
Podes fazê-lo analisando os processos, os
resultados através de registos, de vídeos, ou
até da ajuda de outras pessoas que podem a
ver algo que não estamos a ver em nós. Ter o
hábito de questionar o que estamos a fazer e o
que podemos fazer melhor (mesmo quando
está tudo a correr bem), aumenta a nossa
autoconsciência, autorresponsabilização e
sensação de controlo e competência para a
resolução de problemas.

DESENVOLVE A  AUTOCRÍT ICA
CONSTRUT IVA 

A autoconfiança permite que
tenhamos autocritica sem
nos destruirmos, e que
procuremos coisas a
melhorar sem nos sentirmos
debilitados. A procura
constante de melhoria, faz-
nos efetivamente melhorar,
aumentando as nossas
capacidades e a nossa auto-
perceção de competência.

AUTOFIANÇA

Desajustado: Postura mais ansiosa, duvidosa, emocional, resultando num decréscimo do
rendimento. É recorrente, neste caso, haver um grande foco nos erros, mesmo com
resultados positivos.
Ajustado: Postura disciplinada, consistente, organizada, competitiva, detalhista e motivada
para a excelência. É comum existir um grande foco na otimização do processo, mesmo com
resultados positivos. O perfecionismo ajustado é o que impulsiona as pessoas a quererem ser
melhores, a estarem atentas aos detalhes, a irem buscar mais 1% de melhoria, a terem hábitos
e rotinas mais exigentes e a nunca pararem de evoluir.

Esta caraterística permite que consigas elevar constantemente os teus padrões pessoais e
manifesta-se através de comportamentos como a autodisciplina, a automotivação, a orientação
para a tarefa que produz resultados, planeamento e a organização. Porém existem dois tipos de
perfecionismo:

SÊ PERFEC ION ISTA ,  MAS NÃO EM DEMASIA  

DICAS DE PSICOLOGIA
MARIANA F IGUE IREDO

TRABALHAR COMPETÊNCIAS 

Quando somos emocionalmente
autónomos teremos mais facilidade em
depender apenas de nós, em vez de
dependermos do reconhecimento dos
outros ou que nos ajudem para alcançar
determinado objetivo. Uma pessoa que é
emocionalmente autónoma consegue estar
à vontade consigo mesma, lidar bem com a
falha e construir expectativas realistas
relativamente aos passos que deve dar.

DESENVOLVER AUTONOMIA
EMOCIONAL

As expectativas irrealistas e
incontroláveis podem constituir uma
automutilação emocional para os
atletas e influenciar negativamente a
sua autoestima. Podemos sonhar e
desejar alcançar novos patamares, se
construirmos expectativas realistas
sobre o que é possível fazer
relativamente ao que queremos.
Senão estaremos consequentemente
a criar cenários para nos desiludirmos
a nós mesmos.

GERE AS TUAS
EXPECTAT IVAS



Quem tem uma mentalidade profissional tem valores de compromisso, honestidade,
integridade, lealdade e cumprimento muito altos (que o ajudam a manter-se no caminho do
sucesso) e sabe que tudo conta e que tudo o que faz tem influência nos seus resultados. Quem
tem uma mentalidade amadora, tem mais tendência a: falhar com os seus compromissos,
falhando não apenas com as suas rotinas, mas também com as pessoas; só ter o seu objetivo
em consideração quando está no treino; no resto do dia/tempo não tem atenção aos detalhes;
e não procura desenvolver aptidões físicas e psicológicas extra.

O sentimento de frustração é sinal que
acreditamos que podíamos ter feito
mais e melhor e esta crença pode ser
utilizada a nosso favor para uma
próxima tentativa. Utiliza a frustração
para fazer mais e melhor, para planear
de forma diferente e para realinhar as
tuas estratégias. A frustração é uma
energia, e se essa energia gerada pela
frustração for direcionada em prol de
novos objetivos, da vontade de vencer e
para uma maior intensidade no
processo, este sentimento poderá
tornar-se muito útil na melhoria da tua
performance. Todos os sentimentos
têm uma utilidade, a frustração pode ter
a utilidade de nos fazer dar o próximo
passo.

TRANSFORMA A
FRUSTRAÇÃO EM ALGO

POSIT IVO 

O pensamento gera sentimento e o sentimento
gera comportamento, logo a forma como
pensamos, como falamos connosco e como
interpretamos o que acontece à nossa volta
pode resultar numa gestão de emoções mais
saudável e na realização de comportamentos
mais intencionais. Trabalhar no discurso
interno, ajuda-nos a controlar o que pensamos
e a treinar o nosso cérebro para se focar no que
é importante, para que o nosso foco não seja
refém dos acontecimentos aleatórios à nossa
volta. Quanto mais desenvolvido se encontra o
nosso discurso interno, mais coerentes serão
os nossos comportamentos e mais
consistentes seremos ao longo do tempo.

DESENVOLVE O  TEU D ISCURSO
INTERNO (SELF-TALK)

Se tiveres resistência emocional estarás
sempre preparado para falhar e para
esperar por resultados a longo prazo, em
vez de desistires quando a situação fica
difícil, ou não corre como esperado.

DESENVOLVE UMA MENTAL IDADE PROF ISS IONAL

O positivismo é considerado uma das bases de muitas outras competências necessárias para o sucesso,
como: a resiliência, a confiança, a autoestima, a autoeficácia e a capacidade de resolução de problemas,
isto é, competências mentais que nos ajudam a traçar objetivos ambiciosos, a recuperar de momentos
negativos e a melhorar processos constantemente. O positivismo tem influência na forma como
interpretamos os acontecimentos do dia-a-dia e como reagimos a eles. Em situações adversas, por
exemplo, o positivismo pode ajudar-nos a ver oportunidades e a ter reações mais ajustadas, enquanto o
negativismo pode ver exatamente a mesma situação como um obstáculo. A boa noticia é que o
positivismo pode ser treinado.

NOTA: Cuidado com o positivismo tóxico - Apesar das vantagens do Positivismo, em determinados
momentos, ele não é adequado. Há momentos em que é saudável deixar fluir emoções chamadas
negativas, pois estas também precisam ser processadas, compreendidas e alvo de empatia. Se a minha
resposta à tristeza e frustração for sempre positiva, não existe uma compreensão e empatia pelo que
estamos a sentir e será mais difícil autorregularmos as nossas emoções de forma positiva..

DESENVOLVE O POS IT IV ISMO

TRABALHA A  TUA RES IL IÊNC IA  



Quando o treino termina, é essencial descansar, desligar e recuperar energias. Desliga tanto fisicamente
como mentalmente. Tira algum tempo para desfrutares de tudo o que atingiste nesse dia. Porém não
deves parar totalmente. Parar até determinado ponto é descanso e recuperação, mas a partir desse ponto
passa a ser um retrocesso. Há que fazer também um trabalho de prevenção de lesões, principalmente
para atletas que tenham tido alguma lesão recente ou tenham tendência para alguma lesão mais
recorrente. O descanso e a recuperação são meio caminho andado para essa prevenção.

PR IOR IZA O  TEU DESCANSO E  PREV INE  LESÕES 

Deve existir uma preparação, não só física, técnica
e tática, mas também mental. Traçar pequenos
objetivos e de forma especifica, ajuda-te a ver o
que é viável ou não, de alcançar num determinado
período de tempo. A formulação de objetivos
impulsiona uma melhoria constante de processos
e a ações para o sucesso. Ter objetivos aumenta o
nosso nível de compromisso para com o que nos
propusemos fazer, aumentando também as
hipóteses de que elas aconteçam, de forma
 a que foques naquilo que está ao teu alcance.

O primeiro passo é identificar o hábito que
queremos mudar. Por muito básico que
pareça, muitas vezes cometemos o erro de
querer mudar de hábito, tendo apenas em mente o
hábito que queremos adquirir. O segundo passo é
identificar a recompensa que está a fazer com que o
mau hábito permaneça e associar a mesma
recompensa que está a manter o mau hábito a um
bom hábito. Inicialmente podemos começar por
recompensas obtidas a curto prazo e numa fase
mais avançada substituir por recompensas mais
espaçadas ao longo do tempo e menos frequentes,
para que consigamos integrar o novo hábito sem
estarmos sempre dependentes dessa recompensa.
É importante planear, organizar e preparar com
antecedência, promover um ambiente propício ao
novo hábito e repeti-lo várias vezes, de forma a que
fique verdadeiramente integrado na nossa rotina.
Quando o nosso cérebro está satisfeito com o novo
comportamento, entendendo-o como um hábito que
traz uma recompensa, este torna-se automatizado.

APOSTA NA MUDANÇA DE HÁBITOS TRAÇA OBJET IVOS ESPEC ÍF ICOS

Quando o ponto de visto do outro nos é dado, podemos ter uma melhor compreensão sobre o que nos está
a atrasar em determinados aspetos e o que podemos fazer para melhorar. Podemos pedir feedback para
melhorar, perguntar o que se pode mudar, o que se pode treinar ou pedir ajuda na definição de objetivos.

PEDE FEEDBACK

Depois das energias recuperadas, tira tempo para refletires sobre o que fizeste e atingiste. Reflete
também sobre o que queres mudar, o que queres trabalhar e conquistar no próximo treino. Define o que
tens que fazer, como e com quem. Pensa sobre o que correu bem e deves continuar a fazer e o que
correu mal e deves parar de fazer. Parar para refletir faz com que as tuas próximas ações sejam mais
eficazes e estratégicas, e não apenas emocionais e na base de um esforço mal direcionado.

FAZ UMA REFLEXÃO SOBRE A  TUA PERFORMANCE

OTIM IZAÇÃO DA PERFORMANCE 

OBJET IVOS ,  HÁB ITOS E  ROT INAS

O círculo íntimo de influência de alguém com uma
mentalidade profissional, é escolhido a dedo. Este
círculo de pessoas mais próximas tem uma
grande influência na nossa forma de pensar, agir e
reagir ao sucesso e insucesso, mas também tem
influência nossos valores, escolhas e rotinas
diárias.

ESCOLHE O TEU C ÍRCULO
DE INFLUÊNCIA

A atribuição causal externa, isto é, atribuir constantemente a causa dos acontecimentos a algo externo
ao individuo, resulta num afastamento da responsabilidade da pessoa, tendo consequências para a sua
evolução enquanto atleta. Responsabiliza-te pelos teus atos e terás o poder de construir ou encontrar
soluções disponíveis para a resolução dos teus problemas. Quando nos focamos em coisas que
são externas a nós e que não podemos controlar, não há muito que possamos fazer no que
diz respeito à nossa evolução. Quando nos focamos no que controlamos, evitamos que os
nossos pensamentos acabem por se concentrar em possibilidades que podem nunca vir
acontecer. 

EVITA DAR DESCULPAS E  FOCA-TE  NO QUE PODES CONTROLAR


