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49A atividade física 

e desportiva das atletas 

sub-16 das seleções distritais 

de futebol – 7 de diferentes 

regiões de Portugal

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. Atividade física formal. 

Atividade física informal.

RESUMO

O objetivo do estudo foi conhecer os hábitos de atividade físico-desportiva das atletas Sub-

16 que representaram os seus distritos, no interassociações de futebol de 7 feminino. Procu-

rámos ainda verificar as diferenças entre a atividade física (AF) formal e informal de acordo 

com a sua região de proveniência. A amostra foi constituída por 243 atletas, com uma média 

de idades de 14,79 ± 1,203 das regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algar-

ve e Regiões Autónomas. O instrumento usado foi uma adaptação do Questionário validado 

e utilizado por Marques (2010). No tratamento estatístico recorremos ao programa SPSS, 

utilizando a estatística descritiva e a inferencial. Para ver a distribuição da amostra usamos 

o teste de Kolmogorov-Smirnov e para estudar as diferenças entre grupos recorremos ao 

T-Student, One-Way Anova e o Post-Hoc Scheffé. Os resultados demonstraram a inexistên-

cia de diferenças significativas relativamente à frequência com que as atletas praticam AF 

Informal nas diferentes zonas (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Regi-

ões Autónomas) e também ao nível da AF Formal e Informal comparando as regiões (Litoral 

e Interior). Na AF Formal encontramos diferenças estatisticamente significativas entre as 

atletas da zona Norte e da zona Centro (esta última apresenta médias mais elevadas), entre 

as atletas da zona Norte e do Algarve (Algarve apresenta médias mais elevadas), e entre as 

atletas do Algarve e Alentejo (Algarve apresenta médias mais elevadas). Concluímos que as 

atletas “gostam bastante” e “gostam mesmo muito” das aulas de Educação Física e pensam 

o mesmo sobre a prática regular de AF e desportivas. 
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128Influência do estatuto 

nutricional no bem-estar 

subjetivo em adolescentes 

da cidade de Maceió – Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Estado nutricional. Adolescentes. 

Bem estar subjetivo.

RESUMO

O presente estudo analisou a influência do estado nutricional no bem-estar subjetivo de 

1272 adolescentes da cidade de Maceió-AL-BR, 544 do sexo masculino (13,56 ± 1,12) e 

728 do sexo feminino (13,34 ± 1,12). Foram avaliados nas dimensões antropométrica (es-

tatura, massa corporal e índice de massa corporal, estatura matura predita) e psicológica 

(Autopercepções e Bem-estar subjetivo). Utilizámos estatística descritiva (média e desvio 

padrão) e inferencial (análise da variância-ANOVA) para um nível de significância de 5%. A 

categoria“sobrepeso/obesidade” apresentou valores médios mais elevados na maioria dos 

indicadores psicológicos, independentemente do sexo e do grupo etário, tendo também os 

indivíduos maturacionalmente mais avançados. A satisfação com a vida no geral foi mais 

evidente nos meninos com sobrepeso/obesidade (15 anos) e nas meninas com baixo peso e 

peso normal (13 anos). A satisfação com a vida, no grupo com sobrepeso/obesidade, foi me-

nor nos meninos, tendo as meninas mostrado uma maior variação de acordo com o estado 

nutricional e a idade. O estresse foi melhor percebido pelos meninos com baixo peso e com 

idades mais avançadas maturacionalmente, enquanto as meninas com peso normal perce-

beram melhor o estresse, na maioria dos grupos etários. A autoestima apresentou pequenas 

variações nos diferentes estados nutricionais, sendo menos elevada nos meninos (12 anos) 

com sobrepeso/obesidade. Assim, existe a necessidade de desenvolvimento de programas 

educacionais que forneçam informações e incentivos de orientação nutricional, de modo a 

minimizar os efeitos do estado nutricional, principalmente em grupos de baixo peso e so-

brepeso/obesidade, contribuindo para a melhoria do bem-estar subjetivo em adolescentes.
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57Validação do BPNES 

(Basic Psychological Needs 
in Exercise Scale) para 

estudantes brasileiros: 

Um questionário para 

avaliação da motivação

PALAVRAS CHAVE:

Motivação. Validação. 

Necessidades psicológicas básicas.

RESUMO

O presente estudo buscou avaliar a motivação dos estudantes das escolas brasileiras. 

Nesse sentido, o instrumento utilizado foi o BPNES (Basic Psychological Needs in Exerci-

se Scale) com 12 itens, que avaliam as necessidades psicológicas básicas (autonomia, 

competência e relacionamento). A constituição de peritos para tradução do BPNES teve 

como objetivo tornar o instrumento de pesquisa acessível à população-alvo. A avaliação 

de validade de conteúdo foi realizada por três professores doutores em Educação Física 

que atuam na área da Psicologia do Esporte. A amostra foi composta por 403 estudantes, 

sendo 204 (50,62%) rapazes e 199 (49,38%) raparigas. Foram utilizados para análise dos 

dados os coeficientes de validade de conteúdo, coeficiente kappa, alfa de Cronbach, de 

correlação intraclasse e análise fatorial confirmatória. Os resultados evidenciaram que 

a versão brasileira para o questionário contém questões adequadas em relação à clareza 

de linguagem e pertinência prática (CVC>0,81); apresenta consistência interna (α=0.83) e 

fidedignidade teste-reteste satisfatórios (R=0,87). A análise fatorial confirmatória apre-

sentou índices de ajustamento adequados (c2/gl=2,10; GFI=0,95; CFI=0,96; TLI= 0,95; RM-

SEA=0,05). Concluiu-se que a versão brasileira para o questionário (BPNES) mostrou-se 

apta para avaliar os constructos de motivação (autonomia, competência e relacionamento) 

no contexto escolar brasileiro.
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249O término da carreira 

desportiva – Estudo 

de um exemplo de sucesso

PALAVRAS CHAVE:

Retirada desportiva. Vida após desporto. 

Transição de carreira. Desporto de alto rendimento.

RESUMO

É frequente verificar na literatura a referência a casos de ex-atletas que experienciaram 

muitas dificuldades na transição e na vida pós-carreira. Mas será que a retirada desportiva 

leva sempre a casos negativos? Na verdade, o objetivo deste trabalho foi analisar um caso 

de sucesso de retirada desportiva, recorrendo para o efeito ao Modelo Desenvolvimentista 

(Wylleman & Lavallee, 2004). Para tal, realizou-se uma entrevista semiestruturada a uma 

ex-atleta brasileira de natação (40 anos na altura; 28 de carreira competitiva, 20 deles in-

tegrando a seleção brasileira), participante em 3 Olimpíadas (2000, 2008 e 2012), 12 cam-

peonatos mundiais (1995 a 2012), medalhista em 4 Jogos Pan-americanos (1995, 1999, 

2007 e 2011), 6 títulos em campeonatos Sul-americanos e 110 em campeonatos brasilei-

ros; para além de recordista sul-americana em 4 provas. A análise dos dados evidenciou 

que a sua vida desportiva e extra-desportiva foi pautada por muita disciplina, planejamen-

to e organização, realizando um curso superior com 23 anos e iniciando uma atividade 

laboral paralela com 28 anos e beneficiando de irrestrito apoio de uma família estruturada. 

Esta atleta retirou-se no auge, sem lesões e voluntariamente, com a principal intenção de 

ter filho, optando por realizar um gradual destreinamento e participando de programas de 

ajuda para tal. Em suma, este caso constitui-se como um exemplo de transição positiva, 

com a atleta a não se deixar iludir pela sua notoriedade e a construir paulatinamente a sua 

autonomia, o que lhe permitiu desfrutar dos momentos finais da sua carreira e manter uma 

boa relação e gratidão ao desporto.
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145O programa 

de responsabilidade pessoal 

e social na formação 

de professores 

em Timor-Leste

PALAVRAS CHAVE:

Responsabilidade pessoal e social. 

Educação Física. Formação professores.

RESUMO

Os programas de intervenção pedagógica têm como principais objetivos formar pessoas 

que sejam capazes, nas universidades e fora delas, de trabalhar valores como por exemplo 

a responsabilidade em atuações profissionais significativas para a sociedade. De qualquer 

forma, a abordagem desses valores dependerá da perceção que os jovens têm da sua res-

ponsabilidade pessoal e social. O presente estudo reporta a adaptação de um programa 

de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social baseado no modelo de Hellison 

(2011) considerando as necessidades culturais de Timor-Leste.O programa teve uma du-

ração de 24 sessões bissemanais, inserido na modalidade de andebol com jovens estu-

dantes do 2º ano do curso de professores de educação física da Universidade Nacional 

de Timor Lorosa’e. A amostra foi constituída por um grupo experimental (19 rapazes e 9 

raparigas) e um grupo de controlo (16 rapazes e 14 raparigas). Para avaliar a perceção de 

responsabilidade pessoal e social dos jovens recorreu-se a uma adaptação do Personal 

and Social Responsibility Questionnaire (Weidong et. al 2008). Como principais resultados 

destacaram-se evidentes melhorias no grupo experimental nos comportamentos relacio-

nados com a motivação intrínseca, nomeadamente em manterem-se focados na atividade/

tarefa proposta pelo professor/líder da equipa, consequentemente observou-se uma dimi-

nuição dos comportamentos de desinteresse e inadequados à aula. Um outro indicador de 

sucesso da adaptação do Programa é demonstrado pelos jovens do grupo experimental ao 

evidenciarem uma maior perceção quer da responsabilidade pessoal quer da responsabili-

dade social quando comparado com o grupo de controlo.
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268Treino desportivo 

e visualização mental: 

Perspetivas de selecionadores 

nacionais de Voleibol de praia

PALAVRAS CHAVE:

Visualização mental. Treino. Competição. 

Voleibol de praia.

RESUMO

A capacidade que os atletas têm para (re)criarem mentalmente uma experiência real na au-

sência de um estímulo externo (visualização mental), assume-se como fundamental na apren-

dizagem e aperfeiçoamento de habilidades técnico-táticas e na melhoria da performance des-

portiva. Os treinadores desportivos, catalisadores de aprendizagem e fontes de conhecimento 

especializadas no processo de treino e jogo, assumem especial relevo na promoção e ensino 

desta competência psicológica em contexto desportivo, potenciando o desenvolvimento global 

dos seus atletas e, consequentemente, o rendimento desportivo das suas equipas. Neste sen-

tido, este estudo analisou as perspetivas de treinadores de voleibol de praia relativamente à 

utilização da visualização mental na preparação das suas equipas. Para tal, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas a dez selecionadores nacionais de voleibol de praia, com partici-

pação no campeonato do mundo de sub-19 em voleibol de praia. A análise das respostas, feita 

através do método de análise de conteúdo, revelou que os treinadores embora considerem a 

visualização mental de grande utilidade e um complemento válido na preparação integral das 

suas equipas, têm um entendimento genérico acerca desta competência psicológica, associan-

do-a a “pensamentos positivos”, “sonhar acordado” e à observação comportamental. A maioria 

dos treinadores sublinhou, ainda, que recorre e incentiva os seus atletas à prática desta com-

petência psicológica, ainda que de forma pouco sistemática e baseando-se no conhecimento 

empírico. Concluiu-se que os treinadores necessitam de mais (in)formação específica sobre vi-

sualização mental e como poderão utilizá-la para rentabilizar a performance atlética das suas 

equipas, e também sobre como deverão encorajar os seus atletas a recorrerem a ela.
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250Atividade física e família: 

Associação dos níveis 

de atividade física 

entre cônjuges

PALAVRAS CHAVE:

Prática da atividade física. Qualidade de vida.

Bem-estar. Casais.

RESUMO

Apesar do desenvolvimento de inúmeras pesquisas ressaltando os benefícios da prática de 

exercícios para qualidade de vida e saúde, a mídia vem mostrando um aumento da taxa de 

mortalidade ligada ao sedentarismo. A adesão ou não da sociedade a um estilo de vida ativo 

é influenciada por uma multiplicidade de questões que envolvem o comportamento saudável 

da prática de atividade física. Este estudo objetivou investigar a associação do nível de ativi-

dade física de um membro do casal e a de seu cônjuge. Foi realizada uma pesquisa transver-

sal com uma amostra composta por 19 casais, com idades entre 20 e 35 anos. Para avaliar 

o nível de atividade física (NAF), os voluntários responderam ao questionário internacional de 

atividade física (IPAQ), versão curta. Para a descrição das características da amostra utilizou-

-se técnicas de estatística descritiva. Foi utilizado o teste de Shapiro Wilk para análise da 

normalidade dos dados. Para a estatística inferencial utilizou-se a correlação de Pearson. 

O nível de confiança adotado foi de 95% (p<0,05). Observou-se correlação linear positiva 

forte entre os NAF dos homens e os NAF das mulheres, de cada casal (r=0,867). A associação 

encontrada sugere que o fator social familiar possivelmente influencia o comportamento en-

tre cônjuges. Um elevado NAF de um membro do casal parece atuar como um determinante 

positivo a um comportamento saudável da prática de atividade física de seu cônjuge, entre 

adultos jovens. Políticas de intervenções de estilo de vida que visam aos parceiros conjugais 

como uma unidade podem ser mais eficazes do que estratégias individuais.
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342Preditores 

do comportamento 

de atividade física 

dos jovens portugueses

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Modelo sócio-ecológico. Jovens.

RESUMO

O comportamento de atividade física dos jovens é alvo de preocupações em toda a comuni-

dade científica, sendo que a escola, dadas as suas valências, é um organismo determinante 

na promoção deste comportamento. O modelo sócio-ecológico para a atividade física reco-

nhece a interação de diferentes fatores, provenientes de diferentes níveis, que são determi-

nantes deste comportamento. O objetivo deste estudo é determinar o contributo de fatores 

de diferentes níveis (individual, envolvimento social e físico) no comportamento de atividade 

física. Participaram no estudo 1267 jovens (693 rapazes e 547 raparigas), que foram avalia-

dos por autorrelato nas variáveis: atividade física, experiência desportiva anterior, diversão, 

suporte de professores e amigos, e envolvimento físico escolar. Os resultados apontam para 

uma correlação positiva e estatisticamente significativa de todas as variáveis em estudo com 

a atividade física. Através do modelo de regressão hierárquica, constatou-se que os fatores 

de índole individual (sexo, experiência desportiva anterior e diversão) explicam 19.3% da va-

riância de atividade física entre os jovens (p<0.01). Contudo, os outros determinantes sociais 

e do envolvimento escolar também são significativos (p<0.01), apesar de explicarem em 

menor percentagem a variância dos níveis de atividade física (7.5% e 0.6%, respetivamen-

te). A hipótese previamente proposta foi confirmada neste estudo para jovens portugueses. 

Os resultados vão ao encontro da abordagem sócio-ecológica, propondo que o sucesso das 

intervenções escolares para promoção da atividade física devem considerar fatores de dife-

rentes níveis que influenciam o comportamento do indivíduo.
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329Os processos cognitivos 

dos alunos «mais» e «menos» 

dotados em Educação Física: 

Uma abordagem interpretativa

PALAVRAS CHAVE:

Pensamentos. Alunos. Educação Física. 

Mais e menos dotados.

RESUMO

Atualmente um dos paradigmas da investigação sobre o ensino da Educação Física (EF) mais 

relevantes é o do pensamento dos alunos (Piéron, 1999). Enquadrado neste paradigma, o 

nosso estudo teve como principal propósito a análise dos pensamentos dos alunos em EF, re-

correndo a uma abordagem interpretativa. Concretamente, pretendeu-se comparar os pen-

samentos dos “melhores” (mais dotados) e “piores” (menos dotados) alunos em EF. Partici-

param neste estudo 8 alunos de duas turmas do 9º ano de escolaridade. Os instrumentos de 

recolha de informação que utilizámos foram as entrevistas. Os resultados revelam que: os 

“melhores” alunos têm, antes e durante a realização da tarefa, mais pensamentos relaciona-

dos com a habilidade que estava a ser ensinada; os dois grupos de alunos não se diferenciam 

em relação à orientação de objetivos de realização no contexto da EF, manifestando ambos 

uma orientação para a tarefa; os “melhores” alunos percecionam-se como competentes em 

EF, enquanto os menos dotados consideram-se “fracos” alunos; os melhores alunos refe-

rem que os seus bons resultados em EF são uma consequência das suas boas capacidades 

desportivas, elevada motivação e esforço que despendem nas aulas; os melhores alunos 

manifestam um nível de atitudes face à EF muito mais favorável; os melhores alunos tendem 

a considerar mais frequentemente a EF uma disciplina importante na sua formação global; 

os dois grupos de alunos consideram como objetivos prioritários da EF o “desenvolvimento 

da condição física” e “promoção de aprendizagens”; os melhores alunos apresentavam uma 

satisfação face às aulas mais elevada que os seus colegas menos hábeis.
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399Treinadores de elite 

do Voleibol brasileiro 

— Experiências, competências 

e características pessoais

PALAVRAS CHAVE:

Treinadores. Voleibol. Competências. 

Experiências. Características.

RESUMO

O presente estudo objetivou identificar e analisar as experiências, competências e caracte-

rísticas pessoais, necessárias ao treinador de alto rendimento, de acordo com a percepção 

de 24 experts em voleibol, treinadores da maior e mais importante competição do voleibol 

do Brasil: a SUPERLIGA. O instrumento utilizado para recolha dos dados foi uma entrevis-

ta semiestruturada, aplicada individualmente. As entrevistas foram gravadas em áudio e 

após transcritas verbatim, interpretadas através de análise de conteúdo. Os treinadores 

destacaram experiências, como: acompanhar o trabalho dos treinadores mais experien-

tes; terem sido atletas e terem atuado como treinadores nas divisões de base. Entre as 

competências, relevaram os conhecimentos: acadêmicos; técnico-táticos; administrativos 

e da liderança e gestão de pessoas. E entre as características pessoais, ressaltaram a 

importância de: serem éticos; terem amor ao trabalho; valorizarem a comunicação; serem 

persistentes e terem ambição. Ou seja, os treinadores destacaram importância não apenas 

para vivências de caráter técnico, tático e físico, assim como os de cunho pessoal e psi-

cossocial, com ênfase tanto para os aspectos práticos, quanto aos teóricos. Os principais 

resultados são discutidos à luz da literatura existente.
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360Das atitudes e expectativas dos 

atletas face aos especialistas 

em psicologia do desporto 

à intenção de colaborar, 

ou não, com eles: Um estudo 

com praticantes masculinos 

e femininos de Futebol, recorrendo 

à análise de função discriminante

PALAVRAS CHAVE:

Intervenção psicológica. Atitudes. 

Expectativas. Intenção de colaborar. 

Diferenças de género.

RESUMO

A análise das atitudes e expectativas dos atletas face à intervenção psicológica tem susci-

tado a realização de diversas investigações, que têm destacado a importância de conhecer 

melhor as variáveis associadas à sua intenção para colaborar com especialistas em psicologia 

do desporto, objetivo fundamental do presente estudo. Para o efeito, 418 jogadores de futebol 

de ambos os sexos (n♂=290; n♀=128) com idades entre os 12 e 43 anos (M=19.19; DP=5.33) 

preencheram versões adaptadas e validadas para a cultura portuguesa da Sport Psycholo-

gy Attitudes (SPAp) e da Expectations About Sport Psychology Consulting (EASPCp). Através 

do recurso à Análise da Função Discriminante (AFD) verificou-se que tanto para os homens 

(Χ2=73.48; Λ=.77; p<.01) como mulheres (Χ2=24.92; Λ=.82; p<.01) foi possível identificar a 

existência de funções discriminantes que permitiram diferenciar uma percentagem significati-

va de atletas relativamente à intenção de colaborar (IC) ou não (NC) com psicólogos (M: 71,9% 

IC e 73,4% NC; F: 77,4% IC e 63,6% NC). Todavia, as AFD revelaram igualmente que as variáveis 

mais importantes em cada um dos sexos não foram as mesmas: enquanto nos homens as 

varáveis mais significativas foram a: confiança (Λ=.81; p<.01), recetividade (Λ=.79; p<.01) e 

autenticidade (Λ=.77; p<.01), nas mulheres foram a: proximidade (Λ=.86; p<.01) e recetivida-

de (Λ=.82; p<.01). Nesse sentido, estes resultados suportam conclusões de outros estudos 

realizados nesta área, designadamente em relação à existência de diferenças entre homens 

e mulheres quanto às variáveis que mais influenciam a sua intenção para colaborarem com 

psicólogos, devendo por isso mesmo ser consideradas no âmbito da intervenção neste domínio. 
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449Autoconceito 

em Educação Física: 

Estudo de validação 

de uma escala no contexto 

português

PALAVRAS CHAVE:

Autoconceito. Alunos. Educação Física. 

Escala. Validação.

RESUMO

O objetivo deste estudo consistiu em adaptar e validar para o contexto português a Escala de 

Autoconceito Académico em Educação Física/Academic Self-Concept in Physical Education 

Scale (ASCPES – /Marsh, 1990, 1992) dos instrumentos Academic Self Description Questio-

nnaire (ASDQ) I e II). Esta escala foi concebida para medir o autoconceito dos alunos na 

matéria escolar de Educação Física. É constituída por 6 itens, dispondo cada um deles de 

seis possibilidades de resposta (de 1 – falso até 6 – verdadeiro). A ASDQ foi administrada a 

uma amostra de 597 alunos de 14 escolas básicas do 2º e 3º ciclos e secundárias, situadas 

em zonas urbanas e suburbanas dos distritos de Aveiro, Guarda, Porto e Viseu. Os resultados 

mostram que, de um modo geral, as características psicométricas da versão portuguesa 

desta escala são semelhantes às encontradas pelos autores no instrumento original (Marsh, 

1990, 1992). Com efeito, constatou-se que a versão portuguesa conservava a mesma estru-

tura fatorial identificada no estudo original. Os dados sugerem também que o instrumento 

que adaptámos à realidade portuguesa tem uma consistência interna aceitável.
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432Desporto, estilos de vida 

e satisfação com a vida 

dos adolescentes: 

Um estudo realizado 

em diferentes contextos 

com alunos do 3º Ciclo 

do Ensino Básico

PALAVRAS CHAVE:

Adolescência. Prática desportiva. 

Consumo de tabaco. Consumo de álcool. 

Satisfação com a vida.

RESUMO

Os programas de promoção da saúde para adolescentes são, de uma forma geral, genéri-

cos e transversais. Assim, partindo da importância dos comportamentos e da satisfação 

com a vida na saúde dos adolescentes e considerando a multiplicidade de contextos so-

ciais e interpessoais em que estes se movem, o que origina uma grande diversidade de 

condutas que representam fatores de risco ou de proteção da saúde, objetivámos analisar 

os níveis de prática desportiva, consumo de tabaco e álcool e de satisfação com a vida 

em alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, em diferentes contextos de vida, nomeadamente, 

tipologia de escola frequentada e meio de residência. Para tal, utilizámos o “Inventário 

de comportamentos relacionados com a saúde dos adolescentes” (Corte-Real, Balaguer 

& Fonseca, 2004) e a versão portuguesa da “Satisfaction With Life Scale – SWLS” (Alves, 

2008, Figueiras et. al., 2010, Fonseca, 1995). Registámos baixos níveis de prática despor-

tivar, significativos consumos de tabaco e de álcool e níveis generosos de satisfação com a 

vida, diferindo, em alguns casos de forma significativa, em função do sexo, idade e contexto 

de vida. Concluímos existir um “longo caminho” a percorrer na promoção de “estilos de 

vida” mais saudáveis nos jovens portugueses, nomeadamente, no incremento da prática 

desportiva regular e no melhor aproveitamento do potencial desta prática na promoção de 

outros comportamentos de proteção da saúde, assim como a redução dos consumos de 

tabaco e de álcool, através do reforço de programas de promoção da saúde dirigidos para 

este público-alvo adequados e adaptados às diferentes realidades/ contextos.
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479Estudo da ansiedade 

pré-competitiva em atletas 

escolares e federados

PALAVRAS CHAVE:

Ansiedade pré-competitiva. Contexto género.

Contexto desportivo. Contexto resultado.

RESUMO

Ao longo da nossa vida dedicamos uma parte das nossas actividades juvenis e mais tarde 

profissionais a mobilizar os indivíduos para a prática das actividades físicas e desportivas 

onde deparamos com os diversificados pretextos de efeitos psicológicos quando o atleta 

participa em competição, ganha depressões de vária ordem, que podem contribuir para o 

sucesso ou insucesso do mesmo. A nossa amostra composta por 170 atletas moçambica-

nos que participaram nos Jogos Desportivos Escolares nas modalidades de Basquetebol, 

Futebol e Voleibol (época 2011) e atletas Federados participantes no Campeonato Nacio-

nal nas modalidades referidas e igual época. Para a recolha de dados foi utilizado um ques-

tionário auto administrado, denominado “Questionário de stress e ansiedade pré-competi-

tiva (QSAPC)” desenvolvido e avaliado por Chagas (1995). Este instrumento é composto por 

dezassete perguntas objectivas, o qual utiliza a escala Likert, aborda itens que incluem a 

avaliação de sintomas psicológicos, fisiológicos e sociológicos, os quais estão relaciona-

dos com a ocorrência de ansiedade pré-competitiva e competitiva. Os resultados permitem 

concluir que tanto os jogadores escolares assim como os Federados apresentaram sinto-

mas bem definidos que indicam a presença de ansiedade antes da competição por ocasião 

dos jogos serem decisivos pese embora aos jogadores escolares se evidenciem mais con-

centrados nas suas competições o que podese referir que, o sucesso desportivo depende 

de uma combinação de factores físicos e mentais em que estes últimos com maior influ-

ência no desempenho desportivo. Nas variáveis competição, género e resultados, foram 

claramente identificadas diferenças estatisticamente significativas em alguns sintomas. 
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465Influência da ginástica 

aeróbica na redução 

dos níveis da depressão 

e peso em mulheres 

sedentárias da Cidade 

da Beira

PALAVRAS CHAVE:

Exercício físico. Ginástica aeróbica. 

Depressão. Peso.

RESUMO

A depressão é uma patologia que afecta milhões de pessoas no mundo, e para seu trata-

mento geralmente são utilizados medicamentos ou psicoterapias. Nos últimos anos, estudos 

sugerem que exercícios físicos também podem ser utilizados na redução ou tratamento de 

quadros depressivos. O presente estudo teve como objectivo avaliar a influência da ginástica 

aeróbica nos níveis da depressão e peso em mulheres sedentárias. A amostra foi composta 

por 36 sujeitos do sexo feminino residentes na cidade da Beira, com uma média de idade = 

31.42±3.93, divididos em dois grupos, Grupo Experimental (GE) e Grupo Controlo (GC). O GE 

foi submetido a um programa de ginástica aeróbica durante 12 semanas com frequência de 

3 vezes por semana. No período pré e pós programa de exercícios físicos, foi aplicado o In-

ventário de Beck para Depressão (BDI). Para verificar o efeito do programa de ginástica ae-

róbica foi utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas com o nível de significância em 5%. 

Os valores médios mostram que no momento inicial não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre o GC e o GE, com valores de prova para a depressão (p=0.992) e peso 

(p=0.635). Após administração do programa de ginástica aeróbica para o GE os valores mé-

dios revelaram diferenças estatisticamente significativas em comparação com o GC sendo 

depressão (p=0.001) e peso (p=0.042), estes resultados sugerem que a ginástica aeróbica 

influencia em grande escala na redução dos sintomas depressivos e que os indivíduos que 

não praticaram ginástica aeróbica viram os seus níveis de depressão e peso incrementados. 
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518Como os atletas lidam 

com a raiva e provocações? 

Um estudo qualitativo 

com atletas de hóquei 

em Patins

PALAVRAS CHAVE:

Comportamento agressivo. Raiva. 

Provocação. Competição desrpotiva.

RESUMO

Embora vários estudos se foquem no estudo dos comportamentos agressivos no desporto, 

a investigação ainda é escassa no que se refere ao modo como os atletas tentam contro-

lar este comportamento durante a competição. Deste modo, este estudo qualitativo teve 

como objectivo explorar que estratégias auto-regulatórias são usados pelos jogadores de 

hóquei em patins para lidarem com a raiva e provocações durante a competição desporti-

va. Para tal, recorreu-se a uma amostra de 8 jogadores de hóquei em patins, com idades 

compreendidas entre dos 21 e os 38 anos (M = 27.8). Uma entrevista semi-estruturada foi 

utilizada para perceber a que estratégias auto-regulatórias estes atletas recorrem para 

lidar com a raiva e provocações. De um modo geral, a análise de conteúdo das entrevistas 

revelou que estes jogares indicaram o uso de diversas estratégias de coping e de regula-

ção emocional, bem com o recurso ao auto-controlo. Além disso, embora alguns consi-

derem que existem estratégias que são mais eficazes que outras, a maioria refere que a 

sua eficácia depende da situação e/ou momento em que se encontram. Estes resultados 

sugerem dados importantes para a intervenção na raiva e comportamentos agressivos, 

nomeadamente a promoção do auto-controlo, sobretudo em modalidades de moderado ou 

elevado contacto físico.
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507A aplicação do modelo 

de desenvolvimento 

da responsabilidade pessoal 

e social a crianças em risco 

de exclusão social: Um estudo 

de investigação-ação

PALAVRAS CHAVE:

Investigação-ação. Educação Física. 

Desenvolvimento positivo.

RESUMO

Um número crescente de investigadores têm-se interessado pela utilidade do desporto 

no desenvolvimento positivo dos jovens. Neste âmbito, a implementação do modelo de 

desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social no contexto específico da educação 

física tem recebido particular atenção nas últimas décadas. Em Portugal, a investigação 

no domínio da intervenção encontra-se nos seus primórdios. A informação acerca do papel 

de mediação efetuado pelo professor no âmbito de aplicação daquele modelo é também 

muito escassa. Nessa medida, o presente estudo de investigação-ação pretendeu examinar 

o modo como este modelo foi implementado numa escola inserida num bairro social, espe-

cificando as estratégias utilizadas pelo professor ao longo do processo de implementação 

do modelo, em função das dificuldades e constrangimentos encontrados no decorrer do 

processo. Participaram nesta investigação um professor de educação física e 19 crianças 

em risco de exclusão social com idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos de idade de 

uma escola do norte de Portugal. Os dados foram recolhidos através de reflexões escritas, 

notas de campo e entrevistas aos alunos. Os dados foram analisados com recurso a aná-

lise temática indutiva. Os resultados sugerem que a criação de uma relação de confiança 

com as crianças é um requisito importante para avançar para os níveis mais básicos do 

modelo e que a construção de um clima de empowerment é uma estratégia válida para de-

senvolver a responsabilidade neste contexto. Para promover a transferência, o último nível 

do modelo, recomenda-se o aumento da duração de programas com esta configuração.
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531Auto-controlo, crenças 

de eficácia, avaliações 

cognitivas e rendimento: 

Um estudo exploratório 

das suas relações numa amostra 

de atletas de futebol

PALAVRAS CHAVE:

Auto-controlo. Auto-Eficácia, Eficácia colectiva. 

Avaliações cognitivas. Rendimento desportivo.

RESUMO

A investigação tem demonstrado os inúmeros benefícios do auto-controlo para o desempenho 

individual e colectivo, nos mais variados contextos de vida, incluindo o desportivo. Assim, o prin-

cipal objectivo deste estudo foi explorar as relações entre as diferenças individuais no auto-

-controlo, processos de avaliação cognitiva de ameaça e desafio, crenças de auto-eficácia e efi-

cácia colectiva, e rendimento desportivo. Para tal, recorreu-se a uma amostra de 125 jogadores 

de futebol do sexo masculino, com idades entre os 15 e os 25 (M = 20.7), que competiam nos 

principais campeonatos nacionais dos seus respectivos escalões competitivos. Medidas dispo-

sicionais de auto-controlo, percepção de ameaça e desafio, auto-eficácia e rendimento subjec-

tivo foram administradas. Análises univaridas e multivariadas sugerem o papel fundamental do 

auto-controlo no desporto, demonstrando que atletas com níveis superiores de auto-controlo 

tendem a percepcionar a competição como um desafio e a apresentar maiores níveis de crenças 

de auto-eficácia e rendimento subjectivo. Este estudo demonstra as vantagens do estudo das di-

ferenças individuais e de marcadores de rendimento associados com o auto-controlo para uma 

melhor compreensão dos processos psicológicos durante as situações de pressão competitiva 

em jovens atletas de modalidades colectivas. Além disso, dados adicionais para a adaptação e 

validação de medidas específicas das crenças de eficácia individual e colectiva no futebol são 

evidenciados. Paralelamente, também apontam caminhos para futuros estudos focados no 

auto-controlo em contextos de realização, bem como implicações práticas para o desenvolvi-

mento de intervenções psicológicas com jovens atletas, centradas sobretudo na promoção dos 

recursos auto-regulatórios e impacto no rendimento individual e colectivo.
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528Percepção subjetiva 

de medo em atletas 

de Ginástica Acrobática

PALAVRAS CHAVE:

Ginástica Acrobática. Medo. 

Psicologia do Desporto.

RESUMO

O medo é uma emoção primária e de proteção do ser humano. Dentro da Ginástica Acro-

bática (GACRO) pode ser uma emoção crucial para o atleta obter controle e maior desem-

penho, pois se perder a leveza, a harmonia e a confiança em seus companheiros pode 

gerar algum tipo de acidente. Essa pesquisa tem como objetivo descrever a percepção 

subjetiva de medo em atletas de GACRO. O grupo investigado foi composto por seis atletas 

do sexo feminino que compõem uma equipe de treinamento da região de Guarulhos – São 

Paulo – Brasil, abordados por meio de uma pesquisa qualitativa, descritiva, cujos dados 

foram obtidos com a aplicação de uma entrevista com perguntas abertas e fechadas, o 

conteúdo foi analisado qualitativamente. Os resultados apontaram o medo presente nas 

situações que envolvem a primeira competição, as disputas mundiais e nos momentos pré 

competitivos que antecedem a entrada das atletas no tablado. Durante as apresentações 

as encontramos o medo de errar. Essa emoção também foi retratada ao retornarem para 

competições, após um período de recuperação de alguma lesão. Os dados relatam que o 

apoio do técnico e da equipe são fundamentais para enfrentar tais situações. Percebemos 

que tanto as situações competitivas como as que a antecedem desencadeiam tal emoção. 

Ressaltamos a necessidade de maiores aprofundamentos sobre o assunto, já que se trata 

de um fator determinante de comportamentos que pode contribuir de forma decisiva tanto 

na atuação como no desempenho dos atletas em situações competitivas e de treinamento. 
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539Características psicométricas 

inicias do “Psychological 
Characteristics of Developing 
Excellence Questionnaire” 

em contextos desportivos: 

Estudo preliminar 

de adaptação e validação 

da versão em língua portuguesa

PALAVRAS CHAVE:

Excelência. Desenvolvimento de talentos. 

Competências psicológicas. Avaliação 

psicológica. Contextos desportivos.

RESUMO

O presente estudo visou analisar as características psicométricas iniciais do “Questionário 

das Características Psicológicas para o Desenvolvimento da Excelência” (QCPDE), original-

mente desenvolvido por MacNamara e Collins (2011; “Psychological Characteristics of De-

veloping Excellence Questionnaire”). Este instrumento é constituído por 59 itens distribuídos 

por seis fatores: (a) apoio para sucesso a longo prazo, (b) visualização utilizada durante o 

treino e a competição, (c) dificuldades/necessidades de coping face a pressões de perfor-

mance e desenvolvimentais, (d) capacidade de organização e envolvimento em prática/trei-

no de qualidade, (e) avaliação de desempenhos e trabalho dos “pontos fracos” e (f) apoio 

dos outros para competir de acordo com o potencial. O estudo foi realizado junto de uma 

amostra de 291 atletas, com idades compreendidas entre os 14 e os 36, de ambos os sexos. 

Os participantes competiam em diferentes escalões competitivos de variadas modalidades 

individuais e colectivas (canoagem, andebol, futebol, futsal, basquetebol, atletismo e kick-

boxing). Os resultados das análises univariadas e multivariadas realizadas, sugerem uma 

estrutura factorial muito próxima da versão original e reflectem os bons índices de fidelidade 

e a validade de constructo desta versão inicial em língua Portuguesa, evidenciando carac-

terísticas psicométricas iniciais muito promissoras deste novo instrumento. Os resultados 

são apresentados e discutidos sugerindo-se não só pistas para a investigação futura desta 

medida geral de competências psicológicas, mas também as suas potenciais implicações 

para a investigação no domínio do desenvolvimento de talentos e da excelência no desporto.
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538Estudo preliminar das 

características psicométricas 

da versão em língua 

Portuguesa do “Inventário 

Multidimensional de 

Perfeccionismo no Desporto”

PALAVRAS CHAVE:

Perfeccionismo. Desporto. Excelência. 

Avaliação psicológica.

RESUMO

O “desempenho perfeito” parece continuar a ser um lema predominante em contextos de 

realização, incluindo o desportivo. Nesse sentido, a avaliação das preocupações e “lutas” 

perfeccionistas, por um lado, e as pressões percebidas por “figuras” de referência dos 

atletas, por outro, levaram Stoeber, Otto e Stoll (2005) a desenvolver o “Inventário Multi-

dimensional de Perfeccionismo no Desporto”. Nesse sentido, a presente investigação teve 

como objectivo central analisar as dimensões do perfeccionismo em contextos desporti-

vos. O estudo foi realizado numa amostra de 224 atletas de ambos os sexos, praticantes 

de várias modalidades, com idades compreendidas entre os 14 e os 28 anos. Os resultados 

obtidos evidenciaram uma estrutura factorial similar ao original, sugerindo ainda bons in-

dicadores de fidelidade e validade da versão do IMP em língua portuguesa . Os resultados 

das análises realizadas evidenciam as suas diferentes dimensões e mostram um padrão 

diferencial de relações com outros constructos associados (e.g., ansiedade competitiva, 

percepção de ameaça na competição e objectivos de realização). Os dados obtidos são 

analisados e discutidos à luz dos recentes “debates” entre dimensões mais adaptativas e/

ou desadaptativas do perfeccionismo em contextos de realização (e.g., desporto, música).
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567Análise do conteúdo 

verbalizado da representação 

motora nos fundamentos 

técnicos do Handebol

PALAVRAS CHAVE:

Representação Motora. 

Psicologia do Desporto. Handebol.

RESUMO

A representação motora dos fundamentos técnicos constitui o padrão ideal do movimento, 

que como pauta interior permite ao desportista regular suas ações e, na medida em que 

o conteúdo das imagens seja mais claro e preciso a qualidade da execução técnica será 

mais eficiente. O objectivo deste estudo foi analisar a qualidade do conteúdo verbalizado 

na representação motora dos fundamentos técnicos do handebol de passe, recepção e 

arremesso. A amostra foi composta por 30 praticantes de handebol de 15 a 19 anos de 

idade, do sexo masculino, residentes na cidade de Macapá-AP, Brasil. Utilizou-se um teste 

psicológico denominado Descrição Oral com Estimulação Verbal (DOEV) para se determinar 

a qualidade das imagens no âmbito mental dos detalhes técnicos dos fundamentos estu-

dados. Os resultados alcançados pela amostra foram: 46,5% de detalhes bem descritos 

quanto as imagens do fundamento técnico de passe, seguido do fundamento de recepção 

com 35,15% e o fundamento de arremesso com apenas 25,5% de respostas bem descritas. 

Conclui-se que a maioria dos desportistas estudados apresentaram dificuldades quanto à 

verbalização dos detalhes técnicos, o que poderá resultar na deficiência da execução dos 

fundamentos do handebol.
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543O desenvolvimento 

do talento no desporto: 

Revisão sistemática da literatura 

sobre os percursos desportivos 

para a excelência

PALAVRAS CHAVE:

Talento. Prática deliberada. Jogo deliberado.

Especialização precoce. Prática inicial diversificada

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a investigação existente na área do de-

senvolvimento do talento no desporto, a partir de uma revisão sistemática, com particular 

atenção na quantidade e tipo de prática que caracterizam os percursos para a excelência. 

Foram analisados 54 artigos empíricos provenientes de revistas científicas nacionais e in-

ternacionais com revisão de pares. A literatura sustenta que a excelência pode ser alcan-

çada através de uma especialização precoce ou de uma prática desportiva inicial diversifi-

cada. Apesar da prática deliberada e o jogo deliberado serem apontadas em concomitância 

como ambientes de treino promotores da excelência desportiva, as suas caraterísticas 

opostas não integram a totalidade de atividades que podem estar presentes na rota da 

excelência desportiva a longo prazo. Mais se acrescenta a existência de uma elevada in-

consistência nos critérios utilizados para a identificação dos tipos de prática. Tal sugere 

a necessidade de um maior rigor e objetividade nesta caracterização, de modo a permitir 

examinar e compreender melhor o processo de desenvolvimento desportivo a longo prazo 

do atleta. Finalmente, a revisão da literatura destaca a necessidade dos investigadores 

recorrerem a diferentes abordagens metodológicas que forneçam informação para além 

da obtida pelas entrevistas retrospetivas a atletas sobre as suas experiências desportivas 

passadas. A este nível, o recurso à observação minuciosa da prática desportiva é um meio 

crucial para obter informação detalhada da microestrutura da prática ao longo do tempo, 

oferecendo entendimentos mais robustos sobre a importância de diferentes tipos de práti-

ca para o alcance de elevados níveis de rendimento no desporto.
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648Jogos e brincadeiras

de rua: O brincar na periferia 

de Rio Branco-Acre

PALAVRAS CHAVE:

Jogos. Brincadeiras. Periferia. 

Rio Branco. Cultura corporal.

RESUMO

Nas relações construídas com a brincadeira, a criança agrega significados, códigos e lin-

guagens, que são inseridos na sua cultura corporal. Devido a inserção tecnológica no meio 

infantil as brincadeiras têm-se tornado cada vez mais escassas. Nesta perspectiva de per-

da significativa do brincar na rua, surgiu a questão da pesquisa: quais os jogos e brinca-

deiras de rua que ainda são praticados na periferia de Rio Branco-Acre? O objetivo deste 

estudo foi identificar os jogos e brincadeiras de rua que ainda são praticados e não caíram 

no esquecimento na periferia de Rio Branco-Acre. A partir deste estudo de caso, realizando 

observações, notas de campo, entrevistas semiestruturadas e instrumentos de áudio e 

fotografias, no bairro Cidade do Povo, onde através da coleta de dados em 5 ruas, com 12 

crianças com idade entre 6 e 12 anos e seus respectivos pais, totalizando 24 participan-

tes, conseguimos ampliar a base de conhecimento para estruturar a pesquisa. Inúmeras 

brincadeiras puderam ser vistas e relatadas pelas crianças durante a pesquisa. Podemos 

concluir que os jogos e brincadeiras de rua, são muito presentes no ambiente pesquisado, 

todavia, a significação do brincar não é tão entendida pelos pais das crianças, uma vez que 

não é uma prática pronta e acabada, mesmo que não seja tão perceptível no censo comum, 

a prática regular de jogos e brincadeiras proporcionam às crianças o desenvolvimento mo-

tor, cognitivo e fomenta à promoção da saúde. Para além do disposto é notória a segrega-

ção por gêneros, ocasionando uma micro divisão social.
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644Motivos de adesão à prática 

de Voleibol em atletas 

da seleção masculina 

e feminina de Juazeiro 

do Norte-CE

PALAVRAS CHAVE:

Motivação. Atletas. Voleibol.

RESUMO

A psicologia do esporte vem crescendo bastante nos últimos anos, tendo a motivação como 

uma importante área de estudo. Embora sejam comuns os estudos sobre motivação, o esporte 

amador ainda requer mais pesquisas desenvolvidas. O presente estudo de campo, descritivo, 

transversal e quantitativo, tem como objetivo verificar os motivos (intrínsecos e extrínsecos) 

de adesão à prática de Voleibol dos atletas da seleção municipal masculina e feminina na cida-

de de Juazeiro do Norte-Ceará. Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário de 

caracterização desenvolvido pelo próprio autor e o Questionário de Motivação para a Adesão 

Desportiva (SERPA, 1992), constituído de trinta perguntas divididas em oito categorias. Os pro-

cedimentos realizados respeitaram as normas internacionais de experimentação com huma-

nos (Declaração de Helsínquia de 1975). Os dados foram analisados em através do programa 

SPSS 16.0, com estatísticas descritivas e inferenciais, adotando um nível de confiança de 5%. 

Os resultados encontrados mostram que a motivação intrínseca (72,5%) influencia muito mais 

os atletas do que a motivação extrínseca (53,3%). Dentre as categorias analisadas, a que mais 

motiva os atletas é a de “competência técnica” (categoria da motivação intrínseca), com 91,2%. 

A categoria com maior percentual dentro da motivação extrínseca foi a “afiliação específica”, 

com 65,2%. Ao analisar a relação entre sexo dentro das categorias mais importantes, pode-se 

observar que os homens são mais motivados à prática esportiva, que as mulheres, com resul-

tados maiores em todas os teste realizados. Tais resultados revelam que os atletas estudados 

praticam o esporte por realmente gostar da modalidade.
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699Características dos factores 

de auto-estima, orientação 

motivacional e stress 

pré-competitivo jogadores 

de Futebol de equipas que 

militam na 1ª divisão 

da cidade de Maputo

PALAVRAS CHAVE:

Auto-estima. Orientação motivacional. Stress.

RESUMO

O estudo teve como objectivo caracterizar factores influentes de auto-estima, orientação 

motivacional e stress pré-competitivo em futebolistas da 1ª divisão da cidade de Maputo. 

A amostra foi constituída por 109 futebolistas com idade compreendida entre os 18 e 38 

anos. Aplicou-se os questionários da auto-estima versão de Vasconcelos-Raposo & Freitas 

(1999), orientação motivacional desenvolvida por Fernandes & Vasconcelos-Raposo (2010) 

e ansiedade pré-competitiva desenvolvida Chagas (1995). Foi assumida a distribuição dos 

indicadores nos factores etiquetados pelos autores supracitados. O factor de auto-estima 

negativa apresenta M±DP=3.40±1.33 e o factor de auto-estima positiva M±DP=2,46±1,28. 

O factor da orientação motivacional ego apresenta M±DP=2,87±1 e orientação motivacio-

nal tarefa apresenta M±DP=2,27±1. O factor stress pré-competitivo somático apresenta 

M±DP=3,01±1,31, stress pré-competitivo cognitivo apresenta M±DP=2,61±1,39 e stress 

pré-competitivo auto-confiança apresenta M±DP=2,61±1,32. Os resultados levaram a con-

cluir que os factores predominantes nos futebolistas da 1ª divisão da cidade de Maputo 

são a auto-estima negativa, orientação motivacional para ego e stress pré-competitivo so-

mático.
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691A integração do desporto 

na sociedade moçambicana

PALAVRAS CHAVE:

Desporto, Sociedade, Integração social.

RESUMO

A palavra integração é muitas vezes utilizada como sinónimo de coesão, unidade equilíbrio, 

ajustamento e harmonia. A integração social não apaga as diferenças, antes as coordena 

e orienta. Contudo, o desporto serve como um meio que apoia a integração social, visto 

que, a criação de recintos desportivos e prática desportiva surge uma melhor integração 

e inclusão de pessoas que não são tão bem aceites na sociedade por serem diferentes ou 

por pertencerem a outra classe social. Todavia, os desportos criados para pessoas com 

deficiência são de extrema importância devido ao facto de poder haver maior interacção 

entre estas e a sociedade mostrando que os indivíduos são todos iguais e, todos podem 

ter uma prática desportiva. É com este propósito que se pretende realçar que a actividade 

desportiva além de ser realizada com o intuito de aperfeiçoar a aptidão física, de servir 

para o bem-estar corporal e melhorar a saúde também é usada como forma de inclusão 

social para os mais desfavorecidos. O presente trabalho visa evocar o “desporto” como 

manifestação educacional e indispensável na formação e no processo de emancipação 

dos jovens africanos (moçambicanos). Inicia-se o estudo a partir da consulta e análise de 

documentos mais relevantes (artigos) a cerca das conceções do desporto e da integração 

social. Seguidamente define-se as relações existentes entre as dimensões do desporto e 

os princípios da inclusão social. Finalizando, faz-se uma reflexão do desporto em Moçam-

bique após a independência e, enuncia-se algumas linhas orientadoras para uma política 

desportiva concertada na integração da sociedade moçambicana.
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709Incidência do stress 

pré-competitivo em equipes 

escolares de Basquete sub-17 

de Pernambuco – Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Estresse. Adolescentes. Competição.

RESUMO

O Estresse inflige danos e consequências e independente do nível do atleta, é um dos fa-

tores psicológicos mais frequentes no esporte. Contudo, não é apenas um mau, causan-

do respostas adaptativas nos atletas, forçando-os à homeostase. O objetivo do estudo foi 

analisar a presença do estresse em quatro equipes de basquetebol feminino e masculino, 

participantes da fase final dos Jogos Escolares de Pernambuco 2015, na modalidade bas-

quetebol. O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva que utilizou a o instrumento: “Lista 

de Sintomas de “Stress” Pré-competitivo Infanto-juvenil” (LSSPCI), acrescido de 1 questão 

específica para este estudo, aplicado nas vinte e quatro horas que antecederam os jogos. Os 

resultados apontaram que os principais sintomas presentes na amostra foram: “Sinto-me 

mais responsável”; “Não vejo a hora de competir”; “Fico ansioso+a) ”; “Fico preocupado(a) 

com o resultado da competição”; “Falo muito sobre competição”, e demonstraram não haver 

variação relevante nos índices alcançados pelas equipes femininas e masculinas. O estudo 

apresentou ainda que atletas estreantes se mostraram menos apreensivas com a perspec-

tiva de estréia. Conclui-se que os sintomas relacionados com a ansiedade são citados com 

maior frequência e intensidade, o que indica a necessidade de dinâmicas interdisciplinares 

de administração da ansiedade e do estresse, possibilitando um desenvolvimento saudável 

para os atletas, pensando na sua integralidade, buscando excelência atlética harmonizada 

com uma melhor saúde mental.
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700Percepção dos jogadores 

sobre os factores de liderança 

dos técnicos de futebol 

da cidade de Maputo

PALAVRAS CHAVE:

Jogadores. Técnicos. Liderança.

RESUMO

Este estudo procurou analisar a percepção dos jogadores de futebol da cidade de Maputo 

sobre o comportamento de liderança dos técnicos que os orientam. A amostra do estudo foi 

constituída por respostas de 74 futebolistas com idade compreendida entre 18 a 38 anos 

assistidos por 9 técnicos. No estudo foi aplicada a Escala de Liderança no Desporto (ELD) 

utilizado nos estudos de Brandão & Carchan (2010) e de Sonoo et al (2008). Os resultados 

demonstram que os indicadores da escala apresentam valores de alfa de cronbach bas-

tantes consistentes na ordem de 0,89 e ao nível das dimensões na ordem mínima de alfa 

de cronbach de 0,67 e máxima de 0,92. Ainda os resultados demonstram que a percepção 

dos jogadores é de que os técnicos de futebol utilizam a dimensão autocrático na ordem de 

uma M±DP=3,1±1,63, dimensão democrática na ordem de uma M±DP=2,76±1,49, suporte 

social na ordem de uma M±DP=2,7±1,52, treino instrução na ordem uma M±DP =2,38±1,47 

e reforço (Feedback positivo) na ordem de uma M±DP=2.17±1.39. O estudo demonstrou 

que os jogadores de futebol da cidade de Maputo têm a percepção de que os técnicos, que 

os orientam, são dominados por uma liderança autocrática.
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