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Slide 1: Doping no desporto III 

 

Discuta brevemente a necessidade de entender o porque de os atletas competitivos se drogarem. 

Prove a utilidade de tais conhecimentos no desenvolvimento da educação antidoping e na 

prevenção do doping. 

Tempo estimado: 3 mins 

 

Slide 2: O espírito (contaminado) desportivo 

 

Discuta com os alunos a ambiguidade no conceito de desporto. Peça aos alunos que expliquem 

como eles entendem o conceito de 'Citius, Altius, Fortius'. Discuta com os alunos que muitos atletas 
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interpretam mal o conceito de melhoria de desempenho no desporto e usam abordagens 

inadequadas e ilegítimas. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 3: Doping vs. espírito desportivo 

 

Discuta com os alunos sobre o espírito desportivo, que inclui uma ampla gama de valores que 

refletem a participação no desporto. O doping é contra muitos deles, incluindo: Ética, jogo limpo, 

honestidade, saúde, respeito pelos outros, respeito pelas regras e leis. 

Tempo estimado: 5 min 

Slide 4: Doping é um multidisciplinar & hierárquico problema 
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Discuta com os alunos sobre a complexidade do doping, como uma abordagem de melhoria de 

desempenho. O doping pode ser visto como a hidra da mitologia grega antiga: um monstro com 

muitas cabeças - quando uma cabeça é cortada, outra volta a crescer. É necessária uma abordagem 

sistemática para entender as razões e os motivos subjacentes ao uso de doping, pensamentos / 

cognições em torno do comportamento, normas sociais e processos de identidade, bem como o 

raciocínio moral. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 5: Mudança paradigmática 

 

Explique aos alunos a necessidade de uma compreensão mais abrangente da base psicológica da 

decisão de uso de drogas. O conhecimento dos processos psicológicos subjacentes ao processo de 

tomada de decisão em relação ao doping pode informar sobre uma educação antidoping eficaz. A 

educação e a prevenção do uso de doping representam uma mudança de paradigma e uma opção 

alternativa para "detetar e punir". 

Tempo estimado: 3 mins 

 

 

 

Mudança paradigmática

• Uma maneira de entender melhor (e, 

consequentemente, impedir) o doping é aplicar 

teorias e métodos da ciência comportamental

• Na última década, surgiu um grande corpo de 

pesquisas psicológicas sobre o comportamento 

antidoping nos desportos de elite e amadores

(Dvorak et al., 2014)



 

Slide 6: O que sabemos até agora? 

 

Apresente brevemente aos alunos as áreas de investigação psicológica abordadas com relação ao 

doping. Até agora, o estudo psicológico do uso de doping identificou as seguintes áreas-chave: uso 

de doping como um comportamento intencional e planeado; o papel das orientações de motivação 

e conquista dos atletas (por exemplo, o porque de praticarem desporto? como eles entendem, 

interpretam e procuram o sucesso no desporto); normas na equipa, família e ambiente social 

envolvente; raciocínio moral e tomada de decisão; o papel da personalidade e as diferenças 

individuais nas atitudes, intenções e comportamento de doping. 

Tempo estimado: 3 mins  

Slide 7: Doping como um comportamento intencional 

 



 

Explique aos alunos que o doping é um comportamento intencional. Como tal, teorias cognitivas 

sociais têm sido utilizadas para compreender o processo de tomada de decisão. A teoria do 

comportamento planeado (introduzida por Ajzen em 1991) dominou a maioria das pesquisas sobre o 

uso de doping de "base psicológica". De acordo com essa perspetiva, o doping é visto como uma 

escolha racional e consciente, determinada pelas intenções de alguém de usar substâncias (e / ou 

métodos). Por sua vez, as intenções são moldadas por atitudes (prós / contras do doping), normas 

sociais (se o doping é visto como socialmente aprovado e / ou prevalente entre outros referentes) e 

controlo comportamental percebido (se o atleta tem acesso e pode usar com êxito substâncias 

dopantes). 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 8: Objetivos de realização & motivação 

 

Pesquisas relevantes sobre doping demonstraram que a motivação pode influenciar a decisão de 

dopagem. A teoria do objetivo da conquista é particularmente útil para entender como a motivação 

influencia a decisão de um atleta. Descreva brevemente para os alunos os princípios básicos da 

teoria dos objetivos de realização. 

Tempo estimado: 3 mins 

 

 

 

 

 



 

Slide 9: 2×2 Modelo dos objetivos de realização 

 

Apresente brevemente aos alunos os desenvolvimentos recentes na teoria dos objetivos de 

realização. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 10: Objetivos de realização & doping 

 

Forneça aos alunos informações da literatura que investiga o efeito das metas de desempenho nas 

intenções e no comportamento de doping. Vários estudos mostraram que atletas com metas de 

conquista “desadaptativas” (por exemplo, atletas que se esforçam para superar outras pessoas, 



 

evitam exibir menos habilidades do que outras) tendem a relatar atitudes e intenções mais positivas 

de se drogar e têm maior probabilidade de ter usado doping no passado. 

Tempo estimado: 3 mins  

Slide 11: Normas sociais 

 

Pesquisas relevantes sobre doping demonstraram que crenças normativas podem influenciar a 

decisão de dopagem. As normas sociais são particularmente úteis para entender como o ambiente 

social do atleta influencia a decisão do atleta. Descreva brevemente para os alunos os tipos básicos 

de crenças normativas. 

Tempo estimado: 3 mins 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 12: Dois tipos de Normas sociais 

 

Explique brevemente aos alunos os tipos básicos de crenças normativas e como eles podem 

influenciar o comportamento. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 13: Exemplos de normas sociais pro-doping 

 

Explique aos alunos como as crenças normativas não adaptativas podem ser associadas à decisão de 

usar drogas. 

Tempo estimado: 3 mins 



 

Slide 14: Exemplos de normas sociais antidoping 

 

Explique aos alunos como as crenças normativas não adaptativas podem ser associadas à decisão de 

usar drogas. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 15: Normas sociais e uso de doping 

 

Forneça aos alunos informações na literatura que investiga o efeito das metas de desempenho nas 

intenções e no comportamento de doping. Vários estudos mostraram que atletas com crenças 



 

normativas não adaptativas tendem a relatar atitudes e intenções mais positivas de narcótico e são 

mais propensos a ter usado doping no passado. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 16: Raciocínio moral 

 

Pesquisas relevantes sobre doping demonstraram que o raciocínio moral pode influenciar a decisão 

de dopagem. O raciocínio moral é particularmente útil para entender como o atleta lida com a 

decisão de agir de maneira ilegítima e antiética. Descreva brevemente aos alunos os conceitos 

básicos da teoria sócio-cognitiva desenvolvidos por Bandura (1991), com ênfase no afastamento 

moral. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 17: Afastamento moral 



 

 

Forneça aos alunos a definição de afastamento moral e explique como ele está relacionado ao 

doping. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 18: Mecanismos de afastamento moral 

 

Descreva brevemente os mecanismos de afastamento moral. Ao se envolver em afastamento moral, 

as pessoas podem reconstruir / reavaliar o próprio comportamento repreensível (por exemplo, o 

doping é justificado quando os atletas são pressionados a obter alto desempenho), os efeitos do 

comportamento (por exemplo, o doping não é tão mau como outras formas de enganar). 



 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 19: Narrativas de afastamento moral e doping 

 

Explique aos alunos como as crenças normativas não adaptativas podem ser associadas à decisão de 

usar drogas. Pode aceder ao estudo relevante e à medida do afastamento moral aqui: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486  

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 20: Desengate “dopers” (moralmente) 

 



 

Forneça aos alunos informações sobre literatura que investiga o efeito do afastamento moral nas 

intenções e no comportamento de doping. Vários estudos demonstraram que atletas que se 

desmotivam moralmente demonstram crenças mais “desadaptativas" em relação ao doping. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 21: A personalidade de “doper” 

 

Pesquisas recentes sobre doping demonstraram que características estáveis da personalidade estão 

associadas ao doping. O conceito de 'tríade negra' é particularmente útil para entender como a 

personalidade do atleta pode influenciar a decisão de se drogar. Descreva brevemente para os 

alunos os conceitos básicos da "tríade negra". 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 22: “Tríade Negra" & Doping 



 

 

Forneça aos alunos informações sobre literatura que investiga o efeito da personalidade nas 

intenções e no comportamento de doping. Vários estudos mostraram que atletas com as 

características de personalidade descritas na "tríade negra" demonstram crenças mais 

"desadaptativas" em relação ao doping 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 23: Sumário 

 

Resuma brevemente os pontos principais da sessão: o uso de doping em atletas competitivos tem 

vários fatores psicológicos; alguns desses fatores pertencem à personalidade e motivação. Outros 



 

dizem respeito a influências normativas e análises de raciocínio (por exemplo, como os atletas 

pensam sobre o doping, se justificam moralmente esse comportamento e como decidem agir com 

base nesse raciocínio). 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 24: Nota de Responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


