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- ANEXO C1 - 
 

Contrato 
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PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO  

DE COMPETÊNCIAS PSICOLÓGICAS 
“Dança: como me superar e atingir o bem-estar” 

 

 

 

 
Eu, __________________________________________, aluno número _____   

da Escola Superior de Dança do Institututo Politécnico de Lisboa, desejo 

participar nas sessões do Projecto de Optimização de Competências Psicológicas 

– “Dança com bem-estar” - e conheço as suas condições e características: 

- tem a duração de 6 meses – de Outubro de 2008 a Abril de 2009; 

- as sessões são semanais e têm a duração de uma hora; 

- a sua metodologia tem por base a aquisição de conhecimentos sobre estratégias 

psicológicas e coesão do grupo, de forma a serem atingidos os seus objectivos 

principais: promoção de competências psicológicas e do bem-estar; 

- e os dados recolhidos são confidenciais e serão utilizados no âmbito de 

investigação, destinada para a recolha de informação sobre alunos de dança, e 

assim contribuir para o desenvolvimento de estudos nessa área. 

 

 

 

Lisboa, ___ de _____________ de 200 __, ___________________________. 
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- ANEXO C2 - 
 

Perfil de Competências Físicas e Psicológicas 
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Perfil de competências psicológicas 

 

 

5 

1 2 

3 

4 

6 

7 8 

9 

10 

11 

12 

Iniciais: 

Data:     /     / 
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Instruções 

Indique, pintando, o quanto se identifica nos factores apresentados a seguir: 

 

1. Confiança 

Quanto acredita, de 1 a 9, que tem a capacidade para dançar no seu melhor.  

(1 – nada; 9 – muito) 

 

2. Motivação 

Qual é o seu nível de motivação para as aulas e para apresentações/exibições? (1 – muito 

baixo; 9 – muito elevado) 

 

3. Intensidade 

Quanto é que é capaz de atingir e manter a intensidade de um esquema. (1 – pouco; 9 – a 

ideal) 

 

4. Atenção e concentração 

Qual é o seu nível de atenção e concentração durante o seu desempenho. (1 – negativo com 

distracções; 9 – positivo, muito atento/a) 

 

5. Imagética 

Com que frequência utiliza o treino de visualização mental. (1 – nunca; 9 – Frequentemente) 

 

6. Consciência e percepção  

Quanto é que percebe que as suas capacidades precisam de ser desenvolvidas para atingir o 

seu desempenho óptimo. (1 – nada; 9 – completamente) 

 

7. Treino/Aulas 

Quanto é que é capaz de colocar, nas aulas, a sua atenção e intensidade a 100%.  

(1 – 0%; 9 – 100%) 

 

8. Adesão 

Qual a sua adesão para os programas das aulas. (1- Baixa; 9 – elevada) 
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9. Suporte social 

Quanto apoio é que recebe dos seus professores, colegas, família e amigos. (1- nenhum; 9 – 

considerável) 

 

10. Comunicação 

Como caracteriza a comunicação que estabelece com os seus professores e colegas.  

(1 – Má; 9 – Boa) 

 

11. Apresentações/exibições 

Comparando com o seu desempenho nas aulas, como é o das apresentações/exibições.  

(1 – muito pior; 9 – muito melhor) 

 

12. Competências Psicológicas 

Com que frequência utiliza as capacidades psicológicas no seu desempenho em aulas e 

apresentações (1 – nada; 9 – frequentemente) 
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Perfil de competências físicas 
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Iniciais: 

Data:     /     / 
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Instruções 

Indique, pintando, o quanto se identifica nos factores apresentados a seguir: 

 

1. Força 

Quanta força coloca na execução dos seus exercícios. (1 – nada; 9 – muita) 

 

2. Resistência cardiovascular 

Qual é a sua resistência cardiovascular para um esquema, para uma aula?  

(1 – muito baixa; 9 – muito elevada) 

 

3. Coordenação motora 

Qual é a sua capacidade para realizar combinações de movimentos complexos (p.e. múltiplas 

piruetas). (1 – pobre; 9 – excelente) 

 

4. Sincronização com a música 

Qual é a sua capacidade de sincronizar os seus movimentos com a música e com os seus 

colegas. (1 – pobre; 9 – excelente) 

 

5. Flexibilidade 

Como classifica a sua flexibilidade. (1 – pobre; 9 –excelente) 

 

6. Agilidade 

Qual é a sua capacidade para mudar de direcção com rapidez e potência. (1 – pobre; 9 – 

excelente) 

 

7. Equilíbrio 

Qual é a sua capacidade para manter o seu equilíbrio durante a realização de um movimento. 

(1 – pobre; 9 – excelente) 

 

8. Tolerância à dor 

Qual a sua capacidade para tolerar a dor e o desconforto (acumulação de ácido láctico) 

derivados das aulas e/ou lesões. (1- pobre; 9 – excelente) 
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9. Recuperação 

Qual é a sua capacidade de recuperação de um/a treino/aula muito/a intenso/a.  

(1- pobre; 9 – excelente) 

 

10. Saúde 

Qual é o seu grau de lesão, doença ou fadiga que sente actualmente. (1 – Muito baixo; 9 – 

Elevado) 

 

11. Padrão do sono 

Quão bem tem dormido - duração e qualidade do sono. (1 – muito mal; 9 – muito bem) 

 

12. Dieta 

Quão bem se tem alimentado – elevados hidratos de carbono, gordura reduzida, e peso 

saudável. (1 – muito mal; 9 – muito bem) 

 

 
 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

- ANEXO C3 - 
 

Diário 
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PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PSICOLÓGICAS 

“Dança com bem-estar” 

 

 

 

 

 

 

ANO LECTIVO 2008 / 2009 

 

 

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 



 

Os meus objectivos 

 

 

 

 
No final do projecto (objectivo a longo-prazo)_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

No final do projecto eu consegui____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Em Janeiro (objectivo trimestral e mensal)____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em Janeiro eu consegui___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O que posso fazer para atingir o meu objectivo de longo-prazo____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

Os meus objectivos mensais1

 

 

 

Área Forças Fraquezas 

Física 
(flexibilidade, força, resistência 

cardio-vascular, 

coordenação motora) 

  

Psicológica 
(motivação, atenção e 

concentração, auto-confiança, 

controlo do nivel de ansiedade) 

  

Técnica 
(piruetas, espargatas ...) 

  

Estilo de vida 
(padrão alimentar e do sono, 

relações interpessoais) 

  

 

 

Área O que melhorar Como fazer 

Física 
(flexibilidade, força, resistência 

cardio-vascular, 

coordenação motora) 

  

Psicológica 
(motivação, atenção e 

concentração, auto-confiança, 

controlo do nivel de ansiedade) 

  

Técnica 
(piruetas, espargatas ...) 

  

Estilo de vida 
(padrão alimentar e do sono, 

relações interpessoais) 

  

 

                                                 
1Taylor e Taylor (1995) 



 

As minhas reflexões... 
 

 

 Bom desempenho Mau desempenho 

Aula 
- Espaço físico 

(chão do estúdio, tamanho da 

sala, temperatura) 

- Pessoas 

(colegas, professor) 

- Pensamentos 

(Positivos/negativos) 

- Emoções 

(alegria, zanga, ira, depressão, 

frustração) 

- Intensidade 

(elevada, média, baixa) 

  

Apresentações/Exibições 
- Espaço físico 

(chão do estúdio, tamanho da 

sala, temperatura, iluminação) 

- Pessoas 

(colegas, professor, público) 

- Pensamentos 

(Positivos/negativos, de 

antecipação) 

- Emoções 

(medo, ansiedade) 

- Intensidade 

(elevada, média, baixa) 

  

 



 

Os meus pensamentos 
 

 

Pensamento disfuncional 
Local, momento e em que 

situação 

Pensamentos de 

substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

As minhas palavras-chave para triunfar 

 
Actividades/desafios (Orlick, 2000): 

“lembrar que alguém acredita em si”  

“pensar de uma forma positiva sobre a sua capacidade”  

“recordar os sucessos e os bons desempenhos nos treinos, simulações/imaginações 

e/ou competições/exibições” 

 “considerar as partes positivas de todas as experiências e desempenhos” 

 

Exemplos de pensamentos de substituição (Taylor e Taylor, 1994) – mas cada atleta 

deve enumerar os seus próprios pensamentos de substituição 

“eu adoro dançar” 

 “eu sou um bom bailarino”  

“é normal que sinta stress e alguma pressão mas sei que conseguirei lidar com as 

mesmas”  

“sou confiante e estou concentrado/a quando danço” 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 



 

As minhas imagens para triunfar 

 

 

    



 

O que os meus companheiros pensam de mim... 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

 

 



 

As minhas reflexões sobre as sessões... 

 
Neste primeiro mês o que gostei mais________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Neste primeiro mês o que gostei menos_______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sugiro_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Gostaria que____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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- ANEXO C4 - 
 

Escalas de avaliação da capacidade imagética  

e da eficácia do treino de relaxamento 
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Questionário de avaliação da capacidade imagética 
 

Iniciais: 

Data:   /   / 

 

 

Texto lido pelo professor: 

Feche os olhos e imagine-se na posição em que se encontra. Imagine-se a levantar e a andar 

pela sala. 

Quando chegar à parede que se encontra no lado oposto onde está sentado/a, vire-se e volte a 

deslocar-se para o local inicial. Imagine a sentar-se. 

 

Quando tiver terminado o exercício preencha a seguinte checklist: 

 

 Sim Não 

1. Conseguiu visualizar imagens claras e vivas?   

2. As imagens eram coloridas?   

3. Conseguiu ver uma série de cenários?   

4. A acção decorreu como num filme? (acção continuada)   

5. Na sua imaginação era um observador do seu próprio 

desempenho (como se estivesse a observar um/a actor/actriz 

num filme)? 

  

6. Na sua imaginação era o/a actor/actriz? Foi capaz de treinar 

mentalmente como se estivesse no seu próprio corpo? Assim, 

segundo esta perspectiva não foi capaz de ver a sua face. 

  

7. Quando se imaginou a andar foi capaz de sentir as sensações 

que tem quando anda realmente? Sentiu a mudança de tensão 

nos vários músculos? 
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Questionário de avaliação da eficácia do treino de relaxamento 
 

Iniciais: 

Data:   /   / 

Momento: Aula __  Sessão __   

 

 

Indique o valor de tensão que sente antes de pôr em prática o treino de relaxamento. 

 

         

1   2       3           4   5       6            7    8        9           10 

 

 

 

 

 

 

 

Indique o valor de tensão que sente após o treino de relaxamento. 

 

         

1   2       3           4   5       6            7    8        9           10 

 

 

 

 

Relaxamento 
Total 

Tensão de nível 
mediano 

Tensão  
extrema 

Relaxamento 
Total 

Tensão de nível 
mediano 

Tensão  
extrema 
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Questionário de avaliação da eficácia do treino de relaxamento 
 

Iniciais: 

Data:   /   / 

Momento: Apresentação/exibição    

 

 

Indique o valor de tensão que sente antes de pôr em prática o treino de relaxamento. 

 

         

1   2       3           4   5       6            7    8        9           10 

 

 

 

 

 

 

 

Indique o valor de tensão que sente após o treino de relaxamento. 

 

         

1   2       3           4   5       6            7    8        9           10 

 

 

Relaxamento 
Total 

Tensão de nível 
mediano 

Tensão  
extrema 

Relaxamento 
Total 

Tensão de nível 
mediano 

Tensão  
extrema 
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- ANEXO C5 - 
 

Dinâmicas de Grupo 
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DINÂMICAS DE GRUPO  
 

 Neste anexo apresentam-se algumas dinâmicas de grupo que serão utilizadas 

tendo em vista o seguinte objectivo de facilitar a aprendizagem das estratégias e 

técnicas psicológicas. Além desse objectivo considera-se importante promover a coesão 

e união do grupo, que por sua vez, contribuirá para o alcance desse.  

 Em seguida, descrevem-se algumas dinâmicas que poderão ser utilizadas para os 

alunos se apresentarem, para promover a auto-confiança e a coesão do grupo. 

 

 

 

Apresentação 
 

Da mão 

Os alunos organizam-se em pares. Durante um período de tempo (sensivelmente 10 

minutos) conversarão sobre si - qualidades, gostos, passatempos (temas que considerem 

pertinentes e que os caracterizem enquanto individuo). Após esse momento cada aluno 

apresentará o seu par aos restantes membros constituintes do grupo. 

 

 

Carrosel 

Cada aluno desenha numa cartolina algo que para si é importante.  

Após todos terem feito o seu na mesma cartolina, é iniciado o jogo – um aluno escolhe 

um desenho e pede a sua explicação e descrição ao seu autor. Posteriomente, esse aluno 

desenha uma linha que una o seu desenho a outro que considere interessante.  

O jogo acaba quando todos os desenhos estiverem unidos, e cada aluno tiver explicado 

o seu. 

 

 

Ilha deserta  

Os alunos formam uma roda, pondo-se de pé em cima das cadeiras. 

É escolhida uma cadeira para o dia 01 de Janeiro. De acordo, com essa informação os 

alunos terão de se dispor por ordem do seu dia e mês de nascimento. 
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Só poderão sair da ilha deserta a partir dessa ordem, e para a efectuar só poderão utilizar 

a linguagem não verbal. 

É importante lembrar que poderá haver tubarões ou outros animais marinhos perigosos, 

por isso ninguém deverá tocar no chão. 

Com esta dinâmica também se trabalha a coesão e confiança no grupo. 

 

 

 

 

Auto-confiança e coesão do grupo 
 

Pêndulo  

Os alunos colocam-se a uma certa distância, um atrás do outro, mas ambos virados para 

o mesmo lado. A pessoa que estiver à frente deixa-se cair para trás e é agarrada pela que 

está atrás de si. A atleta da frente deve estar relaxada.  

Podem variar as distâncias dentro de um limite que ofereça segurança. 

Variantes:  

Uma pessoa põe-se de pé entre duas e cai para a frente e para trás. A pessoa volta a ser 

posta na vertical, sempre que se deixar cair. Para se conseguirem resultados, há que se 

relaxar. 

O grupo de 10 alunos faz um círculo apertado. O aluno que cai vai para o meio e deixa-

se cair para trás, para a frente, para os lados, etc. os outros colocam-no novamente 

direita, ou encostada a outro membro da roda. É importante que o atleta do meio se 

relaxe e mantenha os olhos fechados e os pés quietos. 

 

 

Elevar o corpo  

O grupo escolhe à vez, um dos elementos e levanta-o, numa posição horizontal, acima 

das cabeças. Aí se manterá durante um dado espaço de tempo, e depois é baixado, com 

cuidado, até ao chão.  

A pessoa que for levantada deve descontrair-se e fechar os olhos 
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O cego e o guia 

Os atletas formam pares. 

Um dos elementos do par fica de olhos vendados, enquanto o outro deve conduzir 

através do contacto com as mãos, procurando não utilizar a voz. 

Aquele que está no papel de guia tem duas tarefas: transmitir segurança e protecção ao 

colega que está vendado; conduzi-lo na exploração do espaço circundante, fazendo-lhe 

tocar superfícies e materiais diferentes ou sugerindo-lhe, através do contacto com as 

mãos, mudanças de direcção, sentar-se, variar de velocidade, etc. 

O que está no papel de “cego” deixa-se levar com confiança pelo seu guia, procurando 

ampliar a sua sensibilidade táctil, auditiva e olfactiva. Após 10 minutos trocam-se de 

papéis e repete-se a experiência.  

No fim deve-se organizar uma discussão e troca de ideias entre o grupo sobre a 

capacidade de confiar no outro e a de assumir a responsabilidade pelo outro. 

 

 

O berço 

Estende-se o lençol no chão. Um membro deita-se nele, relaxado. 

Os outros atletas distribuem-se à sua volta, agarram nas bordas do lençol e levantam-no 

alguns centímetros do chão. Docemente começam a embalar o colega deitado no lençol. 

O professor coloca música de fundo que convide ao relaxamento.  

Após alguns minutos, os atletas, cuidadosamente pousam o colega no chão, prestando 

atenção à sua cabeça. 

Cada atleta é livre de experimentar o jogo, de querer confiar nos outros e deixar-se 

embalar 

 

 

Adivinhar quem disse isso 

Joga-se numa roda. Um dos elementos sai da sala.  

Três ou quatro pessoas fazem afirmações positivas a respeito da que saiu, tentando 

incluir nelas afirmações especializadas que nem todas possivelmente conheçam. O 

coordenador deve insistir em receber só afirmações positivas. 

Quando o elemento regressar, mete-se na roda, e ouve a repetição das afirmações, uma 

de cada vez, tentando adivinhar quem proferiu cada uma delas. 
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Mapa das estradas 

Pede-se a cada elemento que desenhe um mapa das estradas do início da sua prática na 

modalidade até hoje, indicando momentos/situações bons/boas e maus/más e as 

barreiras, desvios. 

Expandir e projectar o mapa para o futuro: objectivos e estratégias/métodos que 

pretende utilizar para os atingir. 

Cada atleta deve apresenta-lo ao grupo, explica-lo.  

Os colegas em seguida, se desejarem, poderão comentar o mapa da que apresentou. 

 

 

Salto para o futuro 

Cada atleta imagina-se no futuro, numa exibição, e pensa como correrá.  

Cada um contará ao grupo como se vê nessa situação.  

Discussão entre o grupo de estratégias a utilizar para ultrapassar possíveis obstáculos, os 

imaginados pelas atletas. 

 

 

Cartaz de virtudes 

Num cartaz colar a fotografia de cada atleta. 

 Os alunos descrevem, posteriomente, um aspecto positivo sobre o desempenho 

desportivo e de companheirismo de cada um dos seus colegas. 

 

 

Festinhas ao ego,  

Cada atleta escreve o seu nome no verso de uma folha e cola-a com fita-cola nas suas 

costas. 

Cada atleta deverá escrever, na folha de cada uma, uma característica física e uma 

psicológica dessa colega. As características deverão ser positivas. 

No final recolhem-se as 10 folhas (caso o grupo seja constituido por 10 atletas).  

Lê-se, em voz alta, cada lista de características e o grupo tenta adivinhar a quem 

pertence a folha. 
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Instruções para o Relaxamento Muscular 
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RELAXAMENTO PARA 16 GRUPOS MUSCULARES 

(Tensão – Relaxamento) 

 
Grupo Muscular: Mão e Braço Dominantes 

 

Instruções de contracção:

Gostaria que focalizasse a sua atenção nos músculos da mão e braço dominantes. 

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, fechando o 

punho. 

  

AGORA… 

Sinta a tensão na mão, sobre as articulações e, mais acima, até ao braço.  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento:

Relaxe esses músculos… relaxe os seus dedos… o polegar… o indicador… o anelar… 

o mindinho… pense somente em relaxar esses músculos… da falange até à falangeta de 

cada um desses dedos… 

  

Relaxe toda a sua mão… a palma da mão… 

Agora… focalize a sua atenção para a parte entre o pulso e o cotovelo do seu braço 

dominante… deixe esses músculos relaxarem o quanto possível… relaxe cada parte… 

descontraia… 

Vá relaxando e focalize a sua atenção nas sensações associadas ao relaxamento… 

(Manter durante 30 a 40 segundos) 
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Grupo Muscular: Bícep Dominante 

 

Instruções de contracção

Gostava que passasse para o bícep dominante.  

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, puxando o 

cotovelo para baixo, contra o chão. 

AGORA… 

Sinta os músculos a puxar… repare como é a sensação de tensão nestes músculos, 

quando os puxa e mantém duros e apertados.  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

Foque a sua atenção nesses músculos e relaxe-os o quanto possível… descontraia… 

relaxe cada ponto… cada parte desse músculo e sinta-se relaxado… relaxe o cotovelo… 

e vá percorrendo todo o seu bicep até ao ombro… relaxe… descontraia… 

: 

Deixe toda a tensão sair…  

Relaxe todo o seu bicep… relaxe…  

Repare como é a sensação, à medida que os músculos vão ficando cada vez mais 

relaxados. 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Mão e Braço Não Dominantes 

 

Instruções de contracção:

Gostaria que focalizasse a sua atenção nos músculos da mão e braço não dominantes. 

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, fechando o 

punho. 

  

AGORA… 

Sinta a tensão na mão, sobre as articulações e, mais acima, até ao braço.  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 
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Instruções de relaxamento:

Relaxe esses músculos… relaxe os seus dedos… o polegar… o indicador… o anelar… 

o mindinho… pense somente em relaxar esses músculos… da falange até à falangeta de 

cada um desses dedos… 

  

Relaxe toda a sua mão… a palma da mão… 

Agora… focalize a sua atenção para a parte entre o pulso e o cotovelo do seu braço não 

dominantes… deixe esses músculos relaxarem o quanto possível… relaxe cada parte… 

descontraia… 

Vá relaxando e focalize a sua atenção nas sensações associadas ao relaxamento… 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Bícep Não Dominante 

 

Instruções de contracção

Gostava que passasse para o bícep não dominante.  

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, puxando o 

cotovelo para baixo, contra o chão. 

AGORA… 

Sinta os músculos a puxar… repare como é a sensação de tensão nestes músculos, 

quando os puxa e mantém duros e apertados.  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

Foque a sua atenção nesses músculos e relaxe-os o quanto possível… descontraia… 

relaxe cada ponto… cada parte desse músculo e sinta-se relaxado… relaxe o cotovelo… 

e vá percorrendo todo o seu bicep até ao ombro… relaxe… descontraia… 

: 

Deixe toda a tensão sair…  

Relaxe todo o seu bicep… relaxe…  

Repare como é a sensação, à medida que os músculos vão ficando cada vez mais 

relaxados. 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 
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Grupo Muscular: Testa 

 

Instruções de contracção

Vamos passar agora para os músculos da parte superior do seu rosto: a testa. 

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, levantando as 

sobrancelhas tanto quanto puder. 

AGORA… 

Sinta a tensão subir através da testa até ao crânio. 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

Relaxe toda essa sua zona… descontraia… 

: 

relaxe desde uma orelha… até à outra… relaxe e sinta-se profundamente 

descontraído…  

Relaxe toda a zona desde o seu nariz… até ao seu cabelo… relaxe… 

Deixe toda a tensão sair e pense apenas em se descontrair e relaxar… 

Relaxe… 

Deixe toda a tensão sair… Repare como é a sensação, à medida que os músculos vão 

ficando cada vez mais relaxados. 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

Grupo Muscular: Parte média da cara – nariz 

 

Instruções de contracção

Foque agora a sua atenção nos músculos da parte superior das maçãs do rosto, e do 

nariz. 

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, franzindo o 

nariz o quanto puder. 

AGORA… 

Repare na sensação que é os músculos tornarem-se tensos, quando focaliza a sua 

atenção nas sensações associadas a essa tensão. 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 
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Instruções de relaxamento

Relaxe… Descontraia-se… sinta as suas maças do rosto completamente relaxadas… 

relaxe… sinta o seu nariz sem tensão, apenas relaxado… descontraia simplesmente… 

: 

Sinta a sua boca relaxada… sem qualquer tipo de tensão… relaxe… 

Aprecie as sensações nos músculos à medida que eles se vão soltando suavemente, 

tornando-se descontraídos e relaxando cada vez mais profundamente…. 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Pescoço e Garganta 

 

Instruções de contracção

Vamos focar agora a sua atenção nos músculos do pescoço e da garganta.  

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, puxando o 

queixo para o peito mas não tocando no peito. 

AGORA… 

Aprecie a tensão nesses músculos.  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

Relaxe… sinta toda a área do seu pescoço muito relaxada… sem qualquer tipo de 

tensão… sinta apenas profundo relaxamento e desfrute das sensações agradáveis 

associadas. 

: 

Sinta apenas as sensações de profundo e completo relaxamento fluindo por esses 

músculos… 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 
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Grupo Muscular: Peito, ombros, e parte superior das costas 

 

Instruções de contracção

Focalize-se agora nos músculos do peito, ombros e parte superior das costas.  

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, inspirando bem 

fundo, prendendo a respiração e, ao mesmo tempo, puxando as omoplatas como se as 

quisesse juntar; isto é, puxe os ombros para trás e tente que as omoplatas se toquem. 

AGORA… 

Sinta a tensão no peito, ombros e parte superior das costas. 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

Relaxe… Sinta a saída de tensão do peito… relaxe…  

: 

Sinta a saída de tensão dos ombros… descontraia…  

Sinta a saída de tensão da parte superior das costas… relaxe…  

e sinta as omoplatas a ocuparem cada vez mais espaço no chão… relaxe…  

Pense apenas em se descontrair e desfrutar das boas sensações associadas ao 

relaxamento… 

Descontraia-se… Sinta apenas as sensações de profundo e completo relaxamento 

fluindo por esses músculos. 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Abdómen 

 

Instruções de contracção

Foque agora a sua atenção nos músculos do estômago. 

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe para fazer o estômago duro, contraindo-o 

como se fosse dar uma pancada a si mesmo no estômago. 

AGORA… 

Sinta a tensão e o aperto no estômago e aprecie as sensações associadas. 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 
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Instruções de relaxamento

RELAXE…  

: 

Relaxe… relaxe cada parte da sua barriga… desde o seu umbigo… até ao seu peito… 

Deixe a tensão sair… relaxe… 

Repare como esses músculos ficam completamente relaxados…. Descontraia e relaxe… 

Deixe a tensão sair…  

Repare como esses músculos ficam completamente relaxados. 

(Manter durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Coxa Dominantes 

 

Instruções de contracção:

Agora vamos passar para os músculos da parte superior da perna dominante: o/a 

quadricípede/coxa dominante. Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia 

esses músculos da parte superior da perna dominante, contrapondo o grande músculo da 

parte superior da perna, com os dois músculos pequenos da parte inferior.. 

  

AGORA… 

Sinta a tensão do grande músculo da parte superior da perna… 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento:

RELAXE…  

  

Relaxe…  

Deixe a tensão sair… relaxe cada parte desse músculo…  

Vá percorrendo toda a sua coxa dominante e sinta cada parte desse músculo a ficar cada 

vez mais e mais relaxado… desde a anca… relaxe… até ao joelho… relaxe… 

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

profundamente relaxados…  

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 
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Grupo Muscular: Barriga da perna Dominante 

 

Instruções de contracção

Focalize a sua atenção nos músculos da parte inferior da perna dominante: o gémeo.  

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, puxando os 

dedos dos pés para cima, em direcção à sua cabeça. 

AGORA… 

Aprecie toda a tensão na área da barriga da perna…  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

RELAXE…  

: 

Relaxe…  

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

relaxados… percorra todo o seu gémeo e relaxe… desde o joelho… relaxe… até ao 

tendão de Aquiles… relaxe… e descontraia…. 

Aprecie as sensações nestes músculos à medida que eles se vão libertando.  

durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Pé Dominante 

 

Instruções de contracção

Vamos passar para os músculos do seu pé dominante. 

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, esticando o pé e 

virando-o para dentro, ao mesmo tempo que encaracola os dedos. 

AGORA… 

Aprecie a sensação de tensão, a pressão no arco e no peito do pé. 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 
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Instruções de relaxamento

Relaxe…  

: 

Descontraia-se… e sinta cada parte do seu pé relaxado… os dedos, um…por um… o 

peito do pé… relaxe… o calcanhar… relaxe… 

Relaxe e descontraia…. 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 

 

 

 

 

Grupo Muscular: Coxa Não Dominantes 

 

Instruções de contracção:

Agora vamos passar para os músculos da parte superior da perna não dominante: o/a 

quadricípede/coxa não dominante. Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que 

contraia esses músculos da parte superior da perna não dominante, contrapondo o 

grande músculo da parte superior da perna, com os dois músculos pequenos da parte 

inferior.. 

  

AGORA… 

Sinta a tensão do grande músculo da parte superior da perna… 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento:

RELAXE…  

  

Relaxe…  

Deixe a tensão sair… relaxe cada parte desse músculo…  

Vá percorrendo toda a sua coxa não dominante e sinta cada parte desse músculo a ficar 

cada vez mais e mais relaxado… desde a anca… relaxe… até ao joelho… relaxe… 

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

profundamente relaxados…  

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 
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Grupo Muscular: Barriga da perna não Dominante 

 

Instruções de contracção

Focalize a sua atenção nos músculos da parte inferior da perna não dominante: o gémeo.  

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, puxando os 

dedos dos pés para cima, em direcção à sua cabeça. 

AGORA… 

Aprecie toda a tensão na área da barriga da perna…  

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 

 

Instruções de relaxamento

Relaxe…  

: 

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

relaxados… percorra todo o seu gémeo e relaxe… desde o joelho… relaxe… até ao 

tendão de Aquiles… relaxe… e descontraia…. 

Aprecie as sensações nestes músculos à medida que eles se vão libertando.  

 

 

 

 

Grupo Muscular: Pé não Dominante 

 

Instruções de contracção

Vamos passar para os músculos do seu pé não dominante. 

:  

Quando eu disser AGORA, vou pedir-lhe que contraia esses músculos, esticando o pé e 

virando-o para dentro, ao mesmo tempo que encaracola os dedos. 

AGORA… 

Aprecie a sensação de tensão, a pressão no arco e no peito do pé. 

(Manter a contracção durante 5 a 7 segundos) 
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Instruções de relaxamento

Relaxe…  

: 

Descontraia-se… e sinta cada parte do seu pé relaxado… os dedos, um…por um… o 

peito do pé… relaxe… o calcanhar… relaxe… 

Relaxe e descontraia…. 

 (Manter durante 30 a 40 segundos) 

Agora vou-lhe pedir que imagine um local que lhe dá prazer, calma e serenidade… 

Como é esse local?  

O que vê? Que cores vê? O que é que está ao seu redor? 

O que cheira? Desfrute dessa sensação e relaxe… 

O que ouve? Desfrute dessa sensação e relaxe… 

Como é o terreno desse local? O que sente quando o pisa… o que sente toda a sua pele? 

 

Desfrute apenas de sensações agradáveis e deixa-se estar… sinta-se simplesmente 

relaxado e descontraído… 

 

 

 

 

Conclusão: 

O.k…. Agora já relaxamos os músculos dos braços e mãos… deixe que eles continuem 

a relaxar… 

Relaxamos os músculos da face e do pescoço… continue a deixar que eles se 

mantenham profundamente relaxados… 

Relaxamos os músculos do peito, os ombros, o abdómen… permita que esses músculos 

se tornem agora, ainda mais profundamente relaxados. 

 

Agora vou começar a contar de trás para a frente, de 4 até 1. Quando eu disser 4, 

comece a mexer as pernas e pés…. Quando eu disser 3, pode mexer os braços e as 

mãos… Quando eu disser 2, a face e o pescoço… Quando eu disser 1 abra os olhos. 

 

4…. 3…. 2…. 1 
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RELAXAMENTO PARA 16 GRUPOS MUSCULARES 

(Relaxamento sem contracção) 

 

 
Grupo Muscular: Mão e Braço Dominantes 

Instruções:

Gostaria que focalizasse a sua atenção nos músculos da mão e braço dominantes. Relaxe 

esses músculos… relaxe os seus dedos… o polegar… o indicador… o anelar… o 

mindinho… pense somente em relaxar esses músculos… da falange até à falangeta de 

cada um desses dedos… 

  

Relaxe toda a sua mão… a palma da mão… 

Agora… focalize a sua atenção para a parte entre o pulso e o cotovelo do seu braço 

dominante… deixe esses músculos relaxarem o quanto possível… relaxe cada parte… 

descontraia… 

Vá relaxando e focalize a sua atenção nas sensações associadas ao relaxamento… 

 

 

 

Grupo Muscular: Bícep Dominante 

Instruções

Gostava que passasse para o bícep dominante. Foque a sua atenção nesses músculos e 

relaxe-os o quanto possível… descontraia… relaxe cada ponto… cada parte desse 

músculo e sinta-se relaxado… relaxe o cotovelo… e vá percorrendo todo o seu bicep até 

ao ombro… relaxe… descontraia… 

:  

Deixe toda a tensão sair…  

Relaxe todo o seu bicep… relaxe…  

Repare como é a sensação, à medida que os músculos vão ficando cada vez mais 

relaxados. 
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Grupo Muscular: Mão e Braço Não Dominantes 

Instruções:

Gostaria que focalizasse a sua atenção nos músculos da mão e braço não dominantes. 

Relaxe esses músculos… relaxe os seus dedos… o polegar… o indicador… o anelar… 

o mindinho… pense somente em relaxar esses músculos… da falange até à falangeta de 

cada um desses dedos… 

  

Relaxe toda a sua mão… a palma da mão… 

Agora… focalize a sua atenção para a parte entre o pulso e o cotovelo do seu braço não 

dominantes… deixe esses músculos relaxarem o quanto possível… relaxe cada parte… 

descontraia… 

Vá relaxando e focalize a sua atenção nas sensações associadas ao relaxamento… 

 

 

 

Grupo Muscular: Bícep Não Dominante 

Instruções

Gostava que passasse para o bícep não dominante. Foque a sua atenção nesses músculos 

e relaxe-os o quanto possível… descontraia… relaxe cada ponto… cada parte desse 

músculo e sinta-se relaxado… relaxe o cotovelo… e vá percorrendo todo o seu bicep até 

ao ombro… relaxe… descontraia… 

:  

Deixe toda a tensão sair…  

Relaxe todo o seu bicep… relaxe…  

Repare como é a sensação, à medida que os músculos vão ficando cada vez mais 

relaxados. 

 

 

 

Grupo Muscular: Testa 

Instruções

Vamos passar agora para os músculos da parte superior do seu rosto: a testa. 

:  

Relaxe toda essa sua zona… descontraia… 

relaxe desde uma orelha… até à outra… relaxe e sinta-se profundamente 

descontraído…  

Relaxe toda a zona desde o seu nariz… até ao seu cabelo… relaxe… 
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Deixe toda a tensão sair e pense apenas em se descontrair e relaxar… 

Relaxe… 

Deixe toda a tensão sair… Repare como é a sensação, à medida que os músculos vão 

ficando cada vez mais relaxados. 

 

 

 

Grupo Muscular: Parte média da cara – nariz 

Instruções

Foque agora a sua atenção nos músculos da parte superior das maçãs do rosto, e do 

nariz. 

:  

Relaxe… Descontraia-se… sinta as suas maças do rosto completamente relaxadas… 

relaxe… sinta o seu nariz sem tensão, apenas relaxado… descontraia simplesmente… 

Sinta a sua boca relaxada… sem qualquer tipo de tensão… relaxe… 

Aprecie as sensações nos músculos à medida que eles se vão soltando suavemente, 

tornando-se descontraídos e relaxando cada vez mais profundamente…. 

 

 

 

Grupo Muscular: Pescoço e Garganta 

Instruções

Vamos focar agora a sua atenção nos músculos do pescoço e da garganta.  

:  

Relaxe… sinta toda a área do seu pescoço muito relaxada… sem qualquer tipo de 

tensão… sinta apenas profundo relaxamento e desfrute das sensações agradáveis 

associadas. 

Sinta apenas as sensações de profundo e completo relaxamento fluindo por esses 

músculos… 
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Grupo Muscular: Peito, ombros, e parte superior das costas 

Instruções

Focalize-se agora nos músculos do peito, ombros e parte superior das costas.  

:  

Relaxe… Sinta a saída de tensão do peito… relaxe…  

Sinta a saída de tensão dos ombros… descontraia…  

Sinta a saída de tensão da parte superior das costas… relaxe…  

e sinta as omoplatas a ocuparem cada vez mais espaço no chão… relaxe…  

Pense apenas em se descontrair e desfrutar das boas sensações associadas ao 

relaxamento… 

Descontraia-se… Sinta apenas as sensações de profundo e completo relaxamento 

fluindo por esses músculos. 

 

 

 

Grupo Muscular: Abdómen 

Instruções

Foque agora a sua atenção nos músculos do estômago. 

:  

Relaxe… relaxe cada parte da sua barriga… desde o seu umbigo… até ao seu peito… 

Deixe a tensão sair… relaxe… 

Repare como esses músculos ficam completamente relaxados…. Descontraia e relaxe… 

 

 

 

Grupo Muscular: Coxa Dominantes 

Instruções:

Agora vamos passar para os músculos da parte superior da perna dominante: a coxa 

dominante.  

  

Relaxe…  

Deixe a tensão sair… relaxe cada parte desse músculo…  

Vá percorrendo toda a sua coxa dominante e sinta cada parte desse músculo a ficar cada 

vez mais e mais relaxado… desde a anca… relaxe… até ao joelho… relaxe… 

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

profundamente relaxados…  
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Grupo Muscular: Barriga da perna Dominante 

Instruções

Focalize a sua atenção nos músculos da parte inferior da perna dominante: o gémeo.  

:  

Relaxe…  

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

relaxados… percorra todo o seu gémeo e relaxe… desde o joelho… relaxe… até ao 

tendão de Aquiles… relaxe… e descontraia…. 

Aprecie as sensações nestes músculos à medida que eles se vão libertando.  

 

 

 

Grupo Muscular: Pé Dominante 

Instruções

Vamos passar para os músculos do seu pé dominante. 

:  

Relaxe…  

Descontraia-se… e sinta cada parte do seu pé relaxado… os dedos, um…por um… o 

peito do pé… relaxe… o calcanhar… relaxe… 

Relaxe e descontraia…. 

 

 

 

Grupo Muscular: Coxa Não Dominantes 

Instruções:

Agora vamos passar para os músculos da parte superior da perna dominante: a coxa não 

dominante.  

  

Relaxe…  

Deixe a tensão sair… relaxe cada parte desse músculo…  

Vá percorrendo toda a sua coxa não dominante e sinta cada parte desse músculo a ficar 

cada vez mais e mais relaxado… desde a anca… relaxe… até ao joelho… relaxe… 

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

profundamente relaxados…  
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Grupo Muscular: Barriga da perna não Dominante 

Instruções

Focalize a sua atenção nos músculos da parte inferior da perna não dominante: o gémeo.  

:  

Relaxe…  

Repare naquilo que se passa à medida que os músculos se tornam mais e mais 

relaxados… percorra todo o seu gémeo e relaxe… desde o joelho… relaxe… até ao 

tendão de Aquiles… relaxe… e descontraia…. 

Aprecie as sensações nestes músculos à medida que eles se vão libertando.  

 

 

 

Grupo Muscular: Pé não Dominante 

Instruções

Vamos passar para os músculos do seu pé não dominante. 

:  

Relaxe…  

Descontraia-se… e sinta cada parte do seu pé relaxado… os dedos, um…por um… o 

peito do pé… relaxe… o calcanhar… relaxe… 

Relaxe e descontraia…. 

 

 

 

 

 

Agora vou-lhe pedir que imagine um local que lhe dá prazer, calma e serenidade… 

Como é esse local?  

O que vê? Que cores vê? O que é que está ao seu redor? 

O que cheira? Desfrute dessa sensação e relaxe… 

O que ouve? Desfrute dessa sensação e relaxe… 

Como é o terreno desse local? O que sente quando o pisa… o que sente toda a sua pele? 

 

Desfrute apenas de sensações agradáveis e deixa-se estar… sinta-se simplesmente 

relaxado e descontraído… 
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Conclusão: 

O.k…. Agora já relaxamos os músculos dos braços e mãos… deixe que eles continuem 

a relaxar… 

Relaxamos os músculos da face e do pescoço… continue a deixar que eles se 

mantenham profundamente relaxados… 

Relaxamos os músculos do peito, os ombros, o abdómen… permita que esses músculos 

se tornem agora, ainda mais profundamente relaxados. 

 

Agora vou começar a contar de trás para a frente, de 4 até 1. Quando eu disser 4, 

comece a mexer as pernas e pés…. Quando eu disser 3, pode mexer os braços e as 

mãos… Quando eu disser 2, a face e o pescoço… Quando eu disser 1 abra os olhos. 

 

4…. 3…. 2…. 1 
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- ANEXO C7 - 
 

Esquema de uma caixa dos medos e receios 
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MEDOS E RECEIOS 
Vamos enfrentá-los para podermos vencê-los! 
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