
1 

 

Introdução 

A dança é uma área que, em Portugal, tem cada vez mais praticantes. O número daqueles que 

por ela optam como profissionais também é crescente. Dados do Canadá, onde se 

contabilizam mais de 3.000 bailarinos profissionais, indicam um aumento desde os anos 70. 

Neste país a dança era nos anos 90 a segunda profissão artística em maior crescimento 

(Canada Council for the Arts, 2004).  

Apesar de no nosso país não existirem dados estatíticos que o comprovem, calcula-se uma 

evolução similar. 

Uma das problemáticas confirmadas desta prática é a ocorrência de lesões. Estudos têm 

mostrado existir alta prevalência de incidência de lesões. Só em Inglaterra, Bowling (1989) 

conclui que, em durante seis meses, 42% de 142 bailarinos sofreram, pelo menos, uma lesão 

e, Brinson e Dick (2001) mostraram que 83% de bailarinos de dança clássica e 84% de 

bailarinos de dança contemporânea tinham sofrido pelo menos uma lesão durante um ano. Em 

Portugal, um estudo epidemiológico, mostrou que, durante um ano, quase sete em cada dez 

bailarinos profissionais de companhias de dança portuguesas lesiona-se, trata-se de uma 

prevalência de 68% (Azevedo et al., 2007).  

Essas lesões trazem consequências muito negativas para a saúde dos bailarinos, prejudicam o 

seu treino, a sua performance, o desenvolvimento na carreira e são preocupações 

omnipresentes (A. Laginha, comunicação pessoal, Julho, 10, 2008, Anexo - A). Embora a 

elevada prevalência de lesão em bailarinos esteja bem documentada, não existem muitos 

estudos que explicitem as consequências destas mesmas lesões. 

Sendo a dança uma forma de arte complexa cujo instrumento de expressão é o corpo 

evidencia-se que a par do aperfeiçoamento do estilo e da técnica artísticos, há que de igual 

modo cuidar da qualidade e da sustentabilidade física e psicológica destes profissionais. 

Existem dados que sugerem que muitos dos bailarinos mantêm-se a trabalhar mesmo estando 

lesionados, pois para além de existir o risco de ficarem sem o lugar na companhia de dança, 

isto é, ficarem desempregados, também é uma forma de prevenir uma perda de parte da sua 

identidade profissional como bailarinos, pois a dança é um mundo em que lesões, dor e 

perseverança são inerentes à sua cultura laboral (Mainwaring, Krasnow e Kerr, 2001). 
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O medo de incorrer em lesão e as questões ligadas à recuperação pós-lesão envolvem aspectos 

do foro psicológico que não podem ser negligenciados (Hamilton e Hamilton, 1991; Ievleva e 

Orlick, 1997; Wiese- Bjornstal e Smith, 1993). 

Porém, o que se verifica é que na maioria dos casos não são consideradas essas necessidades, 

tanto nos programas de reabilitação, como nos de carácter preventivo.  

Uma hipótese será a de que essas necessidades ainda não são reconhecidas como tal a nível 

nacional e com pouca expressão a nível internacional. Outra possibilidade será este grupo 

profissional não ter dimensão suficiente para que possa ter capacidade de pressão social e 

organizacional. Assim, as lesões pode ser que sejam consideradas um problema individual e 

não um assunto de saúde ocupacional.  

O que é certo é que há internacionalmente poucos programas (destacam-se o “Healthier 

Dancer Programme” em Inglaterra e “OzDance” na Austrália) e em Portugal desconhece-se 

qualquer intervenção desenhada e implementada com regularidade neste domínio, apesar de já 

existirem intervenções similares em contextos desportivos. 

Segundo Arnheim (1991), poucos são os desportos atléticos que se equiparam à dança em 

termos de tempo e energia dispensados, e de exigências físicas, mentais e emocionais. Em 

resultado do típico excesso de exercício físico, a que o bailarino está submetido, é frequente o 

desgaste (muitas vezes em fases de vida e aprendizagem precoces), e a consequente 

predisposição a lesões, sobretudo dos membros inferiores que são utilizados em movimentos 

de sustentação, impulsão e equilíbrio (Azevedo, Oliveira e Fonseca, 2007).   

No entanto, há mais idiossincrasias da profissão de bailarino que justificam a compreensão 

psicológica capaz de subjazer a uma matriz de intervenção efectiva na reabilitação de lesões. 

Uma delas e que tem sido sublinhada é a sua identidade pessoal, que se confunde com a 

profissão exercida. Pode-se afirmar que dançar é o elemento central da identidade de muitos 

bailarinos, pois a sua dedicação quase total à dança é necessária para atingir níveis óptimos de 

performance (Aalten, 2005b). Eis a razão por que uma lesão séria, que não permita ao 

bailarino dançar, tem um efeito tão devastador, podendo mesmo levar ao desencadear de 

perturbações psicológicas graves (Macchi e Crossman, 1996; Hamilton e Hamilton, 1991; 

Wainwright, Williams e Turner, 2005). 
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A preparação física dos bailarinos é trabalhada durante os ensaios e aulas. Nestas, 

desenvolvem, como qualquer atleta, força muscular, flexibilidade e resistência física. Apesar 

da carga horária normal de exercício físico ser intensa, podendo chegar a 8 horas diárias (por 

vezes mais), alguns bailarinos procuram ainda aulas suplementares com o intuito de melhorar 

a sua condição física. Aliam-se, assim, às substanciais exigências físicas, plásticas e criativas 

uma forte pressão emocional, pois a competição é grande e permanente. Sendo assim, e como 

grande parte dos professores, coreógrafos, bailarinos e, também, os técnicos de saúde, não 

está sensibilizado ou considera que não têm o conhecimento suficiente para este domínio do 

psicológico, seria um contexto interessante para sensibilizar e informar sobre o saber prevenir 

a lesão e lidar com ela de modo adequado caso já tenha ocorrido (Gordon, et al, 2001).  

O foco de intervenção das lesões é tradicionalmente feito nos aspectos físicos que ficaram 

condicionados, contudo, e como acima referido, tem vindo a crescer o interesse e a 

investigação sobre os aspectos psicológicos relacionados com a recuperação de lesões, 

sobretudo no contexto desportivo (Brewer, 2001). Muitos têm sido os treinadores, 

fisioterapeutas e outros técnicos de medicina desportiva a apontar a necessidade de focar a 

intervenção também sobre os aspectos psicológicos que acompanham as lesões e que 

diminuem a eficácia da reabilitação física (Buceta, 1996; Heil, 1993; Ievleva e Orlick, 1991; 

Rose & Jevne, 1993; Wiese- Bjornstal e Smith,1993; Wiese e Weiss, 1987). 

Um grande número de estudos tem provado que os factores psicológicos (como a cognição, a 

emoção e o comportamento) exercem influência nos resultados dos processos reabilitativos. 

Têm sido realizadas investigações sobre intervenções psicológicas, que têm mostrado 

efeitos positivos na optimização de programas de reabilitação de lesões desportivas 

(Cupal e Brewer, 2001; Ross e Berger, 1996). Esta é actualmente uma área que tem 

crescente interesse dentro da psicologia do desporto. 

Assim, como resposta à necessidade da integração da área da psicologia no campo da 

reabilitação de lesões para promover o bem-estar, aumentar a adesão aos programas de 

recuperação física e facilitar a sua reabilitação, têm sido recomendadas uma grande variedade 

de técnicas e modalidades de intervenção psicológica.  

Esta monografia visa compreender o fenómeno da lesão em bailarinos à luz da psicologia, 

numa perspectiva que permita construir um corpo de conhecimento útil em primeiro lugar a 

um contexto de reabilitação pós-lesão física, e também construir uma ponte para informação 
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de todos os intervenientes na formação e treino de bailarinos, nos cuidados que lhes serão 

fornecidos caso se lesionem e dos próprios para que melhor se protejam e lidem com as 

adversidades. 

Sabendo que não poder dançar apresenta-se como uma grande ameaça ao sentido de 

identidade de um bailarino (Mainwaring, Krasnow e Kerr, 2001; Wainwright, Williams e 

Turner, 2005) e que associado a essa ameaça está a sua carreira e a sua sustentabilidade 

financeira, uma reabilitação célere e eficaz é fundamental para estes profissionais.  

Afinal: “O espectáculo tem que continuar”. 
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1. A Dança  

 

1.1. Exigência 

A dança é considerada uma arte performativa. Assim sendo, pode-se considerar que a dança 

comporta elementos dramáticos, poéticos, literários, musicais e escultóricos. Os bailarinos são 

a matéria-prima da escultura expressiva do coreógrafo, que com o seu corpo interpretam obras 

musicais, exprimem sons e ritmos, contam histórias e transmitem ideias e sentimentos. Os 

movimentos graciosos e os sorrisos serenos que são vistos pelo público mascaram longas 

horas de treino intensivo, dores e lesões. 

Os bailarinos desempenham funções extremamente exigentes, sobretudo a nível da 

capacidade e força física. A aula, os ensaios e os espectáculos obrigam-nos literalmente a 

desafiar os limites da “arquitectura do corpo”. 

Desde muito cedo, antes da puberdade para moldar as suas articulações e músculos (para 

mestria da técnica), o bailarino tem de aprender a ser artista, ginasta e atleta. O trabalho é 

árduo e são precisos largos anos para obter a perícia técnica e artística necessárias para 

pertencer a uma companhia de dança (Hamilton e Hamilton, 1991). 

Como se expôs, investigações recentes têm demonstrado que as lesões na dança não são só 

consequências de traumatismos inesperados, mas também resultado de um trabalho excessivo 

persistente e em fases muito delicadas do desenvolvimento. Os bailarinos estão em 

permanente risco de romper as barreiras da sua maleabilidade, contudo, sistematicamente 

silenciam o corpo, tendem a tratá-lo como um objecto controlado somente pela mente, pelo 

que são altamente selectivos sobre onde devem colocar o seu foco em termos da experiência 

das sensações físicas (Aalten, 2005a). 

Um testemunho de uma jovem bailarina citado por Aalten (2007), mostra exactamente o que 

sucede: “Todas as noite sento-me em frente à minha cama e puxo as minhas pernas até doer 

mesmo muito. Sei que no dia seguinte vou ter uma abertura maior e que ainda posso tentar 

mais.” (p.114). Desta forma, os bailarinos conseguem literalmente sentir que o corpo é 

maleável, mas para além disso descobrem facilmente que ao trabalhá-lo até “doer mesmo” os 

pode levar a atingir o seu desempenho ideal. Assim, para a maioria dos bailarinos a dor é 

“O conceito de ‘geração espontânea’ não se 

aplica à dança, pois estamos em presença de 

uma arte que vive do corpo, um instrumento 

que não se compra na loja já afinado e pronto 

para tocar”  MC (1955)  
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percepcionada como sinal de progresso em termos de desempenho e não como alerta de 

perigo sentindo-se por isso motivados a ultrapassarem fronteiras físicas inimagináveis. De 

facto, para um bailarino a dor e o sofrimento envolvidos no processo, são percebidos como 

necessários e ultrapassá-los é sinal de valentia e de cumprimento do dever (Aalten, 2007).  

Porém, o limiar entre o benéfico e o doentio é muito ténue e, surgem pequenas lesões que se 

acabam por transformar em lesões sérias e graves (Krasnow, Kerr e Mainwaring, 1994; 

Brinson e Dick, 1996; Liederbach e Compagno, 2001; Mainwaring, Krasnow e Kerr, 2001; 

Schärli, 2005).  

Assim, tal como Helena Wulff referiu, na dança existe a “cultura da lesão e da dor” (1998, p. 

105) e como refere Wainwright e Turner (2004) no bailado “dançar com lesões menores é a 

norma” (p. 317).  

Para muitos bailarinos, como já se referiu, a sua identidade confunde-se com a sua profissão, 

e costuma ser dito que “a dança profissional não é qualquer coisa que se faz – é qualquer 

coisa que se é” (Turner e Wainwright, 2003). 

Tal, pode ser devido à natureza exigente e absorvente da própria dança, que evoca nos 

bailarinos a percepção de pertença a um grupo previligiado que rigorosamente especifica 

quem dele faz parte ou não, e que dificulta a possibilidade do envolvimento social activo fora 

da profissão. Isto, levou o bailarino Tony Bentley (citado por Aalten, 2005b) a dizer: “We call 

‘living’ what we don’t do –we dance, we don’t live” (p.5). 

Deste modo, o facto de não poder dançar apresenta-se como uma grande ameaça ao sentido de 

identidade (Mainwaring, Krasnow e Kerr, 2001; Wainwright, Williams e Turner, 2005) e de 

ser ou não bom profissional. Associado a essa ameaça, está a sua carreira e sustentabilidade 

financeira numa área de extrema competição. Um bailarino inglês, Darcey Bussell (citado por 

Aalten, 2007) afirmou mesmo que “os bailarinos estão sempre muito obstinados em não 

perder nada das suas carreiras e sentem tentador trabalhar mesmo com lesões, se isso for 

possível” (p. 149). Reconheceu, ainda, que muitos bailarinos lesionados se mantêm em 

trabalho ocultando a lesão para se furtarem a críticas ou prejuízos.  
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Também Hamilton e Hamilton (1991) referem um aforismo da profissão de bailarino: 

“one day of practice missed, the dancer can tell; two days missed, the fellow dancer 

can tell; and three days missed, the audience can tell.” 

 

1.2. Repercussões da dança 

Se é certo que é cada vez mais consensual afirmar que a dança é uma actividade performativa 

crescente e de elevado risco de ocorrência de lesões, já se pode indiciar a situação em 

Portugal. Em 2007, Azevedo e colaboradores confirmaram uma prevalência de 68% de 

ocorrência lesões físicas em bailarinos profissionais de companhias portuguesas, ou seja, num 

ano quase sete em cada dez bailarinos lesiona-se. Apurou-se, também, que a maioria dessas 

lesões ocorrem durante os ensaios e a causa mais referida é o cansaço. Os coreógrafos, e os 

próprios bailarinos fazem o corpo trabalhar até á exaustão, o que se torna naturalmente 

contraproducente em termos físicos a longo termo. Ao que acresce a tendência do bailarino 

para repetir os movimentos em busca da sua perfeição. 

Tal como para o atleta, a qualidade e longevidade da carreira dum bailarino está em estrita 

dependência da sua integridade física. Estima-se que as lesões, sejam uma das principais 

razões para que bailarinos de grande potencial sejam impedidos de atingir a sua máxima 

performance (Arnheim, 1991). Assim, por muito motivado que esteja, por muito que estude e 

treine, quando se lesiona o sucesso do seu projecto profissional fica comprometido. Daí, que 

tanto a integridade física como psicológica de um bailarino são cruciais, pois é nelas que se 

inscreve o seu desempenho (Koutedakis e Jamurtas, 2004).  

Claro que o receio de lesão não é exclusivo dos bailarinos, é compartilhado com outros 

trabalhadores de áreas afins, em que a condição física é determinante, como pianistas, 

pintores, cirurgiões, ou seja todos aqueles para quem a expertise teórica e técnica não 

cheguem para concretizar a sua função e em que o elevado grau de especialidade obtido ao 

longo de muitos anos não permita a transição e aplicação noutros trabalhos. Mas há algo 

distintivo nos bailarinos, o potencial risco é superior dado ser todo o corpo sem excepção que 

tem de estar íntegro, funcional e esteticamente perfeito.  

Vejamos, um tenista pode desfigurar a face sem consequências para a sua performance, tal 

como um cirurgião pode ter deficiência nos membros inferiores e continuar a operar, ou o 

pintor sofrer acidente que o deixe menos válido e mesmo assim pintar doutra forma. Ao 
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mesmo tempo, a natureza do trabalho de alguns destes profissionais não é factor de desgaste 

em si mesmo, para outros a beleza que o tempo deteriora não é fundamental, ainda noutros 

casos o desgaste não começa em fases tão precoces e noutros ainda são já hoje tidos como 

profissões de risco e beneficiam de programas preventivos organizados, a par de outras 

compensações associadas ao desgaste precoce (benefícios de saúde, reformas mais cedo ou 

enormes salários), o que não se passa com os profissionais da dança. 

1.3. A Dança como profissão 

Em Portugal, foi feita no ano passado (2007) uma petição com 5035 assinaturas em defesa do 

estatuto de bailarino profissional de bailado clássico ou contemporâneo de forma a promover 

o reconhecimento de que a profissão destes bailarinos é de curta duração, elevado risco físico 

e de desgaste rápido, estabelecendo um regime especial de segurança social, de reparação de 

danos emergentes de acidentes de trabalho e de reinserção profissional. Esta petição só este 

ano foi debatida em plenário da Assembleia da República (AR) e aguarda-se agora a 

modificação da lei actual (“Bailarinos protestam contra o estatuto do artista”, 2007). 

Pode aventar-se que o papel que os bailarinos desempenham na nossa sociedade, não é 

devidamente considerado. Tal, não permite uma atenção às dificuldades a que estes 

profissionais estão sujeitos. 

A profissão de bailarino na classificação nacional de profissões está inserida no sub grupo 

2.4.5: escritores, artistas e executantes, e é descrita da seguinte forma “2.4.5.4.10 – 

Bailarino: executa os passos, as figuras, as expressões e os encadeamentos de um 

bailado, como solista ou como um dos parceiros de baile de uma companhia de 

dança clássica ou moderna: exercita o corpo segundo um conjunto de movimentos 

codificados e classificados; ensaia os passos, as figuras, as expressões e os 

diversos encadeamentos do bailado segundo as orientações do "Coreógrafo" 

(2.4.5.4.05); executa em espectáculos, as coreografias” (Instituto Nacional de 

Emprego, 2001)  

Actualmente em Portugal, somente se consideram como Profissões de Desgaste Rápido as de 

atletas desportivos (definidos como tal no competente diploma regulamentar), mineiros e 

pescadores (Instituto Nacional de Emprego, 2001). 
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Eis porque sofrer uma lesão física é percebido como catastrófico, e em si mesmo qualquer 

lesão que obrigue a paragem é um grave stressor para o bailarino, que se vê financeira e 

socialmente desprotegido e com a sua carreira em risco. 

Esta é uma problemática integral da formação em dança, não só devido aos programas 

rigorosos de treino e ao alto esforço físico exigidos (Taylor e Taylor, 1995) mas também aos 

aspectos competitivos adjacentes, em que quando o bailarino não está operacional vê os seus 

colegas progredir, sem que possa ter um programa especial de recuperação. Na verdade, é-

lhes exigido que apesar das dificuldades regressem à actividade ainda sem as lesões 

consolidadas e em certos casos humilhados quando não se superam (“feridas de guerra”), o 

que agrava o stresse psicológico.  

Apesar deste contexto negativo, em Inglaterra estão já a ser tomadas medidas que visam o 

melhoramento da saúde e bem-estar dos bailarinos. A Dance UK é responsável pelo 

lançamento do projecto educativo “Healthier Dancer Programme”, que visa promover o bem-

estar físico e psicológico dos bailarinos (www.danceuk.org/). Analogamente, na Austrália a 

OzDance também tem mediado esforços para implementar projectos que melhorem o bem-

estar e saúde dos bailarinos. Para não falar do trabalho notório dos gabinetes de saúde e bem-

estar psicológico que nos últimos anos se têm formado por várias escolas de dança como são 

exemplo o da Australian Ballet School, o do New York City Ballet e do recente gabinete de 

apoio psicológico da Escola Superior de Dança de Lisboa.  

 

2.  A Perspectiva Biopsicossocial da Lesão  

2.1 . Importância da abordagem Psicológica 

Tanto o risco de lesão como as condições de recuperação pós-lesão estão associados à 

componente psicológica. 

Segundo o princípio psicofisiológico de Green, Green e Walters (1979, citado por Ievleva e 

Orlick, 1991) “ toda a mudança no estado fisiológico é acompanhada por uma mudança 

apropriada no estado mental-emocional, consciente ou inconscientemente; e inversamente, 

toda a mudança no estado emocional-mental, consciente ou inconscientemente, é 

acompanhada por uma mudança apropriada no estado fisiológico (p.132).  
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Os estudos no contexto atlético têm obtido dados que apontam que os indivíduos lesionados 

têm alterações significativas em termos emocionais, cognitivos e comportamentais (Leddy, 

Lambert e Ogles, 1994; Ievleva e Orlick, 1991; McDonald e Hardy, 1990; Smith et al., 1990; 

Smith, 1996; Roh, 1998; Rose e Jevne, 1993; Weiss, 2003;).  

Em 1986, Weiss e Troxel foram os primeiros a investigar as respostas psicológicas dos atletas 

às lesões. No seu estudo entrevistaram 10 atletas lesionados e pediram-lhes para expressar as 

suas emoções face à lesão. O resultado foram respostas de medo, tensão, fadiga, descrença, 

depressão e queixas somáticas (por exemplo, perda de apetite e perturbação do sono).  

Brewer (1993) utilizando uma escala de auto-valorização obteve resultados que indicam que 

baixos valores na escala prediriam depressão pós-lesão (citado por Heredia et al., 2004) . 

Também Leddy, Lambert e Ogles (1994) num estudo sobre as características psicológicas pré 

e pós-lesão, obtiveram dados que indicavam que os atletas quando lesionados sofrem uma 

diminuição da auto-estima. São dados relevantes, pois até há pouco tempo pensava-se o 

contrário, num estudo de 1981 (Young  e Cohen) estimava-se que os atletas lesionados 

obtinham resultados elevados a nível do auto-conceito pois tenderiam a percepcionar as lesões 

como feridas de guerra e sinais de coragem e esforço. 

As reacções emocionais são um dos componentes da resposta psicológica pós-lesão. De modo 

geral, afirma-se actualmente que muitos dos atletas desenvolvem respostas negativas e 

inadequadas à lesão - distresse.  

Estudos que compararam atletas não-lesionados e lesionados, revelaram que os últimos 

apresentam níveis mais elevados de irritabilidade, tensão, frustração e humor depressivo, em 

alguns casos grave (Leddy, Lambert e Ogles, 1994; Pearson e Jones, 1992; Weiss e Troxel, 

1986). Os dados qualitativos obtidos até recentemente corroboram a tendência de um padrão 

de resposta emocional negativa, sendo a depressão e a frustração os mais frequentes durante o 

processo de reabilitação (Udry et al., 1997). Foram encontrados dados num estudo, de que a 

ansiedade, o receio de voltar a lesionar-se e o questionamento das próprias capacidades para 

recuperar são variáveis referidas por um número significativo de atletas lesionados (Petitpas e 

Danish, 1995). 

Apesar dos dados entre diferentes autores serem consistentes quanto à elevação do humor 

negativo após lesão e durante a recuperação, alguns têm apontado variações do estado 
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emocional durante os diferentes momentos do processo de reabilitação. Assim, actualmente 

predominam duas correntes. Aqueles que defendem uma perspectiva cujas reacções 

emocionais estão intrinsecamente ligadas à percepção de recuperação (McDonald e Hardy, 

1990; Smith, Scott, O’ Fallon, et al., 1990). E os autores que sustentam a hipótese de evolução 

em U, em que os momentos de elevação mais negativa do humor são logo após a lesão e na 

fase final de recuperação (Le Mott, 1994; Morrey, 1997 citado por Heredia et al., 2004).  

O estudo de Heredia e colaboradores (2004) procurou mostrar que a evolução natural das 

reacções emocionais à lesão é feita em duas fases. A primeira fase, de natureza reactiva, 

assinalada por emoções negativas do tipo negação, raiva, irritação choque ou desespero; e 

uma segunda fase, de adaptação, cujas emoções progressivamente, ao longo do processo de 

reabilitação física, se tornam mais positivas e marcadas pela aceitação, esperança, e maior 

auto-confiança. Estes dados vão contra a hipótese de evolução em U e corroboram os 

resultados de McDonald e Hardy (1990). 

Perturbações do humor em atletas lesionados e as suas consequências na recuperação estão 

bem documentadas. Tem sido sugerido que cerca de 10%-20% dos atletas lesionados 

apresentam estados depressivos com significância clínica (Brewer et al., 1995; Leddy et al., 

1994), e já foram identificadas em alguns atletas nestas condições, tendências para o suicídio 

(Smith e Milliner, 1987 citado por Wiese-Bjornstal et al., 1998). 

Investigações têm mostrado que o distresse psicológico pode interferir na qualidade dos 

resultados dos programas de recuperação física pós- lesão (Buceta, 1994; Brewer et al., 2000; 

Cruz e Dias, 1996; Daly et al., 1995). 

Num estudo com 20 jogadores de futebol com lesões moderadas a graves, Heredia (2004) 

concluiu que aqueles que aderiam ao processo de reabilitação física e cuja recuperação era 

mais rápida possuíam níveis menores de tensão, fadiga e melhores respostas emocionais. 

Também Daly e colaboradores (1995) concluíram através da sua investigação com atletas 

lesionados, que os atletas que aderem menos aos programas de recuperação física e 

consequentemente se reabilitam pior, são aqueles sofrem de alterações do humor negativas. 

Caso para dizer: “O cérebro e o corpo encontram-se indissociavelmente integrados” 

(Damásio 1995, p. 103). Daí, uma lesão física ter consequências no bem-estar psicológico. 
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Consistentes com esta perspectiva, as variáveis cognitivas têm no contexto da resposta 

emocional especial função.  

De facto, muitos são os estudos que mostram a ligação entre perturbação emocional e factores 

cognitivos como a percepção e as crenças dos atletas lesionados. A investigação de Daly e 

colaboradores (1995), mostrou que os atletas que têm a percepção de que lhes é muito difícil 

lidar com a lesão possuem níveis mais elevados de distresse. Também, Ievleva e Orlick 

(1991), recorrendo a entrevistas com atletas lesionados, apuraram que aqueles cuja 

recuperação foi mais rápida e eficiente eram os que recorriam com maior frequência ao uso de 

estratégias cognitivas funcionais. Por sua vez, Buceta (1994) acrescenta que a falta de 

motivação e/ou de concentração tendem a ser as variáveis que mais dificultam o processo 

normal de recuperação pós-lesão, e estão associadas a emoções negativas. Igualmente, Neto e 

Cruz (1997) mostraram que atletas com percepção de rápida recuperação possuíam menor 

perturbação emocional (depressão e tensão). 

Em 1991, Gordon, Milios e Grove (cit. por Wiese-Bjornstal et al., 1993) questionaram 

fisioterapeutas sobre os factores que dificultariam uma adaptação psicológica à lesão. Os seus 

dados concluíram que um nível elevado de envolvimento no desporto potencia respostas 

psicológicas problemáticas, levando a considerar que demasiado envolvimento implica 

diluição da identidade, de tal forma que quando a lesão surge muita da existência do atleta 

fica ameaçada. Também Johnston e Carroll (2000) obtiveram resultados que corroboram a 

ideia referida, pois, os atletas que antes da lesão apresentavam índices elevados de 

envolvimento no desporto quando se lesionaram apresentaram níveis elevados de confusão e a 

sua percepção de recuperação no final da reabilitação era mais negativa do que os seus pares. 

Conclui-se que a mente tem um papel activo sobre as respostas à lesão e que estas intervêm de 

modo significativo nos resultados da recuperação física.  

Quanto às reacções de bailarinos às lesões físicas, Crossman e Macchi (1996), evidenciaram 

que as principais e mais comuns reacções às lesões eram pensamentos, comportamentos e 

emoções marcadamente negativos, tais como: frustração, medo, irritabilidade e tristeza. Na 

sua investigação, Hamilton (1991) comparou bailarinos lesionados e não-lesionados, e 

verificou que os primeiros mostram tendência para abusar de álcool e drogas 

(marijuana e calmantes) e que alguns mostraram ideação suicida. 
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Estes resultados mostram-se concordantes com os resultados dos estudos supracitados e sendo 

assim, o fenómeno de distresse psicológico que acompanha alguns atletas lesionados pode, 

também, surgir em bailarinos que sofrem de lesões.   

Também no contexto da dança sabe-se, como já se referiu, que a identidade está muitas vezes 

confundida com o papel de bailarino (Aalten, 2005b), e estudos têm demonstrado que a 

ocorrência de lesão é um acontecimento percebido como ameaçador (Hamilton e Hamilton, 

1991; Wainwright, Williams e Turner, 2005). Desta forma, supõe-se que os resultados 

obtidos com atletas cujo envolvimento no desporto é grande se possam generalizar também ao 

contexto da dança. 

Assim, de acordo com Heil (1993), e como acima já se explanou, pode dizer-se que “a lesão 

física é igualmente devastadora para o atleta como o é para o artista” (p.4).  

 

2.2. Importância de intervir sobre o distresse psicológico  

O modelo de stresse pode ser uma ferramenta para a compreensão da problemática das lesões 

em bailarinos.  

Sabe-se, actualmente, que qualquer acontecimento de vida stressante é acompanhado de 

mudanças quer fisiológicas quer psicológicas. Assim, o stresse compromete uma variedade de 

respostas organísmicas que podem ser moduladas pela capacidade do indivíduo lidar ou 

adaptar-se à situação.  

Existem evidências empíricas que suportam a ideia de que a percepção de stresse é processada 

pelo córtex cerebral e o seu impacto emocional é determinado por experiências aprendidas 

anteriormente. Essa informação emocional é ministrada através da actividade do sistema 

límbico, que está altamente ligado à manutenção do equilíbrio homeostático. Quando existe 

percepção de stresse, são libertadas certas hormonas que amplificam o sinal de distresse e há 

aumento da actividade do sistema nervoso simpático, que justifica a energia e tensão para uma 

rápida resposta. Quando existe sobrestimulação do sistema nervoso autónomo –simpático-, há 

inibição do funcionamento das células do sistema imunitário, que traduz maior dificuldade a 

nível dos processos de protecção contra doenças e da própria cicatrização (Borysenko, 1984; 

Keicolt-Glaser et al, 1995). 



14 

 

Tendo em conta o processo acima apresentado, a resposta de distresse psicológico dificulta a 

recuperação física, pois tem efeitos a nível do organismo que não permitem a sua reabilitação 

eficaz. 

É portanto objectivável e consensual que uma recuperação total da lesão deverá envolver 

tanto os aspectos físicos como os psicológicos, todavia há que a delinear de modo efectivo 

não esquecendo outros factores que também influenciam o fenómeno de distresse psicológico 

e que são significativos, como por exemplo a própria personalidade e os factores contextuais.  

Segundo Palmeira (1999) a personalidade pode, também, desempenhar um papel importante 

na qualidade e rapidez da recuperação física. Palmeira (1999) refere que os atletas cujos 

níveis de extroversão são mais elevados registam reabilitações mais eficazes, pois tendem a 

moderar os eventos de vida, reduzindo a influência daqueles que são negativos e potenciando 

os positivos. 

Alguns dos factores contextuais que foram estudados e que podem acompanhar o distresse 

emocional são: a extensão da lesão, a severidade e a dificuldade de recuperação, a 

funcionalidade física, o timming de ocorrência, a qualidade do suporte social, o nível de 

competitividade da actividade etc. (Brewer, 1994). 

Eis por que actualmente se sugere que há que considerar os aspectos psicológicos como parte 

integrante do processo de reabilitação. Buceta (1994), refere que ter em conta o bem-estar 

psicológico durante o período de recuperação, permite obter maior nível de êxitos, e contribui 

de forma significativa para diminuir o impacto do stresse provocado pela lesão e para o 

aumento dos níveis de motivação no processo reabilitativo. Fortalecer a percepção de auto-

eficácia (através da compreensão e participação na tomada de decisões terapêuticas, 

aprendizagem de técnicas psicológicas), e o consequente controlo do stresse (através das 

técnicas aprendidas), promovem no indivíduo lesionado maior empenho, que se traduzirão em 

futuros êxitos. Tanto para o atleta como para o artista performativo, recuperar depressa de 

uma lesão é essencial para garantir o seu sucesso e longevidade. Surge cada vez mais 

frequentemente a ideia de que quando se introduzem métodos de intervenção psicológicos 

durante a reabilitação de atletas lesionados, reduzem-se as recaídas das intervenções 

(Williams, 2001), fazendo com que o retorno à actividade seja mais rápido e a intervenção 

mais consistente e globalmente mais económica (Brewer, 1998, 2000; Buceta, 1994; 
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Crossman, 2001; Heil, 1993; Petitpas e Danish, 1995; Wiese- Bjornstal e Smith, 1993; Weiss 

e Troxel, 1986; Wiese e Weiss, 1987).  

Assim, prover atletas e bailarinos, de estratégias eficazes que melhorem o seu bem-estar e a 

capacidade de confronto face à lesão, é importante para melhorar a eficácia da recuperação.  

Citando Buceta (1994) “Asimismo, un proceso de rehabilitación exitoso, puede contribuir a 

reducir el impacto estresante de la lesión si el deportista percibe que está adquiriendo 

recursos útiles para superar el problema, lo que contribuirá, además, al incremento de su 

motivación por el trabajo de rehabilitación y, como consecuencia de ello, a una adherencia 

mejor y a una recuperación más rápida y eficaz.” (p.95) 

A psicologia não é uma componente tradicional da medicina desportiva, contudo, actualmente 

é considerada uma área científica essencial para a compreensão holística do fenómeno da 

lesão nos indivíduos (Brewer, 1998).   

Apesar de todos os contributos que a psicologia parece dar à medicina do desporto, em 

Portugal um estudo mostrou que somente 5 de 84 fisioterapeutas que trabalham com atletas 

lesionados têm a possibilidade de se apoiar num psicólogo (Johnson e Palmeira, 2003) e, crê-

se que o cenário seja semelhante no caso dos treinadores. E é de prever que a realidade deva 

ainda ser pior quanto aos profissionais que lidam com bailarinos lesionados. 

 

3. Modelos psicológicos de resposta à lesão 

Para compreender e actuar num fenómeno desta ordem é fundamental pesquisar modelos que 

o integrem, lhe possam dar significado e condições para estudo científico. 

Neste sentido, os teóricos desta matéria procuraram criar ou adaptar modelos explicativos, 

que enquadrassem os aspectos psicológicos associados às lesões físicas.  

Os modelos teóricos de resposta à lesão que se encontram disponíveis na literatura podem ser 

categorizados de “modelos de estádio” e “modelos de interpretação cognitiva”.  
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3.1. Modelo de estágio adaptado de Kubler-Ross (1969) 

O modelo de cinco estágios de Kubler-Ross, que mostra um padrão sequencial específico de 

reacções psicológicas que o ser humano percorre face à perspectiva da morte e de 

acontecimentos traumatizantes (Macedo, 2004), foi adaptado por Rotella (1982) para 

compreensão do fenómeno psicológico que acompanha os atletas lesionados. Assim, os 

atletas lesionados progrediriam por cinco estágios emocionais:  

• primeiro estágio, denominado “Negação”- o atleta quando confrontado com a notícia 

de que tinha uma lesão reagia negando a realidade que lhe tinha sido comunicada;  

• segundo estágio, “Raiva”- reconheceria a lesão mas não a aceitaria e poderia enveredar 

por sentimentos de raiva e cólera, questionando-se intrinsecamente: “porquê eu?”; 

•  terceiro estágio, “Negociação”- abandonaria as reacções de raiva e adoptaria 

estratégias de negociar rápidas melhoras, prometendo normalmente a entidades 

divinas mudanças de comportamento; 

• quarto estágio, “Depressão”- quando atleta se encontra limitado e já não é mais 

possível negar a lesão, entraria numa fase de sentimentos de tristeza e melancolia; 

• último estágio, a fase de “Aceitação e Reorganização”- num culminar de todas as 

reacções emocionais, o atleta renderia-se à realidade e prepararia o seu retorno à 

actividade (McDonald e Hardy 1990; Veloso e Pires, 2007) 

O trabalho de McDonald e Hardy (1990), apoiou-se nesta perspectiva, tendo mesmo 

concluído que o humor dos cinco atletas lesionados que estudaram progrediu de forma 

positiva durante o processo de reabilitação. 

Apesar de alguns atletas progredirem de forma sequencial pelos cinco estádios emocionais a 

realidade é bem mais complexa. Assim enunciam-se críticas quanto à aplicação deste modelo 

às reacções emocionais dos atletas lesionados: 

- a idiossincrasia é negligenciada em favor das supostas etapas das reacções 

emocionais; 

- todos teriam de passar da etapa 1 até à etapa 5, sem que isso tenha sido 

empiricamente provado; 

 

- o contexto e a pressão que ele exerce na pessoa, não foi contemplado no modelo;  
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- na realidade, as reacções às lesões são muito mais complexas do que descrito pelo 

modelo de Kubler-Ross.  

No meu entender, creio que o modelo de Kubler-Ross (1969) aplicado aos atletas lesionados 

acaba por ser demasiado estático e pode levar a uma concepção normativa sobre as reacções 

emocionais do atleta ou do bailarino lesionado, que na realidade são profundamente 

complexas e pessoais, como adiante se especificará. 

3.2. Modelo de Weiss e Troxel (1986) e Wiese e Weiss (1987) 

Numa tentativa de dar resposta à necessidade de responder às críticas supracitadas, Weiss e 

Troxel (1986) e Wiese e Weiss (1987) propuseram um outro modelo entendido como mais 

adequado. Assim, adaptaram a teoria de stresse e coping de Folkman e Lazarus (1988) 

combinando com  as evidências dos seus próprios estudos, que mostravam que o medo, a 

tensão, a fadiga, a descrença e a depressão eram os factores mais associados ao impacto 

psicológico das lesões. Aqueles autores explicitaram um modelo de quatro estádios da 

resposta de stresse pós-lesão. Nesse modelo a lesão era vista como o agente ansiogénico. O 

atleta, ao deparar-se com uma lesão, avaliaria cognitivamente a situação e a sua capacidade de 

confronto, utilizando para isso dois tipos de estratégias de coping: focada no problema e 

focada nas emoções (Weinberg e Gould, 2003). A primeira estratégia é utilizada pelo 

indivíduo para evocar os recursos para alterar e lidar com a situação stressora (problema); a 

segunda estratégia é utilizada quando o indivíduo utiliza técnicas específicas para regular as 

emoções (por exemplo, o relaxamento) e aplica recursos para modificar o significado da 

situação-problema (Weiss e Troxel, 1986; Wiese e Weiss, 1987). 

Johnson (1997) estudou as estratégias de coping de 81 atletas femininos e masculinos, 

lesionados em alta-competição. Os seus resultados mostraram que as mulheres reportaram 

estar mais ansiosas e tensas que os homens e que tendem a recorrer mais a estratégias focadas 

nas emoções. 

Um estudo realizado por Encarnacion et al. (2000), mostrou que os bailarinos utilizam menos 

estratégias de coping, tanto emocionais como focadas no problema, que tendem a não 

procurar ajuda médica e que possuem mais respostas de catastrofização da lesão que os 

atletas.  
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Apesar do modelo citado ter enquadrado as estratégias de coping nas reacções dos atletas às 

lesões, ainda estava longe de contemplar outros factores igualmente importantes e carecia da 

quase inexistência de dados empíricos que fundamentassem a proposta de generalização para 

o contexto desportivo de um modelo concebido para a população geral (Rose e Jevne, 1993). 

Este seria um dos primeiros modelos a remeter para o impacto profundo que as lesões podem 

ter a nível do bem-estar emocional e cognitivo do atleta, sendo que o momento mais relevante 

seria ao nível do processo de interpretação cognitiva da situação de lesão e dos recursos para 

lidar com ela, dando resposta, em parte, à complexidade de respostas emocionais que eram 

obtidas em estudos com atletas lesionados. 

3.3. Modelo de Adaptação à Lesão Desportiva (Brewer, 1994) 

Brewer (1994), numa revisão de vários estudos, remeteu para a importância de incorporar 

factores pessoais e situacionais na compreensão do nível de perturbação emocional após as 

lesões. Os níveis de perturbação estariam associados: variáveis situacionais como: a 

severidade da lesão, prognóstico da lesão, interferência nas actividades diárias, suporte social, 

nível de performance ; e a variáveis de cariz pessoal como: sucesso em recuperações 

anteriores, nível de compromisso pessoal na actividade, idade e tipo e forma de pensar. No 

modelo de Brewer (1994), o modo como a lesão era vivenciada modelava, só em parte, o 

resultado final do processo. Essa interpretação cognitiva e a singularidade do contexto 

estariam correlacionadas e da sua combinação resultariam consequências emocionais e no 

bem-estar geral (psicológico). E ainda essas consequências teriam, por sua vez, implicações a 

nível da resposta comportamental que se traduziria na qualidade da reabilitação do atleta 

lesionado (Brewer, 1994; Petitpas e Danish, 1995). Apesar deste modelo (fig.1) ser já uma 

aproximação bastante mais fiável à complexidade da realidade, estava contaminado pelo 

factor da estabilidade e não contemplava o carácter interdependente entre as propriedades 

descritas. 
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Figura 1 – Modelo de Adaptação à Lesão Desportiva – Adaptado de Brewer (1994) 

3.4. Modelo Integrado de Resposta à Lesão Desportiva (Wiese-Bjornstal et al., 1998) 

Tendo em conta as críticas apontadas ao modelo de Brewer (1994), foi proposto por Wiese-

Bjornstal e colaboradores (1998) um novo modelo. Este novo modelo, é uma extensão do 

modelo de Williams e Andersen (1998) que assinalava o distresse como um factor central 

para o aparecimento de lesões. Integrando os momentos pré e pós- lesão, Wiese-Bjornsal e 

colaboradores (1998) criaram um modelo em que as respostas cognitivas, emocionais e 

comportamentais às lesões, se influenciariam mutuamente (Wiese- Bjornstal, Smith e LaMott, 

1995). Assim, a sua proposta é a de que os factores antecedentes à origem da lesão 

continuariam a exercer acção ou podiam mesmo amplificar a sua acção no momento pós-

lesão. 

O modelo postula que a resposta cognitiva implica a interpretação que o atleta faz da lesão e 

esta vai influenciar a forma como este vai reagir a nível emocional e comportamental e o 

contrário é também válido. De facto, sabe-se que as emoções podem influir na análise 

cognitiva. Desta forma, em caso de distresse a análise cognitiva será menos eficaz e, 

consequentemente, a reacção quer comportamental quer afectiva também será afectada. De 

acordo com Crossman, Heredia e Smith (2001, 2007 e 1996), estamos perante um processo 
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dinâmico em que as reacções psicológicas estão em permanente mudança, e em consonância 

com outras variáveis (tais como o momento da recuperação, eventos exteriores…). 

O modelo de Wiese-Bjornstal et al. (1998) dá melhor resposta, no meu entender, às 

necessidades que não tinham sido colmatadas pelos modelos estáticos anteriores (fig. 2) e 

incorpora pela primeira vez os momentos pré e pós-lesão bem como três domínios 

interdependentes: interpretação cognitiva (ex: estilos de pensamento desadaptativos); resposta 

emocional (ex: raiva, frustração, ansiedade e depressão) e resposta comportamental (ex: 

participação em técnicas de recuperação, utilização de técnicas de diminuição da dor e da 

tensão). 

Factores Pré-Lesão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2–  Modelo Integrado de Resposta à Lesão Desportiva- Adaptado de Wiese-Bjornstal et al., 1998. 
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3.5. Modelo Biopsicossocial da Reabilitação de Lesões Desportivas (Brewer, Andersen e 

Van Raalte, 2002) 

Este modelo (fig. 3) visa integrar a perspectiva médica, psicológica e social da resposta à 

lesão. Desta forma, Brewer et al. (2002) incorporaram no modelo sete componentes chave que 

visam a melhor compreensão dos aspectos que estão presentes no momento da reabilitação 

das lesões desportivas: 1) características da lesão (tipo, grau de severidade etc.), 2) factores 

sociodemográficos (idade, género etc.); 3) factores biológicos (metabolismo, nutrição, 

funcionamento imunitário etc.); 4) factores psicológicos (personalidade, cognição, 

comportamento e afectos); 5) factores contextuais e sociais (rede de suporte social, contexto 

de reabilitação etc.); 6) resultados biopsicológicos intermédios (dor, funcionalidade, força, 

percepção de recuperação etc.) e; 7) resultados da reabilitação da lesão (qualidade de vida e 

da performance, satisfação com a reabilitação e prontidão para retomar a actividade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Modelo Biopsicossocial da Reabilitação de Lesões Desportivas – Adaptado de Brewer et al. (2002). 

Tendo em conta os modelos mais recentes sobre as respostas à lesão desportiva, pode-se 

inferir que as perturbações emocionais e comportamentais, que tanto afectam a adesão aos 

programas de reabilitação bem como a rapidez dos tratamentos, estão directamente associados 

a factores psicológicos como a percepção e forma de pensar da pessoa em relação à sua lesão 

– à cognição. 
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4. A Intervenção psicológica 

4.1. A adaptação à lesão 

Para proceder à intervenção psicológica no contexto de bailarinos lesionados há que 

compreender como é que a pessoa lida com a lesão. Daí que há que conhecer as tarefas de 

adaptação que estão presentes em diversos momentos do período de recuperação. Podemos 

para tal efeito mobilizar o que já foi estabelecido para atletas que estão na mesma condição. 

De acordo com Buceta (1994) há que: 

• encarar a reabilitação e a necessidade de ser ajudado; 

• entender-se como objecto e ao mesmo tempo actor da reabilitação; 

• informar-se a respeito do percurso da reabilitação (a falta de informação provoca 

incertezas, preocupações e sentimento de indefesa); 

• adaptar-se às exigências (custos) da reabilitação; 

• cumprir o conjunto das prescrições da equipa de medicina desportiva 

• aprender a lidar com a dor e/ou com toda a componente física adversa, sobretudo 

durante a reabilitação física; 

• lidar com a frustração quanto ao sentimento de se avançar mais lentamente do que se 

esperava e do que se desejava; 

• lidar, quando é caso, com o facto de a lesão não ter reversão ou piorar. 

Mais uma vez, segundo Buceta (1994), identificar uma má adaptação à lesão é o primeiro 

passo do processo de intervenção psicológica, porque permite conhecer a situação actual do 

atleta ou bailarino e ao mesmo tempo permite estabelecer qual o apoio que se vai fornecer 

(perspectivar a intervenção). 

Uma avaliação mais superficial pode ser feita tendo por base um número de características 

chave. Algumas dessas características foram estabelecidas através de um estudo de Petitpas e 

Danish (1995) com atletas que apresentavam dificuldades de adaptação às suas lesões. As 

características são: 

• sentimentos de raiva e confusão; 

• obsessão com o regresso à actividade física; 

• negação da lesão;  
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• exagerar na actividade física prescrita e o regresso precoce ao treino; 

• reclamações exageradas sobre as tarefas que tem de realizar; 

• queixas repetidas sobre problemas físicos menores; 

• mudanças rápidas de humor; 

• sentimentos de culpa; 

• afastamento de pessoas significativas e isolamento social;  

• pensamento negativo e catastrófico (nunca mais vou melhorar). 

A presença de vários indícios de má adaptação é um sinal de alarme que pode indicar que a 

pessoa lesionada poderá não aderir aos tratamentos prescritos e como tal, necessitar de apoio 

psicológico especializado para o ajudar a lidar e adaptar-se às exigências da sua actual 

condição.  

4.2. Avaliação Psicológica 

Após a verificação de uma má adaptação à situação de lesão e a indicação de que será 

necessário apoio psicológico, é importante fazer uma avaliação mais detalhada do caso. 

Buceta (1994) sugere que para se agir de forma a minorar o impacto negativo decorrente de 

uma lesão, é indispensável proceder a uma boa avaliação da situação e do estado psicológico 

da pessoa.  

Uma boa avaliação psicológica, a par duma avaliação contextual e física, permite, através da 

criação de uma baseline, delinear objectivos de intervenção psicológica pertinentes, 

fundamentados que possam garantir um processo de recuperação avaliável como adequado, 

eficaz e célere. 

O autor supra-citado sugere a necessidade de se contemplarem os seguintes tempos e 

respectivos modos de avaliação integrada, sendo que 2), 3) e 4) terão participação do 

psicólogo: 

1) avaliação física da lesão (quanto ao tipo, severidade etc.)  

2) avaliação do impacto emocional da lesão (análise de indícios de perturbação 

emocional, nomeadamente da presença de distresse). 
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3) avaliação da adesão à reabilitação (análise dos comportamentos de adesão, implica 

recolher informação sobre o padrão de participação nas actividades reabilitativas e do 

grau de envolvimento percebido no processo). 

4) avaliação do rendimento e progresso no tratamento (análise da informação obtida 

através da equipa de medicina desportiva, no que respeita à evolução da recuperação 

física). 

Apesar deste formato avaliativo permitir identificar tanto as emoções desadaptativas como os 

comportamentos que são, em grande parte, os responsáveis por comprometerem os resultados 

e a eficácia do tratamento físico de uma lesão, ele não contempla os processos cognitivos que 

lhes são subjacentes. Ora, sabendo que a resposta da pessoa à lesão depende essencialmente 

da forma como este pensa sobre ela, a avaliação, no meu entender, deve contemplar, também, 

a percepção que o indivíduo faz da lesão. 

No tema da percepção, que já foi objecto de estudo de alguns autores (Duda et al., 1989; 

Ievleva e Orlick, 1991; Smith et al., 1990), pode-se incorporar a percepção de gravidade e 

valor da lesão, a percepção da rapidez na recuperação da lesão, percepção de controlo, dos 

benefícios, das dificuldades, do esforço necessário bem como das suas capacidades de 

suportar e levar a bom termo o processo reabilitativo. 

Em Portugal, um estudo de Neto e Cruz (1997), mostrou que os atletas que tinham percepção 

de rápida recuperação tinham menos emoções negativas (depressão e tensão) e níveis 

superiores de confiança que o grupo de atletas cuja percepção de recuperação da lesão era 

lenta. Brewer e colaboradores (2000), obtiveram resultados idênticos na sua investigação, 

chegando à conclusão de que atletas com percepção de recuperação mais rápida obtêm 

maiores valores de estabilidade psicológica e maior auto-controlo, que são variáveis 

facilitadoras da recuperação. 

Também Fisher e seus colaboradores (1993), quando questionaram os treinadores sobre quais 

os factores optimizavam uma recuperação pós-lesão, identificaram que era consensual que as 

crenças dos atletas lesionados sobre a importância do programa de reabilitação era uma das 

variáveis que mais influenciavam a recuperação dos atletas.  

Em 2002, Nyland e colaboradores mostraram através da sua investigação que as pessoas 

lesionadas ou recém-operadas cuja percepção de controlo sobre a sua recuperação era interna, 
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isto é, que dependia em grande parte de si e dos seus comportamentos, obtinham resultados de 

funcionalidade mais elevados que aqueles cuja percepção de controlo era externa, ou seja, que 

acreditavam que a recuperação dependia dos outros, do seu destino ou sorte. Os mesmos 

autores sugeriam que deveriam ser aplicados métodos cognitivos (terapia cognitiva) para 

alterar as percepções menos adaptativas. 

Pode-se afirmar que percepções negativas face a si ou face ao tratamento são bons preditores 

de má adaptação à situação de lesão e comprometem em grande parte a eficácia da 

reabilitação. 

Para Smith, Hartman e Detling (cit. por Crossman, 2001), a avaliação psicológica toma 

especial relevância sobretudo em lesões graves que são, frequentemente, acompanhadas por 

perturbações emocionais que não permitem dirigir a atenção para a reabilitação física. A sua 

proposta avaliativa, permite fazer referência a objectivos de avaliação igualmente relevantes 

que não são contemplados por Buceta (1996), são eles a análise de: 

• percepção da pessoa sobre a sua lesão,  

• resposta emocional da pessoa à lesão 

• fontes de stresse 

• estratégias de coping 

• sistema de suporte social 

Smith e colaboradores (cit. por Crossman, 2001), já integravam a percepção e as estratégias 

de coping (aspectos cognitivos) como factores cruciais da avaliação da resposta à lesão. Ao 

contrário do autor anterior (Buceta, 1994), pecam por não incluírem os factores 

comportamentais, nomeadamente, a adesão aos tratamentos.  

Torna-se evidente, nestas duas perspectivas avaliativas, que estamos perante uma concepção 

integrada de perspectivas psicossociais e físicas, adequada a um fenómeno de natureza tão 

complexa.  

Todavia, sabendo de antemão que as crenças e pensamentos sobre determinada situação 

actuam como filtro da sua percepção, pode-se afirmar que estas são variáveis que tomam 

especial relevância no contexto de lesão. 
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Christensen e colaboradores (1999) investigaram o papel das distorções cognitivas no 

programa de reabilitação pós-operatório em pessoas com doença cardiovascular. As suas 

conclusões permitem referir que os pacientes que registaram maior número de erros 

cognitivos atribuíram menor percepção de funcionalidade após o fim do programa de 

reabilitação e mostraram ter pior funcionamento social, que os pacientes com menor número 

de erros cognitivos registados. 

Também Crossman (2001) refere a importância do papel das crenças dos atletas na reacção à 

lesão e na sua adaptação. Menciona que as crenças irracionais ou distorções cognitivas dos 

atletas lesionados levam recorrentemente a resultados pouco proveitosos em termos 

reabilitativos. 

Torna-se assim imperativo analisar crenças e distorções cognitivas, pois parecem ter um 

impacto significativo na qualidade e optimização dos programas reabilitativos.  

Beck e Emery (1985) identificaram a existência de cinco tipos de distorções que normalmente 

estão presentes após a vivência de um evento traumático, e que podem ser utilizadas para 

explicar as percepções de alguns atletas e bailarinos lesionados: 

1. catastrofização: exagerar a severidade da lesão ex: “já não vou ser capaz de dançar 

mais, está tudo acabado”  

2. sobregeneralização: fazer uma extensão do impacto da lesão demasiado elevada, e 

para comportamentos cuja probabilidade de serem afectados pela lesão é baixa Ex. “Já 

não vou conseguir aguentar tanto tempo em palco”. 

3. personificação: interpretação da lesão como sendo algo que acontece só a si e que é 

indicativo de falta de competência. Ex. “É só a mim que isto acontece…sou um 

irresponsável.” 

4. abstracção selectiva: existe uma tendência para ignorar evidências e para filtrar os 

aspectos muito específicos e negativos da lesão não considerando o todo.    

5. pensamento absoluto ou dicotómico: tendência para polarizar as situações 

complexas em extremos absolutos do tipo tudo-ou-nada. Ex. “Como estou lesionado 

já não tenho utilidade para a companhia” 
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Do meu ponto de vista, só uma avaliação que incorpore factores cognitivos, emocionais, 

comportamentais e sociais será a que está mais perto de obter maior compreensão sobre o 

fenómeno. 

Em termos de recolha da informação acima sintetizada, refere-se que a maioria da literatura 

respeitante à avaliação psicológica em atletas lesionados foca os seguintes instrumentos: 

• Entrevista 

• Questionários de resposta aberta ou fechada, com diferentes graus de estruturação 

(escalas de Lickert, diferencial semântico, analógicos visuais), de que se citam os 

seguintes: 

ERAIQ – Emotional Responses of Athletes to Injury Questionnaire (Smith et 

al., 1990). Constituído por questões de resposta aberta e de acordo com o 

modelo de Wiese-Bjornstal et al., é utilizado para obter dados sobre o estado 

emocional geral do atleta, sobre a gravidade da lesão e sobre a percepção de 

recuperação, antes de se utilizarem outros instrumentos de avaliação mais 

cuidada.  

POMS – Profile Of Mood States:  desenvolvido por McNair et al. (1992) (cit. 

por Smith, 1996), é utilizado em contexto clínico, mas merece a sua 

popularidade ao contexto desportivo. Permite medir de forma sensível, precisa 

e válida o estado de humor dos indivíduos (Viana, 2001).   

SIRAS - Sports Injury Rehabilitation Adherence Scale: Instrumento 

desenvolvido por Brewer e colaboradores (1995) para avaliar os 

comportamentos de adesão durante o processo reabilitação. É constituído por 

três itens de uma escala de 0 a 5 que analisa o grau com que os indivíduos 

completam os seus exercícios físicos de reabilitação, seguem as prescrições de 

tratamento e estão disponíveis a aceitar modificações durante as sessões de 

reabilitação. A validade e fiabilidade do SIRAS já foi testada em vários 

estudos, e todos eles mostraram é uma medida segura da adesão à reabilitação 

(Brewer, 2000, 2002). 
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Sports Injury Survey (Ievleva e Orlick, 1991): Foi um instrumento utilizado no 

estudo de Ievleva e Orlick (1991), que consiste em vinte e cinco questões de 

avaliação de 0-10, que exploram os factores psicológicos presentes na 

recuperação, nomeadamente, atitude, stresse, suporte social, utilização de auto-

instruções positivas etc.  

4.3.  Momentos de Intervenção Psicológica  

Na posse de modelos que permitam intervenções psicológicas potencialmente úteis há que 

ponderar qual o timing mais adequado. Segundo Brewer (1998), tais intervenções para 

minimizar o impacto psicológico negativo da lesão podem ser implementadas em vários 

momentos da reabilitação. Considerando o percurso pós lesão pode-se sinalizar três tempos: 

1) adaptação psicológica à lesão. Este será o primeiro momento de intervenção. Visa 

ajudar o lesionado a lidar com as perdas vivenciadas e a desenvolver estratégias de 

superação/coping imediatas; 

2) adesão a programas de reabilitação. De seguida, quando foi prescrito um 

programa reabilitativo é fundamental fomentar cumprimento mais rigoroso do 

tratamento. Neste segundo momento é, por exemplo, útil o trabalho sobre 

motivação, sobre confiança no tratamento e sobre auto eficácia. Também é 

pertinente focalizar a tolerância à dor ou desconforto, bem como o manter-se dentro 

dos limites da prescrição terapêutica para que a reabilitação possa ser realmente 

efectiva. Em muitos casos a evolução não é nem linear nem ao ritmo desejado pelo 

lesionado, pelo que se impõe o trabalho sobre as expectativas e a frustração que 

deve ter um carácter até antecipatório. 

3) intervenção psicológica no regresso à actividade. Numa última etapa, mesmo 

quando o bailarino já recuperou a sua condição física, o voltar ao trabalho com o 

receio de se re-lesionar, ou de não se sentir tão hábil como antes (pois realmente 

para atingir o nível prévio de performance vai ter de treinar arduamente) representa 

um stressor adicional. A comparação a que será obrigado com outros bailarinos 

destros por que fisicamente íntegros, será outro desafio que merece atenção. Logo 

trabalhar estes medos e percepções, neste último momento, facilita o regresso á 

actividade quotidiana, competitiva por natureza. 
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5. Detalhes da Intervenção Psicológica 

Os objectivos gerais e explícitos em qualquer intervenção psicológica neste âmbito são o 

reduzir o impacto psicológico, aumentar a adesão e facilitar o processo de reabilitação, e por 

último preparar a pessoa para o retorno o mais célere possível à actividade. 

Através do modelo biopsicossocial da reabilitação de lesões desportivas proposto por Brewer, 

Andersen e Van Raalte (2002) é possível estabelecer a ligação entre respostas pessoais 

positivas e a recuperação física da lesão. Para estes autores, uma intervenção eficaz comporta 

necessariamente a compreensão dos factores psicológicos que lhe estão associados. Garantem 

que as emoções positivas e negativas relacionam-se directamente com a qualidade da 

recuperação física, e como tal deve-se intervir sobre elas. Johnson (2000), mostra que 

intervenções psicológicas breves promovem melhoramento do humor e levam a níveis 

elevados de percepção eficácia de recuperação física no final dos tratamentos de reabilitação.  

Em 1987, Wiese e Weiss afirmaram que para facilitar e promover boas atitudes perante o 

processo de reabilitação, deveriam ser consideradas técnicas psicológicas que visassem a 

transmissão de informação detalhada sobre os aspectos da lesão e do processo de recuperação 

(uma visão psicoeducativa) bem como, estratégias que fomentassem a motivação do atleta 

lesionado.  

De forma geral, os vários programas de intervenção psicológica na área da reabilitação 

desportiva, apesar das estratégias diferentes que incorporam, partem da mesma raiz. Weinberg 

e Gould (1995) (cit. por Cruz e Dias, 1996) referem que os procedimentos gerais prendem-se 

com as necessidades de educar para a lesão e para a intervenção, de treino de competências 

psicológicas de confronto e de promoção de esquemas de apoio social, tudo isto num 

contexto terapêutico validante e apoiante. 

A criação de um ambiente terapêutico favorável à intervenção, é de extrema importância, 

sobretudo porque o indivíduo lesionado cujo equilíbrio psicológico foi afectado pode sentir-se 

vulnerável e desapoiado. Um ambiente terapêutico empático e validante é crucial, pois 

promove sentimentos de pertença e compreensão que por sua vez fazem diminuir os sintomas 

de ansiedade e desconforto que colidem com a reabilitação (Petitpas e Danish, 1995).  

A psicoeducação é importante porque permite assegurar que o atleta possui informação 

correcta sobre a lesão que sofreu, sobre o impacto psicológico, sobre o decurso da 
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recuperação e sobre as suas expectativas realistas. Aumenta a probabilidade de que o atleta se 

torne um colaborador activo no processo, com maior sensação de controlo sobre a situação e, 

com ansiedade e preocupação diminuídas (Armatas, 2007; Petitpas e Danish, 1995; Weiss e 

Troxel, 1986). 

O ensino e treino de competências psicológicas é a área fundamental da intervenção 

psicológica. É nesta área que se englobam todas as técnicas interventivas, sejam elas 

cognitivas, comportamentais, ou de outra ordem que permitam que o indivíduo confronte e se 

adapte melhor à situação de lesão (Weinberg e Gould, 1995 cit. por Armatas, 2007). Neste 

procedimento, trabalha-se também a preparação psicológica do atleta para lidar com atrasos 

na recuperação ou outros factores inesperados (recaídas, obstáculos de ordem física e 

expectativas). 

Ao nível do desenvolvimento de competências psicológicas de confronto e adaptação à 

situação de lesão, Petitpas e Danish (1995) através de uma análise bibliográfica, 

identificaram, até ao momento, 14 técnicas de intervenção psicológicas: 

1. Treino de controlo de atenção: É um programa de treino psicológico em que a pessoa 

aprende a reconhecer os processos da atenção e concentração e a aplicar estratégias de 

controlo que os permitam gerir de forma mais eficaz. Estes programas são úteis no 

sentido que permitem focar o objectivo da reabilitação e diminuir as variáveis de 

distracção (Nideffer, 1983).  

2. Biofeedback: é uma estratégia que utiliza informação visual ou auditiva sobre certas 

funções do organismo. Na reabilitação, essa informação é importante porque permite 

regular a tensão muscular da zona lesionada bem como aumentar a tensão de outras 

partes do corpo que perderam o tónus muscular após a lesão. De forma geral o 

objectivo é proporcionar à pessoa lesionada o poder de regular funções do corpo que se 

debilitaram após a lesão (Buceta, 1994).  

3. Estratégias cognitivas: Partem do pressuposto de que existe uma ligação entre 

diferentes variáveis, como a cognição, afectos, fisiologia e comportamento e que, 

mudanças a nível do processamento cognitivo evocam mudanças nas outras variáveis. 

No campo da psicologia do desporto, as evidências mostram que estratégias como a 

auto-monitorização de pensamentos e emoções, o uso de auto-instruções positivas e da 
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reestruturação cognitiva estão associados a uma maior efectividade dos programas de 

reabilitação (Naoi e Ostrow, 2008; Ross e Berger, 1996). O uso de auto-instruções 

positivas é altamente descrito por vários autores como facilitador do processo de 

recuperação (Crossman, 1997, 2001; Ievleva e Orlick, 1991; Rotella, 1984; Smith et 

al., 1990; Taylor e Taylor, 1995; Weiss e Troxel, 1986). As auto-instruções referem-se 

ao diálogo interno que regula e controla o comportamento da pessoa. Como tal, o 

conteúdo desse diálogo determina a resposta do indivíduo ao contexto. 

A técnica das auto-instruções positivas deriva do modelo de auto-regulação de 

Meichenbaum (1977). Meichenbaum sugere que as auto-instruções afectam 

expectativas e influenciam significativamente o desempenho de actividades. Neste 

sentido as auto-instruções medeiam o comportamento e exercem influência na sua 

modificação (Meichenbaum, 1985). 

Com base na literatura, é possível descriminar dois tipos de auto-instruções: Positivas 

e Negativas. As auto-instruções negativas sugerem comportamentos negativos e 

emoções negativas e, como tal, o seu uso prejudica a eficiência de um trabalho de 

reabilitação (Rokke e Rehm, 2001).  

Crossman (2001) refere que as auto-instruções positivas são fundamentais para 

incrementar a motivação durante os exercícios físicos de reabilitação, pois fomentam 

a auto-confiança e a auto-eficácia. Também Ievleva e Orlick (1991) mostraram que os 

atletas que recorriam ao uso de auto-instruções positivas tinham recuperações mais 

rápidas que aqueles que não as utilizavam. 

4. Treino de competências de comunicação: sugere-se que a utilização de certas 

competências de comunicação entre o indivíduo lesionado e de quem dele cuida, pode 

optimizar o processo de recuperação. Desta forma o treino de competências de 

comunicação junto de treinadores e técnicos de medicina desportiva é um trabalho 

fundamental do psicólogo e visa sobretudo criar um clima de aceitação e de protecção 

do indivíduo lesionado (Wiese e Weiss, 1987).  

5. Intervenção de crise: intervenção terapêutica que deriva do conceito de crise de 

Caplan (1980), ou seja, o desequilíbrio criado a partir da dificuldade e relevância do 

problema e os recursos imediatamente disponíveis para o confrontar. Uma vez 

identificada a crise, o objectivo é ajudar a pessoa na sua superação, para isso é criada 
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uma lista hierárquica de problemas e é feito um trabalho de alcance de insight dos 

conflitos subjacentes. É uma intervenção indicada para facilitar a adaptação a situações 

clínicas novas como as lesões, ansiedades pré e pós-operatórias e reacções emocionais 

face a hospitalizações (Aguiar, 1998).  

6. Formulação de objectivos (Goal-Setting): A formulação de objectivos prende-se com 

o estabelecimento do foco de atenção sobre o que a pessoa pretende atingir. É uma 

técnica que deriva da teoria de Locke e Latham dos anos 60 e, foi primeiramente 

empregue para o aumento do rendimento a nível do contexto laboral e empresarial. A 

teoria postula que os objectivos medeiam e motivam a pessoa para a acção através de 4 

mecanismos: 1) direccionam a atenção para o que é relevante para a acção; 2) 

promovem o empenho para atingir tarefas (energizing function); 3) estabelecem limites 

(tempo e duração) e promovem a perseverança; e 4) promovem a descoberta de 

estratégias que facilitam a sua concretização (Locke e Latham, 2002). 

A formulação de objectivos é, actualmente, utilizada na psicologia do desporto como 

estratégia para aperfeiçoar do rendimento desportivo dos atletas, criar sentimento de 

compromisso e maior empenho para com o êxito (Gomes et al., 2004).  

No campo da reabilitação de atletas lesionados, Ievleva e Orlick (1991) e Fisher 

(1993), demonstraram que o uso da formulação de objectivos era de grande relevância 

pois permite inferir sobre a rapidez de recuperação e a adesão aos programas de 

tratamento. Petitpas e Danish (1995) afirmam que a formulação de objectivos 

durante o processo de reabilitação de lesão, ajuda os indivíduos a 

estabelecerem de forma positiva as metas que pretendem atingir e sobretudo 

mediar as competências pessoais e interpessoais para as atingir. No estudo de 

Theodorakis e seus colaboradores (1996) os resultados mostram-se concordantes, pois 

os atletas lesionados viam a sua reabilitação facilitada, tal como os colegas não-

lesionados vêm o seu desempenho facilitado quando utilizavam a formulação de 

objectivos. Isto em parte porque acreditavam mais em si e tinham maior facilidade para 

ultrapassar os seus receios, traduzindo maior auto-eficácia, mais auto-satisfação e 

motivação. 
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Danish (1986, citado por Petitpas e Danish, 1995) desenvolveu um programa de Goal – 

Setting para a reabilitação de lesões, denominado “Life Development Intervention”. O 

programa compreende 3 momentos: 

1. Identificação do objectivo (goal): especificam-se os objectivos em termos de 

acções e comportamentos positivos que estejam ligados a um processo da 

reabilitação. 

2. Importância do objectivo: determinar a importância do objectivo em termos 

pessoais, sociais (amigos, treinadores) ou do desempenho. 

3. Identificação dos obstáculos do objectivo: que se podem enquadrar nos 

seguintes campos, a falta de conhecimento, falta de competência, receio de 

arriscar e falta de suporte social. 

De um modo geral, pode-se afirmar que o estabelecimento de objectivos é útil no 

sentido de promover a persistência, a perseverança e a motivação num tratamento 

físico por vezes complexo e demorado (Armatas et al., 2008; Wiese-Bjornstal e Smith, 

1993).  

7. Psicoterapia do Luto: Parte do pressuposto que a lesão é um acontecimento 

traumático que está associado a perdas significativas da vida do atleta ou bailarino. 

Assim, o objectivo da terapia é ajudar as pessoas a exprimirem as suas emoções e 

pensamentos relativos a inconformidade, culpa e pesar para que não desenvolvam 

quadros de perturbações psicológicas mais graves como perturbações da ansiedade e 

depressão (Eizirik et al., 1998). 

8. Imagética: A visualização mental é um processo de representação mental de 

experiências ou acontecimentos, mediado por pistas sensoriais (verbais, visuais, 

auditivos etc.) que activam processos cognitivos que lhes são subjacentes. A técnica 

tem sido amplamente utilizada no contexto do desporto como estratégia mental que, em 

conjunto com o treino físico, permitir melhorar a capacidade performativa dos atletas 

(Weingberg, 1981).  

No que respeita ao campo das lesões desportivas, Rotella e Heyman (1986), 

acentuaram as vantagens de utilização da técnica da visualização para melhorar a 

eficácia dos programas de reabilitação. As vantagens prendem-se com o 
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desenvolvimento da percepção de mestria (visualizar a sua recuperação total e o seu 

retorno à actividade), desenvolvimento mental de estratégias de coping apropriadas 

para superar possíveis obstáculos durante a recuperação; provocar emoções positivas 

relativas ao processo de reabilitação e por último, à sua capacidade de visualizar o 

processo de recuperação física interna, bem como a possibilidade de treino mental da 

actividade física. 

Taylor e Taylor (1995) fizeram um paralelo entre o processo de reabilitação de lesões 

dos bailarinos e os processos de recuperação de outro tipo de patologias (por exemplo, 

o cancro.), reforçando as capacidades da visualização para uma maior rapidez do 

tratamento.  

A melhoria da eficácia dos programas de reabilitação através da utilização da 

visualização, está, no meu entender, directamente relacionado com os factores de 

relaxamento, aumento da tolerância à dor e aumento da motivação (estabelece metas 

mentais, produz sentimentos positivos) que origina. Estes factores conduzem a 

percepção de maior controlo sobre a situação, sentimentos de auto-eficácia e traduzem 

perseverança e adesão aos tratamentos.  

9. Treino de Relaxamento Progressivo: O relaxamento é uma técnica amplamente 

reconhecida pela literatura como promotora da reabilitação pós-lesão. É conhecido que 

o relaxamento actua sobre o sistema nervoso autónomo simpático, moderando a 

pressão arterial, o batimento cardíaco, a respiração, a tensão muscular (e a dor), que são 

sobre activados por condições stressoras (Bloomfield, 1995; Crossman, 2001). 

O treino de relaxamento progressivo inicialmente introduzido por Edmund Jacobson 

(1938), tem sido sujeito a várias adaptações (Bernstein e Borkovec, 1978), contudo os 

seus efeitos continuam a ser notáveis no que diz respeito à promoção do bem-estar e 

da redução da ansiedade e tensão.  

Em atletas e bailarinos lesionados, o relaxamento possui vantagens ao nível da 

redução da dor através da relaxação dos músculos envolvidos na lesão, e na facilitação 

da recuperação através dos mecanismos de conservação de energia, diminuição da 

ansiedade, melhoramento do sistema imunitário e da capacidade de sarar lesões 

(Crossman, 2001; Taylor e Taylor, 1995; Kaplan, 1999).  
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10. Treino de competências psicológicas: No geral o treino de competências psicológicas 

está associado à optimização do processo reabilitativo. Alguns estudos têm provado 

que o treino de aquisição de certas estratégias psicológicas, como a formulação de 

objectivos, a modelagem, as auto-instruções positivas, relaxamento e a imagética; está 

relacionado com reabilitações mais rápidas (Brewer et al., 1994; Ievleva e Orlick, 

1991; Smith, 1996).   

11. Psicoterapia: Segundo Buceta (1994), a psicoterapia é indicada para os indivíduos que 

mesmo com o treino de aquisição de competências psicológicas têm dificuldade em 

lidar com a situação de lesão e desenvolveram perturbações psicológicas graves (por 

exemplo, depressão.). 

12. Treino de Inoculação de Stresse: O treino de inoculação do stresse é uma técnica 

cognitivo-comportamental desenvolvida por Meichenbaum, Turk e Burnstein (1975) 

para o controlo da ansiedade. A técnica consiste em ajudar a pessoa a compreender e 

controlar as reacções de stresse associadas a uma experiência traumática, através da 

aprendizagem e treino de aplicação de competências de confronto (Caballo, 2003; 

Dobson, 2001; Meichenbaum, 1985, 1996).  

A aplicação do treino de inoculação do stresse no contexto da reabilitação de lesão 

mostrou ser eficaz. Ross e Berger (1996) foram examinar a eficácia do programa 

de inoculação de stresse (Meichenbaum, 1985) na alteração da percepção de 

dor, ansiedade e funcionalidade física em indivíduos que sofreram uma 

operação ao joelho. Os participantes recebiam duas horas de treino antes das 

sessões de fisioterapia, enquanto que o grupo de controlo participava somente 

nas sessões fisioterapia. Os resultados mostraram que os participantes além 

de recuperarem em menos tempo que o grupo de controlo, mostraram sentir 

menos dor e menos ansiedade. 

13. Dessensibilização Sistemática: é uma estratégia comportamental de contra 

condicionamento criada por Wolpe (1958). Visa, através, da exposição gradual 

(primeiro imaginada e depois ao vivo) da pessoa à situação geradora de mal-estar ao 

mesmo tempo que utiliza estratégias de relaxamento, diminuir de forma progressiva a 

ansiedade (Dobson, 2001; Friedman et al., 2008). Na psicologia do desporto, contexto 

de reabilitação, é uma técnica utilizada sobretudo para o controlo do medo de voltar a 
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lesionar-se no retorno à actividade (Buceta, 1994) e na gestão do medo da dor 

(Crossman, 2001). 

14. Intervenções de Apoio (Wiese e Weiss, 1987): É um tipo de intervenção que está 

indicada para indivíduos que estejam a atravessar crises agudas como o luto e as 

doenças físicas, como é o caso da lesão. O objectivo é promover o crescimento 

psicológico através da maturação emocional, a consolidação da identidade própria, 

melhorar a capacidade de julgamento da realidade, reforçar as capacidades de agir 

sobre o contexto e reduzir o comportamento disfuncional (Cordioli et al., 1998). 

Estas técnicas têm sido amplamente utilizadas no contexto de reabilitação desportiva.  

Na sua investigação, Ievleva e Orlick (1991), concluíram que as técnicas que produzem 

resultados mais significativos a nível da eficácia da reabilitação física de atletas eram a 

formulação de objectivos, auto-instruções positivas, e a imagética. 

Scherzer e colaboradores (2001) investigaram a relação entre o uso de estratégias psicológicas 

e a eficácia da reabilitação, nomeadamente a sua adesão, e concluíram que a formulação de 

objectivos e as auto-instruções positivas eram as técnicas que sugeriam melhores resultados.  

Também Crossman (2001) afirma que a mudança de estilo de pensamento, de negativo 

para positivo, e uma diminuição progressiva da ansiedade, afectam de forma positiva a 

recuperação e podem ser atingidas mediante a utilização de estratégias cognitivas.  

15. Outras técnicas 

• modelagem: A modelagem também foi uma técnica que provou a sua eficácia no 

contexto da reabilitação de lesões desportivas. Flint (1993) mostrou no seu estudo os 

resultados que a modelagem provoca em termos de adesão aos tratamentos 

reabilitativos, à percepção da auto-eficácia e à auto-confiança nos atletas lesionados. 

• controlo e aumento da tolerância à dor: A dor é um factor que influencia a 

reabilitação e que, como se viu o lidar com a dor está distorcido nos bailarinos.  

O tipo de dor e a percepção da sua intensidade são importantes variáveis que têm a 

capacidade de interromper processos de tratamento bem como diminuir a adesão das 
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pessoas a esses mesmos processos (Fisher e Mullins et al., 1993; Fisher e Hoisington, 

1993; Taylor e Taylor, 1998).  

Há evidências que mostram que os bailarinos possuem maiores níveis de tolerância à 

dor que os atletas mas, estranhamente, que a intensidade da experiência sensorial da 

dor é maior. Pensa-se que este fenómeno deve-se sobretudo à tendência de 

personalidade mais neurótica (do tipo ansioso) diagnosticada em bailarinos (Tajet-

Foxell e Rose, 1995). O problema surge com a dissonância da cultura profissional que 

exige cada vez mais suportar da dor tida como “insuportável”, gerador de conflito e 

distresse. O que mais confirma a necessidade de intervir neste domínio.  

O seguinte testemunho, citado por Aalten (2007), é prova disso: 

 
“Eu acho que se sente dor quando não se está a fazer nada. Aí é que se sente dor. 

Mas quando se está a dançar não se sente dor nenhuma. Uma vez, durante um 

ensaio um dos laços da minha sapatilha de ponta descoseu-se. Usei um alfinete 

para o prender à sapatilha e enquanto dançava o alfinete começou a espetar-se 

no meu pé. Isto ainda foi durante algum tempo e já sangrava muito. Mas eu não 

senti nada! Porque eu estava a dançar e concentrada naquilo que estava a fazer. 

Nessas situações não se sente dor.” (p.116). 

 

Considerando que existem variáveis psicológicas que influenciam a percepção da dor, 

agir sobre essas mesmas variáveis é fundamental para um bom percurso reabilitativo.  

A intervenção psicológica sobre a dor usual em psicologia do desporto pode ser 

dividida em duas: 

1) Psicoeducação: é explicado ao indivíduo o papel da cognição, dos afectos e 

do comportamento sobre o controlo e gestão da dor, mostrando sempre os 

aspectos multidimensionais da dor 

2) Treino e aquisição de competências: Nesta fase são aplicadas uma série de 

estratégias que visam o controlo e gestão da dor. 

Buceta (1994) refere que em termos da literatura da área psicologia desportiva existem 

no momento sete estratégias de controlo da dor: 
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1. Divergência da atenção a estímulos externos mais favoráveis 

2. Desatenção Imaginativa: Focar a atenção para imagens agradáveis 

3. Focar a atenção para imagens neutras (não associadas à dor) 

4. Realizar actividades mentais monótonas 

5. Imaginar processos que controlam a sensação de dor 

6. Transformação imagética: Proceder à transformação das sensações de dor 

em sensações mais agradáveis ou menos intensas 

7. Divergência interna da atenção: focar pensamentos que não estejam ligados 

à dor 

8. Focar as sensações de dor e interpreta-las de modo racional: associar a dor 

ao progresso e à concretização do objectivo da reabilitação 

Além destas técnicas, Crossman (2001), sugere ainda que a utilização da respiração 

abdominal é uma estratégia simples de aprender e que tem efeitos muito positivos na 

redução da tensão e no controlo da dor. 

Estas técnicas estão fortemente associadas às perspectivas comportamentais e 

cognitivo-comportamentais. No que respeita à primeira perspectiva, o objectivo da 

intervenção é modificar os comportamentos de dor manifestos (gemidos, afastamento 

social, posturas erradas, etc.) e o seu padrão de reforço (atenção das pessoas, 

diminuição das responsabilidades, etc.). Quanto à perspectiva cognitivo-

comportamental, além de incorporar a construção da contingência entre 

comportamento de não-dor e reforço, permite trabalhar variáveis ligadas ao 

processamento de informação. Assim, através da alteração de pensamentos e 

comportamentos desadaptativos é possível modificar a experiência da dor e mesmo 

controla-la (Pearce, 1986; Holzman et al., 1986; Ribeiro, 1996). 

A questão do lidar com a dor nos bailarinos tem especificidades, como já se referiu, 

mas pode alicerçar-se naquilo que já foi desenhado para os atletas, com as adaptações 

que se impõem: dosear a percepção da dor, conhecer e lidar melhor os limites, 

transformar a cultura profissional em não promotora de lesões mas sim de 
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performance, e recorrendo a estratégias que façam mais sentido no contexto do 

bailado. 

• Intervenção psicossocial: Contempla todas as estratégias que visam permitir ao 

indivíduo manter-se ligado ao seu contexto social, fazendo com que continue próximo 

da sua actividade anterior à lesão (manter a equipa, manter a assistência aos treinos…) 

e receba os reforços sociais contingentes à sua actividade e não só (Crossman, 1997; 

Heil, 1993; Wiese e Weiss, 1987), em síntese a finalidade é o desenvolvimento do 

suporte social. Para isso é preciso criar esquemas de apoio social permanente por parte 

de significativos do indivíduo, incluindo colegas, professores, amigos e familiares. 

Todos esses actores precisam de ser envolvidos como elementos activos da construção 

da rede social, e o psicólogo pode ser o promotor dessa coesão. 

Em 1989, uma investigação de Duda e colaboradores mostraram a relação positiva 

entre uma boa rede social de suporte e uma reabilitação eficaz. Na sua obra, Ray e  

Wiese-Bjornstal (1999), consideraram o suporte social como um factor chave para a 

prevenção e para a reabilitação dos atletas lesionados. Os mesmos autores salientam 

que um bom suporte social permite reduzir a ansiedade, aumentar a eficiência do 

tratamento e acima de tudo promove a adesão aos programas de reabilitação. 

Com tantos benefícios inerentes, é fundamental que um processo de recuperação da 

lesão passe necessariamente por fomentar as condições para uma boa rede de apoio 

interpessoal. 

6. Reabilitação no contexto de Dança 

No caso específico da Dança, os autores Taylor e Taylor (1995) propuseram um programa de 

reabilitação psicológica de lesões para bailarinos (PReP). Sugerem que para uma recuperação 

adequada e eficaz da lesão é necessário ter noção dos processos psicológicos envolvidos e o 

conhecimento de estratégias psicológicas que provocam efeitos positivos no tratamento. 

Assim o seu programa salienta quatro “factores psicológicos” que consideraram fundamentais 

e que devem ser tomados em conta numa intervenção: 

1. Auto-confiança 

2. Motivação 

3. Ansiedade 
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4. Concentração 

Segundo Taylor e Taylor (1995), a auto-confiança é um factor presente durante todo o 

processo de reabilitação e está intimamente relacionada com resultados favoráveis da 

reabilitação física. Um indivíduo auto-confiante tenderá a percepcionar-se como capaz de 

aderir e cumprir um processo de reabilitação, por mais doloroso que ele seja, pois acredita no 

seu próprio sucesso e na eficácia do programa de tratamento. Contudo, uma auto-confiança 

desmesurada pode por em risco o sucesso do programa pois o bailarino pode assumir riscos 

desnecessários ou ignorar sinais de perigo importantes. 

A motivação, descrita também por outros autores como Crossman (1997), é um factor crucial 

que permite superar muitos dos obstáculos que vão surgindo durante o período, por vezes 

longo e intenso, da recuperação física. As evidências sugerem que os bailarinos que estão 

motivados tendem a persistir no tratamento, a aderir à medicação e a outras prescrições (por 

exemplo, o trabalho de fisioterapia feito em casa). A motivação é um factor psicológico que 

pode sofrer influências negativas dos outros factores, nomeadamente da auto-confiança e da 

ansiedade. 

Como objecto de intervenção, a ansiedade desempenha importantes funções. Pode funcionar 

como uma energia auxiliar à motivação, todavia, quando em níveis muito elevados pode 

impedir uma recuperação adequada. Segundo Taylor e Taylor (1995), no caso específico dos 

bailarinos as possíveis causas para níveis patológicos de ansiedade vão além da dor associada 

à lesão e aos tratamentos físicos. Mesmo após a conclusão do programa de reabilitação, 

muitos são os bailarinos que necessitam de apoio para lidar com a ansiedade e o receio de 

voltar novamente a dançar. O medo de se tornar a lesionar uma vez mais e a ansiedade fazem 

com que muitos bailarinos diminuam o seu nível de performance e a auto-confiança. 

Mediante tais acontecimentos, e senão receber apoio específico, o bailarino fica mais 

predisposto à ocorrência de novas lesões. 

A concentração diz respeito sobretudo ao trabalho de atenção selectiva que o indivíduo 

emprega. Assim, genericamente durante o processo a pessoa pode focar-se em aspectos 

positivos e aspectos negativos da recuperação física. Se o bailarino se focar maioritariamente 

em aspectos negativos, tenderá a reduzir a confiança em si e no processo e em consequência 

não se motivará e verá a sua reabilitação prejudicada.  
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Para que os factores facilitadores de recuperação acima referidos sejam atingidos, Taylor e 

Taylor (1995) propõem a utilização de auto-instruções positivas, formulação de objectivos, 

treino de relaxamento progressivo e respiração abdominal, imagética e intervenção 

psicossocial. 

Recentemente um estudo científico indicou que, a nível do funcionamento cerebral, os 

bailarinos têm a possibilidade de ensaiar mentalmente movimentos através da visualização de 

imagens de outros colegas a executar essas acções. Devido a esta actividade cerebral, 

denominada “sistema espelho”, os bailarinos conseguem estimular áreas do córtex motor e 

possivelmente manter a sua performance artística enquanto lesionados e incapacitados 

temporariamente de se mover (University College London, 2005). Esta pode ser uma 

descoberta, igualmente importante a considerar para a estratégia reabilitativa de bailarinos. 

 

7. Reestruturação Cognitiva: Uma possível solução para bailarinos 

Existe eficácia comprovada da terapia cognitivo-comportamental numa multiplicidade de 

contextos de perturbação psicológica. Numa meta-análise recente de Butler, Chapman. 

Forman e Beck (2006) sobre a eficácia da Terapia Cognitivo-Comportamental (T.C.C.), 

mostrou-se que a T.C.C. possui eficácia, nalguns casos de depressão e ansiedade, superior ao 

tratamento com medicação de antidepressivos e com menores recaídas a longo-prazo do que 

com outros tratamentos. Também, Leventhal, Meyer e Nerenz (1981), mostraram a 

importância da T.C.C. na modificação de crenças disfuncionais e na posterior optimização de 

programas de reabilitação de indivíduos doentes.  

Na realidade existe um grande número de abordagens de natureza cognitivo-comportamental, 

contudo, todas elas compartilham três pressupostos fundamentais: 1) a cognição afecta o 

comportamento; 2) a cognição pode ser analisada e alterada; 3) a mudança comportamental 

desejada pode ser efectuada por meio da mudança cognitiva. Assim, toda e qualquer mudança 

terapêutica é possível por meio da alteração de processos cognitivos disfuncionais, traduzindo 

melhoras significativas em termos psicológicos e comportamentais (Dobson e Dozois, 2001). 

Este princípio está de acordo com o modelo de resposta pós-lesão de Wiese-Bjornstal e 

colaboradores (1998) dos três domínios interdependentes da cognição, emoção e 

comportamento. 
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As estratégias de intervenção cognitivo-comportamental têm sido referidas como importantes 

na redução do impacto psicológico negativo pós-lesão em atletas. Em 1991, Ievleva e Orlick 

mostraram o poder que os processos cognitivos implicam na resposta emocional e por último 

na resposta comportamental, mostrando que os atletas mais pessimistas apresentavam maiores 

níveis de distresse emocional e um processo de recuperação física mais lento. Brewer (1994), 

verificou que a interpretação e os pensamentos sobre a lesão, determinam a resposta 

emocional e esta a forma como a pessoa progride na reabilitação.  

Em 1996, Ross e Berger procederam à avaliação da eficácia da intervenção cognitivo-

comportamental, nomeadamente do treino de inoculação do stresse, sobre a ansiedade e dor 

de atletas recém-operados. Os resultados mostraram, como já foi referido, que além da 

diminuição da ansiedade e maior tolerância à dor, os atletas beneficiaram de maior rapidez de 

recuperação pós-operação. 

Recentemente num estudo sobre os efeitos da intervenção cognitiva e do relaxamento em 

atletas lesionados, Naoi e Ostrow (2008) obteve resultados que mostram que os atletas 

percepcionaram as intervenções (reestruturação cognitiva, auto-instruções positivas, auto-

monitorização e relaxamento) como tendo sido importantes para o seu progresso na 

recuperação da lesão.  

Citando, Crossman (2001) “the thoughts that injured athletes have regarding their injury will 

influence their perception of it and its potential impact (…)” (p. 128). 

Mahoney e Arnkoff (1978) destacaram as três categorias de abordagens cognitivo-

comportamentais: 1) treino de competências de confronto; 2) resolução de 

problemas e; 3) reestruturação cognitiva. 

As abordagens que visam o treino de competências concentram-se no 

desenvolvimento e aplicação de capacidades que auxiliam o indivíduo a 

enfrentar situações perturbadoras.  

A reestruturação cognitiva pressupõe que as perturbações psicológicas são 

determinadas por estilos de pensamento disfuncionais. As estratégias envolvem 

deste modo educar e treinar os indivíduos para identificar e avaliar evidências dos 

pensamentos automáticos disfuncionais e analisar as crenças sobre si, o mundo, e o 

futuro, com o objectivo último de modificar o padrão cognitivo para mais 
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adaptativo e restaurar o bem-estar emocional dos indivíduos (Friedman, Thase 

e Wright, 2008). 

Em comparação, as terapias de resolução de problemas enfatizam tanto o 

desenvolvimento de estratégias de confronto de problemas bem como as 

estratégias de reestruturação cognitiva. 

Apesar de muito se ter investigado acerca da eficácia de muitas estratégias 

cognitivo-comportamentais no contexto da reabilitação física de lesões (técnicas de 

relaxamento, auto-instruções positivas, imagética e dessensibilização sistemática) a 

reestruturação cognitiva tem tido uma atenção muito limitada. Isto por que, 

provavelmente, não faz sentido utilizar técnicas que os atletas desconhecem. O goal-setting e 

o uso de auto-instruções positivas (por exemplo) são estratégias que muitos dos atletas já 

utilizaram em programas de optimização da sua performance e conhecem a sua eficácia, pelo 

que a sua motivação para as empregar no contexto de lesão será maior. Contudo, no caso 

específico dos bailarinos, sobretudo dos que desempenham as suas actividades em Portugal, 

não existe ainda aplicação de tais programas de optimização, pelo que a maioria desconhece 

tais estratégias psicológicas.  

A reestruturação cognitiva pode trazer grandes benefícios para a população de bailarinos 

lesionados. A curto-prazo, sobretudo quando se sabe que as percepções são um dos factores 

que está implicado durante todo o processo de reabilitação (Ievleva e Orlick, 1991; Cruz e 

Dias, 1996; Wiese-Bjornstal, 1998), mas também a longo prazo. Por exemplo salienta-se o 

trabalho sobre crenças e diminuição de pensamentos disfuncionais, a redução de 

comportamento desadaptativos, que resultará em menor probabilidade de recidivas de lesão. 

O objectivo inicial da reestruturação é ajudar o indivíduo a desenvolver maior consciência 

sobre os seus processos cognitivos. Parte-se do princípio que aprender a analisar os 

pensamentos é essencial para se proceder à correcção de distorções cognitivas. Após o treino 

de identificação de pensamentos automáticos e da consciência da sua influência a nível das 

respostas emocional e comportamental, o indivíduo é motivado a identificar e corrigir 

distorções cognitivas, ou seja, formas de interpretação disfuncionais e distorcidas da 

realidade, e a reestruturar o seu padrão de interpretação cognitiva (Beck e Emery, 1985).  



44 

 

Esta é uma abordagem amplamente utilizada no contexto clínico, sobretudo com perturbações 

do humor e da ansiedade (Beck e Emery, 1985; Beck et al.1979). Em relação à perturbação de 

pós-stresse traumático, alguns estudos têm mostrado que a reestruturação cognitiva mostra-se 

eficaz na melhoria dos sintomas sobretudo se combinada com estratégias de exposição ao 

vivo e imaginada (Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou, e Thrasher, 1998).  

Tendo em conta os aspectos fundamentais da reestruturação cognitiva, e as evidências de que 

a interpretação cognitiva e as distorções cognitivas influem os resultados de programa de 

reabilitação e sobretudo sobre a percepção de funcionalidade após o fim do programa de 

reabilitação (Christensen et al., (1999), e de que os bailarinos possuem maior número de 

respostas de catastrofização da lesão que os atletas (Encarnacion et al., 2000), esta abordagem 

pode constituir uma estratégia de optimização do processo reabilitativo da lesão. 

Em suma, apesar do programa de optimização do processo de reabilitação de lesões em 

bailarinos, proposto por Taylor e Taylor ter como base os mesmos programas que são já 

aplicados com atletas, existe, uma diferença fundamental em termos da intervenção 

psicológica com atletas e bailarinos.  

Muitos são os atletas do presente que já tiveram contacto com técnicas psicológicas que visam 

o melhoramento da sua capacidade performativa em que aprenderam a utilizar técnicas como 

a formulação de objectivos e do uso de auto-instruções positivas que são igualmente utilizadas 

na optimização programas de reabilitação pós-lesão. Os atletas saem em vantagem, tanto a 

nível do conhecimento e da aplicação das técnicas como também em termos da motivação e 

adesão ao processo, pois já têm presenciado os resultados positivos das estratégias 

psicológicas na sua performance. 

O facto é que poucos são os bailarinos, sobretudo em Portugal, que têm conhecimento de tais 

técnicas, e sendo assim, a vantagem da motivação e do treino não podem ser consideradas. Eis 

porque na literatura não se encontra com facilidade estudos que comprovem a eficácia de tais 

técnicas interventivas da psicologia do desporto na população dos bailarinos lesionados. E 

justifica-se assim, também, porque é que poucos são os estudos da psicologia do desporto que 

se debruçam sobre intervenções psicoterapêuticas sobre o fenómeno psicológico complexo 

em torno da lesão física (não existe necessidade de provar a utilidade de outras técnicas). 
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Assim sendo, os bailarinos poderão beneficiar da abordagem da reestruturação cognitiva, pois 

esta incide sobre a interpretação cognitiva que, como já se explanou, tem um papel importante 

na resposta emocional e comportamental à lesão. 

 

 

8. Projecto de investigação 

Titulo: Impacto psicológico das lesões, sua relação com as crenças disfuncionais e 

efectividade duma intervenção cognitivo-comportamental   

 

Finalidade: Construir um corpo de conhecimento psicológico útil a um contexto de reabilitação pós lesão física 
para a optimizar, bem como contribuir para a informação/formação de todos os intervenientes na formação e 
treino de bailarinos, nos cuidados que lhes serão fornecidos caso se lesionem e, dos próprios para que melhor se 
protejam e lidem com as adversidades. 

 

Objectivo Geral 

Colheita de dados que 

possam alicerçar um 

projecto psicológico de 

optimização do processo de 

recuperação pós–lesão 

física em bailarinos 

 

Perguntas 

Existe distresse psicológico 
pós-lesão em bailarinos? 
Qual a sua natureza? 

O distresse está associado 
a crenças disfuncionais?  

É possível melhorar a 
recuperação pós-lesão dos 
bailarinos através de 
estratégias cognitivas e 
comportamentais? 

 

Objectivos 

específicos  

Tipificar a experiência de 
distresse decorrente das 
lesões físicas resultantes 
da prática da dança. 
 
Análise da relação entre o 
nível de distresse, número 
e tipo de crenças 
disfuncionais e a 
percepção de recuperação 
da funcionalidade. 

 

Avaliar a percepção de 
eficácia duma intervenção 
cognitivo-comportamental 
na optimização do 
processo de recuperação 
e na reaquisição de bem-
estar pós-lesão.   

 

Hipóteses 

Número, tipo e intensidade de 
crenças disfuncionais está 
relacionado com pior adaptação 
à lesão, logo maior distresse 
emocional. 

A reestruturação cognitiva e o 
relaxamento são eficazes para o 
aumento do bem-estar e para a 
percepção de funcionalidade                       

 

 

População Alvo 
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Bailarinos (sexo masculino e feminino) profissionais de companhias de dança portuguesas que tenham sofrido lesão ou que 
estejam lesionados 

 

 

 

O estudo 
decorre em 
dois tempos: 
 
1) e 2)  
 

1)                                                      
Rastreio de distresse decorrente das lesões 
físicas resultantes da prática da dança  

2) 
Análise da relação entre o nível de distresse, tipo e 
intensidade de crenças disfuncionais e a percepção 
de recuperação da funcionalidade.  
   Avaliar a eficácia duma intervenção cognitivo-
comportamental na optimização do processo de 
recuperação. 

 População: Todos os bailarinos profissionais 
que nas companhias de dança portuguesas se 
tenham lesionado nos últimos 3 meses e que 
estejam em fisioterapia  

Tipo: Estudo retrospectivo descritivo do 
distresse decorrente da lesão 

Local: Local de trabalho dos bailarinos, 
companhias de dança portuguesas, clínicas de 
fisioterapia e de reabilitação e locais a agendar. 

Colheita de dados: pelo questionário Perfil de 
Estados de Humor - POMS (McNair, Loor & 
Droppleman, 1971). Adaptação portuguesa 
(Viana, Almeida e Santos, 2001) (Anexo -B1) 

 

População: Todos os bailarinos profissionais que 
nas companhias de dança de Lisboa se tenham 
lesionado nos últimos 3 meses e que estejam em 
fisioterapia  

Tipo: Estudo analítico                                                  
Estudo de casos ao nível longitudinal  

Local: Clínicas de fisioterapia e de reabilitação e, 
locais a agendar.  

Colheita de dados:                                   
Questionário Perfil de Estados de Humor - POMS 
(McNair, Loor & Droppleman, 1971). Adaptação 
portuguesa (Viana, Almeida e Santos, 2001) 
(Anexo B1)                                                     
Questionário de Percepção de Evolução da 
Funcionalidade Física  (Anexo - B2)                       
Questionário de Distorções Cognitivas  face à 
Situação de Lesão em Bailarinos (Anexo - B3)                 
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Procedimento                                                             

A partir do contacto com companhias de dança 
identificar bailarinos lesionados e entrevistá-los 
para colheita de dados.  

Procedimentos                                                      

1º fase: A partir do contacto com companhias de 
dança identificar recém lesionados e entrevistá-los 
para colheita de dados iniciais nas clínicas de 
fisioterapia/ reabilitação.                                 
Identificar bailarinos lesionados que pontuem, em 
pré-teste, no questionário POMS pelo menos um 
desvio de 0.5 superior ao considerado normativo 
(sinal de perturbação).                                                         
Aplicação do Questionário de Distorções Cognitivas  
face à Situação de Lesão em Bailarinos                                                          
2º fase : Intervenção cognitiva-comportamental 
com técnicas de reestruturação cognitiva e treino 
de relaxamento progressivo - Terá lugar em 
contexto específico a determinar, com um nº de 
sessões máximo de 15.                                                         
3º fase :Locais de trabalho dos bailarinos para 
nova aplicação do POMS, do Questionário de 
Distorções Cognitivas  face à Situação de Lesão 
em Bailarinos e Questionário de Percepção de 
Evolução da Funcionalidade Física.               

Análise estatística dos resultados, sua descrição e discussão 

9.  Programa de Intervenção “psicoEnsaios  para Retomar o Palco” 

Tendo-se considerado pertinente incorporar os conhecimentos compilados neste trabalho num 

programa de intervenção prática, que lhe trouxesse mais-valias, planificou-se o programa 

“psicoEnsaios para Retomar o Palco”.  

O programa visa promover a recuperação psicológica de bailarinos profissionais em situação 

de lesão músculo-esquelética, contribuindo para a optimização da sua recuperação. 

Simultaneamente pretende-se que tenha impacto na aquisição e treino de competências de 

resistência psicológica ao distresse em situações futuras de lesão, bem como de protecção 

para a diminuição da sua incidência. 

Os detalhes da organização, objectivos e conteúdos do programa elaborado, em que diversas 

instituições podem estar envolvidas, constam em anexo (Anexo-C). Salienta-se que foca a 

psicoeducação sobre a psicologia da lesão, aquisição e treino de competências psicológicas e 

a promoção do suporte social. 
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10.  Reflexão 

A revisão bibliográfica realizada permitiu compilar um corpo de informação relevante sobre o 

impacto a nível psicológico das lesões músculo-esqueléticas na população dos bailarinos 

profissionais e estratégias facilitadoras da recuperação. Este será útil aos próprios, aos seus 

formadores e prestadores de cuidados de saúde física e mental. 

A lesão é vista como um factor inerente à actividade do bailarino, logo comum e de 

importância crucial nesta profissão em expansão. 

É indubitável que a experiência de lesão grave incorpora aspectos relevantes da saúde física, 

mas também psicológica dos bailarinos, dado que os factores psicológicos contribuem quer 

nos processos de reabilitação quer na aquisição de lesões. 

O distresse psicológico resultante da condição de lesão nos bailarinos é um factor que afecta 

negativamente os mecanismos fisiológicos cruciais à óptima reabilitação física das lesões. 

Implica, também, dificuldades assinaláveis a nível da sua adaptação (psicológica e 

comportamental) face à situação física traumática. 

As intervenções da psicologia do desporto, recorrendo a métodos comportamentais e 

cognitivos, em atletas lesionados têm-se mostrado eficazes na optimização dos processos de 

reabilitação. Está-se consciente de que a população dos bailarinos tem particularidades (já 

explanadas no corpo do texto) face aos atletas. Contudo, tal não impede que algum do 

conhecimento do contexto desportivo não seja mobilizado para aquela população, como assim 

se fez. 

Desta forma, a realização de investigações sobre a lesão na dança e a eficácia de intervenções, 

sustentadas e validadas, que promovam o desenvolvimento de competências de confronto 

adaptativas e incremento da resistência psicológica dos bailarinos face à situação de lesão, é 

fundamental. 

Neste trabalho sugere-se que a eficácia de tais métodos seja comprovada no contexto artístico-

performativo da população de bailarinos profissionais portugueses. 

Apesar da relevância desta área de estudo, existe ainda pouca informação científica 

disponível. 
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Assim, prevê-se que a apresentação de dados científicos qualitativos e quantitativos relativos 

às especificidades do impacto das lesões em bailarinos, seja um benéfico contributo da 

psicologia para o bem-estar desta população. Tais dados permitiriam implementar programas 

que atendessem às particularidades desta população e que visassem minorar o impacto 

psicológico das lesões e prevenir recidivas e/ou futuras lesões. 

Neste trabalho não foi previsto, à partida, a concretização da investigação desenhada. Tal 

limita a discussão do projecto de investigação apresentado, quanto à metodologia proposta e 

quanto aos seus possíveis resultados. 

Seria fundamental comparar os resultados apurados com os resultados de estudos em atletas 

para constatar de especificidades (ou não) da experiência da lesão em bailarinos. 

De qualquer forma, está-se ciente de que antes de tudo isto seria imprescindível validar os 

instrumentos de recolha de dados que se construíram com base na literatura. E, até, explorar 

mais a recolha qualitativa de vivências e preocupações dos bailarinos profissionais neste 

domínio. 

Quanto à avaliação da percepção de efectividade duma intervenção cognitivo-comportamental 

na optimização do processo de recuperação e na reaquisição de bem-estar pós-lesão sugerida, 

ela é naturalmente subjectiva. Para estabelecer métodos sólidos de medição dos resultados, 

isto é, efectividade real da melhoria física e da prevenção de mais lesões seria vital proceder a 

medições antes e depois do programa, com acompanhamento a longo prazo para verificar a 

ocorrência de reincidências, e recorrer a grupos de controlo. Contudo, reconhece-se, que este 

ideal será difícil de atingir na prática. 

No que diz respeito ao programa planificado, a finalizar este trabalho, acrescenta-se que seria 

útil ter feito um diagnóstico mais detalhado das necessidades específicas desta população em 

termos qualitativos e quantitativos, face à situação de lesão, prévio à elaboração do programa. 

Mas tal, também, não foi previamente estabelecido. 

Os próprios dados obtidos no projecto de investigação proposto seriam essenciais para a 

construção, mais fiável e adaptada às necessidades reais, deste programa. 
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Em suma, a questão da lesão no bailarino é um domínio de compreensão até agora com 

muitos pontos cegos. Considera-se que, com este trabalho, se desocultaram evidências 

específicas basilares para um melhor futuro no mundo profissional dos bailarinos.   

Primeira regra: Isto é o que vemos 

Segunda: Este é o nome que lhe damos 

Terceira: Isto é o que não vemos 

Quarta: Como não vemos não lhe damos nome nenhum 

 

 

 

 

 

11.  Desenvolvimentos  propostos 

• realização da investigação desenhada atendendo à validação dos instrumentos de 

avaliação. 

• aplicar, validar, aprofundar e melhorar o programa planificado conforme os resultados 

obtidos com a sua implementação e avaliação. 

• fazer desenvolvimentos do programa, com vista a abranger os aspectos preventivos da 

ocorrência de lesões e, assim poder contribuir para diminuir a sua incidência e 

gravidade nesta população.  

• também será vital desenvolver investigação aplicada em programas de prevenção do 

impacto psicológico das lesões físicas.  

• uma outra área a explorar será o incorporar deste tipo de conhecimentos ao nível da 

formação dos professores, coreógrafos e dos bailarinos para a melhor gestão das suas 

carreiras. 
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