
RESUMO 
 
A cronobiologia é o estudo sistemático das características temporais da matéria 

viva em todos os seus níveis de organização sendo a ciência que investiga e quantifica 
mecanismos de estruturas temporais biológicas (Halberg, Carandente, Cornélissen & 
Katinas, 1977). Apesar de a ritmicidade em diversos organismos ser descrita desde a 
antiguidade a Cronobiologia só foi reconhecida como ciência a partir de 1960, data da 
realização do Cold Spring Harbor Symposium on Biological Clocks, onde foram 
adoptadas metodologias rigorosas tanto ao nível do desenho experimental como da 
demonstração matemática e estatística da ritmicidade biológica (Cipolla-Neto, Marques 
& Menna-Barreto, 1988). Neste trabalho desenvolvemos a história desta ciência quer 
em Portugal, quer a nível internacional abordando os seus principais conceitos. 

Uma vez que muitos autores têm referido a influência dos ritmos biológicos no 
desempenho em geral e no desempenho desportivo em particular e dada a importância 
que actualmente, na alta competição, onde as condições proporcionadas aos atletas 
tendem a ser cada vez mais uniformes, as pequenas variações em factores muitas vezes 
negligenciados [aquilo que Rodríguez e Ibañez (2000) designam como o treino 
invisível] assumem, decidimos realizar uma investigação no âmbito da influência dos 
ritmos biológicos no desempenho desportivo. Assim, definimos as seguintes hipóteses: 

- Há diferenças significativas nos tempos registados de manhã e registados de 
tarde, em provas de natação; 

- Há diferenças significativas, entre a manhã e a tarde, nos níveis de alerta auto-
avaliados, no esforço percebido, no cansaço, nos estados de humor e nos tempos de 
reacção de escolha; 

- Há sobreposição entre as variações no alerta, no esforço percebido, nos estados 
de humor e no rendimento na prova de 100 metros livres; 

- A motivação é uma variável preditora do rendimento, em interacção com as 
outras variáveis; 

- As diferenças de tempos registadas de manhã e de tarde mantêm-se nas provas 
Regionais e Nacionais de Inverno e de Verão. 

A nossa amostra é constituída por 12 nadadores pertencentes a um clube do 
Norte do país.  

Tal como se verifica nas investigações realizadas até à data as nossas hipóteses 
só parcialmente foram confirmadas. Discutimos os resultados encontrados, bem como a 
metodologia utilizada.  

Um dos factores que se pode constituir como importante para que os atletas 
possam ultrapassar os constrangimentos provocados pelos ritmos biológicos é a 
tenacidade, definida como a capacidade de responder a situações difíceis e de lidar com 
a adversidade, de que apresentamos um modelo heurístico.  

Apresentamos em seguida sugestões para estudos futuros que nos parecem 
importantes dada a escassez de investigações sobre a influência dos ritmos biológicos 
no desempenho desportivo em atletas. 

A terminar apresentamos sugestões práticas para todos aqueles que trabalham 
diariamente com atletas pois uma das funções mais importantes de um investigador da 
psicologia do desporto é responder às questões práticas formuladas por treinadores e 
atletas (Griffith, 1925, cit. Gould, Greenleaf, Guinan & Chung, 2002).  

Assim, tal como defendem Bernard, Giacomoni, Gavarry, Seymat e Falgairette, 
(1998), somos de opinião que as variações do momento do dia em investigações, 
planeamento do treino e das competições, devem ser tomadas em consideração por 
atletas, treinadores e cientistas.  


