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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo: verificar a relação entre alunos dos 15 aos 16 

anos jogadores federados de futsal e o estado de ansiedade pré-competitiva e autoconfiança. 

Métodos: A amostra foi constituída por doze jogadores do escalão de juvenis da 

Contacto Futsal que competiram no Campeonato Distrital e posteriormente qualificou-se para 

a Taça Nacional, (n=12; 15,67±0,49 anos; 175,92±3,68 cm; 69,84±9,83 Kg e 22,53±2,77 

Kg/m
2 

de IMC). Este grupo preencheu o questionário Competitive Sport Anxiety Inventory – 

2 (CSAI – 2) uma hora antes de quatro jogos (dois jogos do Campeonato Distrital, sendo um 

em “casa” e outro “fora de casa” e dois jogos do Campeonato Nacional, um em “casa” e outro 

“fora de casa”) e preencheu um outro questionário para aferir se a ansiedade pré-competitiva 

afeta o normal desempenho no dia escolar anterior ao jogo. Resultados: Após a aplicação de 

todos os questionários os resultados não revelaram diferenças estatisticamente significativas 

em nenhuma variável (ansiedade Cognitiva P=0,606; ansiedade somática P=0,756, 

autoconfiança P=0,324, perg1 P=0,816, perg2 P=0,702 e perg3 P=1,000). Conclusões: apesar 

de não haver diferenças estatisticamente significativas, este estudo sugere, de forma mais ou 

menos evidente, a existência de uma relação entre os estados de ansiedade e autoconfiança e 

os fatores de localização dos jogos, em provas de diferentes níveis de importância. O aumento 

da sensação de autoconfiança pré-competitiva, em determinados jogos, pode estar relacionado 

com a perceção que a equipa possui acerca do seu adversário. A ansiedade somática e 

cognitiva é superior quando jogamos em “casa” e isso pode dever-se ao medo de dececionar o 

público que depositava grandes espectativas na equipa. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: ansiedade pré-competitiva, autoconfiança, Futsal, ansiedade somática, 

ansiedade cognitiva  
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to: verify the relationship between pupils from 15 to 16 years 

old Federated futsal players and the state of pre-competitive anxiety and self-confidence. 

Methods: The sample was formed by twelve players from the juveniles step Contact 

Futsal team that competed in the district Championship and subsequently qualified for the 

National Cup, (n=12; 15,67±0,49 years; 175,92±3,68 cm; 69,84±9,83 Kg e 22,53±2,77 Kg/m
2 

of BMI. This group has filled the Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2) 

questionnaire an hour before four games (two League games, a District in "home" and another 

"away from home" and two National Championship games one in “home” and another “away 

from home” and has filled another questionnaire for assessing whether the pre-competitive 

anxiety affects normal performance in school day before the game. Results: After the 

application of all the questionnaires results didn’t reveal significant statistically differences in 

any variable (Cognitive anxiety P=0,606; somatic anxiety P=0,756, self-confidence P=0,324, 

question1 P=0,816, question2 P=0,702 and question3 P=1,000). Conclusions: although no 

statistically significant differences, this study suggests, in a way more or less evident, the 

existence of a relationship between the studies of anxiety and self-confidence and the location 

factors of the games, in different levels of importance. The increase of pre-competitive self-

confidence sense, in certain games, can be related with the perception that the team has about 

his opponent. Somatic and cognitive anxiety is higher than when we played at "home" and 

this may be due to the fear of disappointing the public that had high expectations on the team. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: pre-competitive anxiety, self-confidence, Futsal, somatic anxiety, 

cognitive anxiety. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O estudo da ansiedade pré-competitiva e autoconfiança é importante em todos os 

desportos, pois é importante perceber o porque de determinado atleta não ter o 

rendimento esperado.  

A modalidade de futsal é, um desporto coletivo onde a responsabilidade é 

partilhada por todos os jogadores envolventes, embora existam alguns momentos em 

que a responsabilidade pessoal possa ser comparada aos desportos individuais 

(marcação de um penalty ou um livre de 10 m). 

Segundo Garganta (1997), a equipa passa a ser percebida como um micro sistema 

social complexo e dinâmico, representando algo qualitativamente novo, cujo valor 

global não pode ser representado pelo somatório dos valores individuais, mas por uma 

nova dimensão que advém da interação que se sucede ao nível dos seus constituintes. 

As vivências desportivas, tendo em vista a personalidade de cada jogador e a 

carga efetiva que este coloca na competição, provocam realidades emocionais que este 

coloca na competição, provocam reações emocionais atuais ou de antecipação, tais 

como a ansiedade, stress, medo e insegurança. 

O aspeto psicológico e as suas consequências sobre o desempenho desportivo dos 

jogadores e a sobrecarga afetiva por estes desempenhados tem vindo a ganhar cada vez 

mais atenção. Nomeadamente em relação à ansiedade, como uma atitude fisiológica 

(normal) responsável pela adaptação do organismo às situações novas. 

A experiência da ansiedade na competição desportiva constitui um problema usual 

e preocupante para todos aqueles que, direta ou indiretamente, se encontram envolvidos 

no desporto (atletas, treinadores, pais, etc.). Posto isto, é curioso verificar que os 

principais temas de interesse ao nível de investigação e estudo por parte dos psicólogos 

desportivos europeus passam pelo estudo do stress e da ansiedade (Cruz, 1996).  

 O controlo das emoções no período que antecede a competição é resultado de 

uma aprendizagem de skills psicológicos. O processo de aprendizagem é moroso e 

delicado, sendo por isso necessário praticá-las para possibilitar ao atleta nas situações 

pré-competitivas passíveis de gerarem stress, responder de forma apropriada evitando 

que estas os perturbem (Ferraz, 1997).  
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Sendo assim, constatamos que o incremento dos skills mentais é um aspeto 

fundamental para o aumento da performance humana. Quanto maior for o conhecimento 

que os atletas têm sobre si mesmos, mais capacitados e orientados estarão no sentido de 

atingirem o máximo das suas prestações desportivas.  

Os inúmeros estudos já realizados demonstram, cada vez mais, a influência de 

fatores psicológicos na prestação desportiva, quer de natureza afetivo-emocional, de 

concentração, de motivação, de capacidade de organização percetiva quer de regulação 

psicomotora.  

Para Scanlan (1984) existe a confirmação da existência de ansiedade em contextos 

desportivos, independentemente da idade, género e nível competitivo. A ela está 

inerente um elevado grau de avaliação social das competências ou capacidades atléticas, 

sendo estas demonstradas, testadas e avaliadas em público.  

A vantagem em jogar “em casa” tem sido um fator preponderante para a 

determinação do resultado final de jogos em diferentes modalidades desportivas (Nevill 

e Holder, 1999).  

A constatação de que o aumento de ansiedade pré-competitiva em competições 

“fora de casa” tende a ocorrer nas mais variadas modalidades desportivas parece ter 

relevância prática para o mundo do desporto.  

O modo como as variáveis ambientais e pessoais podem interferir no estado de 

ansiedade do atleta, quando estes jogam em sua “casa” e em “casa” do adversário 

devem ser equacionadas.  

Segundo Ferraz (1997), é de extrema importância que na programação do 

rendimento desportivo, considerado como a coordenação sistémica de todos os meios, 

métodos e conteúdos de treino, essencialmente no processo de formação desportiva 

desde a iniciação até à alta competição, se contemplem as medidas necessárias para 

permitir a obtenção dos mais altos rendimentos desportivos.  

Integrado nesta perspetiva de processo de preparação sistémica, também as 

competências psicológicas que garantam as condições mínimas para a obtenção do 

sucesso desportivo devem ser pensadas.  
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 - CARACTERÍSTICAS DO JOGO DE FUTSAL 

 

O Futsal é um desporto que tem evoluído bastante ao longo dos últimos anos e é a 

modalidade de pavilhão com mais praticantes em Portugal  

Segundo Garganta (2002), esta modalidade manifesta um confronto permanente 

entre as duas equipas, o que exige uma coordenação da atuação dos jogadores quer na 

fase atacante, quer defensiva. Este facto, insere o futsal nos chamados desportos de 

oposição/ cooperação, onde o espaço de jogo é comum a ambas as equipas e a 

participação dos atletas sobre a bola é simultânea.  

O futsal tem características comuns com outros jogos desportivos coletivos (JDC), 

tais como existirem regras de jogo obrigatórias e unitárias; existir um objeto de jogo (a 

bola); a estandardização do inventário do jogo e das dimensões do recinto de jogo; a 

limitação da duração do tempo de jogo; a disputa individual e coletiva; a existência de 

teorias referentes à técnica, tática, treino e de metodologias; o carácter organizativo das 

competições a nível nacional e internacional; a presença obrigatória de árbitros e a 

existência de espetáculo desportivo. 

É uma modalidade que exige rapidez e domínio técnico, praticada por duas 

equipas por cinco elementos cada (1 guarda-redes e 4 jogadores de campo), podendo 

apresentar até ao máximo de sete jogadores suplentes, com um número de substituições 

ilimitado. 

Joga-se num campo com as dimensões 25 a 42m x 15 a 25m; as balizas 

apresentam as medidas de 3m x 2m e a bola o peso entre 400g e 440g. 

O jogo compreende dois períodos de 20´ e um intervalo que não poderá exceder 

os 15´. 

No futsal existem posições especificas para os: Guarda – redes, Fixo (o jogador 

mais defensivo que, normalmente, atua no centro do meio-campo defensivo; alas 

(jogadores que atuam preferencialmente junto às faixas laterais do campo, quer 

ofensivamente, quer defensivamente) e o pivô (é o jogador mais ofensivo, que joga 

preferencialmente no meio-campo ofensivo, pelo centro do terreno, servindo de 
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finalizador, ou jogador que faz “tabelas” com o fixo ou alas, para possibilitar 

finalizações). 

 

2.2 - ANSIEDADE COMPETITIVO 

 

2.2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Desde o nascimento o ser humano é sujeito a uma enorme limitação dos seus 

próprios poderes e o precoce reconhecimento das suas vulnerabilidades, mediante os 

estímulos internos e externos, são fontes universais de ansiedade.  

Segundo Cruz (1996), a ansiedade em contextos desportivos não deve ser 

circunscrita pela sua própria designação somente às situações de competição regular ou 

oficial, mas também às diferentes e variadas situações avaliativas que se sucedem ao 

longo de um ciclo de realização (contempla diferentes momentos ou etapas) que exigem 

ao atleta determinados níveis de realização e de rendimento.  

A ansiedade reflete normalmente uma interpretação cognitiva da situação, que 

pode ser modificada ao mesmo tempo que se vai alterando a perceção da ameaça. 

Fazendo a ligação para o desporto, podemos dizer que o atleta altera a sua interpretação 

da situação conforme a importância que a competição representa para si próprio e 

também conforme avalia as suas capacidades para enfrentar as exigências específicas de 

cada competição. A investigação realizada por Cruz (1996) mostra que o aumento da 

ansiedade cognitiva e o decréscimo da autoconfiança refletem as alterações na perceção 

de ameaça.  

Da análise deste estudo, percebe-se nitidamente que a situação competitiva 

implica sempre um aumento dos níveis de ansiedade e de stress, cujos efeitos alteram o 

rendimento competitivo, normalmente prejudicando o sucesso desportivo, embora em 

certos casos de atletas com elevadas competências psicológicas, a ansiedade e o stress 

pré-competitivo podem ter efeitos positivos na prestação desportiva.  

É muito comum relacionar a ansiedade como algo prejudicial ou negativo para o 

desempenho. Porém outros estudos têm revelado que a ansiedade não tem 
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necessariamente conotações negativas. Por exemplo, ginastas mal sucedidos percebiam 

a ansiedade como negativa e debilitante, ou seja, a ansiedade levava-os quase ao pânico 

através de verbalizações de incerteza e imagens de fracasso. Para os ginastas bem-

sucedidos, a ansiedade era percebida como facilitadora, positiva e estimulante para a 

performance (Martens et al., 1990).  

Existe claramente uma relação entre a ansiedade e o desempenho, e esta relação 

parece variar segundo o tipo de desporto, a dificuldade da tarefa, a personalidade do 

atleta, o ambiente, o público, etc.  

A ansiedade na competição constitui um problema que afeta todos quantos estão, 

direta ou indiretamente, ligados à competição, desde os atletas, os treinadores, pais, 

árbitros e até mesmo o público em geral. São bem conhecidas as constantes pressões 

psicológicas a que estes agentes desportivos estão sujeitos, não sendo de estranhar a 

dificuldade ou incapacidade em enfrentarem e lidarem de forma eficaz com as 

exigências competitivas.  

Os instrumentos criados para avaliar a ansiedade foram surgindo a partir da 

década de 50, quando esta ainda era conceituada como ansiedade geral. A partir da 

década de 60, com a classificação da ansiedade em traço e estado, Spielberger (1989) e 

outros pesquisadores passaram a desenvolver diversos instrumentos para avaliar a 

ansiedade, como o State-Trait Anxiety Inventory (STAI), o qual mensura o estado e o 

traço da ansiedade. Mas os resultados obtidos com esse e outros instrumentos não eram 

satisfatórios por não conseguirem prever adequadamente a ansiedade em diversas 

circunstâncias, como no caso de uma situação competitiva.  

Ao perceberem essa lacuna Martens et al. (1990) manifestaram a necessidade de 

se criar um instrumento que avaliasse a ansiedade em situações desportivas específicas. 

Desenvolveram, então, o Sport Competition Anxiety Test (SCAT), um instrumento que 

mede o traço da ansiedade competitiva. Para avaliar o estado da ansiedade numa 

situação competitiva, modificaram a escala de estado do STAI de Spielberger, que é 

atualmente denominada de Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2). A última 

versão deste instrumento avalia a ansiedade por meio da classificação proposta pela 

teoria multidimensional da ansiedade, que posteriormente será apresentada neste 

trabalho.  
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Ferraz (1997) considera a ansiedade como a emoção secundária principal, como a 

maior e a principal causadora de problemas de competição.  

Na tentativa de entendermos melhor este estado, irei apresentar diversas opiniões 

dos autores sobre o que é a ansiedade no contexto desportivo e os seus efeitos na 

prestação do atleta.  

A ansiedade é um estado emocional desagradável de medo ou apreensão, quer na 

ausência de perigo ou ameaça identificável, quer quando a mesma alteração emocional é 

claramente desproporcionada em relação à intensidade real do perigo. Para Marti 

(2000), ela caracteriza-se por uma grande variedade de sintomas somáticos (tremura, 

hipertonia muscular, inquietação, hiperventilação, sudação, palpitações, etc). Surgem 

também sintomas cognitivos como a apreensão e inquietação psíquica, híper-vigilância 

e outros sinais relacionados com a alteração da vigilância (distração, perda de 

concentração, insónias).  

A ansiedade desportiva traduz-se geralmente num estado de excitação 

descontrolada (Sonstroem, 1984). Pode ser vista como uma reação emocional a diversos 

estímulos de angústia, em que os indivíduos se podem defrontar com um elevado estado 

de excitação e serem assistidos por sentimentos de desconforto e de apreensão. Trata-se 

de uma resposta global, não específica, do atleta a todas as exigências que lhe são 

colocadas.  

Segundo Cruz (1996), a ansiedade competitiva consiste numa resposta à perceção 

de ameaças que podem ocorrer quer nos momentos de aprendizagem (treinos, 

preparação para uma competição importante, por exemplo), quer nos momentos de 

avaliação dessa mesma aprendizagem (competições). Este tipo de ansiedade vai sendo 

experienciada ao longo das competições e em todos os momentos de avaliação. 

Consequentemente, verificar-se-á uma certa exigência a nível de execução e de 

aproveitamento, por parte dos atletas.  

Para Boutcher (1990), a competição desportiva pode produzir níveis de ansiedade 

notáveis, podendo afetar de forma dramática os processos psicológicos, a ponto de a 

performance também ser atingida.  

Os atletas, ao sentirem-se ansiosos durante o período que antecede a competição, 

poderão ser afetados por uma diminuição do esforço que teriam que realizar.  
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Para Scanlan (1984), existe a confirmação da existência de ansiedade em 

contextos desportivos, independentemente da idade, género e nível competitivo. A ela 

está inerente um elevado grau de avaliação social das competências ou capacidades 

atléticas, sendo estas demonstradas, testadas e avaliadas em público.  

Spielberger (1989) defende a existência de uma distinção entre ansiedade como 

um estado ou como um traço de personalidade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Modelo de ansiedade competitiva (Adaptado por Martens, Vealey e 

Burton, 1990). 

 

2.2.2 – ANSIEDADE PRÉ – COMPETITIVA  

 

São muitos e numerosos os estudos realizados na psicologia do desporto sobre o 

controlo emocional nos períodos pré-competitivo, competitivo e entre provas. Porém, o 

principal enfoque é dado ao primeiro, talvez por ser o mais espetacular, ou seja, o de 

comportamentos mais variados, visíveis e detetados.  

Júnior (2004) enuncia que a ansiedade ocorre sempre devido a um “medo” do 

futuro, i.e., o atleta entra em estado de ansiedade por não saber o que acontecerá na 

competição. À medida que a competição decorre, a ansiedade transforma-se, dando 
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lugar a um relativo relaxamento. Após o termo da partida, o seu nível de ansiedade volta 

a oscilar, devido à expectativa da repercussão do resultado.  

Alguns atletas, afirma o mesmo autor, punem-se a si mesmos pelos maus 

resultados e consequentemente a sua autoestima decresce, havendo um incremento da 

fonte de ansiedade pré-competitiva. Um dos fatores com maior influência na qualidade 

da performance do atleta é o grau do estado de ansiedade durante o tempo que precede a 

competição (ansiedade pré-competitiva).  

Nem toda a ansiedade é prejudicial. Um bom desempenho competitivo requer um 

nível de ansiedade ótimo, e quando esta situação acontece, o atleta está 

psicologicamente controlado.  

Segundo Stefanello (1990), a proximidade do jogo aumenta os níveis de ansiedade 

pré-competitiva, sustentando nas suas pesquisas que quanto mais próximo do início do 

jogo, mais ansioso o atleta vai ficando.  

Freitas (1999) referem que o atleta em vez de aguardar com entusiasmo a 

oportunidade de atuar, acaba por recear o seu início. Este facto acontece porque revive o 

“medo” de falhar e, consequentemente, verifica-se um aumento da ansiedade.  

Para Cruz (1996), saber direcionar é a melhor maneira de gerir uma ansiedade 

pré-competitiva. 

 

2.2.3 – DIMENSÕES DA ANSIEDADE 

 

Martens et al. foram os grandes inovadores na forma de mensurar os níveis de 

ansiedade, ao preconizarem um teste sobre esta questão. Começaram por conceptualizar 

duas dimensões sobre o tema: Ansiedade Cognitiva (relaciona-se de forma linear e 

negativa com o rendimento) e Somática (relaciona-se de forma curvilínea – U invertido 

– com o rendimento), às quais vieram juntar uma terceira, Auto – Confiança (relaciona-

se de forma linear e positiva com o rendimento). Do conjunto destas três componentes 

formulou o CSAI-2 (Competitive Sports Anxiety Scale).  

A premissa básica de uma conceptualização multidimensional da ansiedade é que 

as componentes da ansiedade (cognitiva e somática) são independentes porque têm 

diferentes antecedentes e consequências que influenciam o rendimento de forma 
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distinta. Logo, podem ser manipuladas de forma independente. Adicionalmente, estas 

duas componentes são vistas como tendo padrões temporais diferentes antes e durante 

um evento significativo (Gould, Petlichkoff e Weinberg, 1984; Hardy et al.; 1986; Jones 

e Cale; 1989; Martens et al., 1983). 

Segundo Gould, Petlichkoff, Simons (1984) e Martens e tal. (1990); o CSAI-2 é 

um instrumento seguro e válido para medir o estado de ansiedade cognitiva somática e 

de autoconfiança numa variedade de situações específicas da competição. 

 

2.2.3.1 - ANSIEDADE COGNITIVA 

 

A ansiedade cognitiva está associada a experiências negativas de si mesmo, da 

competição e das consequências advindas desta e refere-se aos processos mentais do 

atleta. (Moraes et al.,2002).  

Segundo Júnior (2004) trata-se de uma componente mental do estado de 

ansiedade causada pelo medo de uma avaliação negativa e que causa reações, tais como 

o medo, apreensão, apatia, desinteresse, pensamentos negativos. 

Este tipo de ansiedade, quando aumentada, produziria efeitos negativos nas 

atividades desportivas que requerem maior concentração, estratégia e agilidade 

psicomotora fina, tais como o xadrez, golfe, tiro ao alvo, dança, etc. (Martens et al., 

1990). Segundo este autor, a ansiedade cognitiva é caracterizada pela consciência de 

pressentimentos desagradáveis acerca de si próprio ou estímulos exteriores, 

preocupações e distúrbios de imagens visuais. 

Neste contexto, o grau de estado de ansiedade cognitiva vivido por um atleta 

depende da sua perceção de competência, que se baseia principalmente em experiências 

competitivas prévias. Porém, fatores situacionais grandemente independentes de 

experiências passadas, como a capacidade do adversário, também a podem influenciar. 

Ainda assim, parece ser seguro afirmar que as expectativas de rendimento antes da 

competição estão mais correlacionadas com a ansiedade cognitiva do que com a 

ansiedade somática. Quando as expectativas diminuem ou se tornam incertas é mais 

provável os atletas experimentarem um aumento da ansiedade cognitiva e uma 

diminuição da autoconfiança. Neste contexto, como reflete preocupações com as 
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consequências do insucesso, a ansiedade cognitiva só mudará quando mudar a 

probabilidade subjetiva de sucesso. Essa perceção subjetiva pode alterar-se em função 

de fatores como lesões, treinos excecionalmente bons ou maus, ou uma tática que 

funciona melhor ou pior do que o esperado (Martens et al., 1990). 

A ansiedade cognitiva deverá ser um mediador mais poderoso no rendimento ao 

longo da competição, porque as expectativas de sucesso podem mudar em qualquer 

altura durante a competição e ter um poderoso efeito no rendimento (Burton, 1988). 

 

2.2.3.2. ANSIEDADE SOMÁTICA 

 

Segundo Júnior (2004), a ansiedade somática refere-se a elementos fisiológicos e 

afetivos da ansiedade. 

A perturbação somática refere-se a vários fatores como o aumento da pressão 

arterial, diarreias, batimentos cardíacos aumentados, tensão muscular e palidez facial 

(Moraes, 1990).  

A ansiedade somática está relacionada com as manifestações corporais, por 

exemplo, aumento da frequência cardíaca, dificuldade de respiração, aumento do suor e 

dores no estômago e na musculatura. 

No que diz respeito aos antecedentes e padrões temporais da ansiedade somática, 

as pistas que se acredita provocarem e manterem a perceção de reações fisiológicas 

constituem, geralmente, uma resposta reflexa a vários estímulos ambientais associados 

com o início do jogo avaliativo. Estes estímulos são não-avaliativos e de curta duração 

(e.g. preparação nos balneários, uma multidão nas bancadas, importância do jogo, 

rotinas de aquecimento pré-competitivas). Não obstante, um grande número de 

investigadores defendem que estes estímulos perdem saliência assim que a competição 

começa e a atenção se volta para a competição em si. 
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2.2.3.3 - AUTOCONFIANÇA 

 

Sarason (1975, citado por Moraes, 1990) adicionou a autoconfiança a esses 

componentes anteriormente definidos de ansiedade. Essa autoconfiança foi definida 

como a preocupação com a própria autoavaliação e a perceção de resultados negativos 

que o sujeito apresenta diante de situações de testes e exames. 

A autoconfiança é uma componente da ansiedade que afeta a performance, sendo 

que Cox et al. (2004) verificaram que a baixa autoconfiança relaciona-se a uma 

diminuição do desempenho em situações competitivas. 

 

Moraes et al. (2002), destacam que ocorre uma relação inversa entre os 

componentes da ansiedade, ou seja, quando a ansiedade cognitiva e somática aumentam, 

há uma diminuição da autoconfiança. 

Vasconcelos Raposo (1994) afirma “a auto – confiança desenvolve-se através de 

experiências que visam atingir o sucesso, mas se sucesso significa vencer, ela fica 

limitada aqueles atletas para os quais essa é uma realidade consistente. Pelo facto de 

vencer nunca ser totalmente controlável e, por vezes, irrealista, os objetivos de 

resultados dificilmente promovem um tipo estável de auto – confiança. De cada vez que 

vence, a auto confiança sobe: da mesma forma, cada vez que perde, ela desce.  

Tal como a motivação, a autoconfiança estende-se num continuum; por um lado, o 

atleta muito pouco autoconfiante; por outro, o atleta presunçoso. A performance é 

sempre melhor quando um atleta se sente confiante ao nível ótimo e não pouco 

confiante ou superconfiante. 

Autoconfiança ao nível ótimo, por si só, não garante o sucesso, mas é de facto, 

uma convicção pessoal necessária e vital para a sua boa performance. No entanto, uma 

saudável autoconfiança permitir-lhe-á aprender a partir dos seus erros e experimentar 

novas coisas sem afetar a sua autoestima. A autoconfiança ao nível ótimo é altamente 

estável. Por outro lado, atletas altamente confiantes acreditam que serão bem sucedidos 

na maioria das situações competitivas e, uma vez que não receiam o falhanço, treinam 

mais árdua e eficientemente, persistem mais tempo e aprendem mais com os erros do 

que atletas pouco confiantes. Permanecem, por isso, num plano estável, trabalhando 
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duramente no treino diário, apresentando melhorias concretas na performance durante 

toda a época” 

 

2.2.4 - FATORES GERADORES DA ANSIEDADE 

 

A intensidade da ansiedade será proporcional à quantidade de ameaça que sofre o 

sujeito e manter-se-á até que a situação ameaçadora seja enfrentada ou alterada por 

algum determinante externo ou interno ao sujeito.  

Por vezes as causas da ansiedade são conhecidas e entendidas pelos atletas, outras 

vezes não. Quando a competição e a performance a ela associada tem um significado 

muito alto para o atleta, dentro de um determinado contexto de incerteza, é sempre 

possível que algum grau de ansiedade esteja presente (Roque, 1995). 

A ansiedade competitiva parece ser reforçada pela pressão social que sente o 

atleta, exacerbando assim os pensamentos pré-competitivos ligados ao medo do 

fracasso, de dececionar outras pessoas, à obrigação da vitória, etc. Estes pensamentos 

que antecedem a competição provocam um efeito devastador na performance desportiva 

e, consequentemente, na vida quotidiana, levando ao esquecimento do bem-estar e 

saúde como também à ocorrência de comportamentos improdutivos e prejudiciais nos 

atletas. 

Segundo Duda et al. (1995), a expectativa da vitória projetada no atleta pelos pais, 

treinador, comunicação social, o público, entre outros, assume-se como um forte fator 

no aumento dos estados afetivos problemáticos na fase pré-competitiva. Daí a 

importância dos atletas de alto nível serem capazes de controlar e lidar eficazmente, por 

um lado, com as expectativas que desenvolvem para si próprios e as expectativas de 

outras pessoas e, por outro, com as exigências externas, tais como a imprensa, os 

adeptos, as “exposições” em/ao público e os patrocinadores (Cruz, 1996). 
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2.2.4.1 – FATORES SITUACIONAIS 

 

2.2.4.1.1 – ESPECTADORES 

 

De uma forma geral, os resultados da maioria dos estudos convergem para a ideia 

de que o apoio do público afeto à equipa da “casa” é um fator que influencia 

positivamente a performance das equipas (Agnew e Carron, 1994; Madrigal et al., 1999; 

Jones, 1995). O inverso é igualmente verdadeiro, ou seja, as manifestações do público 

contra a equipa visitante influência negativamente a sua performance (Jones, 1995). 

 

2.2.4.1.2 - ARBITRO  

 

Outro fator importante é, naturalmente, o árbitro, sobre quem se exerce boa parte 

da pressão e contra quem se dirigem muitas tentativas de intimidação pelo ambiente 

“caseiro” propenso, quer seja pelos atletas, comissão técnica, dirigentes ou pelo público 

em geral. 

 

2.2.4.1.3 – TREINADOR 

 

Para Martens et al. (1990), a incerteza e a importância atribuída ao resultado final 

são as principais causas da ansiedade que antecedem um jogo. Conforme afirmam os 

autores, existem muitas causas para que essa incerteza ocorra. Porém, referem que os 

treinadores podem ser os principais incentivadores para a existência desta ansiedade. 

O comportamento do treinador é um grande fator para a mudança de atitudes por 

parte dos jogadores, devido à transmissão de autoconfiança e palavras de conforto. 

Devido às palavras e à atitude do treinador, os jogadores irão mais descontraídos, tendo 

uma boa exibição, pois uma grande ansiedade em campo pode não trazer bons 

resultados. Zilles (1999), afirma que o treinador deve ser o grande líder e disciplinador 

da equipa, para poder dominar de forma correta os seus jogadores durante os treinos e 

os jogos. Ele deve também ser didático, para saber planear os seus treinos adaptados à 
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idade dos seus atletas e as qualidades de cada um. As funções do treinador, segundo ele 

seriam dirigir os treinos (táticos, técnicos, coletivo e recreativo), dar lições de incentivo 

antes dos jogos, comentários após os jogos, se possível estudos sobre todos os seus 

adversários e um acompanhamento superficial da vida dos seus jogadores fora do seu 

ambiente de trabalho.  

Becker J. (2000) relaciona o treinador ao professor relativamente às qualidades, 

pois ambos têm de as possuir. Para que isso ocorra, ele deve ter conhecimento do que 

vai ensinar e posteriormente a habilidade para executar essa tarefa. O sucesso muitas 

vezes como atleta, principalmente relacionados com sua capacidade técnica, tática e 

psicológica, não garantirá o seu sucesso como treinador.  

O treinador tem o papel de ser um “facilitador” de aprendizagens, tem de ser um 

“proporcionador” de ambiente para as aprendizagens, um “estruturador” de tarefas mais 

apropriadas para a aquisição de conhecimentos, de ser um “formador” de atletas e de 

cidadãos. 

Os treinadores sabem que as vitórias caem no esquecimento, o que prova que não 

é o triunfo que conta, e sim a forma como este foi obtido.  

A este respeito, podemos acrescentar as seguintes palavras (Guilherme, A., 1975); 

 

"O treinador deve-se conduzir de tal modo que sirva aos praticantes de ontem 

como uma recordação agradável de sua juventude; aos praticantes de hoje, como um 

exemplo de sacrifício, de dedicação e de dignidade, e aos praticantes de amanhã, como 

uma esperança a mais no seu futuro". 

 

2.2.4.1.4 – COLEGAS DE EQUIPA 

 

Estes exercem grande influência sobre o comportamento do atleta. O clima 

existente na equipa é o gerador de grandes amizades (muitas destas duradouras) e, por 

outro lado, esse clima pode levar, por vezes, a inúmeros conflitos entre os atletas do 

mesmo grupo (Júnior, 2004). 
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Marques (2003) afirma que o grupo é um alicerce fundamental para o 

desenvolvimento do atleta e mais uma força que o auxilia na superação dos desafios 

desportivos. 

 

2.2.4.1.5 - PAIS/FAMILIARES 

 

São os pais dos atletas os primeiros e, geralmente, a fonte mais direta de 

influências exteriores do atleta. Existem pais que sempre aspiraram praticar 

determinado desporto e projetam essas aspirações nos seus filhos, induzindo-os a 

realizar os seus sonhos (Duda et al. 1995). 

Para Júnior (2004) os pais, com os seus poderes e autoridades, revelam-se pessoas 

de uma cobrança acima da média e, devido à aproximação afetiva, exercem o direito de 

insultar e gesticular como se, com tal atitude, os erros ou indecisões assistidas pudessem 

vir a ser eliminadas da partida. Constata-se, ainda, que a agressão demonstrada pelos 

familiares geram problemas de relacionamento entre os atletas que, envergonhados, 

fingem desconhecer os seus próprios familiares.  

A sua influência diferencia-se, dependendo de fatores como o nível 

socioeconómico, religião, cultura, educação, antecedentes familiares, experiências 

pessoais com atividades desportivas idênticas, etc.  

Por vezes, torna-se necessário que os pais sejam orientados a respeitarem as fases 

de desenvolvimento e maturação dos jovens atletas e a acreditarem que o mais 

importante na prática de um desporto é a formação de uma vida saudável em detrimento 

do sucesso. 
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2.2.4.2 - FATORES INDIVIDUAIS 

 

Para Martens et al. (1990) a maneira como um atleta encara os aplausos, palavras 

de baixo calão e as indiferenças são muito pessoais. Não é possível fazer um 

prognóstico desta reação, ela simplesmente acontece. 

Estudos revelam que a perceção que cada atleta tem da sua própria capacidade 

desportiva diminui a ansiedade durante a competição. Atletas mais autoconfiantes 

experimentarem menos ansiedade somática que aqueles que duvidavam das suas 

próprias aptidões. (Duda et al. 1995). 

Segundo estes autores, os atletas ao permanecerem num determinado desporto, ao 

adquirirem maior experiencia, podem aprender a lidar melhor com a ansiedade à medida 

que os anos passam. 

 

2.3- ANSIEDADE E DESEMPENHO ESCOLAR 

 

A sociedade exige cada vez mais que os indivíduos frequentem a escola durante 

vários anos e que ali aprendam os conhecimentos que precisam para a sua vida. Na 

realidade, entretanto, a escola desempenha muitas outras funções, caracterizando-se 

como uma instituição complexa, embora possa parecer simples à primeira vista. A 

educação escolar deve basear-se e contribuir para o desenvolvimento psicológico e 

social do aluno, tornando-o um indivíduo autônomo, crítico e capaz de relacionar-se 

positivamente com outros, cooperando com eles. 

Na fase escolar existem situações causadoras de ansiedade para as crianças e 

jovens, principalmente as situações novas, inexistentes na vida familiar. Segundo 

Duarte e Oliveira (2004), alguns componentes importantes da ansiedade que podem 

interferir na aprendizagem e no desempenho em geral do aluno são a tensão, incerteza e 

apreensão em relação ao futuro. O atual sistema de avaliação por meio de notas leva o 

aluno à competição para ser bem sucedido, no desejo de ser mais reconhecido e 

valorizado pela família e pela sociedade. Os maus resultados podem levá-lo a acreditar 

que só os competentes bem sucedidos são “amados” e passa a viver em sofrimento com 

a possibilidade de não ser “amado”. 
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Outros fatores que podem levar os alunos a elevarem o nível de ansiedade são as 

dificuldades encontradas para se adaptarem a uma escola diferente. Os alunos são 

confrontados com um elevado número de professores com níveis de exigência 

diferentes e disciplinas totalmente distintas no nível de complexidade das matérias e das 

tarefas propostas.  

O pensamento excessivamente rígido pode levar a estados de ansiedade, mas esta 

também influencia a forma como pensamos. Segundo a psicóloga Sanches (2010), 

“quando estamos nervosos ou ansiosos não pensamos com a mesma clareza e é fácil 

focarmo-nos apenas nos aspetos potencialmente negativos.” 

Soares e Martins, (2010), faz uma recomendação que se utilize o recurso da 

identificação ou da imitação, do mesmo modo que um exemplo pode servir para deixar 

o outro ansioso, espelhar-se em pessoas que não apresentam ansiedade em determinadas 

situações pode ser um ótimo recurso. 
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3-MÉTODOS 

 

3.1 - AMOSTRA 

 

A amostra do presente estudo foi constituída por 12 jogadores de Futsal do 

escalão de juvenis (quadro 1), que foram convocados para o dia do jogo, que competem 

no campeonato Distrital da Associação de Futebol de Braga tendo-se apurado para a 

Taça Nacional organizada pela FPF (Federação Portuguesa de Futebol). Todos os 

elementos da amostra frequentam a escola (entre o 9º e o 11º ano) e possuem condições 

de saúde necessárias para a prática desportiva e participação neste estudo. A direção do 

clube e os pais foram informados do objetivo deste estudo, bem como de todo o 

processo das avaliações (número e duração do mesmo), tendo ainda sido esclarecidas 

quaisquer dúvidas existentes. 

 

 

3.1.1 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os atletas apresentam uma media etária de 15,67±0,49 anos, a média de anos de 

prática da modalidade é de 4,17, sendo que o mínimo é 1 e o máximo 5. O peso dos 

atletas é de 69,84±9,83 KG, altura 175,92±3,68 cm e 22,53±2,77 de IMC, em relação ao 

ano de escolaridade frequentado 10±0.60.  
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Quadro 1: Caracterização da amostra, características etárias, anos de prática, 

antropometria e IMC – Atletas de Futsal do escalão de Juvenis 

Atleta Anos de 
Prática 

Idade 
(anos) 

Peso Altura IMC 
(Kg/m

2)
 

Ano de 
escolaridade 
frequentado N=12 (KG) (cm) 

1 5 16 73,5 175 24 10º 

2 1 16 87,8 180 27,1 10º 

3 1 16 60 180 18,52 9º 

4 4 15 58,7 171 20,07 10º 

5 5 15 65 173 21,72 10º 

6 4 16 84,3 176 27,21 10º 

7 5 15 68,3 177 21,8 10º 

8 5 16 80 178 25,25 11º 

9 5 16 62,5 172 21,13 9º 

10 5 16 67,5 180 20,83 10º 

11 5 15 59,5 170 20,59 10º 

12 5 16 71 179 22,16 11º 

Total 
(N=12) 
(X± σ) 4,17±1,53 15,67±0,49 69,84±9,83 175,92±3,68 22,53±2,77 10±0,60 

 

3.2 - PROCEDIMENTOS 

 

O processo de avaliação requer especificidade e facilidade de aplicação, especialmente 

quando os participantes são jovens inexperientes. Desta forma, foi selecionado um 

protocolo de fácil aplicação e que já utilizado anteriormente em estudos com estas 

características. Para avaliar a ansiedade pré-competitiva foi utilizada a versão traduzida 

e adaptada por Cruz & Viana (1993) do questionário Competitive Sport Anxiety 

Inventory – 2 (CSAI – 2). 

Este questionário, concebido por Martens et al. (1990) era inicialmente constituído por 

apenas duas dimensões da ansiedade: ansiedade cognitiva e ansiedade somática às quais 

vieram a acrescentar uma terceira dimensão, a autoconfiança. Este novo instrumento 

apresenta características multidimensionais do estado de ansiedade no desporto, 

englobando 27 itens distribuídos pelas três escalas: Ansiedade Cognitiva (composta por 

9 itens sendo eles; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 e 25) Ansiedade Somática (composta por 9 



2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

21 

Carlos Manuel Carvalhas Araújo 

 

itens sendo eles; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 e 26) e Autoconfiança (compostas também 

por 9 itens; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27) (ver anexo 1). Os atletas só podem optar por 

uma alternativa (Cruz, 1996).  

Foi também feito por nós um segundo questionário de apenas três questões para 

saberemos se a ansiedade pré-competitiva influencia o dia escolar imediatamente antes 

ao dia da competição onde os atletas respondem apenas sim ou não a cada uma das três 

questões (ver anexo 2). 

 

3.3 - DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Foi solicitada a colaboração de todos os elementos da equipa técnica e direção do 

clube envolvidos neste estudo e o seu consentimento para a aplicação dos questionários. 

Após a sua permissão, foi realizada uma breve explicação acerca da pertinência e 

aplicabilidade dos questionários aos atletas, assim como as normas do seu 

preenchimento. Os questionários foram aplicados a cada atleta quatro vezes, duas no 

decorrer do campeonato distrital, sendo uma vez no seu campo de jogo (em “casa”) e 

outra vez no campo adversário (“fora de casa”), uma hora antes do início da competição 

e outras duas no decorrer do campeonato nacional, sendo uma vez no seu campo de jogo 

(em “casa”) e outra vez no campo adversário (“fora de casa”), uma hora antes do início 

da competição, tal como nos jogos do distrital. 

O questionário para avaliar a influência da ansiedade pré-competitiva no dia 

escolar foi realizado também por quatro vezes, no último dia de aulas imediatamente 

antes á competição. 

3.3 - ANÁLISE ESTATISTICA 

 

No tratamento de dados, os procedimentos estatísticos foram elaborados através 

do SPSS 17.0. A utilização deste programa permitiu uma análise descritiva para o 

estudo da média aritmética e do desvio padrão. Os parâmetros medidos foram 

analisados por ANOVA one-way depois de verificação de normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov e de homogeneidadede variância pelo teste de Levene.  
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4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE CADA JOGO PARA A TOTALIDADE DA 

AMOSTRA  

 

No quadro 2 estão apresentados os valores obtidos relativamente à estatística 

descritiva da ansiedade cognitiva, somática e autoconfiança pré-competitivas referentes 

á equipa de futsal de juvenis (n=12), tendo em conta a competição a que se refere 

(campeonato distrital ou nacional) e a localização dos jogos (“casa” ou “fora”). 

 

Quadro 2 - Estatísticas descritivas da Ansiedade Cognitiva, da Ansiedade Somática 

e da Autoconfiança pré-competitivas, em função da competição (“distrital” ou 

“nacional”) e dos fatores de localização dos jogos (FLJ) (“casa” e “fora de casa”); 

n=12 

Dimensão FLJ Competição N X± σ Mín Max P(valor) 

Cognitiva “Casa” “Distrital” 12 23,25±9,97 9 34 

0,606 

“Nacional 12 23,33±6,33 13 36 

“Fora” “Distrital” 12 20,42±5,11 10 20 

“Nacional 12 21,25±7,10 10 34 

Somática “Casa” “Distrital” 12 23,33±6,68 9 33 

0,759 

“Nacional 12 22,75±5,82 12 30 

“Fora” “Distrital” 12 20,83±6,46 14 36 

“Nacional 12 21,50±6,27 12 33 

Autoconfiança “Casa” “Distrital” 12 25,83±5,52 18 36 

0,324 

“Nacional 12 28,42±5,37 17 36 

“Fora” “Distrital” 12 29,50±3,80 25 36 

“Nacional 12 28,42±4,91 17 36 

Legenda: FLJ - fatores de localização dos jogos e DP - Desvio padrão 
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Relativamente aos valores médios e DP da autoconfiança verificámos que, 

independentemente dos fatores de localização dos jogos, estes foram mais elevados 

(25,83±5,52; 28,42±5,37; 29,50±3,80 e 28,42±4,91 respetivamente) quando 

comparados com os obtidos nas restantes dimensões da ansiedade (valor mais alto da 

ansiedade foi de 23,33±6,33 e o valor mais alto encontrado na ansiedade somática foi de 

23,33±6,68). Contudo, a totalidade dos atletas sentiu-se mais autoconfiante no jogo” 

distrital” “fora” (29,50±3,80) do que nos restantes jogos sendo que nos “nacionais” a 

autoconfiança foi igual nos dois jogos (28,42±5,37). Verificámos também que a 

ansiedade somática apresentou valores médios e DP superiores quando os atletas 

jogaram para o “distrital” em “casa” (23,33±6,68), corroborando a ideia de Martens et al 

(1983), ao dizer que a autoconfiança deverá ser encarada como a inexistência de 

ansiedade cognitiva, i.e., a ansiedade cognitiva será vista como a falta de autoconfiança. 

No entanto após a mensuração da ANOVA não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as variáveis em estudo. 

 

No quadro 3 estão apresentados os valores obtidos relativamente à estatística descritiva 

de como a ansiedade pré-competitiva afeta o dia escolar dos atletas 
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Quadro 3 – estatística descritiva de como a ansiedade pré-competitiva afeta o dia 

escolar dos atletas. 

Pergunta FLJ Competição N Frequência % P(valor) 

S N S N 

PERG1 “Casa” “Distrital” 12 5 7 41,7 58,3 

0,816 

“Nacional 12 5 7 41,7 58,3 

“Fora” “Distrital” 12 3 9 25 75 

“Nacional 12 4 8 33,3 66,7 

PERG2 “Casa” “Distrital” 12 11 1 91,7 8,3  

 

0,702 

“Nacional 12 10 2 83,3 16,7 

“Fora” “Distrital” 12 9 3 75 25 

“Nacional 12 9 3 75 25 

PERG3 “Casa” “Distrital” 12 6 6 50 50  

 

1,00 

“Nacional 12 6 6 50 50 

“Fora” “Distrital” 12 6 6 50 50 

“Nacional 12 6 6 50 50 

Legenda: FLJ - fatores de localização dos jogos, S – sim, N - não PERG1 – sinto-me nervoso 

durante as aulas, PERG2 – estou ansioso que chegue o dia do jogo, PERG3 – sinto-me confortável como 

em outro dia qualquer. 

 

Relativamente ás frequências e percentagens da pergunta 1( sinto-me nervoso 

durante as aulas) independentemente da competição em estejam envolvidos verificámos 

que, os atletas sente-se mais nervosos, durante as aulas, quando jogam em “casa”, com 

41,7% a responder sim, e esse maior nervosismo poderá ter a ver com o facto de maior 

numero de pessoas próximas na plateia e os atletas não querer dececionar os seus 

familiares. Em relação á pergunta 2 (estou ansioso que chegue o dia do jogo) verifica-se 

a mesma tendência que na pergunta anterior, ou seja, os atletas sente-se mais ansiosos, 

em aulas, quando os jogos são disputados em “casa” com 91,7% a responder sim, e o 

principal fator deverá ser o mesmo que o do item anterior. Na ultima pergunta (sinto-me 
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confortável como em outro dia qualquer), as percentagens são iguais nos quatro jogos 

realizados, ou seja, 50% dos atletas sentem que o facto de no dia seguinte ter um jogo 

importante, não interfere no seu desempenho escolar, enquanto que os outros 50% 

sentem precisamente o contrario. No entanto após a mensuração da ANOVA não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis em estudo. 

 

4.2 – COMPARAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO “DISTRITAL” – “CASA” 

E “FORA DE CASA”  

 

No Quadro 4 estão presentes as comparações da ansiedade cognitiva, somática e 

da autoconfiança pré-competitivas realizadas no campeonato distrital, em função dos 

fatores de localização dos jogos (FLJ) (“casa” e “fora”). 

 

Quadro 4: “Distrital” em “casa” e “fora” – Comparação da Ansiedade Cognitiva, 

da Ansiedade Somática e da Autoconfiança pré-competitivas; n=12 

Dimensão Competição FLJ N P(valor) 

Cognitiva “Distrital” “Casa” e “fora” 12 0,269 

Somática “Distrital” “Casa” e “fora” 12 0,362 

Autoconfiança “Distrital” “Casa” e “fora” 12 0,073 

 

Da comparação realizada dentro da competição “Distrital”, para jogos efetuados 

em “casa” e “fora de casa” não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores médios e DP da ansiedade cognitiva, ansiedade somática 

e da autoconfiança pré-competitivas.  

 Contudo, apesar do p-valor não expressar significância estatística, verificamos 

que a ansiedade cognitiva e a ansiedade somática exibiram valores médios e DP 

superiores quando os atletas jogaram em “casa” (23,25±9,97 e 23,33±6,68 

respetivamente) e a autoconfiança é mais elevada quando os atletas jogam “fora” 

(29,50±3,80) corroborando a ideia de Marten (1993), ao dizer que a autoconfiança 
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deverá ser encarada como a inexistência de ansiedade cognitiva, i.e., a ansiedade 

cognitiva será vista como a falta de autoconfiança. 

Assim, em termos hierárquicos, e independentemente dos fatores de localização 

dos jogos, a autoconfiança apresentou os valores médios e DP superiores, seguindo-se a 

ansiedade somática e, por último, a ansiedade cognitiva (23,25±9,97, 23,33±6,68 e 

29,50±3,80 respetivamente). 

 

No Quadro 5 estão presentes as comparações das respostas do questionário 

relativo a como a ansiedade pré-competitiva afeta o dia escolar, realizadas no 

campeonato distrital, em função dos fatores de localização dos jogos (FLJ) (“casa” e 

“fora”); n=12. 

 

Quadro 5: “Distrital” em “casa” e “fora” – Comparação da pergunta 1 2 e 3; n=12 

Dimensão Competição FLJ N P(valor) 

PERG1 “Distrital” “Casa” e “fora” 12 0,167 

PERG2 “Distrital” “Casa” e “fora” 12 0,167 

PERG3 “Distrital” “Casa” e “fora” 12 1,000 

Legenda: PERG1 – “sinto-me nervoso durante as aulas”, PERG2 – “estou ansioso que chegue o dia do 

jogo”, PERG3 – “sinto-me confortável como em outro dia qualquer”. 

 

Mais uma vez, da comparação realizada dentro da competição “Distrital”, para 

jogos efetuados em “casa” e “fora de casa” não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os valores das percentagens das três perguntas.  

Contudo, apesar do p-valor não expressar significância estatística, verificamos 

que os atletas se sentem mais ansiosos durante as aulas quando o jogo se realiza em casa 

(91.7% a responder sim). Em relação ao estado de conforto, as percentagens são iguais 

quer seja “fora” ou em “casa”, ou seja 50% dos atletas sente-se confortável nas aulas 

antes do jogo, enquanto que os outros 50% se sentem desconfortáveis. 
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4.3 – COMPARAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO “NACIONAL” – “CASA” 

E “FORA DE CASA”  

 

No Quadro 6 estão presentes as comparações da ansiedade cognitiva, somática e 

da autoconfiança pré-competitivas realizadas no campeonato nacional, em função dos 

fatores de localização dos jogos (FLJ) (“casa” e “fora”). 

 

Quadro 6: “Nacional” em “casa” e “fora” – Comparação da Ansiedade Cognitiva, 

da Ansiedade Somática e da Autoconfiança pré-competitivas; n=12 

Dimensão Competição FLJ N P(valor) 

Cognitiva “Nacional” “Casa” e “fora” 12 0,466 

Somática “Nacional “ “Casa” e “fora” 12 0,618 

Autoconfiança “Nacional “ “Casa” e “fora” 12 1,000 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação aos 

valores médios de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança. Contudo, apesar do 

p(valor) não expressar significância, constatámos que a ansiedade cognitiva e a 

ansiedade somática exibiram valores médios e DP superiores quando os atletas jogaram 

em “casa” (23,33±6,33 e 22,75±5,8 respetivamente) tal como acontece no “Distrital”. 

Relativamente á autoconfiança ´tem o mesmo valor no jogo “fora” e no jogo em 

“casa” (28,42±5,37 e 28,42±4,91 respetivamente). 

 

No Quadro 7 estão presentes as comparações das respostas do questionário 

relativo a como a ansiedade pré-competitiva afeta o dia escolar, realizadas no 

campeonato nacional, em função dos fatores de localização dos jogos (FLJ) (“casa” e 

“fora”); n=12. 
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Quadro 7: “Nacional” em “casa” e “fora” – Comparação da pergunta 1 2 e 3; n=12 

Dimensão Competição FLJ N P(valor) 

PERG1 “Nacional”  “Casa” e “fora” 12 0,669 

PERG2 “Nacional” “Casa” e “fora” 12 0,669 

PERG3 “Nacional” “Casa” e “fora” 12 1,000 

Legenda: PERG1 – “sinto-me nervoso durante as aulas”, PERG2 – “estou ansioso que chegue o dia do 

jogo”, PERG3 –“ sinto-me confortável como em outro dia qualquer”. 

 

Da comparação efetuada dentro da mesma competição (“nacional”), para jogos 

efetuados em “casa” e “fora de casa” não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em nenhuma das perguntas  

Apesar do p-valor não expressar significância estatística, verificamos que os 

atletas se sentem mais nervosos durante as aulas quando o jogo se realiza em “casa” 

(41,7% responderam sim) e sentem-se bastante ansiosos em ambos os jogos, quer seja 

em “casa” ou “fora” (83,3% e 75%, respetivamente, responderam sim). 

 Em relação ao estado de conforto, as percentagens são iguais quer seja “fora” ou 

em “casa”, ou seja 50% dos atletas sente-se confortável nas aulas antes do jogo, 

enquanto que os outros 50% se sentem desconfortáveis. 

 

 

4.4 – COMPARAÇÃO DOS JOGOS EM “CASA” – “DISTRITAL” E “NACIONAL” 

 

No Quadro 8 estão presentes as comparações da ansiedade cognitiva, somática e 

da autoconfiança pré-competitivas realizadas nos jogos em “casa”, em função da 

competição em que o jogo está inserido (“distrital” e “nacional”). 
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Quadro 8: “Casa” no “distrital” e no “nacional” – Comparação da Ansiedade 

Cognitiva, da Ansiedade Somática e da Autoconfiança pré-competitivas; n=12 

Dimensão FLJ Competição N P(valor) 

Cognitiva “Casa” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,976 

Somática “Casa” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,822 

Autoconfiança “Casa” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,258 

 

Da comparação realizada dos jogos realizados em “casa”, para jogos efetuados 

no “distrital” e “nacional” não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores médios e DP da ansiedade cognitiva, ansiedade somática 

e da autoconfiança pré-competitivas.  

 Contudo, apesar do p-valor não expressar significância estatística, verificamos 

que a ansiedade cognitiva é ligeiramente superior nos jogos do “nacional” (23,33±6,33), 

acontecendo o inverso no que diz respeito á ansiedade somática (23,33±6,68). 

Relativamente á autoconfiança os valores são superiores quando jogam para o 

“nacional” (28,42±5,37), corroborando a ideia de Martens et al (1983), ao dizer que a 

autoconfiança deverá ser encarada como a inexistência de ansiedade cognitiva, i.e., a 

ansiedade cognitiva será vista como a falta de autoconfiança. 

Assim e independentemente da competição em que estão inseridos os jogos, a 

autoconfiança apresentou os valores médios e DP superiores aos da ansiedade somática 

e a ansiedade cognitiva. 

 

No Quadro 9 estão presentes as comparações das respostas do questionário 

relativo a como a ansiedade pré-competitiva afeta o dia escolar, realizadas nos jogos em 

“casa”, em função da competição onde estão inseridos; n=12. 
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Quadro 9: “Casa” no “distrital” e no “nacional” – Comparação da pergunta 1 2 e 

3; n=12 

Dimensão FLJ Competição N P(valor) 

PERG1 “Casa” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 1,000 

PERG2 “Casa” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,558 

PERG3 “Casa” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 1,00 

Legenda: PERG1 – “sinto-me nervoso durante as aulas”, PERG2 – “estou ansioso que chegue o dia do 

jogo”, PERG3 – “sinto-me confortável como em outro dia qualquer”. 

 

Mais uma vez, da comparação realizada dentro dos jogos realizados em “casa”, 

para as competições “nacional” e “distrital“ não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os valores das percentagens das três perguntas.  

Contudo, apesar do p-valor não expressar significância estatística, verificamos 

que os atletas se sentem mais ansiosos durante as aulas quando o jogo a realizar é do 

“distrital” com 91,7% dos atletas a responder sim. Em relação ao estado de conforto 

(50% a responder sim) e ao nervosismo (41,7% a responder sim), as percentagens são 

iguais quer seja “distrital” ou “nacional”. 
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4.5 – COMPARAÇÃO DOS JOGOS “FORA DE CASA” – “DISTRITAL” E 

“NACIONAL” 

  

No Quadro 10 estão presentes as comparações da ansiedade cognitiva, somática 

e da autoconfiança pré-competitivas realizadas nos jogos realizados “fora em função da 

competição em que estão inseridos (“distrital” ou “nacional”). 

 

 

 

Quadro 10: “Fora” no “distrital” e no “nacional” – Comparação da Ansiedade 

Cognitiva, da Ansiedade Somática e da Autoconfiança pré-competitivas; n=12 

Dimensão FLJ Competição N P(valor) 

Cognitiva “Fora” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,745 

Somática “Fora” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,800 

Autoconfiança “Fora” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,552 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação aos 

valores médios de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança. Contudo, apesar do 

p(valor) não expressar significância, constatámos que a ansiedade cognitiva e a 

ansiedade somática exibiram valores médios e DP superiores quando os atletas jogaram 

para o “nacional” (21,25±7,10 e 21,50±6,27 respetivamente). 

Relativamente á autoconfiança acontece o inverso, ou seja, a autoconfiança é 

superior quando se joga no “distrital” (29,50±3,80). 

 

No Quadro 11 estão presentes as comparações das respostas do questionário 

relativo a como a ansiedade pré-competitiva afeta o dia escolar, realizadas nos jogos 

“fora”, em função da competição onde estão inseridos; n=12. 
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Quadro 11: “Fora” no “distrital” e no “nacional” – Comparação da pergunta 1 2 e 

3; n=12 

Dimensão FLJ Competição N P(valor) 

PERG1 “Fora” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 0,671 

PERG2 “Fora” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 1,000 

PERG3 “Fora” “Distrital” e 

“Nacional” 

12 1,000 

Legenda: PERG1 – “sinto-me nervoso durante as aulas”, PERG2 – “estou ansioso que chegue o dia do 

jogo”, PERG3 – “sinto-me confortável como em outro dia qualquer”. 

Da comparação efetuada quando os jogos se disputam “fora” não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das perguntas  

Apesar do p-valor não expressar significância estatística, verificamos que os 

atletas se sentem mais nervosos durante as aulas quando o jogo é a contar para o 

“nacional” (33,3% respondeu sim).  

Em relação ao estado de conforto e ansiedade os valores são iguais quer nos jogos 

do “distrital” quer nos jogos do “nacional”. 
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5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Cada vez mais, torna-se fulcral fazer do jogo um objeto de estudo, 

desenvolvendo formas de análise e procurando processos e instrumentos para a sua 

exploração (Mortágua e Garganta, 2002).  

A experiência da ansiedade na competição desportiva constitui um problema 

usual e preocupante para todos aqueles que, direta ou indiretamente se encontram 

envolvidos no desporto (atletas, treinadores, pais, etc.). Posto isto, é curioso verificar 

que os principais temas de interesse ao nível da investigação e estudo por parte dos 

psicólogos desportivos europeus passam pelo estudo do stress e da ansiedade (Cruz, 

1996c).  

A psicologia desportiva assume-se como uma das áreas de intervenção da 

Psicologia, onde a sua ênfase assenta no comportamento ou em diferentes dimensões 

psicológicas do comportamento humano, como é o caso dos aspetos ou dimensões 

afetivas, cognitivas e motivacionais, entre outras.  

Numa competição o atleta não só luta para tentar alcançar o seu objetivo ou 

resultado mas também para alcançar os objetivos de outras pessoas, tais como os do 

treinador, pais, amigos, do próprio clube que representa, entre outros. Todas estas 

exigências poderão colocar o atleta sob pressão, que não sendo controlada poderá vir a 

afetar o seu desempenho na prestação desportiva bem como na prestação escolar. 

Analisando medias e DP das três dimensões, foi encontrada uma diferença entre a 

autoconfiança (um valor maior), comparada com a ansiedade somática e a ansiedade 

cognitiva (um valor mais baixo e semelhante entre as duas dimensões. 

Martens et al (1983), baseando-se numa conceção multidimensional da ansiedade, 

afirma que a autoconfiança correlaciona-se negativamente com a ansiedade cognitiva e 

somática, entendendo que sempre que os valores da autoconfiança aumentam os valores 

da ansiedade cognitiva e ansiedade somática diminuem. 
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5.1 - COMPARAÇÃO DOS JOGOS REALIZADOS EM “CASA” E “FORA” DO 

CAMPEONATO “DISTRITAL 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os valores 

médios de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança obtidos pela equipa quando 

jogam em “casa” e “fora” no campeonato “distrital”.  

Estes resultados parecem revelar que a equipa não viu os seus estados de 

ansiedade e autoconfiança pré-competitivos sofrerem influência por parte dos fatores de 

localização dos jogos. Estamos perante uma aparente contradição, dado que são vários 

os estudos que comprovam a existência da influência desse fator nos estados de 

ansiedade dos atletas.  

Para Courneya e Carron (1992) o aumento da ansiedade pré-competitiva em 

competições “fora” tende a ocorrer nas mais variadas modalidades desportivas. Bray 

(1999) comprovou num estudo que o local de competição pode interferir no estado de 

ansiedade dos atletas, ou mais precisamente, que competições “fora de casa” parecem 

elevar o nível de ansiedade dos atletas.  

Em concordância com o estudo anterior, Bray e Widmeyer (2000), ao utilizarem 

escalas de ansiedade validadas, concluíram que a localização dos jogos “fora de casa” 

afeta o estado de ansiedade dos atletas e os resultados obtidos nesse estudo confirmaram 

a hipótese de que a ansiedade pré-competitiva tende a ser superior quando os atletas 

participam em competições “fora de casa”.  

 

Segundo Martens et al. (1990), pela repetição das experiências vivenciadas pelos 

atletas, há diminuição da intensidade do estado de ansiedade de forma proporcional ao 

aumento do tempo de experiência, o que não se notou ao longo da realização dos quatro 

jogos analisados pelo nosso estudo.  

Mahoney et al. (1987) ao estudarem atletas de sucesso e com elevados níveis de 

rendimento concluíram que estes possuem menores níveis de ansiedade ou um maior 

nível de competências de regulação e controlo da ansiedade competitiva.  

Cruz (1996b) num estudo de natureza quantitativa com atletas profissionais, 

constatou que não são os níveis de ansiedade em si que diferenciam os atletas com 

níveis de competência, mas sim as estratégias que possuem para lidar com a ansiedade 



2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

35 

Carlos Manuel Carvalhas Araújo 

 

vivenciada. Segundo este autor, o nível de ansiedade de cada atleta, depende da forma 

como cada indivíduo avalia a sua situação competitiva, da sua experiência e habilidade 

para determinada modalidade desportiva.  

Apesar dos numerosos estudos realizados acerca da influência dos fatores de 

localização dos jogos nível dificuldade, pensamos que o facto de não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre os valores médios de ansiedade cognitiva, somática 

e de autoconfiança obtidos na competição “distrital” quando jogam em “casa” e “fora de 

casa” possa ser justificado pela experiência desportiva da maioria dos atletas 

comprovando possuírem melhores competências de confronto e de controlo da 

ansiedade. Provavelmente criaram estratégias, não necessariamente conscientes, para 

obterem a maior quantidade de informação sobre os acontecimentos e condições 

internas (psíquicas) para procederem de forma a diminuir as respostas de ansiedade e 

manter o equilíbrio orgânico.  

Faz-nos pressupor e pensar que as respostas às situações atuais devem estar 

impregnadas de experiências anteriores positivas, o que poderá influenciar o estado de 

ansiedade pré-competitivo. 

 É importante referirmos que, para a compreensão dos níveis de autoconfiança, 

deve-se ter em conta os objetivos que se pretendem alcançar. O atleta confiante das suas 

capacidades e competências, poderá ver a sua autoconfiança ser reforçada, enquanto que 

índices baixos de autoconfiança poderão incrementar as suas dúvidas e incertezas acerca 

das suas capacidades (Martens et al., 1990).  

Assim, segundo os resultados do nosso estudo, pensamos que o facto de a equipa 

possuir valores médios superiores de autoconfiança quando jogam “fora de casa” se 

deve à autoconfiança que os atletas possuem acerca das suas capacidades e 

competências para vencerem um adversário que já venceram na presente época e está 

atrás na tabela classificativa. Este resultado sugere que os atletas com elevadas 

competências psicológicas, possuem níveis de autoconfiança superiores e, logicamente, 

a perceção da ameaça mais reduzida, ou seja, os atletas sentem uma maior competência 

para o sucesso face aos objetivos específicos da competição. 
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5.2 - COMPARAÇÃO DOS JOGOS REALIZADOS EM “CASA” E “FORA” DO 

CAMPEONATO “NACIONAL”  

 

Comparando os valores médios de ansiedade cognitiva, somática e de 

autoconfiança encontrados nos jogos do “nacional” quando jogam em “casa” e “fora de 

casa” com estudos semelhantes ao nosso, podemos encontrar algumas semelhanças e 

diferenças.  

Verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

valores médios de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança obtidos pela equipa 

quando jogam em “casa” e “fora” no campeonato “nacional”. 

Os valores encontrados no nosso estudo indicam que os valores médios de 

autoconfiança são exatamente iguais quer quando jogam em “casa” ou “fora de casa” 

perante um jogo do campeonato “nacional”.  

Os resultados obtidos na nossa amostra de atletas de futsal apontam para 

conclusões algo diferentes aos obtidos em estudos sobre a ansiedade pré-competitiva 

noutras modalidades desportivas. Assim, Thuot et al. (1998) avaliaram os efeitos da 

perceção da qualidade do adversário e do local do jogo nos níveis de ansiedade e 

autoconfiança em 23 basquetebolistas de ambos os sexos. Através da medição das 

variáveis trinta minutos antes do jogo, verificaram que os jogadores apresentaram níveis 

mais elevados de ansiedade somática e cognitiva e níveis mais baixos de autoconfiança 

nos jogos disputados “fora de casa”. De acordo com esta constatação está o estudo de 

Courneya e Carron (1992). Estes autores investigaram a perceção de autoconfiança em 

equipas de basquetebol e verificaram um nível superior de autoconfiança quando os 

jogos eram realizados em “casa” em comparação com os realizados “fora de casa”.  

Para alguns autores, o nível de treino, a habilidade e o histórico de vitórias 

anteriores aumentam a sensação de autoconfiança dos atletas e tendem a diminuir a sua 

ansiedade cognitiva e somática que se observa no período pré-competitivo. Segundo 

Chapman et al. (1997), os atletas que ganham mais vezes mostram, de duas a uma hora 

antes da competição (dados obtidos através do questionário CSAI-2), uma maior 

autoconfiança do que aqueles que perdem mais.  

No nosso entender, estas diferenças podem ser justificadas através da perceção 

que a equipa possui acerca da qualidade da equipa adversária. De fato, na época 
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desportiva anterior (2011/20112), a equipa que defrontamos em casa para o campeonato 

nacional obteve o título de campeão nacional, situação que pode ter contribuído para a 

sensação de maior ansiedade cognitiva e ansiedade somática em relação ao jogo “fora” 

da mesma competição. De fato, a medição do nível do estado de ansiedade dos atletas 

de futsal em competições em “casa” e “fora de casa” parece não evidenciar uma 

participação efetiva do fenómeno home advantage.  

 

5.3 - COMPARAÇÃO ENTRE AS DUAS COMPETIÇÕES “DISTRITAL” E 

“NACIONAL”  

 

Comparando os valores médios de ansiedade cognitiva, somática e de 

autoconfiança obtidos na comparação entre as duas competições em relação a cada jogo 

isoladamente e na sua totalidade com estudos semelhantes ao nosso, podemos encontrar 

algumas semelhanças e diferenças.  

No presente estudo não encontramos diferenças estatisticamente significativas 

entre os valores médios de ansiedade cognitiva, somática e de autoconfiança. 

A partir dos dados obtidos podemos observar uma variabilidade no estado de 

ansiedade no momento que antecede a prova, denotando uma perda do controlo dos 

níveis de ansiedade e um desequilíbrio emocional, originados pela situação de 

competição.  

Partitt e Pates (1999) tentaram demonstrar num estudo que os efeitos positivos ou 

negativos da ansiedade sobre o desporto dependem do tipo de desporto praticado. A 

ansiedade somática, tratando-se da ativação orgânica global, com aumentos de 

adrenalina, cortisol e outras hormonas, pode influenciar positivamente no rendimento de 

desportos onde entram em jogo exigências anaeróbias (luta, atletismo, natação, futebol, 

basquetebol, etc.). De acordo com o referido, os valores de ansiedade somática 

verificados no “distrital” podem ter tido um efeito positivo no rendimento dos atletas.  

No que diz respeito aos antecedentes e padrões temporais da ansiedade somática, 

as pistas que se acredita provocarem e manterem a perceção de reações fisiológicas 

constituem, geralmente, uma resposta reflexa a vários estímulos ambientais associados 

com o início do evento avaliativo. Estes estímulos são não-avaliativos e de curta 
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duração (e.g. preparação nos balneários, uma multidão nas bancadas, importância do 

jogo, rotinas de aquecimento pré-competitivas). Assim, a ansiedade somática deverá 

influenciar o desempenho inicial, quando os atletas se estão a sentir nervosos ou tensos, 

e ter um impacto mínimo no desempenho posterior (Burton, 1988; Morris et al., 1981; 

Martens et al., 1983, 1990).  

Os nossos dados contrariam o estudo de Terry et al. (1992). Estes autores 

analisaram em 100 jogadores universitários de rugby o efeito da localização dos jogos 

sobre o nível de ansiedade cognitiva e de ansiedade somática. Todos os valores obtidos 

nos instrumentos que mediram essas componentes foram significativamente menores 

nos jogos realizados em “casa” quando comparados com os valores obtidos nos jogos 

“fora de casa.  

Na mesma linha de pensamento Leonard (1989) e Wright et al. (1995) referiram a 

existência de uma desvantagem por jogar em “casa” (causada pelo público), 

exclusivamente nos jogos mais decisivos (“alto” nível de dificuldade). Os autores 

concluíram que a presença do público apoiante origina determinados estados 

psicológicos quando surge uma oportunidade para atingir uma identidade muito 

desejada (e.g. conquistar um campeonato) e que estes estados psicológicos interferem 

de forma negativa com as performances dos jogadores nos jogos considerados 

decisivos, que justificaria o estado de ansiedade somática verificado no jogo do 

“distrital” em “casa”.  

Pensamos que a equipa apresenta valores superiores de ansiedade somática, 

quando jogam para o “nacional“ devido às diferentes exigências e aos diferentes 

contextos de rendimento desportivo a que está inserida.  

Gould et al. (1988) e Hardy (1966) consideram que os desportistas profissionais 

têm muitos e complexos objetivos implicados na vitória.  

Provavelmente a situação atual da equipa no campeonato “nacional” pode ter sido 

o gerador da ansiedade. Apesar da boa classificação da equipa no campeonato (na altura 

da aplicação do questionário), o facto de se encontrarem na fase de apuramento para a 

segunda fase do campeonato nacional (com objetivo de apurar o campeão nacional) 

perante um forte adversário num jogo decisivo, possa ter despoletado esse estado de 

ansiedade somática.  
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Nesta fase a classificação entre os dois primeiros e a totalidade de pontos 

classificativos é de extrema importância.  

Pelo contrário, no campeonato distrital “fora” pensamos que a equipa por se 

encontrar numa posição classificativa que não se iria alterar independentemente do 

resultado, onde as expectativas e as exigências na vitória perante um jogo considerado 

de “alto” nível de dificuldade não eram muito elevadas e a perceção de ameaça mais 

reduzida, fez com que o seu estado de ansiedade somática fosse inferior ao revelado nos 

jogos do campeonato nacional.  

Pensamos que as diferenças que encontramos da comparação das competições se 

devam à forma como cada atleta/equipa avalia a sua situação competitiva, da sua 

experiência e habilidade para determinada modalidade desportiva.  

Duda et al. (1995) consideram que a expectativa de vitória projetada no atleta 

pelos pais, treinador, público, comunicação social, entre outros, é um forte fator de 

aumento dos estados efetivos problemáticos na fase pré-competitiva.  

A ansiedade pré-competitiva parece ser reforçada pela pressão social que o atleta 

sente, exacerbando os pensamentos pré-competitivos ligados ao medo do fracasso, de 

dececionar outras pessoas, etc.  

De uma forma geral, quanto mais importante e incerto é o resultado de uma prova 

desportiva, mais aumentam as possibilidades dos atletas experimentarem ansiedade 

(Martens et al., 1990).  

De um modo geral, as diferenças verificadas são perfeitamente aceitáveis e 

devem-se, tal como referido, principalmente, entre outras, às diferentes exigências e aos 

diferentes contextos de rendimento desportivo onde cada uma das equipas (amadora e 

profissional) está inserida. 
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5.4 - INTERFERÊNCIA DA ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA NO DIA ESCOLAR 

DO ATLETA/ALUNO  

 

Os estudos e o desporto complementam-se e potenciam-se reciprocamente na 

formação do indivíduo. A prática desportiva constitui um importante fator de 

desenvolvimento físico e social. O desenvolvimento da sociedade não pode ignorar que 

a atividade desportiva é, cada vez mais, um fator cultural indispensável para a formação 

integral da pessoa humana. Daí que a prática desportiva deva ser objeto de medidas de 

apoio específicas, em virtude das particulares exigências de preparação dos respetivos 

praticantes.  

As exigências a que os atletas submetidos, quer ao nível do processo de treino, 

quer ao nível das prestações desportivas, criam-lhes diversas dificuldades sendo, por 

vezes, muito difícil conciliar as atividades educativas e a prática desportiva. 

A competição e a realização individual, valorizada excessivamente nos dias 

atuais, podem dar origem à ansiedade,  neste contexto, as pessoas desenvolvem 

atitudes que atendem à expectativas de outrem para que possam ser aceites, sob pena de 

serem rejeitados ou desvalorizados. 

No presente estudo não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas. Mesmo assim, verificamos que os atletas se sentem mais nervosos e 

ansiosos durante as aulas quando os jogos são disputados em “ casa”. E isso pode dever-

se, tal como explica Duda et al. (1995) consideram que a expectativa de vitória 

projetada no atleta pelos pais, treinador, público, comunicação social, entre outros, é um 

forte fator de aumento dos estados efetivos problemáticos na fase pré-competitiva.  

A ansiedade pré-competitiva parece ser reforçada pela pressão social que o atleta sente, 

exacerbando os pensamentos pré-competitivos ligados ao medo do fracasso, de 

dececionar outras pessoas, etc. 
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6 - PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Em geral, este estudo, efetuado junto de jogadores de futsal sub-16 sugere, de 

forma mais ou menos evidente, a existência de uma relação entre os estados de 

ansiedade e autoconfiança e os fatores de localização dos jogos, em provas de diferentes 

níveis de importância.  

Apesar de não se terem encontrado diferenças estatisticamente significativas, o 

aumento da sensação de autoconfiança pré-competitiva pode estar relacionado com a 

perceção que a equipa possui acerca do seu adversário, um histórico de vitórias.  

A ansiedade somática e cognitiva é superior quando jogamos em “casa” e isso 

pode dever-se ao medo de dececionar o público que depositava grandes espectativas na 

equipa.  

A repetição das experiências vivenciadas pelos atletas permitiu possuírem 

melhores competências de regulação e de controlo do estado de ansiedade pré-

competitiva no avançar das competições.  

Da realização do nosso estudo, podemos ainda retirar seguintes implicações 

relativas a esta temática:  

- Pesquisas em ansiedade competitiva mostram que os atletas exibem tanto 

manifestações cognitivas como somáticas de ansiedade e que ambas influenciam o 

desempenho de forma diferente. Então, é importante avaliar as respostas de cada atleta à 

competição para se poder implementar um programa de treino das habilidades motoras, 

que tem que ser específico às necessidades individuais de cada um.  

- O modo como as variáveis ambientais e pessoais podem interferir no estado de 

ansiedade do atleta, quando estes participam em competições na sua “casa” e em “casa” 

do adversário devem ser equacionadas.  

- A dinâmica competitiva de um desporto, e mesmo os treinos, devem levar todos 

os constituintes da equipa a procurar informações sobre os seus adversários e a estarem 

atentos aos pormenores do fator “casa”, transformando-os em todas as circunstâncias 

treináveis possíveis. Esta eficiência deve ser procurada, insistentemente, por técnicos e 

atletas.  

- Sugerimos que em estudos futuros se empreguem medidas objetivas e detalhadas 

de desempenho de atletas, além de escalas específicas da área desportiva, para que 
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possam ser estabelecidos o tipo e o grau de correlação entre as variáveis ansiedade e 

desempenho, em diferentes situações.  

- Podemos afirmar que há enormes vantagens para a implementação de programas 

de treino de competências do controlo do stress e da ansiedade, paralelamente e inter-

relacionado com o treino físico, técnico e tático.  
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8- ANEXOS 
 

8.1- Anexo 1 - Itens da versão portuguesa inicial do CSAI-2 
 

……………………………………………………………….NADA……………MUITO 

1. Estou preocupado com este jogo ….......................................... 1       2       3       4 

2. Sinto-me nervoso ………………………………………...…... 1       2       3       4 

3. Sinto-me à vontade ………………………..………………….. 1       2       3       4 

4. Tenho dúvidas acerca de mim próprio ……………….………. 1        2       3       4    

5. Sinto-me agitado…………………………………………..….… 1       2       3       4 

6. Sinto-me confortável ……………….…………………………. 1       2       3       4 

7. Estou preocupado porque posso não jogar tão bem como poderia neste 

jogo………………………………………………….……………. 1        2        3      4  

8. Sinto o meu corpo tenso ………………….……………….......   1       2        3      4 

9. Sinto-me autoconfiante …………………………….………..     1       2       3      4 

10. Estou preparado pelo facto de poder perder ……….……….    1       2       3      4 

11. Sinto tensão no meu estômago ………………………..…..      1       2       3      4 

12. Sinto-me seguro …………………………………………….    1       2       3      4 

13. Estou preocupado pelo facto de poder falhar sob a pressão da 

competição……………………………………….……………     1       2       3       4 

14. Sinto o meu corpo relaxado …………………………………  1       2       3       4 

15. Estou confiante de que posso corresponder ao desafio que me é colocado 

……………………………...................................................……. 1       2       3       4 

16. Estou preocupado pelo facto de poder ter um mau rendimento 

………………………………………………………………….    1       2       3        4 

17. O meu coração está a bater muito depressa …………………  1       2       3        4 

 

18. Estou confiante de que vou ter um bom rendimento ………..1       2       3       4      
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19. Estou preocupado pelo facto de poder não atingir o meu objetivo 

…………………………….......………………………….…….    1       2       3       4 

20. Sinto o meu estômago “às voltas” …….……..……….………  1       2       3       4 

21. Sinto-me mentalmente relaxado …………………….…….……1       2       3       4 

22. Estou preocupado pelo facto de os outros puderem ficar desapontados com o meu 

rendimento …………………………………………….…………....1       2       3       4 

23. As minhas mãos estão frias e húmidas ……………….…………..1       2       3       4 

24. Estou confiante porque me imagino, mentalmente, a atingir o meu objetivo 

…………………………………………………….…………………..1       2       3       4 

25. Estou preocupado pelo facto de poder não ser capaz de me concentrar 

…………………..…………………………….…………………….1       2       3       4 

26. Sinto o meu corpo rígido …….……………….………….…….. 1       2       3       4 

27. Estou confiante em conseguir ultrapassar os obstáculos sob a pressão da competição 

…………………….………………………………………………….1       2       3       4 

 

Questionário retirado de um trabalho da autoria de Eduarda Maria Ferreira  

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto  com os itens da versão portuguesa 

inicial do CSAI -2 

 

8.2- Anexo 2- questionário realizado no dia escolar antes do dia da 

competição 

 
Afirmações Sim  não 

1. Sinto-me nervoso durante as aulas   

2. Estou ansioso que chegue o dia do jogo   

3. Sinto-me confortável como em outro dia qualquer   
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