


Da ansiedade competitiva à 
inteligência emocional



Se lhe pedisse para lembrar da última vez em que se 
sentiu ansioso(a), consegue?

Certamente não precisaria pensar muito.

“A ansiedade é uma emoção fundamental, 
uma parte tão central do que significa ser 

humano quanto a felicidade, a tristeza ou a 
raiva.”



O que é a Ansiedade?

Buckworth e Dishman (2002) definiram esta

emoção como um estado de ‘preocupação,

apreensão ou tensão que muitas vezes ocorre
no ausência de perigo real ou óbvio.

“A antecipação apreensiva de um futuro perigo ou infortúnio acompanhada de
uma sensação de disforia ou de sintomas somáticos de tensão. O foco de
perigo antevisto pode ser interno ou externo.” DSM V



De onde vem a ansiedade?

A ansiedade está fortemente relacionada com a
capacidade de lidar com situações de pressão.
É um fator determinante do sucesso 

desportivo.



Tipos ansiedade?

Os psicólogos veem a "ansiedade" como uma construção multidimensional com 

três elementos-chave.

Cognitivo Somático Comportamental

(Gould et al., 2002c)



Ansiedade Cognitiva

Envolve: Avaliação negativa de fatores situacionais 

como um bem de si mesmo (Smith et al., 1998). 

Caracterizado por : Preocupações intensas sobre a 

situação futura e / ou desempenho atlético de alguém. 

Em particular, ansiedade cognitiva denota "expectativas 

negativas e preocupações cognitivas sobre si mesmo, a 

situação em questão e as consequências potenciais 

"(Morris et al., 1981).



Causas da Ansiedade Cognitiva

Em geral, a ansiedade cognitiva tem um efeito debilitante no desempenho dos atletas 
(Cashmore, 2002).

Medo de apresentar 
um fraco 

desempenho,

Apreensão sobre 
avaliação negativa por 

outros,

Preocupações sobre 
lesões físicas ou 

perigo,

Medo não 
especificado do
desconhecido. 



(Morris et al.,1981, p. 541)

Envolve: A manifestação física de ansiedade 

pode ser definida como a perceção  

fisiológico-afetiva relacionada a uma 

experiência de ansiedade.

Caracterizado por : Sintomas de excitação 

autónoma.

Em particular, batimento cardíaco acelerado, 

aumento da transpiração, falta de ar, mãos 

húmidas e uma sensação de "frio na barriga“.



Ansiedade Comportamental

(Morris et al.,1981, p. 541)

Envolve: Comportamentos percetíveis (Gould et al., 2002c).

Caracterizado por : Expressões faciais tensas, agitação e inquietação (Gould et al., 
2002c).

Contudo, existem poucas evidências no seu impacto com o desporto competição.



DSM -5

Manifesta-se através:

Agitação

Nervosismo

Preocupação 
excessiva

Dificuldade em 
controlar 

preocupações

Fadiga fácil

Mente vazia

Dificuldades de 
concentração

Irritabilidade

Tensão muscular

Perturbações do 
sono



Relação da ansiedade com a 
prestação desportiva.

Ansiedade cognitiva - Parece dificultar a maioria das formas de desempenho atlético.

Ansiedade somática - Parece especialmente perturbar de múltiplas formas as  

habilidades motoras.

Atenção/ 
Concentração

Análise e 
tomada de 

decisão

Pensamentos 
automáticos

Prejudica o 
controlo motor

Perda de 
fluidez

Estado de 
FLOW



Caraterísticas pessoais

Ansiedade de "estado" ‘Traço’ ansiedade

.

É uma forma de apreensão 
transitória e específica da 
situação. 

Refere-se a uma condição
geral, duradoura e
relativamente estável da
personalidade, característica
de "tendência à ansiedade"
nas pessoas.

A ansiedade do estado é "subjetiva, conscientemente percebida, sentimentos de tensão e 
apreensão”, enquanto o traço de ansiedade descreve uma disposição geral entre as pessoas 
de se sentirem ansiosas em certos ambientes/situações .



Principais métodos de medida da 
ansiedade

• Escalas de autorrelato de emoções.

• Inventários, testes, escalas e
questionários para avaliação dos
estados de Ansiedade.

• Diário de emoções/situações.

• Níveis de Stress, ritmo cardíaco ( ex.
smart watch).



Porque alguns atletas cedem sobre 
pressão?

Deterioração do desempenho
atlético devido à ansiedade
excessiva, é um fenómeno em
que o desempenho atlético é
subitamente prejudicado pela
ansiedade.



Aceite a Ansiedade – Esta faz parte de si. É resultante das suas emoções e como tal 

somos nós que temos poder sobre ela. É normal sentirmos em momentos difíceis 

que a ansiedade se apodera de nós e sobrepõe-se a tudo, mas nós temos o poder 

de mudar isso. 

1. Reconheça e aceite a ansiedade que sente: Reconheça quando fica ansioso – de 

onde vem esse sentimento? Que parte do seu corpo está a senti-la?

Estratégias de coping perante a 
ansiedade.



Estratégias de coping perante a 
ansiedade.

1. Coloque a mão onde sente a ansiedade – a ocitocina libertada pelo toque irá 

ajudar a acalmá-lo.

2. Dê um nome a essa ansiedade – ao nomear a sua ansiedade está a criar uma 

barreira entre si e a emoção permitindo-lhe ver a situação à distância.

3. Respire como se estivesse a tentar acalmar alguém que tivesse medo ou 

tristeza.

4. E, por fim, concentre-se naquilo que na sua vida está estável.



Importância da inteligência emocional
Auto-Regulação

Auto-regulação: Exercício de inteligência emocional permite um certo grau de 
controle sobre as emoções e longevidade da nossa mente. 

Muitas técnicas ajudam a controlar as emoções negativas, depressão ou ansiedade 
(Minfulness).

A meditação, repensar as perspetivas positivas, flexibilidade (evitar radicalismo, 
dicotomias, pensamentos absolutos) são alguns exemplos. 



Áreas de Intervenção

psicosportinaction@gmail.com

Contexto Escolar/Académico

• Orientação Vocacional 

(secundário e académico)

• Dificuldades de Neuro-

Aprendizagem

• Otimização Rendimento Escolar

• Avaliação Psicológica*

*Intervenção presencial* e à distância via plataformas digitais.

Contexto Desportivo

• Coaching Desportivo

• Consultoria na Carreira

• Otimização de Performance

• Gestão emocional

• Intervenção na crise


