntou o prefixo e (e-movere = mover para). O 

significado que lhe está subjacente representa um movimento de exteriorização 

ou a tendência natural e intuitiva para agir perante determinadas situações. As 

emoções colocam o indivíduo em movimento, obrigam-no a reagir perante as 

perturbações que o quotidiano lhe coloca, accionam mecanismos de 

comportamento, alteram a ordem das coisas, agitam, provocam desordem, 

motim e tumulto interior (Chabot, 1998). 

As emoções, segundo Chabot (1998), desempenham um papel 

fundamental no equilíbrio e na saúde do ser humano, uma vez que estas tanto 

nos podem dominar, como fazer-nos felizes, tanto podem iluminar a nossa 

experiência como torná-la obscura. Apesar de tudo, as emoções existem 

mesmo e temos de saber viver e lidar com elas.  

As definições actuais de emoção e as teorias contemporâneas sobre as 

emoções compreendem várias abordagens, entre as quais destacamos: a 

abordagem conceptual (Aristóteles), a abordagem biológica (Darwin) e a 

abordagem corporal (William James). 

 

 

3.1.1. A Abordagem Conceptual 

 

Segundo Oatley & Jenkins (2002), Aristóteles lançou alguns dos 

alicerces da psicologia das emoções europeia e americana. O filósofo grego 

considerava que as emoções estavam ligadas à acção e que derivam daquilo 

em que acreditamos. “As emoções são todos aqueles sentimentos que mudam 

de forma a afectar os julgamentos, sendo acompanhadas pela dor ou pelo 

prazer” (Aristóteles cit. por Oatley & Jenkins, 2002, p. 33). 
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3.1.2. A Abordagem Biológica 

 

A publicação da obra “The Expression of the Emotions in Man and 

Animals”, de Charles Darwin, em 1872, é considerada por Oatley & Jenkins 

(2002) como o contributo mais importante para o estudo das emoções. O que 

interessava a Darwin não era, como na actualidade, o estudo da emoção em si 

mesma, mas o “interesse pelas expressões emocionais como prova possível 

para a evolução da espécie humana, para a continuidade do comportamento 

humano como o de outros animais e as bases físicas da mente” (Oatley & 

Jenkins, 2002, p. 22). 

A ideia fundamental de Darwin sobre as expressões da emoção era que 

estas derivam de hábitos que, no nosso passado evolutivo ou individual, 

tiveram utilidade. Estes hábitos baseavam-se em mecanismos idênticos aos 

dos reflexos. Algumas dessas acções manifestam-se e são desencadeadas de 

forma involuntária e em circunstâncias semelhantes às que desencadearam os 

hábitos originais (Oatley & Jenkins, 2002). Os significados emocionais são 

universais e regulares. 

Na opinião de Darwin, a linguagem emocional está ligada a 

determinadas expressões faciais e posturais, assim como a sinais comuns à 

espécie (Mayer, 2000; Bar-On, 2005). Esta perspectiva assenta no facto de que 

as emoções possuem uma qualidade original, primitiva, não se encontram sob 

controlo voluntário, mas associadas ao passado da nossa espécie e da nossa 

própria história individual. 

 

3.1.3. A Abordagem Corporal 

 

William James, filosofo e psicólogo estadunidense (1843-1910) 

considera que a experiência subjectiva da emoção consiste na tomada de 

consciência das nossas próprias mudanças corporais na presença de algum 

estímulo que foi desencadeado (Gleitman, 1993). “Agitando o corpo as nossas 
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emoções mostram-nos que algo importante está a acontecer” (James cit. por 

Oatley & Jenkins, 2002, p. 27). Segundo estes autores, as emoções dão «cor e 

calor» à vida. Sem elas, o mundo seria mais cinzento. 

A partir de cada uma destas abordagens, o conceito de emoção tem 

sofrido, ao longo dos anos algumas alterações: 

Damásio utiliza o termo emoção para “denotar um conjunto de 

mudanças que ocorrem quer no corpo, quer no cérebro, e que normalmente é 

originado por um determinado conteúdo mental” (Damásio, 1994, p.273). 

As emoções são inatas e emergem automaticamente da parte mais 

primitiva do nosso cérebro. Evoluem e são enriquecidas pelas experiências que 

nos rodeiam durante a nossa vida, compreendem sentimentos, raciocínios, 

estados psicológicos e biológicos, uma variedade de tendências para agir 

(Goleman, 1997). 

Mayer (2000) refere que as emoções são mecanismos íntimos, privados, 

e surgem para responder a modelos internos de relações com outras pessoas 

ou situações. Segundo o mesmo autor, as emoções são acontecimentos 

internos coordenados por vários subsistemas psicológicos, incluindo respostas 

fisiológicas, cognição e atenção consciente. As emoções surgem normalmente 

associadas às mudanças nas relações entre as pessoas, participam nos 

processos intelectuais ligados à razão. Uma grande parte da nossa 

compreensão sobre a realidade, em particular no que diz respeito às tomadas 

de decisão, depende da forma como sentimos e não apenas daquilo que 

pensamos racionalmente (Damásio, 1994). 

Para Stemme (1999), a capacidade individual para identificar e 

descrever emoções, em si próprio e nos outros, também designada por 

«consciência emocional», é uma habilidade cognitiva que atravessa um 

processo de desenvolvimento. Durante esse processo, as diferenças 

individuais de cada um vão reflectir-se na variação da percepção sobre as 

informações emocionais, qualquer que seja a proveniência dessas 

informações. A percepção da informação constitui um mecanismo adaptativo. 

Quanto mais informação o individuo possuir em relação ao seu estado 
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emocional, maior será a sua capacidade para utilizar essa informação com 

vista ao sucesso adaptativo. 

O indivíduo exprime, a cada momento, as suas emoções e os seus 

sentimentos, independentemente da sua vontade. A manifestação dos vários 

sentimentos ultrapassa a fronteira do individual, mas apenas cada indivíduo 

conhece e compreende a sua origem, a sua natureza e a sua justificação 

(Beauport & Diaz, 1998). 

Para Chabot (1998), a emoção é um estado afectivo que inclui 

sensações agradáveis ou desagradáveis, conforme a situação, e com uma 

duração relativamente curta. Este autor distingue cinco componentes 

específicas numa emoção: 

 modificação fisiológica, traduzida na aceleração do batimento 

cardíaco, no aumento da tensão arterial, da transpiração, das tensões 

musculares e na secura da boca, entre outras. Estas modificações 

fisiológicas podem assumir duas direcções de sentidos opostos: a 

activação ou a inibição. Um conjunto de estruturas nervosas 

endócrinas são activadas e entram no processo. Os eixos do sistema 

nervoso simpático e parassimpático asseguram, respectivamente,  a 

activação ou a inibição do organismo. Certas zonas do tronco cerebral 

emitem mensagens descendentes activando os órgãos do corpo e, 

por fim, as glândulas supra-renais segregam a adrenalina; 

 sensações agradáveis ou desagradáveis, traduzidas em alegria, 

tristeza, dor, calma, apatia, melancolia, angústia, entre outras. Estas 

sensações são asseguradas por zonas cerebrais que foram 

reconhecidas como centros de prazer ou sofrimento. São estas 

sensações, agradáveis ou desagradáveis, que orientam os 

comportamentos, no sentido de procurar as agradáveis e evitar as 

desagradáveis. 

 expressões faciais e corporais, nomeadamente, olhos semicerrados 

e/ou expressivos, maxilares e músculos tensos, ombros projectados 

para trás, etc. Todas as emoções são acompanhadas por um conjunto 
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de expressões quer da face quer do corpo – estas expressões são 

universais – uma expressão de medo, de tristeza ou de alegria, e 

podem ser reconhecidas independentemente da origem étnica, da 

cultura ou da cor de pele do individuo; 

 comportamentos adaptativos, como a aproximação ou o afastamento, 

a fuga, a luta, a ternura, entre outros. As emoções originam, de certa 

forma, comportamentos diversos, que servem para garantir a nossa 

sobrevivência. Torna-se imperativo fugir, quando estamos na 

presença de um agressor, ou lutar, quando for o caso disso, para nos 

defendermos; 

 avaliação cognitiva, que passa pelo sentido moral e ético do indivíduo 

e que determina se uma situação concreta é, ou não, aceitável ou 

desprezível, correcta ou incorrecta, justa ou injusta, etc. Esta 

avaliação cognitiva é adquirida através dos nossos valores, da nossa 

cultura e, de certa forma, da educação global que recebemos ao longo 

da nossa vida. 

 

3.2. O Cérebro Emocional/Cérebro Racional 

 

Actualmente, vários estudos sobre o funcionamento neurológico, indicam 

que as partes emocionais e racionais do cérebro dependem uma da outra. 

Segundo Martin & Boeck (1997), a conjugação das emoções e da razão, 

baseia-se, principalmente, nas interacções entre as três zonas do cérebro 

situadas umas sobre as outras: o bolbo raquidiano, o sistema límbico e o 

neocórtex. 

 

O Bolbo Raquidiano 

 

Este compartimento do cérebro é a sua parte mais antiga e primitiva, 

tendo surgido como um prolongamento da espinal  medula. É responsável pela 

realização de funções vitais, ainda que de forma inconsciente, como por 
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exemplo, a respiração e o metabolismo. Controla, igualmente, os instintos e os 

reflexos. Ao mesmo tempo, o bolbo raquidiano interage com as regiões do 

cérebro que se formaram mais tarde. Assim, muitas coisas que aprendemos 

através das camadas mais jovens do cérebro, vão-se tornando automatizadas 

e incluídas no bolbo raquidiano. 

 

Sistema Límbico e Amígdala (Cérebro Emocional) 

 

O cérebro emocional assume papel importante na nossa sobrevivência, 

uma vez que reconhece rapidamente as situações de perigo, activando 

reacções de defesa pré-programadas (Martin & Boeck, 1997). 

O sistema límbico é considerado como o centro emocional do cérebro, 

envolvendo o bolbo raquidiano, permitindo registar e memorizar informações. O 

sistema límbico é formado por um conjunto de estruturas, núcleos e conexões 

fibrosas, sendo as suas estruturas mais importantes o córtex límbico e a sua 

zona periférica, o conjunto hipotálamo e a amígdala. O hipotálamo, em 

conjunto com certas partes do córtex, armazena os conhecimentos de factos e 

contextos das nossas vidas, ao passo que a amígdala se reserva aos assuntos 

emocionais. O sistema límbico encontra-se constantemente em interacção com 

o neocórtex e o hipotálamo. 

Goleman (1997) também reconhece que a mente emocional é muito 

mais rápida do que a racional, cerca de um ou dois segundos, o que leva, por 

um lado, ao reconhecimento de uma realidade emocional num instante, 

permitindo um juízo imediato, por outro lado tem o inconveniente de este juízo 

intuitivo, por ser muito rápido, poder estar errado. Ainda segundo o mesmo 

autor, o primeiro impulso, numa reacção emocional, é sempre do coração e 

não da razão. 
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O Neocórtex (Cérebro Racional) 

 

Situado por cima do bolbo raquidiano e do sistema límbico, encontra-se 

o neocórtex. Para além dos instintos e das emoções temos, ainda, a 

capacidade de pensar de forma abstracta, a capacidade de compreender e a 

capacidade de nos desenvolver conscientemente e de forma complexa. Para 

além de resolver e apreender os problemas de álgebra, por exemplo, 

proporciona, também, uma nova magnitude à nossa vida emocional, garantindo 

que esta seja aperfeiçoada, ordenada e enriquecida à custa da interpretação 

racional das percepções que tem lugar no neocórtex. Este, por si só, não seria 

mais do que um eficiente computador. No entanto, todas as outras actividades 

por si desenvolvidas, só podem ser conduzidas e levadas a cabo em 

combinação com o sistema límbico e com o bolbo raquidiano. (Martin & Boeck, 

1997) 

O cérebro humano para além das zonas anteriormente descritas, inclui, 

ainda, um conjunto diversificado de vias nervosas e de circuitos muito flexíveis 

entre os neurónios que fazem a ligação das diferentes zonas do cérebro. No 

entanto, durante várias décadas, muitos cientistas eram da opinião de que 

estas zonas tinham vidas independentes, sem qualquer relação entre elas. A 

visão convencional da neurociência, como refere Goleman (1997), sugeria que 

as informações recolhidas nos órgãos dos sentidos eram numa primeira fase 

transmitidas ao tálamo, passando seguidamente para outras zonas de 

processamento do neocórtex, onde os sinais eram reconstruídos para formar 

objectos e sons, tal como os percebemos. 

Assim, os sinais eram separados por significados, no sentido de permitir 

que o cérebro reconhecesse o que cada objecto realmente era e qual o seu 

significado. Do neocórtex os sinais eram direccionados para o sistema límbico, 

e, a partir dai, a resposta correcta irradiada pelo cérebro. 

Segundo Goleman (1997, p.41), “LeDoux  descobriu a existência de um 

pequeno grupo de memórias que ligam directamente o tálamo à amígdala. 

Com esta descoberta passava-se a processar uma espécie de circuito de 
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atalho, proporcionando um caminho mais curto, em que um número reduzido 

de neurónios que ligam directamente o tálamo à amígdala, para além dos que 

seguem o caminho principal até ao córtex, permitem à amígdala receber 

entradas directas dos sentidos e iniciam as respostas antes que elas fossem 

registadas no neocórtex”.  

Segundo Martin & Boeck (1997), existe uma interligação estreita entre 

“sentir” e “pensar”. Os mesmos autores, referem que o pensamento é o 

responsável pelo grau de profundidade e sensibilidade com que podem sentir. 

Estas duas mentes, emocional e racional, funcionam, na maior parte das 

vezes, em equilíbrio e harmonia, conjugando as suas maneiras diferentes de 

saber, para nos guiar (Goleman, 1997). Assim, pode-se dizer que estas duas 

mentes, na maior parte das vezes, estão coordenadas, no sentido de 

estabelecer um equilíbrio entre o pensamento e o sentimento.   

 

3.3. Controlo Emocional e Rendimento Desportivo  

 

Como referem Mahoney & Myers (1989), a avaliação cognitiva das 

situações e a capacidade dos atletas para lidarem com as sua emoções 

assumem um papel determinante no seu rendimento desportivo. Todos aqueles 

que assistem ou participam em competições desportivas já tiveram 

oportunidade de verificar como alguns factores de natureza emocional 

contribuem para que um atleta se “ultrapasse” a si próprio e atinja níveis 

máximos de rendimento, enquanto outro atleta, nas mesmas circunstâncias e 

na mesma situação cognitiva, não atingia os desempenhos que normalmente 

consegue e evidencia um abaixamento de rendimento aparentemente 

inexplicável. 

Os factores psicológicos assumem uma importância fundamental na 

preparação dos atletas, tendo mesmo vindo a sofrer um acréscimo nos últimos 

anos, existindo inclusivamente autores que defendem que no futuro as 

diferenças entre atletas de grande nível terão mais a ver com questões de 

natureza psicológica do que de natureza fisiológica (Proença, 1984). 
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Durante uma competição desportiva os atletas podem experimentar 

emoções positivas, onde existe equilíbrio entre acção e consciência, 

verificando-se concentração de estímulos específicos e a sensação de ganhar. 

Mas podem, igualmente, experimentar emoções negativas, como por exemplo, 

o resultado desfavorável, o não reconhecimento após o desenvolvimento de 

uma boa jogada, ou mesmo por provocações e comportamentos de terceiros. 

Assim, torna-se necessário encontrar explicações e respostas para situações 

reais que se verificam em contexto desportivo. Por exemplo: “porque é que 

alguns atletas são excelentes nos treinos e falham sob pressão da 

competição? (…); porque é que alguns atletas, dotados das melhores 

capacidades físicas e tácticas, abandonam, muitas vezes de forma inesperada, 

a competição desportiva? (…); porque é que algumas marcas ou “records” 

permanecem inatingíveis durante vários anos e, subitamente, depois de batidos 

por um atleta, são sucessivamente e, num curto espaço de tempo, alcançadas 

e melhoradas, por esse mesmo e por outros atletas?” (Cruz, 1996, pp. 567 e 

568). 

Se considerarmos que a tensão das reacções emocionais atinge a sua 

máxima intensidade em situações de competição, é para este tipo de questões 

que a investigação deve dirigir os seus esforços e como defendem Cruz & 

Barbosa (1998), são as respostas para estas questões e situações que 

interessam aos agentes desportivos, nomeadamente a treinadores e atletas. 

De facto, quer treinadores quer atletas estão sujeitos a um nível tão elevado de 

exigências e de pressão psicológica constante, que lhe são colocadas durante 

a competição, que, muitos deles, não conseguem ultrapassar de forma 

conveniente e eficaz essas dificuldades. 

O desenvolvimento das emoções em contexto desportivo, da mesma 

forma que noutros contextos, é muito complexa, por um lado devido aos 

múltiplos objectivos em curso num determinado momento, e por outro pelas 

mudanças que podem ocorrer de um momento para o outro e podem 

determinar, definir e pôr em prática novos objectivos. 
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A explicação para o comportamento dos atletas em competição 

desportiva, pode, de certa forma, ser justificada por dois aspectos 

fundamentais e relacionados entre si: por um lado, a magia e as circunstâncias 

inerentes à própria competição e, por outro, as emoções que esta desencadeia. 

As emoções acontecem e desencadeiam-se no nosso cérebro sem, no entanto, 

sabermos exactamente a sua origem, podendo alterar-se  ou repentinamente e 

as suas causas podem ser evidentes ou desconhecidas. LeDoux (2000) refere 

que apesar das nossas emoções fazerem parte de nós próprios, podem, 

também, ter a sua própria ordem do dia, que pode ser cumprida sem a 

intervenção voluntária do próprio sujeito. 

Relativamente às vantagens que constituiria para o ser humano a 

compreensão científica das emoções, LeDoux (2000,p.25) refere: 

“Proporcionar-nos-ia uma reflexão sobre o modo como operam a maior parte 

dos aspectos mais pessoais e ocultos da mente e, simultaneamente, ajudar-

nos-ia a compreender o que pode estar errado, quando esta parte da vida 

mental vacila”. 

A força mental permite ao atleta desempenhos ao seu melhor nível de 

uma maneira consistente e é isso que vai contribuir, decisivamente, para a 

diferença verificada no sucesso/rendimento dos atletas. Segundo Srebro & 

Dosil (2009, p.15) “capacidade mental é o nível de preparação para o jogo e 

controlo dos aspectos mentais (concentração, convicção nas capacidades, 

auto-confiança e controlo emocional) e que estes influenciam e condicionam a 

técnica, a táctica, o talento e a capacidade física”. 

A competição desportiva em geral coloca múltiplas situações em que os 

atletas devem revelar grande controlo emocional, sob pena de afectarem o seu 

desempenho e o da própria equipa, com reflexo negativo no resultado final. 

Estamos a lembrar, por exemplo, uma decisão adversa ou mesmo errada do 

árbitro, um passe ou golo falhado, uma entrada violenta do adversário, entre 

outras situações, em que o controlo emocional pode tornar-se decisivo. 

Para um atleta é muito importante desenvolver a sua capacidade de 

autocontrolo: controlar a sua impulsividade, as suas emoções e a sua conduta 
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em geral, particularmente nas situações mais adversas em que é mais difícil 

estabelecer o controlo emocional (Buceta, 2004). 

Os factores emocionais, por vezes, parecem funcionar como alavancas 

facilitadoras do rendimento desportivo e, outras, como obstáculos que limitam e 

reduzem a performance dos atletas. Desta forma, também é importante que os 

treinadores compreendam que uma das acções mais importantes da sua 

intervenção profissional seja dirigida à gestão das emoções, tanto no processo 

de treino desportivo, como na competição. 

O controlo emocional é um dos elementos da força mental, caracterizado 

como a habilidade que nos permite controlar as nossas emoções. No entender 

de Srebro & Dosil (2009), sem controlo emocional não se consegue ser um 

atleta de alto rendimento, seja em que desporto for. 

Na sua abordagem ao treino mental no futebol, estes autores afirmam 

que “controlo emocional quer dizer jogar futebol apenas com a cabeça e com 

os pés, sem emoções” (Srebro & Dosil, 2009, p.149). Quando o estado 

emocional prevalece fora de controlo durante a competição, o jogador reage de 

forma impulsiva às situações adversas, como a uma entrada violenta de um 

adversário ou a uma decisão do árbitro, e como resultado leva um cartão 

amarelo, ou inclusivamente pode ser expulso, com prejuízo para a sua equipa. 

Tudo isto afecta a capacidade de concentração, de tomada de decisões e, 

consequentemente, o rendimento desportivo. 

Os atletas/jogadores são seres humanos e, por isso, é natural que, 

durante os jogos, apareçam emoções. Não se pretende acabar com os 

sentimentos, tal não seria possível, o que se procura é alcançar o controlo das 

emoções, o que implica ter a percepção e a consciência e intensidade dos 

sentimentos quando estes atingem o nosso cérebro, controlando todo o 

processo no sentido de que as nossas emoções não influenciem o rendimento 

desportivo. “Os sentimentos perturbam a percepção e a concentração, não 

permitindo alcançar em rendimento máximo” (Srebro & Dosil, 2009, p. 150). 

Mesmo um sentimento positivo, pode influenciar negativamente o 

rendimento desportivo, recordando, por exemplo, a situação de quando uma 
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equipa marca um golo e os seus jogadores são incapazes de controlar a sua 

alegria, originando uma desconcentração (colectiva ou individual) e, em 

consequência, podem sofrer um golo fácil no reinício do jogo.  

É muito importante tomar atenção ao aparecimento e desenvolvimento 

das emoções durante o jogo; torna-se necessário distingui-las e identificá-las 

pelos seus nomes. Quando conseguimos defini-las pelos seus nomes 

correctos, devemos procurar regular a sua intensidade, se possível deixá-las 

de lado, e concentrarmo-nos apenas no jogo. O desejável e fundamental é 

conseguir estabelecer o estado emocional mais adequado para, durante o jogo, 

dar o rendimento máximo (Srebo & Dosil, 2009). 

O controlo emocional assume um papel fundamental no sucesso 

individual e/ou colectivo nas diferentes actividades profissionais, incluindo a 

desportiva, dai a importância do desenvolvimento do nível de inteligência 

emocional dos atletas, na medida em que esta envolve a capacidade de cada 

pessoa em se motivar a si própria e persistir, independentemente das 

contrariedades e prestações, de controlar os impulsos, de regular o seu próprio 

estado de espírito e impedir que o desânimo domine a sua faculdade de 

pensar, de sentir empatia e de ter esperança (Goleman, 1997).   

 

4. Inteligência Emocional (IE) 

4.1. Precursores da Inteligência Emocional 

4.1.1. A Inteligência Social 

 

Thorndike distinguiu a inteligência social de outras formas de 

inteligência, tendo-a definido como “a capacidade para compreender e gerir 

homens, mulheres, rapazes ou raparigas, agindo com sabedoria nos 

relacionamentos com os outros” (Thorndike cit. por Mayer & Salovey, 1995, p. 

206). 

O autor refere-se à inteligência social como sendo a capacidade para 

compreender os estudos internos, comportamentos dos outros e de nós 
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próprios, e de agir sobre eles de forma adequada com base nessa informação. 

Contudo, um dos problemas que acarreta é ter sido definida de uma maneira 

tão abrangente, que acabou por se confundir com a noção de inteligência 

verbal ou visuo-espacial (Salovey & Mayer, 1990). 

Thorndike (cit. por Mayer & Salovey, 1997) propôs uma das mais antigas 

e influentes divisões da inteligência, que consistia em três classes de 

capacidades: 

 inteligências abstractas, analíticas (verbais) - incluem medidas de 

vocabulário, fluência verbal e a capacidade para detectar 

semelhanças e para pensar logicamente; 

 inteligências mecânicas, de desempenho, visuo-espaciais – 

incluem capacidades para reunir objectos, reconhecer e construir 

desenhos ou padrões; 

 inteligências sociais/práticas – incluem a capacidade das pessoas 

para se relacionarem com os outros. 

Historicamente o conceito de inteligência social teve algumas 

dificuldades em se desenvolver, uma vez que parece estar muito relacionado 

com os restantes sub-grupos. Segundo Mayer e Salovey (1997), o raciocínio 

das pessoas acerca das situações sociais aproxima-se tanto das outras duas 

áreas que se tornava complicado tratar o raciocínio social separadamente dos 

outros. 

 

4.1.2. A Inteligência Prática   

 

Neisser (cit. por Hedlund & Sternberg, 2000) propõe a distinção entre 

capacidades académicas e práticas. Segundo o autor, os problemas 

académicos são: 

 formulados por outros; 

 bem definidos; 
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 completos na informação que fornecem; 

 caracterizados por terem apenas uma resposta correcta; 

 caracterizados por terem apenas um meio para obter a resposta 

correcta; 

 desenquadrados das experiências comuns; 

 de pouco (ou nenhum) interesse intrínseco. 

De acordo com o mesmo autor, os problemas práticos são: 

 não formulados ou necessitam de reformulação; 

 de interesse pessoal; 

 com falta de informação necessária para a sua resolução; 

 relacionados com a experiência diária; 

 mal definidos; 

 caracterizados por várias respostas correctas; 

 caracterizados por múltiplos meios para resolver o problemas. 

A abordagem de Neisser despontou o interesse de Sternberg, que 

realizou alguns estudos no sentido de averiguar que conceito de inteligência 

existiria entre leigos e estudiosos do assunto. Sternberg (cit. por Hedlund & 

Sternberg, 2000) descobriu que se tratava de concepções muito próximas e 

que englobavam três aspectos: 

 a capacidade para resolver problemas práticos; 

 a capacidade ou aptidão verbal; 

 as competências sociais (capacidade para se dar bem com as 

outras pessoas). 

O conceito de inteligência prática é  uma forte componente da teoria das 

inteligências para o sucesso (Hedlund & Sternberg, 2000). Segundo estes 

autores, pessoas com esta capacidade reconhecem as suas forças e fraquezas 
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e capitalizam as suas forças, ao mesmo tempo que corrigem as suas 

fraquezas. 

A inteligência prática, com a componente da inteligência para o sucesso, 

é a capacidade para atingir objectivos através da adaptação ao ambiente, da 

modificação do ambiente ou da selecção de um novo ambiente (Hedlund & 

Sternberg, 2000).  

 

4.1.3. As Inteligências Pessoais 

 

De entre os psicólogos oriundos da perspectiva cognitiva, surge uma 

nova ideia: as inteligências pessoais de Gardner. Este autor (1993, p.239) 

“considera que a inteligência intrapessoal se relaciona com o desenvolvimento 

dos aspectos internos da pessoa e contém a capacidade de, no momento, 

distinguir sentimentos, atribuindo-lhes códigos simbólicos e, apoiando-se neles, 

procura compreender e guiar o próprio comportamento. Por outro lado, a sua 

definição de inteligência interpessoal, volta o sujeito para fora, ou seja, para os 

outros”. 

As inteligências pessoais de Gardner, tal como a inteligência social, 

incluem o conhecimento acerca de si próprio e dos outros. Um dos aspectos 

das inteligências pessoais associa-se a sentimentos e está relativamente 

próximo do que Salovey & Mayer (1990) designam por inteligência emocional. 

Goleman (1997) refere que o pensamento de Gardner a respeito da 

multiplicidade da inteligência continua a evoluir. Dez anos após ter publicado, 

pela primeira vez, a sua teoria, Gardner apresenta esta definição resumida das 

inteligências pessoais: “A inteligência interpessoal é a capacidade de 

compreender as outras pessoas, o que é que as motivas, como é que 

funcionam, com o trabalhar cooperativamente com elas. A inteligência 

intrapessoal (…) é uma capacidade correlativa voltada para dentro. É a 

capacidade de criarmos um modelo correcto e verídico de nós mesmos e de 
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usar esse modelo para funcionar eficazmente na vida” (Gardner cit. por 

Goleman, 1997, p. 59). 

 

4.1.4. A Neurobiologia      

 

Na década de 80 verificou-se um grande aumento da investigação em 

psicologia, no âmbito da interacção normativa entre emoção e pensamento. 

Por outro lado, estudos na neuropsicologia e na neurobiologia sobre a inter-

relação da emoção e cognição também contribuíram para um crescente 

interesse destes processos (Mayer, et. al., 2004). 

Um dos casos da neurobiologia mais utilizado para ilustrar a inter-

relação entre emoção e cognição foi apresentado pelo neurologista português, 

António Damásio (1994), que relatou o caso clínico de um paciente, Elliot, a 

quem notou a falta de um elemento no seu conjunto mental. Embora tudo 

estivesse certo com a sua lógica, memória, atenção e outras faculdades 

cognitivas, Elliot parecia não ter praticamente sentimentos em relação a tudo o 

que lhe acontecera. 

Damásio descreve a sua impressão acerca deste paciente, da seguinte 

forma: “Tinha agora, porém diante de mim, o ser mais frio e menos emotivo que 

se poderia imaginar, e, apesar disso, o seu raciocínio prático encontrava-se tão 

diminuído que produzia, nas andanças da vida quotidiana, erros sucessivos 

numa contínua violação do que (…) considerámos ser socialmente adequado e 

pessoalmente vantajoso. (…) Apenas um outro defeito se aliava à sua 

deficiência de decisão: uma pronunciada alteração da capacidade de sentir 

emoções (Damásio, 1994, p. 13). 

A origem desta inconsciência emocional, segundo Damásio (1994), 

estava na remoção de uma parte dos lóbulos pré-frontais do paciente, 

juntamente com um tumor que lhe tinha sido retirado. A cirurgia cortara as 

ligações entre os centros inferiores do cérebro emocional, especialmente a 
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amígdala e os circuitos relacionados, e as capacidades pensadoras do neo-

córtex. 

Damásio (1994, p. 251), refere “ que os sentimentos parecem depender 

de um delicado sistema com múltiplas componentes que é indissociável da 

regulação biológica e que a razão parece depender de sistemas cerebrais 

específicos, alguns dos quais processam sentimentos. Assim, pode existir um 

elo de ligação, em termos anatómicos e funcionais, da razão aos sentimentos e 

destes ao corpo”. 

O mesmo autor (1994) salienta, ainda, que conhecer a importância das 

emoções nos processos de raciocínio, não implica que a razão assuma um 

papel menor, nem tão pouco que deva passar para segundo plano. 

Acrescentando que “pelo contrário, ao verificarmos a função alargada das 

emoções, é possível realçar os seus efeitos positivos e reduzir o seu potencial 

negativo” (Damásio, 1994, p. 252).  

 

4.2. Conceito de Inteligência Emocional 

 

O estudo da Inteligência emocional imergiu, em grande parte, da 

pesquisa na área da cognição e do afecto, dos conceitos de inteligência social, 

inteligência prática e das inteligências pessoais, assim como das descobertas 

no campo da neurobiologia (Mayer et al., 2000a). 

Salovey & Mayer (1990) definiram, pela primeira vez, inteligência 

emocional (IE) como um tipo de inteligência social que envolve a capacidade 

de monitorizar as próprias emoções e as dos outros, de discriminar emoções e 

usar a informação para guiar o pensamento e as acções. Segundo os mesmos 

autores, a IE abrange a avaliação, a expressão verbal e não verbal das 

emoções, a regulação das emoções em si e nos outros, e, ainda, a utilização 

de conteúdo emocional na resolução de problemas. A IE, enquanto conceito 

geral, descreve a capacidade para avaliar e expressar emoções, bem como 
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utilizá-las para objectivos motivacionais e para as tomadas de decisão (Salovey 

& Mayer, 1990). 

Ainda, segundo os mesmos autores, a inteligência emocional constitui 

uma forma de inteligência que combina as emoções com o pensamento, a 

capacidade de reconhecer as nossas emoções e as dos outros, de modo a 

conseguirmos gerir eficazmente as nossas emoções nas relações que 

estabelecemos. É, também, a capacidade para compreender, percepcionar e 

expressar emoções, para aceder e gerar novas emoções que possam 

influenciar o pensamento e para regular as emoções em si próprio e nos 

outros. “A inteligência emocional não inclui o sentido geral de si próprio nem a 

avaliação dos outros, mas, antes, o reconhecimento e o uso das próprias 

emoções e dos estados emocionais alheios para resolver problemas e regular 

comportamentos” (Salovey & Mayer, 1990, p. 189). 

Para Goleman (1997, p. 54) a inteligência emocional consiste “na 

capacidade da pessoa se motivar a si mesma, de superar as frustrações, de 

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

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

empatia e de ter esperança”. 

Ainda de acordo com Goleman (1997), o importante é determinar qual o 

nível de inteligência emocional que a pessoa possui, ou seja, o seu quociente 

emocional (QE), antes de encontrar o nível de inteligência em termos 

matemáticos ou espaciais (QI). Outro aspecto relevante apontado por 

Goleman, é o facto de que, enquanto “há quem afirme que o QI não pode ser 

substancialmente alterado pela experiência ou pela educação”, “as 

competências emocionais cruciais podem, sem a mínima dúvida, ser 

aprendidas e aperfeiçoadas pelas crianças, se nos dermos ao trabalho de lhas 

ensinar” (Goleman, 1997, p. 54). 

Segundo Martin e Boek (1997), a IE engloba qualidades como: a 

compreensão das nossas emoções, a capacidade de nos colocarmos no lugar 

dos outros e a capacidade de controlarmos as nossas próprias emoções para 

podermos melhorar a nossa qualidade de vida. Por sua vez, Fernández-
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Berrocal (2007), refere que as componentes básicas da inteligência emocional 

são, em geral, a percepção e a expressão das emoções, o entendimento das 

mesmas e a capacidade para neutralizar as mais negativas. 

De acordo com Bar-On (2001), indivíduos com elevados níveis de IE têm 

inúmeras vantagens sobre indivíduos com baixos níveis de IE. Estas vantagens 

envolvem o conhecimento emocional, a resolução de problemas, a regulação 

do estado de espírito, a empatia e a habilidade para prevenir a angústia e, 

ainda, a habilidade para pensar de uma forma clara. Estas qualidades são 

muito desejáveis e importantes para se viver com sucesso, incluindo o 

empenho para atingir metas pessoais. 

Nesta linha, Chabot (1998) refere que indivíduos que possuem elevados 

índices de IE, aproveitam melhor a vida, são mais felizes e têm mais sucesso. 

Por esta razão, os investigadores começaram a utilizar instrumentos de medida 

para avaliar o quociente emocional (QE), uma vez que aqueles que possuíam 

um elevado QE teriam um sistema imunitário mais resistente e poderão fruir de 

um melhor bem-estar. 

A IE é compreendida como um tipo de inteligência relacionada com a 

intercepção entre a emoção e a cognição (Mayer et al., 2000a). Actualmente, 

coexistem vários modelos de IE, o que conduz a polémicas relacionadas com o 

facto de algumas teorias, que assentam nesse conceito, se referirem 

especificamente à relação entre emoção e inteligência, enquanto outros vão 

mais além (Mayer et al., 2004). O grupo de Mayer (Mayer, et al., 1999) refere 

uma distinção entre modelos mistos, que integram, para além de capacidades 

cognitivas, alguns traços de personalidade, com a intenção de reunir numa só 

entidade o que parece ser uma variedade de traços que conduzem ao sucesso, 

e modelos de aptidões (habilidades), que descrevem apenas capacidades 

relacionadas com a inteligência. 

É sobre estes dois modelos e os seus defensores que passaremos 

agora a reflectir. 
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4.3.Modelos de Inteligência Emocional 

4.3.1.Modelos Mistos 

4.3.1.1. O Modelo de Goleman 

 

O modelo de Goleman é provavelmente o mais popular dos modelos de 

IE e encontra-se descrito em dois livros: “Inteligência Emocional” (Goleman, 

1995) e “Trabalhos com Inteligência Emocional” (Goleman, 1998). Cada uma 

destas obras marca uma etapa diferente no desenvolvimento do modelo. O 

primeiro identifica as principais habilidades que constituem a IE, enquanto o 

segundo acentua a relação entre as habilidades emocionais e o seu valor para 

a execução de diferentes tarefas, ao mesmo tempo que descreve as 

competências que resultam de cada uma dessas habilidades. 

A alteração do conceito de IE de forma a incluir, para além de 

habilidades emocionais, habilidades sociais, vai torná-lo mais abrangente, e 

passível de ser aplicado no contexto laboral, como é seu objectivo no segundo 

livro (Goleman, 1998). 

No seu modelo original, Goleman identificou cinco áreas de competência 

(Goleman, 1998; Goleman, 2001):                                                                                                                                                                      

 auto-consciência;   

 auto-regulação; 

 motivação; 

 empatia; 

 aptidões sociais. 

Posteriormente, estas cinco áreas de competência foram reduzidas para 

quatro (Emmerling & Goleman, 2003), a saber: 

 auto-consciência; 

 auto-gestão; 

 consciência social; 
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 gestão de relações. 

Cada uma destas áreas serve de fundamento para as capacidades 

apreendidas ou competências. Estas foram definidas através de uma análise 

de conteúdo resultante de estudos sobre desempenho no trabalho. 

Seguidamente, de forma sucinta, passa-se a desenvolver cada uma das quatro 

áreas identificadas por Goleman, que foram subdivididas, resultando na 

identificação de um total de vinte competências 

 

Auto-Consciência 

 

A componente de auto-consciência engloba a compreensão dos 

sentimentos e uma correcta auto-avaliação dos mesmos (Emmerling & 

Goleman, 2003). Esta componente pode ser subdividida nas seguintes 

competências: 

 auto-consciência emocional ou o reconhecimento dos nossos 

próprios sentimentos e como estes afectam o desempenho; 

 auto-avaliação precisa ou o conhecimento das nossas capacidades e 

limitações, para trabalhar com outras pessoas e ultrapassar as 

nossas fragilidades; 

 auto-confiança ou o conhecimento das nossas capacidades e 

méritos. 

 

Auto-Gestão 

 

A componente de auto-gestão traduz a capacidade para regular 

sentimentos perturbadores, como a ansiedade e a raiva, e para inibir a 

impulsividade emocional. Esta componente abrange seis competências 

(Emmerling & Goleman, 2003): 
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 auto-controlo emocional, caracterizado pela ausência de 

sentimentos perturbadores; 

 honestidade, consistindo em fazer chegar aos outros os próprios 

valores e princípios, intenções e sentimentos, e agir de modo 

consistente com os mesmos; 

 conscienciosamente, incluindo ser cuidadoso, auto-disciplinado e 

escrupuloso no que respeita a responsabilidades; 

 adaptabilidade, abertura a novas informações e desprendimento 

de velhos pressupostos, de modo a adaptar-se ao novo modo de 

funcionamento; 

 orientação para os resultados, que implica um melhoramento 

contínuo do desempenho, tomada de riscos calculados, apoio à 

inovação e estabelecimento de objectivos desafiantes, para si e 

para os outros; 

 iniciativa, implicando agir antes de ser forçado a isso por 

elementos externos. Desenvolver acções antecipadas para evitar 

problemas antes que surjam, ou tirar vantagem de oportunidades 

antes de se tornarem visíveis para os outros. 

 

Consciência Social 

 

A componente da Consciência Social implica o conhecimento profundo 

de pessoas e de grupos e integra três competências (Emmerling & Goleman, 

2003): 

 a empatia que fornece às pessoas a consciência das preocupações e 

das necessidades dos outros, possibilitando uma percepção 

emocional fácil e uma rápida compreensão de pistas não verbais, 

como a expressão facial ou o tom de voz; 
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 a orientação para o serviço que permite identificar as necessidades 

(não expectativas) dos clientes, procurando fornecer uma resposta 

com produtos ou serviços disponíveis; 

 a consciência organizacional que possibilita ler emoções e realidades 

políticas em grupos e influenciá-los no sentido desejado, fornecendo 

uma resposta adequada e eficaz. 

 

 

Gestão de Relações 

 

A gestão de relações ou competências sociais implica um quadro mais 

complexo e pressupõe a indução de respostas desejadas no outro. Na 

perspectiva de Emmerling & Goleman (2003), esta área compreende um grupo 

de oito competências: 

 influências-tácticas de natureza interpessoal, que implicam a gestão 

eficaz das emoções dos outros e a capacidade para a sua 

persuasão; 

 manipulação de conflitos, que identifica precocemente os problemas 

e toma atitudes certas para acalmar os envolvidos; 

 liderança-administração de grupos, que procura inspirar os outros e 

trabalhar em equipa, tendo em vista a concretização de objectivos 

comuns; 

 sensibilidade para as necessidades de desenvolvimento dos outros e 

para a melhoria das capacidades de terceiros; 

 comunicação, que implica a eficácia na troca de informação 

emocional, através da adopção de uma interacção clara e 

convincente; 

 catalisador de mudanças, quando reconhece a necessidade de 

mudança e incita os outros a seguirem novas iniciativas; 
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 construção de vínculos, porque permite estabelecer relações 

instrumentais, de forma a consolidar os laços estabelecidos com 

outras pessoas; 

 colaboração e trabalho de equipa, porque considera o trabalho de 

equipa dependente da IE colectiva, já que os membros da equipa 

tendem a partilhar os bons e os maus momentos. 

Segundo Goleman (1998), as competências da IE possuem as seguintes 

características: 

 independentes, isto é, cada uma contribui de forma única para o 

desempenho de trabalho; 

 interdependentes, porque interagem umas com as outras; 

 hierárquicas, dado que se estruturam uma em relação às outras; 

 necessárias mas não suficientes, pois que o facto de se possuir uma 

competência de IE, não garante que sejam desenvolvidas outras 

competências associadas; 

 genéricas, porque a lista geral é, até certo ponto, aplicável a todo o 

tipo de trabalho, reconhecendo-se, contudo, que trabalhos diferentes 

exigem competências diferentes. 

 

4.3.1.2. O Modelo de Bar-On 

 

O Modelo de Bar-On (1997, 2000, 2005) ao articular as capacidades 

mentais com outras características que podem ser consideradas distintas das 

aptidões mentais, como, por exemplo, a independência pessoal, a auto-estima 

e o humor, apresenta-se como um modelo misto. 

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

procuram explicar o relacionamento de uma pessoa com outras que a rodeiam, 

assim como com o meio onde está inserida. Bar-On (1997), identificou cinco 

áreas de funcionamento relevante para o sucesso: 
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 capacidade intrapessoal que avalia a auto-identificação geral da 

pessoa, a auto-consciência emocional, a auto-realização e a 

independência emocional; 

 capacidade interpessoal, que se refere à empatia, à responsabilidade 

e às relações sociais; 

 adaptabilidade ou a capacidade que a pessoa tem para avaliar de 

forma correcta a realidade e adaptar-se a novas situações, bem 

como encontrar soluções para os problemas do quotidiano; 

 gestão das emoções ou a capacidade para suportar a pressão a que 

se está sujeito e de controlar os impulsos pessoais; 

 humor geral relativo ao estado de ânimo, como 

optimismo/pessimismo, amor/ódio, satisfação/insatisfação, 

tranquilidade/angústia, exaltação/melancolia, harmonia/sofrimento, 

entre outros pares de sentimentos contraditórios. 

Bar-On (2000) define a IE como “uma intersecção de competências, 

capacidades, facilitadores sociais e emocionais que se relacionam entre si e 

que determinam o quanto nos compreendemos e expressamos, como 

compreendemos os outros, como nos relacionamos com eles e como lidamos 

com as exigências quotidianas” (Bar-On, 2005. p.3). 

Como pontos comuns entre o seu modelo e os que o influenciaram Bar-

On (2005), refere os seguintes: 

 o reconhecimento, a compreensão e a expressão de emoções e de 

sentimentos; 

 a qualidade da interacção com o outro; 

 a gestão e o controlo das emoções; 

 a mudança, a adaptação e a solução dos problemas pessoais e 

interpessoais; 

 a gestão dos afectos positivos; 

 a auto-motivação. 
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O modelo proposto por Bar-On (2005) para a IE foi desenvolvido, 

durante 17 anos, numa sequência de seis etapas: 

 identificação e agrupamento lógico de várias competências sociais e 

emocionais; 

 definição clara das áreas de competências e das capacidades; 

 construção de cerca de mil itens para uma medida de avaliação; 

 determinação de cento e trinta e três itens e quinze sub-escalas por 

análise factorial; 

 normalização nos Estados Unidos da América (USA) da versão fina 

do seu questionário; 

 normalização através de culturas. 

O modelo de Bar-On contempla a aprendizagem da inteligência social e 

emocional, o que significa que os programas educacionais poderão dar o seu 

contributo. Além disso, o modelo poderá monitorizar e medir as mudanças ou 

alterações nesse nível de inteligência. Prevê-se, igualmente, a possibilidade de 

melhorar a inteligência social e emocional em contexto clínico, mesmo durante 

outros períodos de tempo (Bar-On, 2000; 2005). O contributo de Bar-On sobre 

a IE tem vindo a ser aplicado numa variedade de contextos, nomeadamente, 

ao estudo das diferenças entre a forma como pessoas de diferentes profissões 

lidam com o “stress” (Bar-On et al., 2000). Ao contrário do que seria de 

esperar, não foram encontradas evidências empíricas de que este constructo 

esteja ligado ao sucesso escolar (Newsome et al., 2000). 

 

4.3.2. Modelos de aptidões (Habilidades) 

4.3.2.1. O Modelo de Mayer & Salovey 

 

O modelo teórico de IE desenvolvido por Mayer & Salovey focaliza a 

aptidão centrada no processamento emocional da informação e nas 

capacidades relacionadas com esse processamento. As aptidões ou 
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habilidades podem ser aprendidas e desenvolvidas pelas pessoas de forma a 

saberem gerir no seu quotidiano as suas próprias emoções ou as dos outros 

(Extremera & Fernández – Berrocal, 2005). 

O modelo de Mayer & Salovey (1997) abrange quatro grandes áreas, ou 

ramos. O aparecimento de cada ramo é sucessivo ao longo da vida, sendo o 

primeiro ramo o que se desenvolve mais cedo e o último o que se desenvolve 

mais tarde. Passamos seguidamente a identificar e desenvolver cada um dos 

ramos: 

 

Ramo 1.  

 

Percepção das emoções ou a habilidade para identificar sentimentos, 

avaliar e expressar emoções com precisão e diferenciar expressões 

emocionais reais e falsas (Caruso et. al., 2002). 

A vertente da percepção, avaliação e expressão das emoções está 

relacionada com a precisão com que cada um consegue identificar emoções 

(Mayer & Salovey, 1997). O primeiro passo neste primeiro ramo verifica-se 

quando as crianças aprendem a identificar os seus estados emocionais e a 

distingui-los dos estados emocionais dos outros. Durante o seu crescimento, 

tornam-se cada vez mais consistentes na identificação das próprias sensações 

corporais, assim como do meio envolvente. 

A imaginação pode ajudar a criança a generalizar, partindo de si própria, 

para os outros. Deste modo, numa fase posterior, a criança consegue 

reconhecer as expressões das outras pessoas (Mayer & Salovey, 1997). O 

estádio mais avançado deste ramo é atingido quando as pessoas se tornam 

mais sensíveis e são capazes de reconhecer expressões emocionais falsas ou 

expressões manipuladoras. 

Mayer (2000) refere que o processamento da informação emocional tem 

por base uma percepção correcta, promove a comunicação e a empatia entre 
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pais e filhos, ajuda a criança a captar e a aprender o verdadeiro sentido da 

emoção.  

A percepção da emoção pode facilitar níveis primários de 

processamento no sistema cognitivo. Num primeiro plano, a emoção pode, 

eventualmente, interromper actividades menos importantes e estabelecer 

prioridades na resolução de problemas. Posteriormente, opera como uma 

segunda memória das emoções (Mayer, 2000). 

 

Ramo 2. 

 

A facilitação emocional ou assimilação das emoções constitui a 

habilidade para usar as emoções, no sentido de conduzir a atenção para 

eventos importantes, para aceder ou gerar emoções que facilitem a tomada de 

decisão (Caruso et al., 2002). 

A facilitação emocional do pensamento diz respeito à acção emocional 

sobre a inteligência, descrevendo acontecimentos emocionais que apoiam o 

processamento intelectual. As emoções contribuem, desde o início, para 

assinalar mudanças importantes na pessoa e no meio ambiente. Mayer & 

Salovey (1997, p.173) referem que “à medida que a pessoa vai evoluindo no 

seu processo de crescimento, as emoções começam a moldar e a melhorar o 

pensamento, canalizando a atenção para mudanças significativas”. Este é o 

primeiro passo deste ramo. 

A segunda contribuição da emoção para o pensamento, está associada 

à geração das emoções para melhorar a sua própria compreensão. A 

emotividade poderá contribuir para ajudar as pessoas a ponderar melhor as 

suas opções sobre os percursos de vida. Perante situações de dúvida, esta 

capacidade de mudar o humor e de ponderar melhor todas as possibilidades, 

transforma-se numa vantagem. Este ramo atinge o seu estádio mais elevado, 

quando a pessoa reconhece que diferentes tipos de trabalho e de raciocínio 
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poderão ser facilitados pelo estado de humor em que se encontra (Mayer & 

Salovey, 1997). 

 

Ramo 3. 

 

A compreensão emocional consiste na habilidade para identificar e 

compreender emoções, não só as mais simples como as mais complexas, bem 

como reconhecer as suas causas, compreender as relações entre elas e o seu 

percurso entre os diferentes estados emocionais (Caruso et al., 2002). 

Este ramo está relacionado com a capacidade para compreender 

emoções e utilizar o conhecimento emocional. A criança, quando começa a 

identificar emoções, realiza ao mesmo tempo um trabalho de classificação o 

que lhe facilita a compreensão das relações entre essas classificações (Mayer 

& Salovey, 1997). Assim, logo que começa a reconhecer nas emoções 

semelhanças e diferenças, atinge o patamar mais básico deste ramo. O 

conhecimento emocional inicia-se na infância e vai aumentando ao longo da 

vida. Num nível superior de desenvolvimento, reconhecem-se combinações 

entre sentimentos e compreende-se a ocorrência simultânea de várias 

emoções. O estado máximo deste patamar é atingido, quando se consegue 

dominar o raciocínio sobre a progressão dos sentimentos nas relações 

interpessoais (Mayer & Salovey, 1997). 

Este ramo é o mais próximo do da inteligência «tradicional», o mais 

cognitivo, porque mais relacionado com o raciocínio abstracto e, 

consequentemente, com o quociente de inteligência (Mayer et al., 2001). 

Provavelmente, existirá um processador mental especializado na 

compreensão, na abstracção e no raciocínio acerca da informação emocional. 

O processamento engloba a hierarquização de sentimentos e a compreensão 

das suas relações, como é que estas se combinam e que mudanças sofrem ao 

longo dos anos (Mayer et al, 2000b). 
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Ramo 4. 

 

A administração/gestão de emoções consiste na habilidade para 

controlar as emoções, o que permite um crescimento emocional e intelectual. 

Este ramo implica uma atenção específica tanto aos estados emocionais 

positivos como aos negativos e uma gestão adequada das emoções individuais 

e das emoções dos outros (Caruso et al., 2002). A regulação consciente das 

emoções contribui para o desenvolvimento emocional e intelectual. A criança 

interioriza progressivamente as diferenças entre sentimentos e 

comportamentos, de acordo com as regras formuladas pelos pais e pelos 

educadores. A seguir, a energia e o conhecimento emocional fornecidos pelas 

experiências anteriores podem ser aplicadas no processo de raciocínio. A 

meta-avaliação e a meta-regulação do humor surgem numa fase mais 

avançada, que termina com a compreensão das emoções, sem que se 

verifique uma subvalorização ou sobrevalorização da sua importância (Mayer et 

Salovey, 1997). 

A regulação das emoções pode ser profiláctica, quando permite que as 

emoções, quer positivas, quer negativas, entrem no sistema cognitivo, de forma 

a analisar as informações que proporcionam (Mayer, et al., 2000a). 

A abertura às experiências agradáveis e/ou desagradáveis permite ao 

indivíduo apreender as emoções, aceitar, recusar, monitorizar e regular a 

informação que elas possam transmitir (Mayer & Salovey, 1997; Mayer et al., 

2000b). Nesta sequência, Mayer (2000) refere que se deve utilizar o 

conhecimento adquirido a partir da percepção, da integração e da 

compreensão (os três primeiros ramos dos modelos referidos anteriormente), 

de forma a gerir as emoções de forma adequada. 

Para concluir o estudo dos modelos de Inteligência emocional, 

anteriormente descritos, apresenta-se seguidamente o quadro 2, que 

estabelece, em síntese, a comparação entre os modelos de aptidões e mistos. 
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Quadro 2 – Comparação entre os modelos de IE 

(Adaptado de Mayer, Salovey & Caruso, 2000a) 

Aptidões Mistos 

Mayer & Salovey Bar-On Goleman 

Definição geral de Inteligência Emocional 

Capacidade para perceber e 

expressar emoções, assimilar as 

emoções no pensamento, 

compreender e raciocinar com 

emoções e regular emoções em si 

próprio e nos outros. 

Competências e facilitadores sociais 

e emocionais que determinam a 

eficácia com que nos expressamos e 

compreendemos, com que nos 

relacionamos e compreendemos os 

outros e lidamos com as exigências 

diárias. 

Capacidade para reconhecer os 

nossos sentimentos e os dos outros, 

de nos motivarmos e de gerirmos 

bem as emoções em nós próprios e 

nas nossas relações. 

Áreas de capacidades e exemplos específicos 

Percepção das emoções Capacidades intrapessoais Auto-consciência 

- Identificar e expressar emoções 

sobre os próprios estados físicos, 

sentimentos e pensamentos 

- Identificar e expressar emoções 

sobre outros, trabalho artístico, 

linguagem, etc. 

- Auto-consciência das emoções 

- Assertividade 

- Auto-estima 

-Auto-actualização 

- Independência 

- Auto-consciência emocional 

Auto-avaliação correcta 

Auto-confiança 

Assimilação das emoções Capacidades interpessoais Auto-gestão 

- As emoções atribuem prioridades 

ao pensamento de forma produtiva 

- As emoções geradas auxiliam o 

julgamento e a memória 

- Relações interpessoais 

- Responsabilidade social 

- Empatia 

- Auto-controlo 

- Confiança 

- Convencionalidade 

- Adaptabilidade 

- Orientação para os resultados 

- Iniciativa 

Compreensão das emoções Escalas de adaptabilidade Consciência Social 

- Categorizar emoções 

- Compreender relações associadas 

com alterações de emoções 

- Resolução de problemas 

- Teste de realidade 

- Flexibilidade 

- Empatia 

- Orientação para o Serviço 

- Consciência organizacional 

Gestão das emoções Escalas de gestão de stress Gestão de relações 

- Manter-se aberto às emoções 

- Monitorizar e regular emoções de 

modo reflectivo para promover 

crescimento emociona e intelectual 

- Tolerância ao stress 

- Controlo de impulsos 

- Desenvolvimento dos outros 

- Influência 

- Comunicação 

- Gestão de conflitos 

- Liderança 

- Catalisador de mudança 

- Construção de laços 

- Colaboração em equipa 

Humor geral 

- Felicidade 

- Optimismo 
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4.4. Instrumentos de medida da Inteligência Emocional 

 

O reconhecimento de emoções poderá ser o ponto de partida para a 

medição da inteligência emocional, ainda que de uma forma empírica, uma vez 

que é possível identificar as vivências dos outros. No entanto, os problemas 

emocionais mais complexos necessitam de ser analisados de forma mais 

meticulosa e os seus resultados são mais difíceis de avaliar (Mayer & Geher, 

1996). 

Segundo Mayer, et. al. (2000), existem três grandes grupos de escalas 

de avaliação da IE. A saber: 

 escalas de capacidade ou desempenho – procura medir a 

capacidade de resolução de certos problemas; 

 escalas de “self-report” – em que se solicita às pessoas para 

analisarem séries de afirmações, indicando até que ponto essas 

afirmações os descrevem;  

 escalas de “observer-ratings” – procuram saber como 

determinada pessoa é percebida pelos outros. 

Actualmente existem vários instrumentos para medir a inteligência 

emocional, desenvolvidos por diferentes autores, de acordo com os seus 

modelos de inteligência emocional, alguns dos quais, já anteriormente, tivemos 

oportunidade de referir. Assim, passaremos, de seguida, a referir alguns 

desses instrumentos.  

 

4.4.1. Emotional Competence Inventory (ECI) 

 

O ECI foi construído com o objectivo de medir competências emocionais 

individuais ou organizacionais, através do cruzamento de duas dimensões – o 

reconhecimento e a regulação – que por sua vez se direccionam em dois 

sentidos – em nós próprios e nos outros. O suporte teórico que enforma a sua 
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construção tem como base as competências identificadas inicialmente por 

Goleman (1998) e posteriormente redefinidas por Ermmerling & Goleman 

(2003), que já foram referidas anteriormente (pp 42-44). 

O ECI avalia as 20 competências da IE identificadas nas páginas 

anteriormente citadas e que, por isso nos dispensamos de repetir. Consiste na 

atribuição de 1 a 7 pontos as afirmações que procuram descrever 

comportamentos e é designado por “teste de 360 graus”, em virtude de se 

tratar de um questionário de hetero-avaliação, a ser preenchido por pessoas 

que lidam diariamente com o sujeito. (Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000). 

A teoria de competências emocionais de Goleman sofreu uma evolução. 

O quadro conceptual foi revisto, originando que na estrutura do ECI Goleman 

alterasse os respectivos nomes, por uma questão de clareza das designações 

das escalas (Wolff, 2006), que passaram: 

 de liderança para liderança inspiracional; 

 de confiança para transparência; 

 de orientação para resultados de concretização; 

 de auto-controlo para auto-controlo emocional. 

Outra alteração, segundo Wolff (2006), foi a passagem da escala de 1 a 

7 pontos, para uma nova escala de 1 a 6 pontos, em que 1 corresponde 

a “nunca”, 2 a “raramente”, 3 a “por vezes”, 4 a “frequentemente”,5 a 

“constantemente” e 6 a “não sei”.  

 

4.4.2. Emotional Quotient - Inventory (EQ-I) 

 

O EQ-I foi construído como um instrumento experimental no sentido de 

avaliar “ um conjunto de capacidades, competências e aptidões não cognitivas 

que influenciam a capacidade para lidar eficazmente com as exigências e 

pressões ambientais” (Bar-On, 1997, p. 2). É uma escala “Self-report” de 

comportamentos sociais e emocionalmente inteligentes, que fornece uma 
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estimativa de inteligência social – emocional (Bar-on, 1997, 2000). O EQ-I 

contém um conjunto de 133 itens, utilizando frases curtas e uma escala de tipo 

Likert de 5 pontos, em que o 1 corresponde a “muito raro ou nunca” e o 5 a 

muito frequentemente”. 

Segundo Bar-On (1997, 2000), a pontuação do EQ-I é calculada para o 

questionário na globalidade e para os cinco grupos que o compõem, a saber:  

 

1. Intrapessoal: 

- Auto-consciência das emoções 

- Assertividade 

- Auto-estima 

- Auto-actualização 

- Independência 

 2. Interpessoal: 

     - Empatia 

     - Responsabilidade Social 

     - Relações interpessoais 

 3. Gestão de stress: 

     - Tolerância ao stress 

     - Controlo de impulsos 

 4. Adaptabilidade: 

     - Teste da realidade 

     - Flexibilidade 

     - Resolução de problemas 

 5. Humor Geral: 

     - Optimismo 

     - Felicidade 
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Os resultados brutos são convertidos numa escala idêntica ao quociente 

de inteligência (QI). Por essa razão, Bar-On designou a pontuação total do EQ-

-I, como quociente emocional (QE). Um resultado elevado de QE corresponde 

a um desempenho eficaz face às exigências e pressões ambientais, enquanto 

que um resultado baixo indica problemas de natureza social, emocional ou 

comportamental (Bar-On, 2000).    

 

4.4.3. Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) 

 

A escala MEIS é um instrumento com características psicométricas que 

mede a IE. Esta escala baseia-se na medição das habilidades do sujeito. 

Portanto os sujeitos são colocados perante tarefas que têm que resolver, e está 

directamente relacionada com o modelo de habilidades de Mayer & Salovey 

(1997). 

Esta escala é constituída por 12 tarefas/testes, agregados em 4 classes 

(Mayer, et. al., 2000), que passamos a apresentar: 

1- Percepção Emocional 

 identificação das emoções em caras; 

 identificação das emoções em desenhos; 

 identificação das emoções em músicas; 

 identificação das emoções em histórias. 

 2- Facilitação das Emoções 

 julgamentos sinestésicos (traduzir sentimentos); 

 tendência dos sentimentos (usar as emoções para fazer julgamentos). 

 3- Compreensão das Emoções 

 definição de emoções complexas 

 progressão das emoções; 

 transições entre emoções; 



57 
 

 relatividade da percepção das emoções. 

 4- Gestão Emocional 

 gerir as próprias emoções; 

 gerir as emoções dos outros. 

 No grupo Percepção Emocional, é avaliada a capacidade de identificar o 

conteúdo emocional de diferentes tipos de estímulos: (4 testes) caras, 

desenhos, música e histórias; 

 No grupo Facilitação das Emoções, mede-se a capacidade dos sujeitos 

usarem as experiências emocionais em exercícios mentais na comparação 

(das emoções) com outras sensações e pensamentos, deixando as emoções 

guiarem o seu pensamento. Este grupo é constituído por 2 testes: 

 julgamentos sinestésicos – no qual se pede ao sujeito para evocar, até 

sentir moderadamente uma emoção, ou para imaginar que está a sentir 

uma emoção, por exemplo “ciúme”, e depois assinalar a sensação que 

essa emoção lhe dá, se é uma sensação mais próxima de “quente” ou 

de “frio”; 

 tendências dos sentimentos – pretende compreender se o sujeito tem 

consciência do modo como os julgamentos que faz de uma pessoa são 

influenciados pelo seu humor num determinado momento, que foi 

provocado por uma acção prévia dessa pessoa, ou seja, a maneira 

como usa as emoções para fazer julgamentos. 

O grupo Compreensão das Emoções é constituído por 4 testes: 

 composição das emoções ou definição de emoções complexas, em que 

se avalia a capacidade do sujeito raciocinar acerca das emoções e 

compreendê-las, por exemplo conseguir analisar emoções complexas 

(ou combinadas) – teste de escolha múltipla; 

 progressão das emoções é um teste em que se pretende avaliar se o 

sujeito compreende como a intensificação dos sentimentos ocorre, 
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quando uma emoção mais fraca se intensifica, quando esta perdura no 

tempo; 

 no teste da transição entre emoções avalia-se se os sujeitos 

compreendem como as emoções se encadeiam uma nas outras; 

 o teste da relatividade da percepção das emoções que tenta medir a 

capacidade para estimar os sentimentos de duas pessoas em conflito, 

ou seja, a capacidade de percepcionar as diferentes perspectivas dos 

estados emocionais. 

No grupo Gestão emocional, pretende-se avaliar como é que os sujeitos 

utilizam as emoções como informações a ter em conta na resolução de 

problemas e tomada de decisões. Tratam-se de dois testes, um referente à 

gestão das próprias emoções e outro à gestão das emoções dos outros. 

 

4.5. Formas de Incrementar o Nível da Inteligência Emocional 

 

 Ao contrário do Quociente de Inteligência (QI), que pouco se altera a 

seguir à adolescência, o quociente Emocional (QE) continua a desenvolver-se 

ao longo da vida, à medida que as pessoas ganham mais capacidade para 

controlar as suas emoções e os seus impulsos. A inteligência emocional diz 

respeito a qualidades distintas mas complementares da inteligência cognitiva 

(estamo-nos a referir às capacidades puramente cognitivas medidas pelo QI). 

Estes dois tipos de inteligência – a intelectual e a emocional – exprimem a 

actividade de diferentes regiões do cérebro. Enquanto a inteligência intelectual 

está relacionada com o funcionamento do neocórtex, a inteligência emocional 

está associada ao funcionamento dos centros emocionais localizados no sub-

córtex. (Goleman 1997,1998).   

A partir da década de 90, foram feitos vários estudos sobre o papel das 

emoções na vida das pessoas. As emoções transmitem-nos as sensações 

mais importantes, facilitando a existência de um elo de ligação entre nós e as 

outras pessoas. 
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A consciência e o “know-how” emocionais são a base da nossa vida, já 

que facilitam a interacção saudável entre as pessoas, proporcionam a 

realização profissional e solidificam a coesão familiar (Segal, 1997). Segundo o 

mesmo autor, ainda não foi possível encontrar uma forma de utilizar as 

emoções como ferramentas facilitadoras das nossas aprendizagens e de 

suporte ao percurso da nossa vida. 

Existem, no entanto, algumas técnicas que podem aumentar o nível de 

inteligência emocional. A forma como nos relacionamos no seio da família, da 

escola e do trabalho, o recurso a técnicas específicas de relaxamento, de 

meditação, de consciencialização do fluir de energia positiva são exemplos de 

técnicas que promovem a IE. O “Kundalini Yoga”, também designado por Yoga 

emocional, constitui uma prática cuja sequência de exercícios tem objectivos 

bem específicos a nível emocional, permitindo o despertar da energia sexual e 

a expansão dos «chacras» (designação atribuída pelos Indus aos pontos 

energéticos do corpo humano).  

Mas não é só com o yoga que se atinge este bem estar físico, mental e 

emocional, uma vez que, segundo Queirós (2004), está provado que qualquer 

actividade física regular e devidamente orientada, provoca uma melhoria 

acentuada nos indicadores que definem a IE, favorece o aparecimento de 

estados emocionais positivos, contribui para a melhoria do bem-estar do 

individuo e para a prevenção e/ou redução de estados depressivos. 

Na perspectiva de Queirós (2004), a prática de qualquer outra actividade 

física do agrado do indivíduo, ao estimular o bem-estar pessoal, desencadeia 

emoções positivas, designadamente, felicidade, satisfação e alegria, o que 

aumenta o nível da IE. Assim poderíamos dizer que a psicologia positiva terá 

uma correspondência directa com a inteligência emocional de uma pessoa ou 

organização e esta, por sua vez, com a produtividade e o sucesso da empresa. 

O treino mental constitui uma actividade que, quando bem exercitada, 

pode contribuir decisivamente para o desenvolvimento da IE. “Se antes 

visualizarmos mentalmente situações viáveis que possam ocorrer em casa ou 

no trabalho, depois, na situação real, estaremos menos nervosos e sentiremos 
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menos embaraço. Assim, experimentar novos comportamentos e aproveitar 

todas as oportunidades, no trabalho ou fora dele, para as treinar – usando 

vários métodos, incluindo o treino mental – desencadeia as ligações 

neurocerebrais que são necessárias para que haja transformação efectiva” 

(Goleman et al., 2003, p. 185).  

Estes autores dão o exemplo concreto da mergulhadora norte 

americana, Laura Wilkinson, que ganhou a medalha de ouro do salto de 10 

metros, trampolim, nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. A atleta “sentava-se 

todos os dias, durante várias horas, em frente à prancha de saltos a recriar 

mentalmente cada um dos seus mergulhos, com todos os pormenores”. 

(Goleman et al., 2003, p. 184).  

Este treino mental é denominado pelos praticantes de yoga por 

«visualização interior», normalmente praticado em estado de relaxamento. Esta 

prática é referida, também, como um dos passos fundamentais da «lei da 

atracção», decorrente das investigações mais recentes no domínio da Física 

Quântica, para quem os indivíduos são uma forma de energia (Herold, 2007). 

Nesta perspectiva, os pensamentos são energia e vibração que atraem outros 

pensamentos com o mesmo tipo de energia. Os pensamentos, as emoções, as 

crenças e as acções originam experiências positivas ou negativas 

correspondentes. Desta forma, os nossos pensamentos e emoções criam a 

nossa realidade e orientam o nosso destino. 

Existem muitos casos que comprovam que se pode aprender a adquirir e 

desenvolver a inteligência emocional. Embora as pessoas já nasçam com 

determinados níveis de IE, também podem aprender a melhorá-la, seja qual for 

o ponto de partida e a idade em que se encontrem. Por outro lado, depois de 

um indivíduo adquirir e desenvolver as suas competências de inteligência 

emocional, estas manter-se-ão a longo prazo. No entanto, para que o nível de 

IE alcançado seja verdadeiramente duradouro, a aprendizagem tem que 

obedecer a certos requisitos, o primeiro dos quais deverá ser uma 

aprendizagem prática, realizada com empenho e vontade próprias (Goleman et 

al. 2003) 
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Segundo os estudos realizados por Goleman, Boyatzis e Mackee (2003), 

as pessoas têm uma tendência natural para desenvolver a IE durante a sua 

vida. Contudo, esta capacidade não garante que todos adquiram e 

desenvolvam, espontaneamente, a IE ao nível do que necessitam e, mais do 

que isso, a consigam utilizar no momento certo. 

Tendo em consideração que o cérebro límbico (cérebro emocional) 

apreende com maior lentidão, particularmente quando se trata de alterar 

hábitos profundamente enraizados, do que o cérebro pensante (neocórtex), o 

desenvolvimento de competências emocionais “exige que se pratique muito e 

repetidamente” (Goleman et al., 2003, p. 128). 

Estes autores referem também que, a ideia de que a partir do início da 

idade adulta as ligações neurológicas se atrofiam e não podem ser substituídas 

não é verdadeira, uma vez que “a investigação neurológica mostra-nos 

justamente o contrário, o cérebro humano pode criar tecido neurológico e 

ligações neurológicas mesmo em pessoas adultas” (Goleman et al., 2003, p. 

127). 

Assim, os adultos poderão modificar e desenvolver as suas 

capacidades, em qualquer idade, recorrendo a técnicas de desenvolvimento de 

competências emocionais, partindo do princípio de que, como referem 

Goleman, Boyatzis & Mackee (2003), os circuitos neurológicos que são muito 

usados se tornam mais fortes, ao passo que os que são menos utilizados 

enfraquecem.  

 

4.6. Inteligência Emocional Percebida (IEP) 

 

A Inteligência Emocional Percebida (IEP) é uma das componentes da IE, 

definida como «a habilidade individual para entender, classificar e regular 

emoções» (Salovey et al., cit. por Queirós et al., 2005, p.200). No âmbito da IE 

podemos distinguir dois tipos de capacidades ou dimensões, as intrapessoais e 

as interpessoais. Segundo Goleman (1997), a inteligência interpessoal consiste 
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na capacidade de compreender os outros. O mesmo autor considera que a 

inteligência intrapessoal é tudo aquilo que está voltado para dentro, é a 

capacidade de se criar um modelo correcto e autêntico de nós próprios e de o 

aplicarmos, de forma eficaz, ao quotidiano da nossa vida. É a capacidade para 

realizar a nossa auto-avaliação, reconhecer os nossos pontos fortes e fracos, 

assim como conseguir reconhecer e descrever os nossos sentimentos e (ou) 

emoções O reconhecimento das nossas fragilidades, pode contribuir para 

melhorar os nossos comportamentos (Escada, 2003). 

De acordo com os conceitos anteriormente abordados, a IEP insere-se 

nas capacidades intrapessoais e integra as seguintes componentes (Queirós et 

al. 2004): 

 atenção às emoções - consegue identificar as suas próprias 

emoções, logo que ocorrem e, simultaneamente, sabe reconhecer os 

sentimentos; 

 clareza de sentimentos ou a capacidade para identificar e 

compreender os sentimentos; 

 reparação do estado emocional ou a capacidade que o sujeito tem 

para moderar os seus estados emocionais, interrompendo os 

negativos e prolongando os positivos. 

 

4.6.1. Instrumentos de Medida da Inteligência Emocional Percebida 

 

A avaliação da IE intrapessoal levou à construção de instrumentos 

diversificados, alguns dos quais se encontram ainda em desenvolvimento. Um 

dos instrumentos mais utilizados como medida de auto-informação tem sido o 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS), que avalia o que Salovey & Mayer designam 

por Inteligência Emocional Percebida (IEP), que quer dizer, o meta-

conhecimento que as pessoas têm sobre as suas habilidades emocionais 

(Queirós, 2004). 
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A TMMS não é mais do que uma escala que mede a gestão das 

emoções (equivale ao Ramo 1 do Modelo de Mayer & Salovey). Segundo 

Mayer et al. (2000b), algumas das escalas que pretendem avaliar o meta-

conhecimento, como a TMMS, permitem obter algumas conclusões, entre 

outras: as pessoas com maior atenção e clareza ao humor são mais capazes 

de reduzir o tempo que gastam em pensar, emocionalmente, de forma 

negativa. 

Os indivíduos diferem na capacidade de compreensão para articular 

tanto os seus estados afectivos como os dos outros, bem como na capacidade 

para regular os sentimentos e utilizá-los, de forma adaptativa, para motivar 

comportamentos. A atenção, a clareza e a reparação dos estados emocionais 

parecem ser fundamentais no domínio da auto-regulação da IE.  

A TMMS (Salovey et al., 1995), na sua versão original, é constituída por 

48 itens na escala de Likert de 5 pontos, onde o ponto 1 corresponde a 

«discordo totalmente» e o ponto 5 corresponde a «concordo totalmente». Após 

a análise estatística da precisão e da análise factorial, os autores decidiram 

recomendar a utilização da escala em formato reduzido, num total de 30 itens, 

repartidos de forma desigual: Atenção (13 itens); Clareza (11 itens) e 

Reparação (6 itens). 

Teremos oportunidade, no segundo capitulo – Estudo Empirico – de 

referir novamente a TMMS, mais concretamente a versão reduzida e 

modificada por Fernández-Berrocal et al. (2004), denominada por TMMS-24, 

considerando que é composta por 24 itens, regularmente distribuídos: Atenção 

(8 itens); Clareza (8 itens) e Reparação (8 itens). É este questionário que serviu 

de base e deu origem à versão portuguesa modificada da TMMS-24, 

desenvolvida e validada por Queirós et. al. (2005). 
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  Capitulo II 

ESTUDO EMPIRICO 
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1. Apresentação do Estudo 

 

Na reflexão realizada ao longo do capitulo anterior, partimos da definição 

de inteligência e dimensionámo-la através da noção de emoção para configurar 

os conceitos de inteligência emocional e de inteligência emocional percebida, 

referindo-se, a certa altura, a importância do controlo emocional no rendimento 

desportivo, bem como algumas formas de incrementar os níveis de inteligência 

emocional.  

As limitações temporais a que está sujeita uma dissertação de mestrado, 

desde logo torna incompatível o acompanhamento de uma qualquer equipa 

durante uma época desportiva, associadas à dificuldade de encontrar um clube 

que nos permitisse acompanhar uma das suas equipas jovens durante esse 

período. Estes motivos compeliram-nos a optar por um estudo empírico 

circunscrito apenas à avaliação das diferentes dimensões da IEP em jovens 

futebolistas, envolvendo atletas dos escalões juvenil e júnior das Zonas Norte e 

Sul do País, a competir nos respectivos campeonatos nacionais. Este estudo 

foi realizado ao longo da presente época desportiva 2009/2010. 

1.1. Questões de Investigação 

 

Sendo a inteligência emocional percebida uma capacidade que se 

consubstancia a partir da intersecção de emoções, sentimentos e acção, 

procurámos delinear as questões de investigação em torno das três dimensões 

que integram a IEP: atenção às emoções, clareza de sentimentos e reparação 

do estado emocional. 

Assim, foi com base nesta ideia que se delinearam as seguintes questões de 

investigação: 

1) Será que cada atleta é capaz de sentir e expressar os seus sentimentos 

de forma adequada? 
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2) Será que compreende bem os seus estados emocionais? 

3) Será que é capaz de regular os seus estados emocionais de forma 

correcta? 

4) Que diferenças existem entre os valores obtidos nas três dimensões da 

IEP quando comparamos os escalões juvenil e júnior, dentro da mesma 

zona competitiva e entre as Zonas Norte e Sul? 

 

1.2. Problema em Estudo 

 

Não deixando de reconhecer que um estudo em que se procure 

compreender a relação entre a inteligência emocional percebida e o rendimento 

desportivo se reveste de uma amplitude e de uma profundidade que este 

projecto de investigação não pretendeu operacionalizar, o presente trabalho 

circunscreve-se apenas ao estudo das dimensões em torno das quais se 

estrutura a IEP. 

Nesta ordem de ideias, o problema em estudo centra-se apenas na 

avaliação das três dimensões da IEP e sua comparação entre atletas de 

diferentes escalões, dentro da mesma zona competitiva e entre zonas 

competitivas diferentes. 

1.3. Objectivos do Estudo 

 

Com base nas questões de investigação enunciadas e no problema em 

estudo, e a fim de nortear o nosso percurso investigativo, delineámos os 

seguintes objectivos: 

• Estudar a IEP em jovens futebolistas 

• Avaliar as três dimensões da IEP 
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• Comparar os valores verificados nas três dimensões da IEP entre os 

escalões juvenil e júnior, dentro da mesma zona competitiva e entre as 

Zonas Norte e Sul. 

2. Metodologia da Investigação 

 

Parece não gerar controvérsia a ideia de que não é possível fazer 

investigação sem a existência de uma metodologia de base que lhe sirva de 

suporte. Só assim será possível, como afirmam Cervo e Bervian (1998, p. 18), 

que o investigador se aproprie e recorra a um conjunto de processos 

necessários para “descobrir a realidade dos factos”, permitindo-lhe assim 

compreender o fenómeno em estudo. 

Embora cada percurso investigativo utilize uma metodologia adequada ao 

objecto do estudo, tal facto não pode, de forma alguma, deixar de ter em conta 

que existe um conjunto de métodos, procedimentos, técnicas e instrumentos de 

investigação que são reconhecidos como válidos pela comunidade científica. 

Também nós tivemos essa preocupação, sem a qual o estudo poderia vir a 

carecer da credibilidade que lhe é exigida. 

2.1. Opções Metodológicas 

 

No nosso caso, e tendo em linha de conta que através deste estudo se 

procurava fazer uma avaliação das três dimensões que integram a IEP, para 

uma posterior comparação dos resultados obtidos em função dos escalões dos 

atletas e das zonas em que competem, optámos por recorrer a uma 

metodologia de teor quantitativo. 

Tal opção fundamenta-se no facto de se tratar de uma modalidade 

investigativa que, não deixando de respeitar as regras metodológicas 

reconhecidas pela comunidade científica, procura, como refere Morgado 
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(2003), recolher informações consideradas como fiáveis e válidas, interpretá-

las com base no pensamento dedutivo e, sempre que possível, perseguir a 

generalização dos resultados. Assim se compreende, como assegura Bisquerra 

(1989, p. 63), que a metodologia quantitativa seja “uma investigação normativa, 

cujo objectivo é conseguir leis gerais relativas ao grupo em estudo”. 

Trata-se de uma metodologia que visa sobretudo estudar os fenómenos 

mais na sua globalidade, sempre que possível no contexto em que ocorrem. 

Porém, uma opção metodológica deste género requer que o investigador 

parta do conhecimento teórico existente, o que permite afirmar que “a teoria 

antecede o objecto de investigação”, formule as questões de investigação que 

julgar pertinentes e defina os objectivos que lhe permitam direccionar o estudo 

(Duarte, 2009, p. 6). Acresce o facto de o investigador não poder prescindir de 

fazer uma caracterização da população em estudo, recorrendo com frequência 

à utilização de uma amostra que se pretende representativa da mesma. 

Para concretizar o estudo, o investigador deve ainda munir-se do(s) 

instrumento(s) de recolha de dados que julgar necessário(s), recorrendo muitas 

vezes a instrumentos já produzidos e validados, como no presente caso, e 

recorrer aos procedimentos estatísticos que se relevem adequados para tratar 

os resultados obtidos. 

2.2. Caracterização dos Sujeitos da Amostra 

A amostra do presente estudo foi constituída por 256 sujeitos praticantes 

de futebol (escalões Juvenil e Júnior) a competirem nos campeonatos 

nacionais de Portugal, na época 2009/2010.Os sujeitos da amostra distribuem-

se por 8 clubes: F.C. Porto; Boavista F.C.; S.C. Braga; Varzim S.C.; Sporting 

C.P.; C.F. Belenenses; Naval 1º Maio; Vitória de Setúbal. Os quatro primeiros 

clubes competem na Zona Norte – escalão júnior - e das Séries A e B do 

escalão Juvenil, enquanto os quatro restantes clubes competem na Zona Sul – 

escalão Júnior – e nas Séries C e D do escalão Juvenil. Cada clube participou 
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com duas equipas (Juniores e Juvenis) na constituição da amostra, o que 

perfaz um total de 16 equipas. Regista-se que, por uma questão de opção 

metodológica, para tratamento dos resultados obtidos, prevaleceu o critério de 

agrupar as equipas (juniores e juvenis) em função da zona competitiva do 

escalão Júnior. Assim, as equipas juvenis a competirem nas séries A e B foram 

agrupadas na Zona Norte e as equipas a competirem nas séries C e D na Zona 

Sul.  

Seguidamente serão abordados outros aspectos importantes que 

ajudam a fazer uma caracterização da amostra considerada e que passamos a 

identificar.  

A distribuição dos sujeitos em função do ano de nascimento é 

apresentada no quadro 3 e gráfico 1, onde se observa que 32,8% dos 

indivíduos nasceu no ano de 1993, 17,6% no ano de 1994 e os restantes 

sujeitos distribuem-se entre 27,3% nascidos em 1991 e 22,3 nascidos em 

1992. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a distribuição etária dos sujeitos da amostra, considerando 

que o escalão Juvenil integra os atletas nascidos entre 1993 - 1994 e o escalão 

Júnior integra os atletas nascidos entre 1991-1992, verifica-se que existe mais 

um atleta no escalão juvenil. No entanto, em termos competitivos tal não 

corresponde à realidade, porque um atleta com idade de juvenil se encontra a 

competir no escalão júnior, pois como veremos de seguida, a percentagem (%) 

 Total % 

1991 70 27.3 

1992 57 22.3 

1993 84 32.8 

1994 45 17.6 

Total 256 100.0 

Quadro 3 - Distribuição dos sujeitos por ano de 

nascimento 

Gráfico 1 – Distribuição (%) dos sujeitos por ano de 

nascimento 
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de atletas a competir no escalão juvenil e no escalão júnior é igual, ou seja, é 

de 50% em cada escalão (quadro 4 e gráfico 2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

A mesma distribuição verifica-se no que diz respeito à zona em que 

competem, cabendo 50% para a Zona Norte e outros 50% para a Zona Sul 

(quadro 5 e gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total % 

Juvenil 128 50.0 

Júnior 128 50.0 

Total 256 100.0 

 Total % 

Norte 128 50.0 

Sul 128 50.0 

Total 256 100.0 

Quadro 4 – Distribuição dos sujeitos em função do escalão 

em que competem 

Gráfico 2 - Distribuição (%) dos sujeitos em função 

do escalão em que competem 

Quadro 5 - Distribuição dos sujeitos em função da zona 

em que competem 

Gráfico 3 – Distribuição (%) dos sujeitos em 

função da zona em que competem 
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A amostra é composta por indivíduos de 8 nacionalidades, sendo a 

portuguesa claramente a mais representada (93.8%), enquanto que as outras 

nacionalidades não ultrapassam os 2.3% de representatividade (Quadro 6 e 

Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao concelho de residência, os indivíduos pertencentes a 

esta amostra correspondem a 42 diferentes concelhos. Mencionando apenas 

os mais representativos em termos de frequência relativa, destacam-se o Porto 

(14.1%), Setúbal (12.9%), Lisboa (11.7%), Braga (8.6%), Figueira da Foz 

(7.8%), Póvoa de Varzim (6.6%), Vila Nova de Gaia (5.9%), Vila do Conde 

(3.1%) e Coimbra (3.1%). Estes são os concelhos mais próximos dos 8 clubes  

 Total % 

Portuguesa 240 93.8 

Brasileira 6 2.3 

Santomense 2 0.8 

Angolana 3 1.2 

Argentina 1 0.4 

Guiniense 1 0.4 

Inglesa 2 0.8 

Espanhola 1 0.4 

Total 256 100.0 

Gráfico 4 – Distribuição (%) dos sujeitos em função da nacionalidade 

Quadro 6- Distribuição dos sujeitos em função da nacionalidade 

Portuguesa - 93.8%

Brasileira - 2.3%

Santomense - 0.8%

Angolana - 1.2%

Argentina - 0.4%

Guiniense - 0.4%

Inglesa - 0.8%

Espanhola - 0.4%
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de futebol considerados neste estudo (Porto, Boavista, Varzim, Braga, 

Naval, Sporting, Belenenses e Setúbal). Os restantes 26.2% dos indivíduos 

pertencentes à amostra residem em concelhos com representatividade inferior 

a 3%. 

 

       

 

 

 

 

 

 

A maioria dos atletas (63.6%) pertencentes à amostra vive com a família 

(pais) e 17.2% dos atletas vive no lar do clube. Os restantes distribuem-se 

entre os que vivem só com o pai (2.7%), só com a mãe (9.8%) e outras 

pessoas (6.7%). O quadro 7 e gráfico 6 ilustram a distribuição relativamente a 

este aspecto. 

 

 Total % 
Família (pais) 163 63.6 

Só pai 7 2.7 

Só mãe 25 9.8 

Lar do clube 44 17.2 

Outro 17 6.7 

Total 256 100.0 

 

 

 

 

Quadro 7 – Distribuição dos sujeitos em função das pessoas com quem vivem 

Gráfico 5 - Distribuição dos sujeitos em função do 

concelho de residência 
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Relativamente à profissão do pai dos atletas (gráfico 7), verificaram-se 

50 profissões diferentes, sendo que as mais representativas são empresário 

(12.1%), comerciante (8.6%), construção civil (5.4%), motorista (4.3%), 

vendedor (3.5%) e bancário (3.1%). Os restantes 63% correspondem a 

profissões com representatividade inferior a 3%.  

Em relação à profissão da mãe dos atletas (gráfico 8), encontraram-se 

30 profissões diferentes, sendo as mais representadas doméstica (25.4%), 

secretária (6.6%), professora (5.1%), comerciante (5.1%), empresária (4.3%) e 

cozinheira (3.5%). Os restantes 50% correspondem a profissões com 

representatividade inferior a 3%.  

  

Gráfico 6 - Distribuição (%) dos sujeitos em função das pessoas com quem 

vive 
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No que diz respeito às habilitações literárias, 32.5% dos sujeitos têm o 

11ºano, 25.8% têm o 12º ano e 24.2% dos sujeitos têm o 10ºano. A distribuição 

pelos restantes níveis de escolaridade encontra-se no quadro 8 e gráfico 9. 

 

Gráfico 7 – Distribuição (%) da profissão do pai dos sujeitos da amostra 
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Gráfico 8 – Distribuição (%) da profissão da mãe dos sujeitos da amostra 
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 Total % 
4º 1 0.4 

7º 3 1.2 

8º 3 1.2 

9º 29 11.3 

10º 62 24.2 

11º 83 32.4 

12º 66 25.8 

Curso profissional 3 1.2 

Faculdade 1º ano 6 2.3 

Total 256 100.0 

 

 

 

 

  

Quadro 8 – Distribuição dos sujeitos em função das habilitações literárias 

Gráfico 9 – Distribuição (%) dos sujeitos em função das habilitações literárias 
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O número de vezes que os atletas treinam por semana varia entre 4 

(75.0%) e 5 vezes (25.0%) (quadro 9 e gráfico 10). 

 

 

Nº treinos 

semanais 
Total % 

4 192 75.0 

5 64 25.0 

Total 256 100.0 

 

 

Verificou-se, também, que 50% dos atletas treinam à noite 

(considerando o período nocturno após as 19h), enquanto que os restantes 

50% se repartem igualmente entre o treino matinal e o treino da tarde (quadro 

10 e gráfico 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Total % 
Manhã 64 25.0 
Tarde 64 25.0 

Noite 128 50.0 

Total 256 100.0 
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Quadro 9 – Distribuição dos sujeitos em função do 

número de vezes que treinam por semana 
Gráfico 10 – Distribuição (%) dos sujeitos em função do 

número de vezes que treinam por semana 

Quadro 10 – Distribuição dos sujeitos em função do período de treino 

Gráfico 11 – Distribuição (%) dos sujeitos em função do período de treino 
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A duração média do treino (quadro 11 e gráfico 12 (a e b) varia entre os 

90 minutos (37.5% para os juvenis e 25% nos juniores), 105 minutos (50% nos 

juvenis e 25% no juniores) e os 120 minutos (12.5% nos juvenis e 50% nos 

juniores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Juvenis Juniores 

Total % Total % 

90 minutos 48 37.5 32 25 

105 minutos 64 50 32 25 

120 minutos 16 12.5 64 50 

Total 128 100.0 128 100.0 

Quadro 11 – Distribuição dos sujeitos em função da duração média do treino 

Gráfico 12 – Distribuição (%) dos sujeitos (Juvenis (a)s e Júniores (b)) em função da 

duração média do treino 
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Relativamente à posição em que os atletas jogam habitualmente, uma 

maioria relativa de 35.5% representa os defesas, 28.2% da amostra 

corresponde a atletas que jogam a médio, 25.8% são avançados e 10.5% são 

guarda-redes (quadro 12 e gráfico 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao número total de anos de prática de futebol, 

observa-se uma variação entre os 4 e os 14 anos, sendo mais frequente entre 

9 a 12 anos de prática (gráfico 14).  

  

 Total % 
GR 27 10.5 

Defesa 91 35.5 

Médio 72 28.2 

Avançado 66 25.8 

Total 256 100.0 

Quadro 12– Distribuição dos sujeitos em função da posição em que jogam 

habitualmente 

Gráfico 13 – Distribuição (%) dos sujeitos em função da posição em que jogam 

habitualmente 
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Dos 256 atletas que constituíram a amostra 66 (25.8%) 

praticam/praticaram outra modalidade desportiva, verificando-se que, entre 

estes, 60 (23.4%) praticam/praticaram outra modalidade no âmbito do desporto 

escolar e 6 (2.3%) a nível do desporto federado (gráfico 15). 

 

 

  

  

Gráfico 14 – Distribuição do nº de atletas em função do total de anos de prática 

Nº de atletas 
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Entre as modalidades praticadas aquela que tem maior representatividade é o 

atletismo (27.3%), seguindo-se o ténis (19.7%) e o badmington (18.1%), 

estando as restantes modalidades, também, representadas no gráfico 16 

Gráfico 15 - Distribuição (%) dos sujeitos praticantes de outra modalidade, em relação ao nível federado e do 

desporto escolar  

Gráfico 16 - Distribuição dos sujeitos pelas diferentes modalidades 
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2.3 Instrumento Utilizado 

 

 Para avaliar os níveis de IEP têm sido aplicados vários instrumentos. No 

entanto, um dos mais utilizados nas populações portuguesa e de língua 

espanhola tem sido o Trait Meta – Mood Scale (TMMS), desenvolvida por 

Salovey et al. (1995). Esta escala é uma medida de auto-relato, construída 

para aceder às crenças individuais que cada um tem sobre as suas próprias 

habilidades emocionais. Esta medida avalia a forma como as pessoas lidam 

com os seus estados emocionais e emoções, fazem a distinção clara entre eles 

e os regulam. 

Como já tivemos oportunidade de referir no capítulo anterior, a TMMS é 

composta, na sua versão integral, por 48 itens (Salovey et al., 1995), sendo 

posteriormente recomendado pelos autores a sua utilização em formato 

reduzido, num total de 30 itens.  

Fernández – Berrocal et al. (2004) desenvolveram uma versão reduzida 

e modificada da TMMS. Esta versão, denominada TMMS – 24, é composta, tal 

como a versão original, por três dimensões: atenção às emoções; clareza de 

sentimentos e reparação do estado emocional. No entanto, certos itens da 

escala original foram excluídos devido à sua baixa fiabilidade no conjunto da 

escala geral em castelhano. Outros itens também foram retirados, pois não 

pareciam avaliar propriamente a inteligência emocional intrapessoal, mas sim 

habilidades emocionais interpessoais e outros aspectos emocionais de 

natureza geral. Também os itens negativos da escala original foram 

reconvertidos num sentido positivo, na perspectiva de melhorar a compreensão 

do seu conteúdo. Assim, a escala final está composta por 24 itens, 8 itens por 

cada dimensão. Foi a esta versão desenvolvida por Fernández – Berrocal et al. 

(2004), adaptada e validada para a população portuguesa por Queirós et al. 

(2005), que recorremos para concretização do nosso estudo (em anexo).   
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2.3.1. Validação e Fiabilidade da Versão Portuguesa da TMMS – 24  

 

 Queirós et al. (2005) realizaram um estudo com o intuito de validar e de 

comprovar a fiabilidade da versão portuguesa modificada da Trait Meta – Mood 

Scale. A versão original inglesa foi traduzida e novamente retraduzida por três 

autores, sendo a tradução final estabelecida por consenso. Esta versão 

portuguesa da TMMS – 24 foi aplicada, posteriormente, a duas amostras 

distintas, que integravam estudantes universitários e idosos, sendo o estudo 

realizado em três fases: 

A primeira fase do estudo teve com objectivo testar a tradução e verificar 

a relevância, a clareza e a compreensão das perguntas para a população 

universitária portuguesa. Para o efeito, foi realizado um estudo preliminar, 

envolvendo 25 estudantes universitários, com idades entre os 18 e os 24 anos. 

A segunda fase teve como objectivo a validação portuguesa modificada 

da TMMS para estudantes universitários portugueses. Estiveram envolvidas no 

estudo 120 estudantes, 60 de cada sexo, com idades compreendidas entre os 

18 e os 24 anos. 

A terceira fase foi dirigida para a validação da versão portuguesa 

modificada da TMMS para pessoas com mais de 65 anos de idade, sendo 

envolvidos no estudo 120 indivíduos, 60 de cada sexo, com idade igual ou 

superior a 65 anos.  

Para estimar o coeficiente de fiabilidade interna dos itens, foi utilizado o 

coeficiente alpha (α ) de Cronbach, considerando que está em causa uma 

análise assente na consistência interna dos itens.  

Os resultados obtidos, segundo Queirós et al. (2005), em cada amostra, 

foram idênticos aos verificados com a versão inglesa e castelhana, conforme 

se pode constatar no quadro seguinte: 
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Subescalas TMMS 

Versão  

Inglesa 

Versão 

Castelhana 

Versão 

Portuguesa 

(universitários) 

Versão 

Portuguesa 

(idosos) 

Alpha Alpha Alpha Alpha 

Atenção às emoções .86 .90 .80 .88 

Clareza de sentimentos .87 .90 .79 .83 

Reparação do estado emocional .82 .86 .85 .92 

 

Na opinião dos autores, a consistência interna das subescalas é 

elevada, assim como nos estudos sobre a fiabilidade, quer da versão inglesa 

como da versão castelhana.  

A versão portuguesa modificada da TMMS, segundo Queirós et al. 

(2005), tem uma fiabilidade apropriada e as relações com as variáveis são 

idênticas às verificadas com as versões inglesa e castelhana. Assim, os 

autores concluíram que a versão portuguesa constitui um instrumento 

adequado e fiável, com o qual se pode realizar investigação em diferentes 

áreas, tais como a educação, a saúde ou o mundo laboral. 

 

2.3.2. Avaliação dos Níveis de Inteligência Emocional Percebida  

 

 A versão portuguesa da TMMS – 24 é constituída por 24 itens, 8 para 

cada dimensão, sendo avaliados segundo uma escala tipo Likert com 5 pontos, 

que vão desde o “discordo totalmente” (1), até o “concordo totalmente” (5). 

Para se obter uma pontuação em cada uma das dimensões é necessário ter 

em consideração a fórmula que a seguir se apresenta: 

  

Quadro 13- Comparação dos resultados da versão portuguesa modificada da TMMS com a versão inglesa e 

castelhana. 
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Dimensões Fórmula 

Atenção às emoções (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 

Clareza de sentimentos (9+10+11+12+13+14+15+16)/8 

Reparação do estado de espirito (17+18+19+20+21+22+23+24)/8 

 

 Esta fórmula, que o quadro evidencia, permite calcular a média para 

cada uma das três dimensões. Desta forma, quanto mais elevado for este 

valor, tanto melhor será o desempenho dos sujeitos em cada dimensão. 

 

2.3.3. Aplicação do Instrumento 

 

 O questionário utilizado (TMMS-24) foi aplicado durante os meses de 

Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2010. Para o efeito foi solicitada a 

colaboração e autorização de diversos clubes a disputarem, na  época de 

2009/2010, os campeonatos nacionais de futebol de Juvenis e de Juniores. 

 Após várias diligências e ultrapassados que foram os contratempos 

colocados por grande parte dos clubes, no sentido de colaborarem no presente 

estudo, conseguindo a anuência de oito clubes e das respectivas equipas de 

Juvenis e juniores, que perfazem um total de dezasseis equipas, que já foram 

identificadas a quando da caracterização dos sujeitos das amostra, 

salientando-se que cada clube participou no estudo com duas equipas (Juvenis 

e Juniores). 

 Os questionários foram entregues pessoalmente aos treinadores das 

equipas aderentes, ou enviados por via postal, que após explicarem os 

objectivos e finalidade do estudo e prestarem algum esclarecimento relativo ao 

seu preenchimento, os distribuíram aos atletas a fim de serem respondidos. 

Concluída esta fase, os questionários foram recolhidos pelos respectivos 

Quadro 14 – Fórmula para a avaliação da IEP 
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treinadores que os enviaram, via postal, ou nalguns casos, tivemos que 

pessoalmente os recolher nos respectivos clubes.  

 

2.4. Procedimentos Estatísticos 

 

 No tratamento estatístico de dados foi utilizada a aplicação SPSS (13.0), 

usando-se, igualmente, os recursos de estatística descritiva do software 

referido para caracterização dos sujeitos da amostra.  

Para avaliar o coeficiente de fiabilidade interna dos itens, foi utilizado o 

coeficiente Alpha (α) de Cronbach.  

A normalidade dos ítens do questionário e das 3 variáveis latentes – 

dimensões da IEP - foi avaliada  com o teste de Kolmogorov-Smirnov. No caso 

de se verificar normalidade da distribuição dos dados, são comparadas as 

médias dos grupos através do teste – t para amostras independentes, no caso 

contrário é feita uma comparação das medianas dos grupos através do teste de 

Mann – Whitney. 

O nível de significância considerado foi de 5%, ou seja as diferenças 

avaliadas foram consideradas significativas para p<0.05. 

 

3. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Tendo em consideração o objecto do estudo e a natureza da amostra, 

bem como o problema para ao qual procurámos responder, decidimos proceder 

à apresentação dos resultados com base nos objectivos delineados para este 

projecto de investigação. 

Nesta ordem de ideias, e para tornar a análise dos resultados o mais 

global possível, decidimos recorrer ao maior número de combinações possíveis 

com o intuito de comparar os resultados obtidos entre os escalões (juvenil e 

júnior), dentro da mesma zona e entre as diferentes zonas (Norte/Sul) em que 

competem. 
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Além disso, apresentam-se, ainda, o cálculo do coeficiente de alpha () 

Cronbach, que nos permite avaliar a fiabilidade dos itens que integram cada 

uma das dimensões do questionário, e os valores médios de cada dimensão da 

IEP para o total da amostra. 

 

3.1.Consistência Interna do Questionário – TMMS – 24 

 

Para medir a fiabilidade dos itens que constituem cada uma das dimensões 

do questionário, foi calculado o coeficiente de alpha (α) de Cronbach, tendo 

sido obtidos os valores indicados no quadro 15, relativos a cada uma das 

dimensões da IEP. 

Quadro 15 – Resultados obtido no teste de fiabilidade interna 

Dimensões da IEP α de Cronbach Nº Itens 

Atenção às emoções 0,724 8 

Clareza de sentimentos 0,751 8 

Reparação emocional 0,713 8 

 

A análise dos resultados permitiu verificar que os valores encontrados 

foram superiores a 0,7 em todas as dimensões, variando entre 0,71 e 0,76, o 

que indica um bom desempenho das escalas. 

As medidas encontradas nas três dimensões da IEP, para além de serem 

fiáveis, representam medidas unidimensionais (as variáveis latentes são 

homogéneas, no sentido de que medem uma e só uma dimensão. A validação 

estatística deste pressuposto foi concretizada através da análise factorial da 

aplicação SPSS (13.0). 
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3.2. Considerando: O total da Amostra 

 

O quadro 4 apresenta os valores médios obtidos em cada uma das três 

dimensões da IEP, relativamente ao total da amostra. 

 

 

Analisando o quadro 16, verifica-se que os valores médios obtidos em 

cada dimensão da IEP não são muito dispersos (valor do desvio padrão inferior 

a 0,5), apresentando o valor médio mínimo 3,028 (clareza de sentimentos) e o 

valor médio máximo 3,199 (reparação emocional).  

 

3.3. Considerando: Juvenis/Juniores (Zona Norte) 

 

No quadro 17, encontram-se registados os valores médios obtidos em cada 

uma das três dimensões da  IEP, considerando os escalões Juvenil e Júnior, 

relativamente à Zona Norte. 

 

 

 

 

 

Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Atenção às emoções 256 1,93 3,68 3,082 0,358 

Clareza de sentimentos 256 1,80 3,93 3,028 0,336 

Reparação emocional 256 2,18 3,68 3,199 0,269 

Quadro 16 – Resultados médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP, relativamente ao total da amostra  
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Através da análise do quadro 17, constata-se que os valores médios 

obtidos em cada uma das dimensões da IEP são superiores a 3.010, sendo o 

valor máximo de 3,266 e o valor do desvio padrão inferior a 0,5. Acrescenta-se 

que o valor médio mínimo se encontra no escalão juvenil na dimensão clareza 

de sentimentos, enquanto o valor médio mais elevado se situa no escalão 

júnior na dimensão reparação emocional. Verifica-se, ainda, que o escalão 

júnior, nas dimensões clareza de sentimentos e reparação emocional, obteve 

valores médios superiores ao escalão juvenil, enquanto que este escalão 

(juvenil) obteve valor médio superior na dimensão atenção às emoções.  

Para testar se as diferenças observadas entre os escalões juvenil/júnior – 

para a zona Norte – são, ou não, estatisticamente significativos, tendo em 

consideração os resultados do teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov 

aplicado, conforme se observa no quadro 6, verifica-se que o teste - t é 

adequado para as dimensões atenção às emoções e clareza de sentimentos, 

enquanto que na dimensão reparação emocional, em que não é verificado o 

pressuposto da normalidade, é mais adequado o teste não paramétrico de 

Mann – Whitney. 

  

Escalão 
          Zona 

Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Ju
ve

n
il 

(N
o

rt
e)

 

Atenção às emoções 64 1,95 3,43 3,0727 0,36424 

Clareza de sentimentos 64 1,80 3,48 3,0102 0,34103 

Reparação emocional 64 2,43 3,30 3,1575 0,23635 

Jú
n

io
r 

(N
o

rt
e)

 

Atenção às emoções 64 1,93 3,55 3,0316 0,38378 

Clareza de sentimentos 64 1,80 3,93 3,0727 0,33738 

Reparação emocional 64 2,18 3,68 3,2660 0,29044 

Quadro 17 – Resultado médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP, escalões Juvenil e Junior (Zona 

Norte) 
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Assim, de acordo com os resultados antes mencionados, foi aplicado o 

teste - t (atenção às emoções e clareza de sentimentos) e o teste não 

paramétrico de Mann–whitney (reparação emocional), cujos valores (p) se 

encontram registados no quadro 18, que permite comparar as médias obtidas 

em cada uma das dimensões da IEP e verificar a existência ou não de 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

Pela análise do quadro 19 é possível verificar que na zona norte não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os escalões 

juvenil e júnior para as dimensões atenção às emoções e clareza de 

sentimentos. No entanto, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas na dimensão reparação emocional, sendo o valor p = 0,022, 

 Escalão Kolmogorov-Smirnov-Z Sig. 

Atenção às emoções Junior 0.956 0.320 

 Juvenil 0.922 0.363 

Clareza de sentimentos Junior 1.339 0.055 

 Juvenil 1.081 0.193 

Reparação emocional Junior 1.301 0.068 

 Juvenil 1.838 0.002 

 Zona Norte  

Dimensões da IEP 

Juvenis  
N=64 

Juniores 
N=64 

p 
M±dp 

 
M±dp 

 

Atenção às emoções 3,0727±0,36424 3,0316±0,38378 0,535 

Clareza de sentimentos 3,0102±0,34103 3,0727±0,33738 0,299 

Reparação emocional 3,1575±0,23635 3,2660±0,29044 0,022 

Quadro 18 – Teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov aplicado aos escalões Juvenil e Junior (Zona Norte) 

 

Quadro 19 – Diferenças (p), verificadas entre os escalões Juvenil e Júnior nas três dimensões da IEP (Zona Norte)  
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considerando que foi considerada a existência de diferenças significativas 

sempre que p < 0,05, ou seja o nível de significância foi 5%, apresentando o 

escalão júnior um valor médio superior.  

 

3.4.Considerando: Juvenis/Juniores (Zona Sul) 

 

No quadro 20 encontram-se registados os valores médios obtidos em 

cada uma das três dimensões da IEP, considerando os escalões juvenil e 

júnior, relativamente à Zona Sul. 

 

 

Analisando o quadro 20, verifica-se que o valores médios obtidos em 

cada uma das dimensões da IEP se situam entre 2.951 (mínimo) e 3.273 

(máximo), sendo o valor do desvio padrão inferior a 0.5. O valor médio mínimo 

encontra-se no escalão juvenil na dimensão clareza de sentimentos, e o valor 

médio máximo no escalão júnior na dimensão reparação emocional. Constata-

se, ainda, que o escalão júnior apresenta nas três dimensões da IEP valores 

médios superiores ao escalão juvenil. 

Escalão 

          Zona 
Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

J
uv

e
ni

l 

(S
ul

) 

Atenção às emoções 64 2,18 3,68 3,0901 0,36082 

Clareza de sentimentos 64 1,80 3,68 2,9516 0,32799 

Reparação emocional 64 2,30 3,18 3,1000 0,21299 

J
ún

io
r 

(S
ul

) 

Atenção às emoções 64 1,95 3,55 3,1332 0,32370 

Clareza de sentimentos 64 2,18 3,93 3,0785 0,32926 

Reparação emocional 64 2,18 3,68 3,2738 0,29177 

Quadro 20 – Resultados médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP, escalões juvenil e júnior (Zona Sul)  
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Para testar se as diferenças observadas entre os dois escalões, juvenil / 

júnior – para a Zona Sul – são, ou não, estatisticamente significativas, 

considerando os resultados obtidos em consequência da aplicação do teste de 

normalidade de Kolmogorov – Smirnov, conforme se observa no quadro 9, 

verifica-se que o teste - t é adequado para as dimensões atenção às emoções 

e clareza de sentimentos, sendo o teste não paramétrico de Mann – Whitney 

mais adequado para a dimensão emocional. 

Quadro 21 – Teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov aplicado aos escalões Juvenil e Junior (Zona Sul) 

 Escalão Kolmogorov-Smirnov-Z Sig. 

Atenção às emoções 

Junior 1.125 0.159 

Juvenil 1.094 0.182 

Clareza de sentimentos 

Junior 0,888 0,410 

Juvenil 1,277 0,077 

Reparação emocional 

Junior 1.218 0.103 

Juvenil 2.089 0.000 

 

Assim, tendo em consideração os resultados do teste de normalidade, foi 

aplicado o teste - t (atenção às emoções e clareza de sentimentos) e o teste 

não paramétrico de Mann – Whitney (reparação emocional), cujos valores (p) 

se encontram registados no quadro 22, que permite comparar as médias 

obtidas em cada uma das dimensões da IEP e, ao mesmo tempo, verificar a 

existência, ou não, de diferenças estatisticamente significativas. 
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Através da análise do quadro 22, verifica-se que, relativamente à Zona Sul, 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os escalões 

juvenil e júnior nas dimensões clareza de sentimentos (p=0.027) e reparação 

emocional (p=0.000), considerando um nível de significância de 5%, situando-

se os valores médios superiores no escalão júnior. Na dimensão atenção às 

emoções não foram encontradas diferenças significativas, considerando o 

mesmo nível de significância (5%). 

 

3.5.Considerando: Juvenis/Juniores (Zona Norte + Zona Sul) 

 

No quadro 23, estão registados os valores médios obtidos em cada uma 

das três dimensões da IEP, considerando os escalões juvenil e júnior, 

relativamente ao total da amostra, ou seja foram adicionados os juvenis da 

zona norte com os juvenis da zona sul e os juniores da zona norte com os 

juniores da zona sul, no sentido de poderem comparar na sua globalidade. 

  

 Zona Sul  

Dimensões da IEP 

Juvenis  
N=64 

Juniores 
N=64 

p 
M±dp 

 
M±dp 

 

Atenção às emoções 3,0901±0,36082 3,1332±0,32370 0,477 

Clareza de 
sentimentos 

2,9516±0,32799 3,0785±0,32926 0,027 

Reparação emocional 3,1000±0,21299 3,2738±0,29177 0,000 

Quadro 22 – Diferenças (p) verificadas entre os escalões Juvenil e Junior nas três dimensões da IEP (Zona Sul)  
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Analisando o quadro 23, pode-se verificar que os valores médios 

registados, em cada uma das dimensões da IEP, variam entre um mínimo de 

2,980 (escalão Juvenil – clareza de sentimentos) e um máximo de 3,269 

(escalão Junior – reparação emocional), sendo o valor do desvio padrão inferior 

a 0,5. Comparando os valores médios registados nos dois escalões, verifica-se 

que o escalão júnior registou valores superiores ao escalão juvenil nas três 

dimensões da IEP. 

Para testar se as diferenças observadas entre os dois escalões 

Juvenil/Junior – relativamente ao total da amostra (Zona Norte + Zona Sul) – 

são estatisticamente significativos, tendo em atenção os resultados obtidos 

através da aplicação do teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov, de 

acordo com o quadro 24, verifica-se que o teste não paramétrico de Mann – 

Whitney é o mais adequado para as três dimensões. 

  

Escalão 
          Zona 

Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Ju
ve

n
il 

(Z
.N

o
rt

e+
Z.

Su
l)

 Atenção às emoções 128 1,95 3,68 3,0813 0,36121 

Clareza de sentimentos 128 1,80 3,68 2,9809 0.33455 

Reparação emocional 128 2,30 3,30 3,1288 0,22592 

Jú
n

io
r 

(Z
.N

o
rt

e+
Z.

Su
l)

 

Atenção às emoções 128 1,93 3,55 3,0824 0,35727 

Clareza de sentimentos 128 1,80 3,93 3,0756 0,33204 

Reparação emocional 128 2,18 3,68 3,2699 0,28998 

Quadro 23 – Resultados médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP, escalões Juvenil e Júnior (Z.Norte+Z.Sul)  
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 Escalão Kolmogorov-Smirnov-Z Sig. 

Atenção às emoções 
Junior 1.337 0.056 

Juvenil 1.432 0.033 

Clareza de sentimentos 
Junior 1.570 0.014 

Juvenil 1.549 0.016 

Reparação emocional 
Junior 1.778 0.004 

Juvenil 2.748 0.000 

 

Assim, considerando os resultados obtidos no teste de normalidade, foi 

aplicado o teste não paramétrico de Mann – Whitney para as três dimensões 

da IEP, cujos valores (p) se encontram registados no quadro 25, que permite 

comparar os valores médios obtidos em cada uma das dimensões da IEP, 

relativamente aos dois escalões (Juvenis/Juniores) e, ao mesmo tempo, 

verificar a existência, ou não, de diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

Analisando o quadro 25, verifica-se que no total da amostra (Zona 

Norte+Zona Sul) não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os escalões juvenil e júnior na dimensão atenção às 

 Z.Norte+Z.Sul  

Dimensões da IEP 

Juvenis 
N=128 

Juniores 
N=128 

p 
M±dp 

 
M±dp 

 

Atenção às emoções 3,0813±0,36121 3,0824±0,35727 0,980 

Clareza de sentimentos 2,9809±0,33455 3,0756±0,3324 0.024 

Reparação emocional 3,1288±0,22592 3,2699±0,28998 0,000 

Quadro 24 – Teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov aplicado aos escalões Juvenil e Júnior (Z.Norte+Z.Sul) 

 

25 – Diferenças (p) verificadas entre os escalões Juvenil e Junior, nas três dimensões da IEP (Z.Norte+Z.Sul) 
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emoções, enquanto nas dimensões clareza de sentimentos e reparação 

emocional se verificam diferenças estatisticamente significativas, 

respectivamente (p=0.024 e p=0.000), tendo em atenção que o nível de 

significância considerado foi de 5% (p<0,05), apresentando o escalão júnior um 

valor médio superior. 

 

3.6.Considerando: Zona Norte/Zona Sul (Juvenis) 

 

O quadro 26, permite comparar a Zona Norte com a Zona Sul, 

apresentando os valores médios obtidos em cada uma das três dimensões da 

IEP, no que diz respeito ao escalão juvenil. 

 

Tal como se constata no quadro 26, o valor médio mínimo foi de 2,951 e o 

valor médio máximo de 3,157, sendo o desvio padrão inferior a 0,05. O primeiro 

valor (mínimo) foi registado na dimensão clareza de sentimentos na Zona Sul e 

o segundo (máximo) na dimensão reparação emocional na Zona Norte. 

Verificou-se, também, que a Zona Norte registou valore médios superiores nas 

dimensões clareza de sentimentos e reparação emocional, enquanto a Zona 

Sul registou valores médios superiores na dimensão atenção às emoções. 

Aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov  (quadro 27), no 

sentido de verificar qual o teste mais adequado para testar se as diferenças 

Zona 
          Escalão 

Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

N
o

rt
e

 
(J

u
ve

n
is

) Atenção às emoções 64 1,95 3,43 3,0727 0,36424 

Clareza de sentimentos 64 1,80 3,68 3,0102 0,34103 

Reparação emocional 64 2,43 3,30 3,1575 0,23635 

Su
l 

(J
u

ve
n

is
) Atenção às emoções 64 2,18 3,68 3,0901 0,36082 

Clareza de sentimentos 64 1,80 3,68 2,9516 0,32799 

Reparação emocional 64 2,30 3,18 3,100 0,21299 

Quadro 26– Resultados médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP, Zonas Norte e Sul (escalão Juvenil)  
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existentes entre a Zona Norte e a Zona Sul – escalão juvenil – são, ou não, 

estatisticamente significativas, constatou-se que o teste – t é adequado para a 

dimensão atenção às emoções e clareza de sentimentos, sendo o teste não 

paramétrico de Mann – Whitney mais adequado para a dimensão reparação 

emocional. 

 

 

Desta forma, de acordo com os resultados obtidos no teste de 

normalidade, foi aplicado o teste – t nas dimensões atenção às emoções e 

clareza de sentimentos e o teste não paramétrico de Mann – Whitney na 

dimensão reparação emocional, cujos valores (p) estão transcritos no quadro 

28 e que permitem verificar a existência, ou não, de diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

 Zona Kolmogorov-Smirnov-Z Sig. 

Atenção às emoções 
Norte 0.922 0.363 

Sul 1.094 0.182 

Clareza de sentimentos 
Norte 1,081 0,193 

Sul 1,277 0,077 

Reparação emocional 
Norte 1.838 0.002 

Sul 2.089 0.000 

 Juvenis  

Dimensões da IEP 

Zona Norte 
N=64 

Zona Sul 
N=64 

p 
M±dp 

 
M±dp 

 

Atenção às emoções 3,0727±0,36424 3,0901±0,36082 0,786 

Clareza de sentimentos 3,0102±0,34103 2,9516±0,32799 0,323 

Reparação do estado 
emocional 

3,1575±0,23635 3,1000±0,21299 0,150 

Quadro 27 – Teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov aplicada às Zonas Norte e Sul (escalão juvenil) 

 

Quadro 28 – Diferenças (p) verificadas entre a Zona Norte e a Zona Sul nas três dimensões da IEP (escalão juvenil)  
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Analisando o quadro 28, verifica-se que não se registam diferenças 

estatisticamente significativas entre as Zonas Norte e Sul, relativamente ao 

escalão juvenil e nas três dimensões da IEP, considerando um nível de 

significância de 5% (p<0,05). 

 

3.7.Considerando: Zona Norte/ Zona Sul (Juniores) 

 

O quadro 29 permite comparar a Zona Norte com a Zona Sul, apresentando 

os valore médios obtidos em cada uma das três dimensões da IEP, no que 

respeita ao escalão júnior. 

Quadro 29 – Resultados médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP Zonas Norte e Sul (escalão júnior) 

Zona 
        Escalão 

Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Z.
N

o
rt

e 
(J

u
n

io
r)

 Atenção às emoções 64 1,93 3,55 3,0316 0,38378 

Clareza de sentimentos 64 1,80 3,93 3,0727 0,33738 

Reparação emocional 64 2,18 3,68 3,2660 0,29044 

Z.
Su

l 
(J

u
n

io
r)

 Atenção às emoções 64 1,95 3,55 3,1332 0,32370 

Clareza de sentimentos 64 2,18 3,93 3,0785 0,32926 

Reparação emocional 64 2,18 3,68 3,2738 0,29177 

 

Através da leitura do quadro 29, verifica-se que, relacionando os valores 

médios obtidos para cada uma das dimensões da IEP, estes são, em todas 

elas, superiores a 3,031, registando o valor médio máximo 3,273, sendo o valor 

do desvio padrão inferior a 0,5. Regista-se, ainda, que o valor médio mínimo foi 

encontrado na Zona Norte (atenção às emoções) e o máximo na Zona Sul 

(reparação emocional). Acrescenta-se que a Zona Sul registou valores médios 

superiores à Zona Norte nas três dimensões da IEP. 

Aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov (quadro 30), 

para verificar qual o teste mais adequado para testar se as diferenças 

existentes entre a Zona Norte e a Zona Sul – escalão júnior – são, ou não, 
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estatisticamente significativas, observa-se que o teste – t é adequado para as 

três dimensões da IEP. 

 

 Zona Kolmogorov-Smirnov-Z Sig. 

Atenção às emoções 
Norte 0.956 0.320 

Sul 1.125 0.159 

Clareza de sentimentos 
Norte 1.339 0.055 

Sul 0.888 0.410 

Reparação emocional 
Norte 1.301 0.068 

Sul 1.218 0.103 

 

Assim, tendo em consideração os resultados do teste de normalidade foi 

aplicado o teste – t nas três dimensões, cujos valores (p) estão registados no 

quadro 31 e que permitem verificar a existência, ou não, de diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

 

Tendo em atenção os valores (p) obtidos (quadro 31), verifica-se que 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

 Juniores  

Dimensões da IEP 

Zona Norte  
N=64 

Zona Sul 
N=64 

p 
M±dp 

 
M±dp 

 

Atenção às emoções 3,0316±0,38378 3,1332±0,32370 0,108 

Clareza de sentimentos 3,0727±0,33738 3,0785±0,32926 0,926 

Reparação emocional 3,2660±0,29044 3,2738±0,29177 0,880 

Quadro 31 – Diferenças (p) entre as Zonas Norte e Sul (escalão júnior) 

 

Quadro 30 – Teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov aplicado às Zonas Norte e Sul (escalão júnior) 
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Zonas Norte e Sul – escalão júnior – nas três dimensões da IEP, considerando 

um nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

3.8.Considerando: Zona Norte/Zona Sul (Juvenis+Juniores) 

 

O quadro 32 permite comparar a Zona Norte coma Zona Sul, apresentando 

os valores médios obtidos em cada uma das três dimensões da IEP, no que 

respeita ao total da amostra, para cada zona, adicionando para o efeito 

Juvenis+Juniores – relativamente à Zona Norte – e, da mesma forma, 

Juvenis+Juniores – relativamente à Zona Sul. Assim podem-se comparar todos 

os sujeitos da amostra da Zona Norte, com todos os sujeitos da amostra da 

Zona Sul, independentemente do escalão em que competem. 

 

 

Como se observa no quadro 32 o valor médio mínimo (3.015) regista-se na 

Zona Sul na dimensão clareza de sentimentos e o valor médio máximo (3.212) 

na Zona Norte na dimensão reparação emocional, sendo os valores de desvio 

padrão inferiores a 0,5. Pode-se, ainda, constatar que a Zona Norte obteve 

valores médios superiores à Zona Sul nas dimensões clareza de sentimentos e 

Zona 
        Escalão 

Dimensões da IEP N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Z.
N

o
rt

e 

(J
u

ve
n

il+
Ju

ni
o

r)
 

Atenção às emoções 128 1,93 3,55 3,0521 0,37323 

Clareza de sentimentos 128 1,80 3,93 3,0414 0,33933 

Reparação emocional 128 2,18 3,68 3,2122 0,26950 

Z.
Su

l 

(J
u

ve
n

il+
Ju

ni
o

r)
 

Atenção às emoções 128 1,95 3,68 3,1118 0,34194 

Clareza de sentimentos 128 1,80 3,93 3,0150 0,33347 

Reparação emocional 128 2,18 3,68 3,1876 0,26926 

Quadro 32 – Resultados médios obtidos pelos sujeitos nas três dimensões da IEP Zonas Norte e Sul (escalão 

juvenil + escalão júnior) 
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reparação emocional, enquanto que a Zona Sul registou valores superiores na 

dimensão atenção às emoções. 

Aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov (quadro 33) para 

verificar qual o teste que é mais adequado para testar se as diferenças 

existentes entre as Zonas Norte e Sul – considerando Juvenis+Juniores em 

cada uma das zonas – são, ou não, estatisticamente significativas, constata-se 

que o teste – t é adequado para a dimensão atenção às emoções, sendo o 

teste não paramétrico de Mann – Whitney mais adequado para as outras duas 

dimensões (clareza de sentimentos e reparação emocional). 

Quadro 33 – Teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov aplicado às Zonas Norte e Sul (escalão juvenil + 

escalão júnior) 

 Zona Kolmogorov-Smirnov-Z Sig. 

Atenção às emoções 
Norte 1.015 0.255 

Sul 1.132 0.154 

Clareza de sentimentos 
Norte 1.686 0.007 

Sul 1.404 0.039 

Reparação emocional 
Norte 1.858 0.002 

Sul 2.211 0.000 

 

Considerando os resultados obtidos no teste de normalidade, aplicam-se 

o teste – t (atenção às emoções) e o teste não paramétrico de Mann – Whitney 

(clareza de sentimentos e reparação emocional), cujos valores (p) se registam 

no quadro 34 e que permitem verificar a existência, ou não, de diferenças 

estatisticamente significativas. 
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De acordo com os valores (p) obtidos (quadro 34), verifica-se que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre as Zonas Norte e Sul – 

considerando Juvenis+Juniores – nas três dimensões da IEP, considerando um 

nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

4.Interpretação dos Resultados 

 

Na interpretação dos resultados obtidos, e por questão de facilidade de 

leitura dos mesmos, optámos por seguir uma ordem sequencial idêntica à que 

utilizámos no segmento anterior. 

 

 

4.1. Em função do total da Amostra 

 

 

Uma análise dos resultados obtidos em cada uma das dimensões da IEP 

para o total da amostra permite-nos verificar a existência de desempenhos 

cujos valores médios se situam num nível intermédio da escala utilizada no 

questionário, com distribuições muito próximas, compreendidas entre 3,028 e 

3,199, o que nos permite concluir que os sujeitos da amostra percepcionam, 

compreendem e regulam os seus estados emocionais de forma idêntica. 

 Juvenis+Juniores  

Dimensões da IEP 

Zona Norte 
N=128 

Zona Sul 
N=128 

p 
M±dp 

 
M±dp 

 

Atenção às emoções 3,0521±0,37323 3,1118±0,34194 0,182 

Clareza de 
sentimentos 

3,0414±0,33933 3,0150±0,33347 0,530 

Reparação  emocional 
 

3,2122±0,26950 3,1876±0,26926 0,517 

Quadro 34 – Diferenças (p) verificadas entre as Zonas Norte e Sul (escalão juvenil+escalão júnior) 

 



104 
 

Dito de outra forma, os resultados obtidos permitem concluir que, ao 

nível do modo como sentem e expressam os seus sentimentos, como 

compreendem os seus estados emocionais e como os regulam, não existem 

diferenças dignas de registo. 

 

 

4.2. Em função dos escalões e das zonas em que competem 

 

 

Dado o número de combinações possíveis neste domínio de análise, 

decidimos individualizá-las de modo a permitir uma leitura mais facilitada dos 

dados. 

 

4.2.1. Juvenis/Juniores (Zona Norte) 

 

Comparando os dois escalões apenas no que respeita à Zona Norte, os 

resultados médios obtidos permitem-nos constatar que nas dimensões clareza 

de sentimentos e reparação emocional os atletas do escalão júnior obtêm 

valores superiores aos obtidos pelos atletas do escalão juvenil. Saliente-se que 

no caso da dimensão reparação emocional as diferenças registadas são 

estatisticamente significativas. 

O mesmo não acontece na dimensão atenção às emoções em que os 

atletas do escalão juvenil registaram valores médios ligeiramente superiores 

aos do outro escalão. 

Os resultados apresentados permitem-nos concluir que, na Zona Norte, 

à excepção da dimensão reparação emocional, a IEP não regista grandes 

variações em função do escalão etário 

. 
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4.2.2. Juvenis/Juniores (Zona Sul) 

 

Apreciando agora os resultados para os mesmos escalões mas no que 

respeita à Zona Sul, a situação configura-se com contornos distintos. Nas três 

dimensões da IEP o escalão júnior apresenta sempre valores médios de 

resposta superiores ao escalão juvenil. 

Registe-se, ainda, que nas dimensões clareza de sentimentos e 

reparação emocional as diferenças obtidas entre os dois escalões são 

estatisticamente significativas, o que denota uma certa tendência do escalão 

júnior obter resultados médios superiores. 

 

4.2.3. Juvenis/Juniores (Zona Norte + Zona Sul) 

 

Convém referir que a opção por esta combinação, em que se associam 

todos os atletas juvenis e juniores que integram a amostra, independentemente 

da zona em que competem, permite comparar o que se passa em termos de 

IEP entre a globalidade dos escalões em análise. 

Uma análise mais cuidada dos resultados obtidos permite verificar que 

em todas as dimensões da IEP o escalão júnior apresenta valores médios 

superiores aos valores apresentados pelos atletas do escalão juvenil, embora 

seja de ter em conta que nas dimensões clareza de sentimentos e reparação 

emocional as diferenças que existem são estatisticamente significativas. 

Também a um nível mais global se verifica uma tendência para uma 

certa supremacia, em termos de resultados médios, do escalão júnior. 
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4.2.4. Zona Norte / Zona Sul (Juvenis) 

 

No que respeita ao escalão juvenil, se compararmos a Zona Norte com a 

Zona Sul, verifica-se que os resultados relativos à Zona Sul, nas dimensões 

clareza de sentimentos e reparação emocional, são inferiores aos obtidos pelos 

atletas que competem da Zona Norte. 

Na dimensão atenção às emoções a situação é inversa, uma vez que os 

valores obtidos junto dos atletas da Zona Sul são superiores ao da Zona Norte. 

Em qualquer dos casos as diferenças encontradas não são 

estatisticamente significativas, o que nos permite inferir que a região onde os 

atletas competem não influencia de forma significativa os valores da IEP. 

 

4.2.5. Zona Norte / Zona Sul (Juniores) 

 

Comparando o que se verifica nos resultados obtidos entre os juniores 

da Zona Norte e da Zona Sul verifica-se que os valores médios obtidos pelos 

juniores da Zona Sul são, nas três dimensões da IEP, ligeiramente superiores 

aos obtidos pelos juniores da Zona Norte, embora as diferenças não sejam 

estatisticamente significativas. 

s resultados em apreço permitem-nos concluir que o factor localização 

geográfica não interfere de forma significativa com a IEP dos atletas do escalão 

júnior. 

 

4.2.6. Zona Norte / Zona Sul (Juniores + Juniores) 

 

Numa última combinação possível, decidimos comparar os resultados 

obtidos para a IEP entre as Zonas Norte e Sul, envolvendo todos os atletas de 

cada uma das zonas, independentemente do seu escalão competitivo. 
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A análise dos resultados permite-nos verificar que, quando associamos 

todos os atletas da Zona Norte e todos os atletas da Zona Sul, se verifica que 

nesta última, nas dimensões clareza de sentimentos e reparação emocional, se 

registam valores médios inferiores aos valores encontrados para as mesmas 

dimensões na Zona Norte. Na dimensão atenção às dimensões a situação 

inverte-se, uma vez que os valores obtidos pelos atletas da Zona Norte são 

inferiores aos da Zona Sul. 

Em qualquer dos casos as diferenças não são estaticamente 

significativas, o que, também neste caso, nos permite concluir que a zona 

competitiva não tem influência marcante na IEP dos atletas que integram a 

amostra. 
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Considerações Finais 
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Em jeito de balanço final, e sem qualquer veleidade de generalizar os 

resultados obtidos através deste estudo, os dados permitem-nos identificar 

alguns aspectos dignos de registo e que não podemos deixar de referir. 

Desde logo, o facto de os valores obtidos nas três dimensões da IEP, 

nos dois escalões competitivos e entre as Zonas Norte e Sul, não 

apresentarem grande dispersão, embora sejam de assinalar algumas 

diferenças significativas. Nas combinações efectuadas, constatamos que os 

resultados entre as zonas competitivas (Norte/Sul) não apresentam diferenças 

dignas de registo, o mesmo não sucedendo quando se comparam os dois 

escalões competitivos, onde verifica a tendência de os atletas do escalão júnior 

apresentarem, em duas dimensões – clareza de sentimentos e reparação 

emocional –, valores médios superiores aos atletas do outro escalão, aspectos 

que nos indiciam que a IEP poderá aumentar em função da idade. Uma 

conclusão que, apesar dos escalões etários considerados serem muito 

próximos, vem ao encontro de outros estudos, entre os quais se refere o 

realizado por Kafetsios (2004), que aplicou o teste de inteligência emocional 

(MSCEIT V 2.0) de Mayer, Salovey & Caruso (2001), numa amostra constituída 

por 239 indivíduos, com idades compreendidas entre os 16 e 66 anos, tendo-se 

verificado que os grupos etários mais avançados obtiveram valores médios 

mais elevados em três das quatro dimensões da IE avaliadas, facilitação, 

compreensão e gestão das emoções. 

Goleman et. al. (2003) apontam claramente na mesma direcção, 

defendendo que a IE é um conjunto de competências com tendência para 

evoluir positivamente à medida que a idade aumenta.  

Ainda neste domínio, não podemos deixar de ter em conta que os 

resultados obtidos na dimensão atenção às emoções não confirmam a 

tendência referida, mas apenas na Zona Norte, onde o escalão juvenil 

apresenta resultados ligeiramente superiores aos obtidos no escalão júnior, o 

que, em nosso entender, não afecta as conclusões evidenciadas 

anteriormente. 
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Segundo Totterdell & Leach (2001), o controlo emocional está associado 

com os estados emocionais e com o rendimento dos atletas, partindo do 

principio de que indivíduos que conseguem controlar eficazmente as suas 

emoções poderão utilizar essas experiências emotivas durante a competição, 

de forma a terem um melhor rendimento. Este conceito de controlo emocional 

encontra-se em conformidade com o conceito de inteligência emocional, 

definido como a capacidade de controlar sentimentos e emoções, separando-

os e utilizando-os de forma a orientar o pensamento e as acções (Salovey & 

Mayer, 1990). Tendo esta ideia em mente, Meyer e Fletcher (2007), defendem 

que os psicólogos do desporto em colaboração com os treinadores devem 

procurar suscitar e desenvolver a inteligência emocional dos atletas com quem 

trabalham, no sentido de melhorar o seu rendimento desportivo. 

Assim, antes de terminar estas considerações, não podemos deixar de 

referir que este estudo, pesem embora as limitações a que esteve sujeito, 

resultantes, em grande parte, da dificuldade em encontrar investigação 

desenvolvida nesta área e na falta de colaboração dos clubes, despertou em 

nós a vontade de vir a aprofundar a investigação em torno desta temática. 

Nesta perspectiva, não podemos deixar de evidenciar algumas linhas de 

investigação futuras. Desde logo, consideramos da maior pertinência a 

consecução de um estudo que permita compreender a relação entre a IEP e o 

rendimento desportivo em atletas de alta competição. Além disso, um estudo 

sobre a IEP e sua relação com o desempenho de distintos actores desportivos, 

em particular árbitros e treinadores, poderia constituir-se como um contributo 

decisivo para compreender as dinâmicas que se geram em alta competição no 

âmbito do futebol, em particular e, também, dentro de outras modalidades 

desportivas. 
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QUESTIONÁRIO 

 

 Este questionário destina-se exclusivamente  a ser utilizado na 

elaboração de uma dissertação de mestrado em “Alto rendimento Desportivo”, a 

ser apresentada  à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 No questionário encontrará algumas afirmações sobre as suas emoções e 

sentimentos. 

 Leia atentamente cada frase e indique, por favor, o grau em que está de 

acordo ou desacordo com cada uma delas marcando com X o número que mais 

se aproxima das suas preferências. 

 Tenha sempre presente que não há respostas certas ou erradas, nem 

respostas boas ou más. Não gaste muito tempo a pensar em cada resposta. 

 Agradecemos a sua colaboração. 

 (Não assine este documento, as suas respostas são anónimas e confidenciais). 

 

Dados Pessoais 

Data de Nascimento:  Ano _____  Mês _____  Dia _____ 

Nacionalidade: ________________     

 Residência:   Conselho  ___________________ 

Com quem vive:  Família (Pais)      Só Pai        Só Mãe       Lar do Clube      

         Outro 

Profissão dos pais: Pai __________  Mãe ____________  

Habilitações Literárias: Ano que frequenta: ______ Outra situação: ________ 

Escalão em que compete: Juvenil      (Série A     B    C    D    ) Junior       

(Zona    Norte      Sul    ) 

Número de vezes que treina por semana: __________ 

Período de treino: manhã       ;   tarde      ;  noite        

Duração média do treino: _____ minutos 

Posição em que joga habitualmente: GR      Defesa     Médio     Avançado  
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Há quanto tempo pratica futebol: Pré-escolas ___ anos;  Escolas ___ anos;  

Infantis ___ anos;  Iniciados ___ anos;  Juvenis ___ anos;  Juniores ___ anos. 

Pratica/praticou outra modalidade desportiva? Sim      Não     Qual? ______ 

A nível federado: Sim      Não      A nível do desporto escolar: Sim     Não      

 

 

QUESTIONÁRIO TMMS - 24 

1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo em 
Parte 

Concordo 
Plenamente 

 
1. Presto muita atenção aos meus sentimentos  

1  2  3  4  5 

2. Preocupo-me muito com os meus sentimentos.                             
 

        1  2  3  4  5 

3. Acho que é útil pensar nas minhas emoções  1  2  3  4  5 

4. Vale a pena prestar atenção às minhas emoções e estados de espírito. 
 

1  2  3  4  5 

5. Deixo que os meus sentimentos se intrometam com os meus 
pensamentos. 

 
        1  2  3  4  5 

6. Penso constantemente no meu estado de espírito. 
 

1  2  3  4  5 

7. Penso muitas vezes nos meus sentimentos. 
 

        1  2  3  4  5 

8. Presto muita atenção àquilo que sinto. 
 

 1  2  3  4  5 

9. Normalmente sei o que estou a sentir. 
 

1  2  3  4  5 

10. Muitas vezes consigo saber aquilo que sinto. 
 

        1  2  3  4  5 

11. Quase sempre sei exactamente aquilo que sinto. 
 

1  2  3  4  5 

12. Normalmente conheço os meus sentimentos sobre as pessoas ou 
qualquer assunto. 

 
        1  2  3  4  5 
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13. Tenho, muitas vezes, consciência do que sinto sobre qualquer 
assunto. 

 
 1  2  3  4  5 

14. Consigo dizer sempre o que sinto. 
 

1  2  3  4  5 

15. Às vezes, consigo dizer o que sinto. 
 

        1  2  3  4  5 

16. Consigo perceber aquilo que sinto. 
 

        1  2  3  4  5 

17. Embora, por vezes, esteja triste tenho, quase sempre, uma atitude 
optimista. 

 
 1  2  3  4  5 

18. Mesmo que me sinta mal, tento pensar em coisas agradáveis. 
 

1  2  3  4  5 

19. Quando me aborreço, penso nas coisas agradáveis da vida. 
 

        1  2  3  4  5 

20. Tento ter pensamentos positivos mesmo que me sinta mal. 
 

        1  2  3  4  5 

21. Se sinto que estou a perder a cabeça, tento acalmar-me. 
 

        1  2  3  4  5 

22. Preocupo-me em manter um bom estado de espírito. 
 

 1  2  3  4  5 

23. Tenho sempre muita energia quando estou feliz. 
 

1  2  3  4  5 

24. Quando estou zangado procuro mudar a minha disposição. 
 

        1  2  3  4  5 

 



 
 

 


