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| Utilização do instrumento | 

 

Os instrumentos disponibilizados pelo grupo de investigação Adaptação, 

Rendimento e Desenvolvimento Humano são genericamente de dois tipos: 

desenvolvidos pelo grupo de investigação ou adaptados pelo grupo de 

investigação. 

No caso de instrumentos adaptados pelo grupo de investigação, foi obtida 

a autorização dos autores dos instrumentos para se proceder à sua adaptação 

para a língua portuguesa. No entanto, não existe exclusividade no uso do 

instrumento pelo grupo de investigação, sendo livre a sua utilização por outras 

pessoas interessadas, desde que se respeite a autoria pela respetiva 

adaptação, no caso de ser utilizada uma versão traduzida pelo grupo de 

investigação. 

 

Regras de utilização 

• Os instrumentos destinam-se exclusivamente para efeitos de investigação e 

de “investigação-ação”. No caso da “investigação-ação”, a utilização destes 

instrumentos está circunscrita a profissionais com formação específica para 

o efeito. Neste sentido, não nos responsabilizamos pelo uso incorreto ou 

indevido dos materiais fornecidos. 

• É estritamente proibida a utilização dos instrumentos para efeitos 

comerciais, venda ou publicitação de outros produtos associados. 

 

Autorização de utilização 

• Não é necessário obter a autorização do grupo de investigação para usar os 

instrumentos, desde que seja respeitada a sua utilização para os efeitos 

descritos. 

• Se os instrumentos forem uma adaptação de instrumentos originais de 

outros autores, deve ser obtida a devida autorização dos autores originais do 

instrumento caso a utilização ocorra numa língua distinta da tradução 

portuguesa. 
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| Descrição | 

O Questionário de Stress na Competição Desportiva (QSCD) avalia as 

potenciais fontes de stress competitivo associadas ao rendimento desportivo 

dos atletas. O instrumento tem revelado boas propriedades psicométricas 

(Faria & Gomes, 2018).  

O conceito de fontes de stress (ou stressor) pode ser entendido como 

uma exigência específica (i.e., estímulo) que é colocada a uma dada pessoa 

(Fletcher, Hanton, & Mellalieu, 2006) e que exige um esforço de adaptação 

(Gomes, 2014). Independentemente da sua natureza, estamos perante uma 

fonte de stress quando esta exerce pressão sobre o funcionamento do atleta e 

exige-lhe esforços de adaptação no sentido de responder ao stressor em 

causa. 

No caso do QSCD, estas fontes de stress referem-se “apenas” àquelas 

que derivam diretamente da competição desportiva, estando tendencialmente 

associadas ao rendimento desportivo. Neste sentido, o instrumento foi 

desenvolvido tendo por base uma análise dos fatores potencialmente 

geradores de pressão e stress nos atletas (Mellalieu, Neil, Hanton, & Fletcher, 

2009; Neil, Hanton, Mellalieu, & Fletcher, 2011), centrando-se na análise das 

fontes de stress relativas à atividade desportiva. 

Assim sendo, não constituiu objeto de interesse no QSCD avaliar as 

potenciais fontes de pressão “extradesportivas”, como é o caso das exigências 

do dia-a-dia (ex: conciliação da atividade desportiva com outras atividades de 

vida) e dos acontecimentos de vida (ex: divórcio, problemas graves ao nível 

pessoal, etc.). Estes fatores representam aspetos importantes da vida dos 

atletas mas podem ser melhor avaliados com instrumentos específicos para tal, 

seja em termos dos acontecimentos diários (Albinson & Pearce, 1998; Rushall, 

1987), seja em termos dos acontecimentos de vida (Petrie, 1992, 1993). 

De igual modo, convém esclarecer que o QSCD não avalia os fatores 

organizacionais de stress, que incluem dimensões como a liderança dos 

treinadores, a cultura e funcionamento das equipas, o ambiente e condições 

logísticas da atividade desportiva e a vida pessoal e carreira desportiva dos 

atletas (para uma revisão destes fatores, ver Arnold & Fletcher, 2012). Uma vez 
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mais, estes aspetos são importantes para a compreensão da atividade 

desportiva dos atletas mas podem ser melhor avaliados com instrumentos 

específicos para tal (ver Arnold, Fletcher, & Daniels, 2013). 

Neste sentido, o QSCD centra-se no stress competitivo associado ao 

rendimento desportivo, existindo fatores de stress que merecem particular 

relevância. Assim, o estado físico e mental do atleta antes da competição em 

causa (Weston, Thelwell, Bond, & Hutchings, 2009), o ter um bom rendimento 

nas competições (McKay, Niven, Lavallee, & White, 2008), o não cometer erros 

nas competições (Dugdale, Eklund, & Gordon, 2002), as expectativas do 

próprio atleta e dos outros face ao rendimento desportivo (Gould, Jackson, & 

Finch, 1993), o transmitir uma imagem de competência face a si próprio e face 

aos outros (James & Collins, 1997), a rivalidade com adversários (Thelwell, 

Weston, & Greenlees, 2007) e o poder sofrer lesões (Evans, Wadey, Hanton, & 

Mitchell, 2012; Gould, Udry, Bridges, & Beck, 1997), são alguns dos aspetos 

mais referidos na literatura neste domínio (para uma revisão, ver Sarkar & 

Fletcher, 2014). 

De um modo geral, o QSCD incorpora nos fatores de stress avaliados 

estas dimensões. Assim, as exigências desportivas avaliadas pelo QSCD 

podem derivar de fatores internos ao atleta (ex: expectativas de rendimento 

que coloca a si próprio) ou de fatores externos ao atleta (ex: reações e 

comentários negativos de pessoas importantes face à atividade desportiva). 

 

Assim sendo, este instrumento avalia seis dimensões de stress 

competitivo: 

1. Má condição desportiva: stress relacionado com a possibilidade do 

nível de preparação do atleta não ser o mais adequado para a realização de 

um jogo/competição. 

2. Insucesso competitivo: stress relacionado com a possibilidade do 

atleta obter um rendimento desportivo negativo ou abaixo do esperado. 

3. Cometer erros: stress relacionado com a possibilidade do atleta falhar 

e cometer erros graves em momentos importantes do jogo/competição. 
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4. Expectativas sociais: stress relacionado com a possibilidade do atleta 

não corresponder ao que os outros esperam e sentir críticas negativas por 

parte destas pessoas. 

5. Adversários: stress relacionado com a possibilidade do atleta competir 

com adversários de nível idêntico ou superior ao seu. 

6. Lesões: stress relacionado com a possibilidade do atleta lesionar-se ou 

ter de jogar/competir lesionado. 

 

O instrumento é constituído por 24 itens, distribuídos pelas seis 

subescalas referidas, sendo os itens respondidos numa escala tipo “Likert” de 

cinco pontos (0 = Nenhum stress; 2 = Moderado stress; 4 = Muito stress). A 

esta dimensão justa-se um item destinado a avaliar o nível geral de stress, 

também respondido no mesmo tipo de escala “Likert”. 

A pontuação é obtida através da soma dos itens de cada subescala, 

dividindo-se depois o resultado final pelo número de itens correspondentes. 

Assim sendo, valores mais elevados significam maiores níveis de stress em 

cada dimensão avaliada. 

Embora sem critérios clínicos de diagnóstico de perturbações mentais, é 

possível discriminar três níveis de stress, seguindo os valores da escala 

“Likert”: 

• 0 a 1 pontos – baixos níveis de stress 

• Mais de 1 até 3 pontos – níveis moderados de stress 

• Mais de 3 até 4 pontos – níveis elevados de stress 

 

Finalmente, o instrumento foi desenvolvido para ser aplicado numa 

versão geral, onde os atletas assinalam o nível de stress que sentem em 

relação à atividade desportiva, e numa versão específica, onde os atletas 

assinalam o nível de stress que sentem em relação ao próximo 

jogo/competição. 
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| Cotação | 

 

 

Subescalas 

 

Itens 

1. Má condição desportiva (4 itens) 

(Competitive readiness) 

3, 9, 15, 20 

Total = 0 – 4 

2. Insucesso competitivo (4 itens)  

(Performance) 

1, 7, 14, 23 

Total = 0 – 4 

3. Cometer erros (4 itens) 

(Errors) 

5, 12, 16, 24 

Total = 0 – 4 

4. Expectativas sociais (4 itens) 

(Social expectations) 

8, 13, 18, 21 

Total = 0 – 4 

5. Adversários (4 itens) 

(Opponents) 

10, 17, 19, 22 

Total = 0 – 4 

6. Lesões (4 itens) 

(Injuries) 

2, 4, 6, 11 

Total = 0 – 4 

 Total = 24 itens 

 

 

| Condições de aplicação | 

1) Analisar a aplicação do instrumento com os participantes, explicando o 

objetivo da sua utilização (“Analisar as fontes de stress no desporto”) e a 

natureza confidencial da recolha dos dados. 

2) Planear 10 a 15 minutos para a aplicação e preenchimento do instrumento. 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do 

instrumento. 
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| QSCD-Versão geral (atletas) - (1ª Parte) | 

Na escala que se segue, assinale com um círculo o número que melhor indicar o nível 

de “stress” que sente geralmente no jogo/competição. 
 

Em termos gerais, o jogo/competição provoca-me… 

Nenhum 
stress 

Pouco 
stress 

Moderado 
stress 

Bastante 
stress 

Elevado  
stress 

0 1 2 3 4 
 

| QSCD-Versão geral (atletas) - (2ª Parte) | 
Apresentam-se seguidamente várias fontes potencialmente geradoras de stress no 

jogo/competição. Por favor, assinale com um círculo o número que melhor indicar o nível de 
stress/pressão gerado em cada potencial fonte de stress no jogo/competição, usando a 
seguinte escala de resposta: 0 = Nenhum stress, 1 = Pouco stress, 2 = Moderado stress, 3 = 
Bastante stress, 4 = Elevado stress. 

Se alguma das situações referidas não se aplicar ao seu caso particular, por favor não 

responda a essa questão, deixando-a “em branco”. 
 

Para cada uma das situações apresentadas a seguir, indique, 
por favor, o nível de stress que sente. 

N
e
n

h
u

m
 s

tr
e

s
s

 

P
o

u
c
o

 s
tr

e
s
s

 

M
o

d
e
ra

d
o

 

s
tr

e
s

s
 

B
a
s
ta

n
te

 S
tr

e
s

s
 

E
le

v
a
d

o
 s

tr
e

s
s

 

1. Não atingir os objetivos que tenho para um dado jogo/competição 0 1 2 3 4 

2. Poder sofrer uma lesão grave 0 1 2 3 4 

3. Não me sentir bem preparado(a) para realizar um 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

4. Lesionar-me e não poder terminar um jogo/competição 0 1 2 3 4 

5. Cometer erros graves durante o jogo/competição 0 1 2 3 4 

6. Ter de jogar/competir com um problema físico 0 1 2 3 4 

7. Perder ou não atingir o resultado esperado 0 1 2 3 4 

8. Ouvir críticas de pessoas importantes para mim 0 1 2 3 4 

9. Sentir que estou num mau momento de forma 0 1 2 3 4 

10. Jogar/competir com um adversário tão bom ou melhor do que 
eu 

0 1 2 3 4 

11. Jogar/competir lesionado(a) 0 1 2 3 4 

12. Falhar em momentos importantes do jogo/competição 0 1 2 3 4 

13. Não corresponder ao que os outros esperam de mim 0 1 2 3 4 

14. Ter um mau rendimento desportivo 0 1 2 3 4 

15. Sentir que não treinei suficientemente para um jogo/competição 0 1 2 3 4 

16. Fazer uma asneira em situações decisivas do jogo/competição 0 1 2 3 4 

17. Enfrentar atletas/equipas que estão a lutar pelos mesmos 
objetivos que eu 

0 1 2 3 4 

18. Sentir que posso desiludir as outras pessoas 0 1 2 3 4 

19. Defrontar adversários que estão a jogar/competir melhor que eu 0 1 2 3 4 

20. Sentir que não estou em condições de fazer um 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

21. Sentir reações negativas das outras pessoas 0 1 2 3 4 

22. Jogar/competir com adversários que me podem ganhar 0 1 2 3 4 

23. Sofrer uma derrota ou ter um mau resultado num 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

24. Tomar uma decisão errada quando não podia falhar 0 1 2 3 4 
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| QSCD-Versão específica (atletas) - (1ª Parte) |   

Na escala que se segue, assinale com um círculo o número que melhor indicar o nível 

de “stress” que sente relativamente ao jogo/competição que vai disputar. 
 

Em termos gerais, este jogo/competição provoca-me… 

Nenhum 
stress 

Pouco 
stress 

Moderado 
stress 

Bastante 
stress 

Elevado  
stress 

0 1 2 3 4 
 

| QSCD-Versão específica (atletas) - (2ª Parte) |   

Apresentam-se seguidamente várias fontes potencialmente geradoras de stress no 

jogo/competição. Por favor, assinale com um círculo o número que melhor indicar o nível de 

stress/pressão gerado por cada potencial fonte de stress no jogo/competição que vai realizar, 

usando a seguinte escala de resposta: 0 = Nenhum stress, 1 = Pouco stress, 2 = Moderado 

stress, 3 = Bastante stress, 4 = Elevado stress. 

Se alguma das situações referidas não se aplicar ao seu caso particular, por favor não 

responda a essa questão, deixando-a “em branco”. 
 

Para cada uma das situações apresentadas a seguir, indique, 
por favor, o nível de stress que sente relativamente ao 
jogo/competição que vai disputar. 

N
e
n

h
u

m
 s

tr
e

s
s

 

P
o

u
c
o

 s
tr

e
s
s

 

M
o

d
e
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d
o

 s
tr

e
s

s
 

B
a
s
ta

n
te

 S
tr

e
s

s
 

E
le

v
a
d

o
 s

tr
e

s
s

 

1. Não atingir os objetivos que tenho para este jogo/competição 0 1 2 3 4 

2. Poder sofrer uma lesão grave 0 1 2 3 4 

3. Não me sentir bem preparado(a) para realizar este jogo/competição 0 1 2 3 4 

4. Lesionar-me e não poder terminar este jogo/competição 0 1 2 3 4 

5. Cometer erros graves durante este jogo/competição 0 1 2 3 4 

6. Ter de jogar/competir com um problema físico 0 1 2 3 4 

7. Perder ou não atingir o resultado esperado 0 1 2 3 4 

8. Ouvir críticas de pessoas importantes para mim 0 1 2 3 4 

9. Sentir que estou num mau momento de forma 0 1 2 3 4 

10. Ir jogar/competir com um adversário tão bom ou melhor do que eu 0 1 2 3 4 

11. Jogar/competir lesionado(a) 0 1 2 3 4 

12. Falhar em momentos importantes deste jogo/competição 0 1 2 3 4 

13. Não corresponder ao que os outros esperam de mim 0 1 2 3 4 

14. Ter um mau rendimento desportivo 0 1 2 3 4 

15. Sentir que não treinei suficientemente para este 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

16. Fazer uma asneira em situações decisivas deste 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

17. Enfrentar este atleta/equipa que está a lutar pelos mesmos 
objetivos que eu 

0 1 2 3 4 

18. Sentir que posso desiludir as outras pessoas 0 1 2 3 4 

19. Defrontar este adversário que está a jogar/competir melhor que eu 0 1 2 3 4 

20. Sentir que não estou em condições de fazer este 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

21. Sentir reações negativas das outras pessoas 0 1 2 3 4 

22. Jogar/competir com este adversário que me pode ganhar 0 1 2 3 4 

23. Sofrer uma derrota ou ter um mau resultado neste 
jogo/competição 

0 1 2 3 4 

24. Tomar uma decisão errada quando não podia falha 0 1 2 3 4 
 


