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PSICOFISIOLOGIA 
DO EXERCÍCIO 
Com base no afeto e pela perspetiva evolutiva 
 
 
Descrição geral:  
 
Os sentimentos podem ser considerados como os elementos conscientes da homeostase, 
fornecendo os substratos que o praticante de exercício físico necessita para construir uma 
representação sensorial do estado do seu corpo à medida que a perceção de esforço aumenta, 
conduzindo a uma resposta afetiva (prazer / desprazer). Assim, para entender completamente o 
comportamento de exercício, uma compreensão de como o indivíduo se sente pode ser tão 
importante quanto o que ele sente. 
 
Neste curso, pretende-se levar em consideração a relação bidirecional corpo-mente, numa 
perspetiva psicofisiológica que aborda a funcionalidade de determinadas regiões corticais 
específicas e sua integração nos processos de construção do Eu corporalizado. 
 
Psicofisiologicamente, importa perceber a individualidade do comportamento motor do ser 
humano, assim como as suas respostas afetivas e influência que podem ter na prescrição do 
exercício físico com o intuito de aumentar as taxas de retenção e especificidade do treino. Na 
prática esta abordagem irá permitir um melhor entendimento dos aspetos fisiológicos e afetivos 
relacionados à intensidade do treino e sua relação com a variabilidade da resposta e variabilidade 
de tolerância ao esforço. 
 
Por último, será apresentado uma proposta de referencial teórico para prescrição de exercício 
físico tendo por base a psicofisiologia do afeto e levando em consideração a necessidade premente 
de fornecer ferramentas eficazes de autorregulação sensoriomotora e cognitiva. 
 
Formador: Miguel Lucas 
 
 

 

Licenciado em Psicologia pelo ISLA, exerce atendimento 
psicológico em clínica privada. Presta serviços como preparador 
mental de atletas e equipas desportivas desde 2005, com larga 
experiência no Judo, Karaté, Natação, Atletismo, Ginástica, Ténis, 
Ténis de Mesa, Vela, Tiro, Basquetebol, Andebol, Badminton, 
Ciclismo, Crossfit e BTT-Orientação. Treinador e formador de 
treinadores de atletismo, certificado pela IAAF, tendo exercido 
funções de Técnico Nacional de Saltos na Federação Portuguesa 
de Atletismo. Participou como treinador de atletismo nos jogos 
Olímpicos de Atlanta e Sidney, em três Campeonatos do Mundo e 
dois Campeonatos da Europa. Colaborou como formador na 
Federação Portuguesa de Judo e Federação Portuguesa de 
Ginástica. Foi responsável pela preparação psicológica da Seleção 
Júnior da Federação Portuguesa de Vela. Palestrante na área da 
motivação, desenvolvimento pessoal e performance desportiva.	
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Carga horária:  
• 2 dias - 16 horas 

 
Creditação (IPDJ): 

• 3,2 UC (TEF e DT). 
 
Dossier formativo: 

• Manual com cerca de 65 páginas: 
o Cerca de 130 slides – exibidos 2 por página. 

 
Objetivos de aprendizagem: 
 

• Entender a relação funcional e integrativa da relação bidirecional corpo-mente. 

• Entender o conceito de afeto básico (prazer/desprazer) e sua relação com a adesão 

e retenção dos praticantes. 

• Entender a variabilidade das respostas de tolerância ao esforço na sua relação com as 

habilidades de controlo cognitivo. 

• Considerar o imperativo psicofisiológico do produto do esforço pela perspetiva da 

variabilidade cognitiva individual. 

• Construir exercício tendo em consideração a relação exercício-afeto-adesão. 

• Considerar estratégias de autorregulação e controlo cognitivo para melhor tolerância ao 

esforço. 

• Utilizar a escala de sentimento e perceção subjetiva de esforço como ferramentas auxiliares na 

prescrição individualizada do exercício. 

 

Programa: 
 

1. Causas da baixa adesão ao exercício, uma perspetiva evolutiva. 
2. Desenvolvimento estrutural e funcional do cérebro – uma breve história. 
3. O cérebro preditivo. 
4. Memória, imaginação e corporalização imagética. 
5. Mentalização homeostática e homeostasia preditiva / alostase. 
6. Constituição tripartida do ser humano – não podemos não ser. 
7. Tripla desfusão (Comportamentos, sentimentos e pensamentos). 
8. Respiração e sua relação dinâmica com o Sistema Nervoso Central. 
9. Conceito de objetividade e subjetividade. 
10. O que é a resposta de relaxamento? 
11. Abordagem prática aos exercícios de respiração, relaxamento e mindfulness. 
12. Integração mente-corpo. 
13. A hipótese do marcador somático. 
14. Previsão, cognição e cérebro. 
15. O que é o processamento preditivo? 
16. Tomada de decisão bidirecional e temporal – um modelo teórico-prático. 
17. Abordagem à teoria do modo duplo. 
18. Aceitação e tolerância às intensidades elevadas dos exercícios. 
19. Neuropsicologia da tolerância ao esforço. 
20. Carga cognitiva do exercício físico. 
21. Estados afetivos durante o exercício físico. 
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22. Prescrição de intensidades adequadas ao perfil do praticante. 
23. Utilização da escala de perceção subjetiva de esforço de Borg. 
24. A relação exercício-cognição – um círculo virtuoso. 
25. A base neurológica para o “Eu”. 
26. Motivação intencional / Motivação ancestral. 
27. Intenção comportamental – uma visão pela perspetiva ICREDO. 
28. Treino funcional e equilíbrio emocional. 
29. Para além do estereótipo: “O exercício físico faz-nos sentir bem”. 
30. Proposta de referencial teórico. 
31. Recomendações para aplicação direta ao praticante na execução dos exercícios. 

 


