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reSumo

o objectivo deste estudo consistiu em explorar as associações entre a percepção de 

ameaça, regulação emocional e outros construtos psicológicos associados ao desempe-

nho e sucesso desportivo. os participantes foram 103 jovens atletas de um clube de fute-

bol profissional. Foi administrado um "Questionário de avaliação psicológica" que incluía 

medidas psicológicas de regulação emocional, autocontrolo, perfeccionismo, percepção 

de ameaça, objectivos de realização e ansiedade do rendimento. além da identificação 

dos principais conteúdos das percepções de ameaça nos jovens atletas, os resultados 

evidenciam que vários factores e processos cognitivos e motivacionais estão envolvidos 

diferencialmente na predição das estratégias de regulação emocional utilizadas pelos 

atletas durante a competição desportiva. os resultados são discutidos em termos da 

investigação e das suas implicações teóricas e práticas para o contexto desportivo.
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nature of threat perception 

and predictors of emotion regulation 

strategies in competitive sport: 

a study of talented soccer players. 

AbSTrAcT

the purpose of this study was to explore the associations between 

threat perception, emotional regulation and other psychological con-

structs linked with sports performance and success. Within a sample of 

103 young athletes from a major portuguese professional soccer club, a 

"psychological evaluation Questionnaire" was administered to the ath-

letes containing several instruments and psychological measures: emo-

tional regulation, self-control, perfectionism, threat appraisal, achieve-

ment goals and performance anxiety. besides pointing out the main 

contents of threat perceptions in young athletes, the results show that 

several cognitive and motivational factors and processes are related in 

different ways with the prediction of the emotional regulation strategies 

used by athletes during sport competition. the results of this investi-

gation are then discussed in the light of both practical and theoretical 

implications for the sport context.
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04INTroDuÇÃo

o contexto desportivo, dada a sua singularidade, mostra-se um contexto único, onde a inten-

sidade das emoções vividas não é, necessariamente, a mesma que é vivida em outros con-

textos de realização. a influência das emoções no rendimento dos atletas está bem patente 

não só no relato dos mesmos, como nas diversas investigações que têm vindo a ser desen-

volvidas na área nas últimas décadas (3, 4, 7, 21, 28). neste sentido, por serem um factor crítico 

no rendimento individual e/ ou colectivo, as emoções têm gerado um crescente interesse e 

reconhecimento da necessidade de uma visão mais equilibrada deste fenómeno (11, 19).

a resposta emocional ocorre perante a percepção de que algo importante para o bem-

-estar pessoal está “em jogo” na situação. por sua vez, a avaliação dos recursos pessoais

para lidar com as exigências da situação conduz à atribuição de um significado a essa

situação: ganho, perda, desafio ou ameaça (20, 21). Cada resposta emocional relaciona-se,

então, com o padrão de avaliação efectuado. as situações que satisfazem, ou parecem vir

a satisfazer, as necessidades individuais tendem a gerar emoções positivas. pelo contrário,

as emoções negativas tendem a surgir perante situações que não satisfazem as necessi-

dades individuais (15). desta forma, é “impensável” separar as emoções dos aspectos cog-

nitivos e motivacionais, dado que na sua ausência não passariam de activações. de facto,

na avaliação das exigências da situação e dos recursos pessoais para as enfrentar, são

fundamentais aspectos como a relevância da situação para os objectivos pessoais e os

recursos para lidar com as exigências da situação (20, 21). assim, as emoções experienciadas

e os comportamentos delas resultantes têm por base os significados atribuídos à situação.

no mesmo sentido, são as avaliações cognitivas realizadas pelo sujeito, e não a situação

em si, que influenciam tanto a qualidade como a intensidade da emoção experienciada. o

seu estudo deve, portanto, incluir variáveis de natureza cognitiva, motivacional e relacio-

nal, assim como os processos envolvidos na sua activação e manutenção (7, 17, 21).

mas o resultado emocional de uma situação também se deve à forma como é esperado 

lidar com as exigências dessa situação: as estratégias de coping utilizadas. para lazarus 
(21) as estratégias de coping relacionam-se com a forma como as emoções são geradas e

reguladas e surgem após a emergência de uma resposta emocional, resultante da atri-

buição de um significado à situação. outros autores realçam a importância dos objectivos

pessoais para a situação na emergência de estados emocionais (24, 26). as avaliações cog-

nitivas relativas à situação, das quais resultam estados emocionais, também se centram

na importância dos objectivos pretendidos, assim como na controlabilidade sobre eles, na

congruência entre o que queremos e o que fazemos para o conseguir e nas percepções de

auto-eficácia existentes. pekrun e colaboradores (24), por exemplo, em contextos académi-

cos, encontraram evidência para relações diferenciais entre as orientações motivacionais

dos indivíduos e os seus estados emocionais.



outra dimensão que se tem revelado importante na emergência de respostas emocionais 

é o traço perfeccionista do indivíduo. o perfeccionismo, um traço multidimensional e multifa-

cetado de personalidade (33), é comummente expresso através de esforços pessoais para al-

cançar rendimentos excelentes e pela criação de padrões elevados de rendimento, podendo 

ser acompanhado por tendências excessivamente críticas de avaliação (32). a sua influência, 

directa ou indirecta, na emergência de respostas emocionais está bem manifesta em diver-

sas investigações na área: relações com stress, avaliações cognitivas e burnout (34), orienta-

ções motivacionais (35) e com emoções como a ansiedade (33), orgulho, vergonha e culpa (31).

assim, as respostas emocionais do atleta durante a competição e a sua capacidade para 

as regular, de forma a experienciar as emoções mais adequadas para a competição, pa-

recem ser uma competência essencial para o sucesso desportivo. saber gerir situações 

exigentes é uma característica fundamental para atletas excelentes (25), não só para com-

petirem ao seu melhor nível, como para tornar gratificante a experiência desportiva (22). 

torna-se, então, importante que o indivíduo aprenda a lidar com fortes e, por vezes, con-

traproducentes acções que fazem parte do seu “leque emocional”, sendo a sua regulação 

uma componente crucial. a compreensão das emoções que são activadas antes, durante 

e depois da competição, a vulnerabilidade pessoal a essas emoções e a melhor forma de 

lidar com elas são, assim, aspectos essenciais para o sucesso desportivo (21). os proces-

sos de regulação emocional referem-se, portanto, a processos pelos quais os indivíduos 

influenciam as emoções que têm, quando as têm e como experienciam e expressam essas 

emoções. pode ser um processo controlado ou automático, consciente ou inconsciente e 

que envolve tanto a iniciação como a manutenção de respostas emocionais (17, 23). mas a 

regulação emocional não se limita apenas à diminuição ou paragem de estados emocionais 

negativos. pelo contrário, para Gross (16), esta também envolve a intensificação ou geração 

de estado emocionais negativos, bem como a diminuição de estados emocionais positivos, 

dependendo dos objetivos pessoais.

schutz e davis (26) apresentam um modelo de regulação emocional, englobado no contexto 

da auto-regulação, segundo o qual os processos de regulação emocional que ocorrem du-

rante a execução de uma tarefa podem ser distinguidos em processos de regulação centra-

dos na tarefa, centrados nas emoções ou nas suas avaliações cognitivas, dependendo dos 

aspectos em que o indivíduo centra a sua atenção. os processos centrados na tarefa englo-

bam a iniciação, continuação ou recuperação da atenção para a execução da tarefa. ou seja, 

a atenção do indivíduo é centrada na actividade. as estratégias mais frequentes agrupam-se 

em três categorias: estratégias e pensamentos centrados na tarefa, estratégias de redução 

da tensão e processos de reavaliação da importância da situação. por sua vez, os processos 

centrados nas emoções envolvem a focalização no próprio e nas suas emoções (agradáveis 

ou desagradáveis), relacionadas com a tarefa que está a executar. estes processos podem 
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04envolver o afastamento da atenção da realização tarefa e a sua focalização nas suas emo-

ções e pensamentos, agrupando-se em duas categorias principais: “pensamento desejoso” 

(desejar que o problema simplesmente desapareça) e autoculpabilização. por fim, os pro-

cessos centrados nas avaliações cognitivas referem-se às estratégias utilizadas sobre as in-

terpretações pessoais da situação. estes processos centram-se na importância da situação, 

na congruência da situação para os objectivos pessoais, na controlabilidade pessoal sobre a 

situação e na potencialidade para lidar com as possíveis dificuldades (26). para estes autores, 

a regulação de emoções não é efectuada da mesma forma de indivíduo para indivíduo, nem o 

mesmo indivíduo utiliza a mesma estratégia nas diversas situações, tendo a literatura apre-

sentado diversos processos de regulação emocional (10, 27).

o comportamento dirigido para objectivos (nomeadamente para elevados níveis de 

rendimento) e a luta pela excelência em contextos de realização parecem implicar um 

conjunto de processos e estratégias de auto-regulação, incluindo não só processos de fo-

calização na tarefa mas, igualmente, processos de regulação cognitiva e emocional (27). 

assim, parece ser evidente a necessidade de estudos que procurem integrar as diferentes 

dimensões do perfeccionismo com objectivos e processos motivacionais associados, mas 

também com processos e competências de regulação emocional durante a competição 

desportiva. o estudo dos antecedentes e do desenvolvimento das diferentes dimensões 

de regulação emocional, e o modo como se relacionam com construtos motivacionais e 

emocionais parece ser particularmente pertinente junto de populações de atletas com ele-

vados níveis de rendimento e sucesso desportivo. procurando integrar alguns domínios de 

investigação que têm vindo a desenvolver-se de forma isolada (e.g., motivação, emoção), 

pretende-se, neste estudo, clarificar as relações e papéis de importantes processos moti-

vacionais e emocionais, com alguma frequência associados à “luta pela excelência”. dada 

a importância, e necessidade real, dos atletas saberem regular as suas emoções durante a 

competição desportiva, o presente estudo, realizado no âmbito de um projecto mais vasto, 

pretende, para além da identificação das principais fontes de ameaça dos atletas, perceber 

quais os principais preditores cognitivos, motivacionais e afectivos de cada estratégia de 

regulação emocional utilizada pelos atletas durante a competição desportiva.

meToDoLoGIA

PARTiCiPANTES

a amostra deste estudo é uma amostra de conveniência (1) constituída por jovens atletas 

praticantes de futebol, referentes a vários escalões competitivos: iniciados (sub14, sub15), 

juvenis (sub16, sub17) e juniores (sub19), de um dos principais clubes de futebol da 1ª 

divisão nacional portuguesa. participaram no estudo um total de 103 atletas do sexo mas-

culino, com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos de idade (m = 15.77, dp = 1.48). 



iNSTRUMENTOS E MEDiDAS

em função dos objectivos definidos e variáveis em estudo, foram utilizados os seguintes 

instrumentos:

Escala de Avaliação Cognitiva da Competição – Percepção de Ameaça. Consiste numa escala 

destinada a avaliar o estilo geral de avaliação cognitiva primária. ou seja, avalia “o que 

está em jogo” na competição desportiva, na perspectiva de cada atleta, e que os leva a 

experienciarem stress e ansiedade na competição desportiva (4, 5, 11). esta escala inclui 8 

itens respondidos numa escala tipo likert de 5 pontos (1 = não se aplica; 5 = aplica-se 

muito). no presente estudo foi acrescentado um novo item (relacionado com a percepção 

de ameaça à imagem pessoal gerada pela internet e redes sociais). assim, o score total da 

versão actual da eaCC-pa (9 itens), resultante da soma dos valores atribuídos a cada item, 

pode variar entre um valor mínimo de nove e um máximo de 45. os scores mais elevados 

reflectem a tendência para percepcionar a competição desportiva como mais ameaçadora 

ou para percepcionar níveis mais elevados de ameaça ao ego, à auto-estima e ao bem-estar 

pessoal, gerados pela competição. para esta escala, no presente estudo foi obtido um co-

eficiente de fidelidade de .80.

Escala de Ansiedade no Desporto. trata-se de uma versão traduzida e adaptada (8) da Sport 

Anxiety Scale – 2 (sas-2) (29). esta escala pretende avaliar, multidimensionalmente, o 

traço de ansiedade. avalia as diferenças individuais no traço de ansiedade somática e nas 

duas dimensões da ansiedade cognitiva – preocupação e perturbação de concentração. 

Constituída por um total de 15 itens que se distribuem pelas 3 subescalas (5 itens por 

escala). os sujeitos respondem numa escala de likert de 4 pontos e o score total da ead-2 

representa um “índice geral da ansiedade do rendimento desportivo” (29) (p. 487). os coefi-

cientes de fidelidade encontrados neste estudo foram de .84, .69 e .69 para as subescalas 

de preocupação, ansiedade somática e perturbação da concentração, respectivamente. 

para a escala total, o valor de alfa obtido foi de .78.

Escala de Objectivos de Realização no Desporto Juvenil. a versão utilizada (6) da Achieve-

ment Goal Scale for Youth Sports (9) foi desenvolvida com o objectivo de avaliar os objecti-

vos de realização em jovens atletas. é constituída por 12 itens que se distribuem por duas 

sub-escalas, objectivos de mestria (6 itens) e objectivos orientados para o ego (6 itens). os 

atletas respondem às questões numa escala tipo likert de 5 pontos (1 = nada verdadeiro 

a 5 = muito verdadeiro). o score de cada subescala é calculado através do somatório dos 

itens que a constituem. neste estudo, foi obtido um coeficiente alfa de fidelidade de .84 

para a escala total. as subescalas de objectivos orientados para a mestria e de objectivos 

orientados para o ego obtiveram, respectivamente, valores de de .70 e .88. 
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04Escala de Perfeccionismo Durante o Treino e a Competição. Foi utilizada uma versão tradu-

zida e adaptada para a língua portuguesa (6) do “inventário multidimensional de perfeccio-

nismo no desporto” (35) constituída por 18 itens que avaliam três dimensões: a) a luta pela 

perfeição, b) reacções negativas à imperfeição, e c) pressão percebida para ser perfeito, 

pelo treinador. os itens são respondidos numa escala de 6 pontos (de 1 = nunca” a 6 = 

sempre). adicionalmente, no presente estudo, recorreu-se à sub-escala de expectativas e 

pressões parentais da Multidimensional Perfeccionism Scale (13), que avalia uma das seis 

dimensões distintas desta medida de perfeccionismo no desporto: preocupação com os er-

ros, padrões pessoais, expectativas parentais, críticas parentais, expectativas do treinador 

e críticas do treinador. este questionário é respondido numa escala tipo likert de 5 pontos 

(de 1 = discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente). Valores mais elevados, em cada 

escala, correspondem a elevados níveis de perfeccionismo na dimensão correspondente. 

para as sub-escalas de pressão parental percebia, luta pela perfeição, reacções negativas 

à imperfeição e pressão para ser perfeito pelo treinador foram obtidos, neste estudo, os 

seguintes coeficientes de fidelidade: .68, .79, .83 e .87, respectivamente.

Escala de Regulação Emocional Durante a Competição Desportiva. em situações de testes e 

exames escolares, schutz e colaboradores (27) desenvolveram um instrumento para avaliar 

a regulação emocional durante a realização dos testes (Emotional Regulation during Test-

-Taking; ert), que inclui 38 itens distribuídos por quatro dimensões (processos de avaliação

cognitiva, processos de focalização na tarefa, processos de refocalização na tarefa, e pro-

cessos focalizados nas emoções). adicionalmente inclui oito subescalas, correspondentes a

outras tantas estratégias de regulação emocional (duas por cada processo). a versão “es-

cala de regulação emocional durante a Competição desportiva – erdCd” utilizada, é uma

versão desenvolvida e adaptada para contextos desportivos (6) da ert e inclui, igualmente,

38 itens, respondidos em escalas tipo likert de 5 pontos (de 1 = Quase nunca a 5 = a maior

parte das vezes). neste estudo exploratório, os coeficientes de fidelidade (alfas) encontra-

dos foram de .83 para a subescala de congruência de objectivos, .69 para a eficácia na reso-

lução de problemas, .70 para a reavaliação da importância, .72 para o pensamento desejoso,

.65 para a subescala de processos de focalização na tarefa, .60 para a redução da tensão, .77

para a autoculpabilização e, finalmente, .60 para a subescala de acção/ controlo pessoal.

Escala do Autocontrolo (EAC). Foi utilizada uma versão traduzida e adaptada para língua

portuguesa (6) da Self-Control Scale (36). esta escala testada e aplicada em diferentes con-

textos de realização (como o académico ou social), pretende avaliar a capacidade das pes-

soas para controlarem os seus impulsos, alterarem as suas emoções e pensamentos e

interromperem tendências comportamentais indesejadas (14). a eaC é constituída por 36

itens, respondidos numa escala tipo likert de 1 (= nada) a 4 (= muito). para esta escala, no

presente estudo foi obtido um coeficiente de fidelidade de .82.



reSuLTADoS

os procedimentos estatísticos utilizados para tratamento e análise dos dados recolhi-

dos foram efectuados com recurso ao programa estatístico Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS (versão 16.0).

ANáLiSE DESCRiTiVA DAS VARiáVEiS PSiCOLóGiCAS EM ESTUDO

o Quadro 1 apresenta as estatísticas descritivas de todas as variáveis utilizadas neste estu-

do. relativamente às componentes da ansiedade de rendimento, a dimensão mais saliente 

é a “preocupação” (m = 11.45), comparativamente às dimensões de “ansiedade somática” 

(m = 7.20) e “perturbação da concentração” (m = 7.64). em relação aos objectivos de rea-

lização no desporto, salienta-se a dimensão de “objectivos orientados para a mestria” (m = 

27.69), com valores médios mais elevados do que os “objectivos orientados para o ego” (m = 

23.94). é possível ainda verificar os maiores níveis médios das dimensões do perfeccionismo 

associados às pressões percebidas por parte de pais e treinadores, comparativamente às 

outras dimensões avaliadas: luta pela perfeição e reacções negativas à imperfeição. nos 

processos de regulação emocional, refira-se o maior recurso, nesta amostra, às estratégias 

de “agência/ acção pessoal” (m = 4.07), “redução da tensão” (m = 3.98), “congruência dos 

objectivos” (m = 3.92) e “eficácia na resolução de problemas” (m = 3.88). pelo contrário, e 

comparativamente às outras estratégias avaliadas, as menos utilizadas são as estratégias 

de “pensamento desejoso” (m = 2.40) e de “autoculpabilização” (m = 3.40).

QuaDro 1 — Análise descritiva das variáveis psicológicas avaliadas no presente estudo.

média d. padrão mínimo máximo

Percepção de ameaça 24.87 6.90 9.0 45.0

Ansiedade rendimento 26.27 5.41 16.0 42.0

Preocupação 11.45 3.32 5.0 20.0

Ansiedade somática 7.20 1.78 5.0 13.0

Perturbação da concentração 7.64 2.03 5.0 16.0

OBJECTiVOS DE REALizAçãO NO DESPORTO

orientados para a mestria 27.69 2.45 19.0 30.0

orientados para o ego 23.94 5.06 8.0 30.0

PERFECCiONiSMO

Pressão parental percebida 22.69 6.99 9.0 38.0

Luta pela perfeição 3.13 0.37 2.0 4.0
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04média d. padrão mínimo máximo

Reacções negativas à imperfeição 2.92 0.40 1.8 4.0

Pressão para ser perfeito (treinador) 3.50 1.02 1.3 6.0

REGULAçãO EMOCiONAL

Congruência de objectivos 3.92 0.57 2.0 5.0

Eficácia na resolução de problemas 3.88 0.54 2.2 5.0

Reavaliação da importância 2.99 0.70 1.0 5.0

Pensamento desejoso 2.40 0.75 1.0 4.2

Processos focalização na tarefa 3.85 0.48 2.6 4.8

Redução da tensão 3.98 0.57 2.2 5.0

Autoculpabilização 3.40 0.79 1.4 5.0

Acção pessoal 4.07 0.48 2.4 5.0

qUANTiDADE E qUALiDADE DA AMEAçA PERCEBiDA NA COMPETiçãO DESPORTiVA

Uma das análises deste estudo procurou explorar a quantidade e qualidade da ameaça 

percebida pelos atletas. Concretamente em relação à percepção de ameaça, o Quadro 2 

indica quais as principais fontes de ameaça percebidas pelos atletas, não só na amostra 

total como nos diferentes escalões.

de um modo geral, os aspectos identificados como principais fontes de ameaça pelos 

atletas foram “não atingir um objectivo importante na minha carreira” (m = 3.62), “não 

corresponder ao que algumas pessoas esperam de mim (treinadores, colegas, amigos, fa-

miliares)” (m = 3.29), “poder falhar ou cometer erros em momentos decisivos” (m = 3.06), 

“não ter o rendimento que quero ou pretendo ter” (m = 2.90), e, por fim, “pôr em causa a 

imagem que tenho de mim próprio como um atleta capaz” (m = 2.69).

QuaDro 2 — Ordenação das principais “fontes” de stress (itens da escala 
de percepção de ameaça) por escalão competitivo.

item m dp RANkING

AMOSTRA TOTAL

5 Não atingir um objectivo importante na minha carreira 3.62 1.37 1

7
Não corresponder ao que algumas pessoas esperam de mim 
(treinadores, colegas, amigos, familiares)

3.29 1.13 2

6 Poder falhar ou cometer erros em momentos decisivos 3.06 1.29 3

1 Não ter o rendimento que quero ou pretendo ter 2.90 1.17 4



item m dp RANkING

3
Pôr em causa a imagem que tenho de mim próprio como um 
atleta capaz

2.69 1.29 5

4
Perder a aprovação ou o respeito de alguém que é importante 
para mim

2.52 1.37 6

8 Poder sofrer lesões graves 2.49 1.41 7

9 Poder ver a minha imagem exposta na NET/ redes sociais 2.10 1.14 8

2 Parecer incompetente face aos outros 1.99 0.99 9

Sub14 (n = 23)

5 Não atingir um objectivo importante na minha carreira 3.22 1.48 1

6 Poder falhar ou cometer erros em momentos decisivos 2.91 1.54 2

1 Não ter o rendimento que quero ou pretendo ter 2.74 1.32 3

Sub15 (n = 23)

5 Não atingir um objectivo importante na minha carreira 3.96 1.26 1

7 Não corresponder ao que algumas pessoas esperam de mim 3.65 1.23 2

1 Não ter o rendimento que quero ou pretendo ter 3.04 1.46 3

Sub16 (n = 20)

5 Não atingir um objectivo importante na minha carreira 3.25 1.52 1

6 Poder falhar ou cometer erros em momentos decisivos 3.20 1.06 2

7 Não corresponder ao que algumas pessoas esperam de mim 3.05 0.95 3

Sub17 (n = 18)

5 Não atingir um objectivo importante na minha carreira 3.96 1.26 1

6 Poder falhar ou cometer erros em momentos decisivos 3.17 1.15 2

1 Não ter o rendimento que quero ou pretendo ter 3.06 1.09 3

Sub19 (n = 19)

5 Não atingir um objectivo importante na minha carreira 3.84 1.07 1

7 Não corresponder ao que algumas pessoas esperam de mim 2.53 1.12 2

4
Perder a aprovação ou o respeito de alguém que é importante 
para mim

3.05 1.39 3

PREDiçãO DAS ESTRATéGiAS DE REGULAçãO EMOCiONAL

para calcular, de entre as dimensões psicológicas avaliadas, aquelas que melhor predizem 

as estratégias de regulação emocional utilizadas pelos atletas, realizaram-se análises de 

regressão múltipla “stepwise” separadas para cada estratégia de regulação emocional 

(ver Quadro 3).
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04QuaDro 3 — Análises de regressão múltipla “stepwise”: Preditores das estratégias 
de regulação emocional.

r2 r2 adJ

CoeFiCiente β 
estandardiZado

F p

Focalização na tarefa

Luta pela perfeição .05 .040 .222 5.25 .024

Redução da tensão

Luta pela perfeição .12 .112 .278 13.93 .000

Autocontrolo .19 .174 .271 11.72 .000

Reavaliação da importância

Ansiedade .10 .093 .236 11.48 .001

Percepção de ameaça .15 .133 .234 8.81 .000

Pensamento desejoso

Percepção de ameaça .12 .114 .272 14.16 .000

Pressão do treinador para ser 
perfeito

.17 .156 .217 10.41 .000

Autocontrolo .21 .183 -.194 8.63 .000

Autoculpabilização

Ansiedade .05 .042 .226 5.43 .022

Congruência dos objectivos

Luta pela perfeição .09 .077 .260 9.57 .003

Pressão parental .14 .123 -.235 8.18 .001

Agência pessoal

Objectivos orientados para o ego .07 .058 -.259 7.27 .008

Eficácia na resolução de problemas

Luta pela perfeição .15 .142 .322 17.94 .000

Autocontrolo .21 .198 .259 13.59 .000

para a predição da estratégia de focalização na tarefa, o modelo da regressão que melhor 

predizia o recurso a esta estratégia, incluía a luta pela perfeição como a única variável sig-

nificativa, explicando 4% da variância dos níveis de focalização da tarefa. relativamente à 

redução da tensão, a luta pela perfeição e o autocontrolo contribuíram significativamente 

para a explicação de 17% da sua variância. a ansiedade e a percepção de ameaça con-

tribuíram e explicavam significativamente 13% da variância da utilização da reavaliação 

da importância como estratégia de regulação emocional. por sua vez, para a predição do 

pensamento desejoso, a percepção de ameaça, a pressão do treinador para ser perfeito 



e o autocontrolo contribuíram e explicavam significativamente 18% da sua variância. a 

variância da utilização da autoculpabilização é explicada pelo traço de ansiedade, num 

total de 4%. a luta pela perfeição e a pressão parental contribuíram e explicavam signi-

ficativamente 12% da variância dos “scores” da estratégia de congruência dos objectivos. 

na predição da estratégia de agência pessoal “entram” apenas os objectivos de orientação 

para o ego como variável preditora, explicando 6% da sua variância. por fim, a eficácia na 

resolução de problemas é predita pela luta pela perfeição e pelos níveis de autocontrolo, 

que contribuíram e explicavam significativamente 20% da sua variância.

DIScuSSÃo e coNcLuSõeS

partindo de modelos conceptuais e teóricos no domínio das emoções, motivações e cog-

nições, desenvolvidos em diversos contextos de realização (e.g., desporto, educação), o 

presente estudo procurou descrever e perceber, a par de quais as principais fontes de 

ameaça na competição desportiva, quais as variáveis disposicionais (tipo traço) preditoras 

das estratégias de regulação emocional utilizadas durante a competição desportiva, em 

jovens atletas.

relativamente ao papel da avaliação da ameaça na competição desportiva, os dados 

confirmam estudos anteriores (2,  5,11,  12) no que se refere às principais fontes de stress e 

percepção de ameaça na competição desportiva: “não atingir um objectivo importante na 

minha carreira”, “não corresponder ao que algumas pessoas esperam de mim (treinadores, 

colegas, amigos, familiares)”, “poder falhar ou cometer erros em momentos decisivos”, 

“não ter o rendimento que quero ou pretendo ter”, e por fim, “pôr em causa a imagem que 

tenho de mim próprio como um atleta capaz”. o presente estudo facultou, assim, infor-

mação importante relativa à qualidade e à quantidade da percepção de ameaça de jovens 

atletas talentosos (“o que está em jogo numa competição desportiva”). os conteúdos re-

conhecidos como sendo os mais importantes na percepção de ameaça (as preocupações 

com o rendimento, com o alcance dos objectivos e com o self – preocupações de auto-

-apresentação) foram identificados, o que sugere a vantagem da combinação de diferentes

abordagens teóricas.

este estudo evidencia, também, que diferentes processos e factores de natureza cog-

nitiva, motivacional e emocional estão envolvidos de forma diferencial nas estratégias de 

regulação emocional utilizadas pelos jovens atletas. de facto, enquanto a luta pela perfei-

ção parece ser um bom preditor (positivo) do uso de estratégias de focalização na tarefa, 

redução da tensão, congruência dos objectivos, e eficácia na resolução de problemas, a 

percepção de ameaça parece estar mais associada (positivamente) ao recurso à reavalia-

ção da importância e ao pensamento desejoso. por sua vez, o autocontrolo parece ser um 

preditor positivo do recurso a estratégias de redução da tensão e um preditor negativo da 
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04utilização de estratégias de pensamento desejoso. a emoção de ansiedade mostrou ser 

um preditor (positivo) da autoculpabilização e da reavaliação da importância da situação. 

estes dados, embora não possuam estudos equivalentes no domínio desportivo, parecem 

ter algum apoio da investigação realizada no domínio académico (24, 26, 31).

Uma implicação deste estudo prende-se com a necessidade crescente de estudar jun-

to dos “melhores sob pressão” (4) os processos de regulação emocional durante a com-

petição desportiva em contextos ecologicamente validados, um aspecto que tem vindo a 

ser negligenciado no estudo das emoções no desporto (30, 38). no entanto, refiram-se aqui 

algumas limitações da presente investigação. em primeiro lugar a sua natureza transver-

sal (e exploratória), bem como o recurso exclusivo a medidas de auto-relato. de facto, o 

estudo de emoções, como a raiva e a ansiedade, podem proporcionar o uso de medidas 

mais objectivas de comportamento (e.g., observação de comportamentos, “marcadores” 

e índices fisiológicos ou bioquímicos). associada a esta limitação surge uma outra, rela-

cionada com o facto de se ter recorrido exclusivamente a medidas do tipo traço e análi-

ses inter-individuais. Com efeito, o estudo das experiências emocionais envolve processos 

contínuos e dinâmicos, e muito frequentemente não-lineares, o que reforça a necessidade 

futura do recurso a análises intra-individuais (27). apesar disso, este estudo e estes dados, 

ainda que exploratórios, fornecem alguma evidência para apoiar algumas hipóteses das 

mais recentes abordagens ao estudo das emoções e da regulação emocional em contextos 

desportivos, mas também para a importância da investigação dos processos de avaliação 

cognitiva da competição, nomeadamente, da percepção de ameaça e desafio na competi-

ção desportiva (11, 19, 28, 37).

neste sentido, tal como sugerido por Cruz (4) o que este estudo parece encorajar forte-

mente é a necessidade e as vantagens de investigar, futuramente, o comportamento des-

portivo e “alargar” da análise dos processos de avaliação cognitiva e regulação emocional 

“ao longo de um ciclo de realização” que envolve várias e diferentes etapas e, mais concre-

tamente, “nos diferentes momentos de antecipação da competição, da preparação para a 

competição, durante a competição e uma fase de reacção posterior” (p. 221).
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