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Resumo 

 

O objetivo geral do presente estudo foi explorar a influência parental no 

desporto adaptado avaliando os comportamentos e orientações motivacionais 

dos pais de atletas do desporto adaptado. Especificamente, pretendeu-se 

validar de forma preliminar o questionário de comportamentos parentais e o 

questionário de orientação motivacional no contexto do desporto adaptado 

através da análise das propriedades psicométricas (i.e., consistência interna). 

Para além disso, analisou-se a prevalência e as relações de associação entre 

as diferentes subescalas dos questionários de comportamentos parentais e 

orientação motivacional. Procedeu-se, também, à análise comparativa das 

diferenças na perceção de comportamentos e orientação motivacional dos 

pais em função das variáveis sociodemográficas relativas aos pais (i.e., 

pessoais, escolares, desportivas) e aos filhos (i.e., desportivas e 

caracterização da deficiência). Participaram no estudo 138 pais/familiares de 

atletas praticantes de diferentes modalidades no âmbito do desporto 

adaptado, tendo preenchido um questionário sociodemográfico, o 

Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto e o Questionário de 

Orientação Motivacional para o Desporto. Os resultados mostraram que os 

instrumentos utilizados são adequados ao contexto da influência parental em 

pais/familiares de atletas com deficiência. A influência técnica, a insatisfação 

com o rendimento desportivo e a orientação para o ego destacaram-se como 

padrões de comportamentos negativos destacados neste estudo. Variáveis 

como a idade, o nível de escolaridade, o tipo de modalidade e o nível da 

competição podem interferir no tipo de apoio desportivo e orientações 

motivacionais que os pais apresentam. No entanto, são necessários mais 

estudos futuros para aprofundar as relações entre pais/familiares e atletas do 

desporto adaptado nacional. 

 

Palavras-chave: DESPORTO ADAPTADO, INFLUÊNCIA PARENTAL, 

MOTIVAÇÃO 
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Abstract 

 

The present study aims to explore the parental influence in the disability 

sport context by evaluating the behaviour and motivational orientations of the 

parents. Specifically, it was intended to conduct a preliminary validation of 

parental behaviours questionnaire and of the motivational orientation 

questionnaire, through the analysis of the psychometric properties (i.e., 

internal consistency). In addition, the prevalence and associations between the 

different subscales of both questionnaires were analyzed. The comparative 

analysis in behavior perception and motivational orientation of the parents was 

also carried out according to the sociodemographic variables related to the 

parents (i.e., personal, school, sports) and with the   athletes (i.e., sports, 

disability). 138 parents/relatives of athletes practicing different sports in the 

field of disability sport participated in the study. The participants completed a 

sociodemographic questionnaire, the Questionnaire on Parental Behaviors in 

Sport and the Questionnaire on Motivational Sports Orientation. The results 

showed that the instruments used are adequate to the context of parental 

influence in parents/relatives of athletes with disabilities. Technical influence, 

dissatisfaction with sports performance and ego orientation were highlighted 

as negative behavior related with parental suport. Variables such as age, level 

of education, type of sport and level of competition may interfere in the type of 

parental support and type of motivation exhibited by the parents. Moreover, 

further research is needed to deepen the relationships between parents / 

relatives and athletes from disability sport at national level. 

 

 

Keywords: DISABILTY SPORT, PARENTAL INFLUENCE, MOTIVATION  
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1. Introdução Geral 

As pessoas com deficiência frequentemente são postas de parte na 

sociedade. A prática desportiva surge como uma oportunidade de provarem 

que também são capazes e têm o direito de usufruir das mesmas oportunidades 

que as pessoas sem deficiência. Neste sentido, a prática desportiva é um meio 

para desenvolverem as suas potencialidades, a sua identidade pessoal e 

confiança (Arbour et al., 2007). É inquestionável o impacto do desporto na vida 

das pessoas com deficiência, ao assumir uma relevância, por excelência, na 

formação e desenvolvimento da sua identidade pessoal, social e profissional 

(Callaghan, 2004).  

Desta forma, a prática do desporto contraria, na sua generalidade, 

situações problemáticas estruturais e funcionais das pessoas com diversas 

deficiências, em prol de um estilo de vida fisicamente ativo (Warburton et al., 

2006). No que se refere aos benefícios da prática desportiva em pessoas com 

deficiência, destacam-se os benefícios a nível físico e motor, sociais e 

psicológicos. Os benefícios ao nível motor e físico estão relacionados com o 

aumento dos níveis de força, resistência, flexibilidade e da aptidão física em 

geral (Duncan et al., 2015). Neste contexto também, Van der Ploeg et al. 

(2004) destacam os benefícios ao nível da saúde secundária tais como, a 

prevenção ao nível do risco de doenças como arterial coronariana, diabetes 

mellitus tipo 2, osteoporose, osteoartrite, cancro de cólon, hipertensão arterial 

e obesidade.  Ao nível dos benefícios sociais, Martin (2013) realça a 

importância das atividades e desportos de equipa, que conduzem a uma maior 

inclusão social, acentuada interação social e são proporcionadores de novas 

amizades. Quanto aos benefícios de ordem psicológica, segundo 

MockeviÞieno e Savenkovieno (2012) os resultados positivos advindos e 

proporcionados pelo desporto adaptado referem-se ao bem-estar emocional e 

social das pessoas com deficiência.  

No entanto, também neste contexto se identificam barreiras à prática 

desportiva, nomeadamente a existência de barreiras ao nível pessoal e 

ambiental (Martin, 2013). As barreiras ambientais têm impacto sobre os 
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indivíduos ao nível das infraestruturas, carência de transportes para pessoas 

com deficiência, pouca disponibilidade e acessibilidade de equipamentos, 

escassez de instalações desportivas que incentivem a pessoa a tornar-se 

fisicamente mais ativa, a privação de assistência e o facto de a pessoa poder 

estar menos à vontade na AF na companhia de pessoas sem deficiência (Van 

der Ploeg et al., 2004). Por seu lado, as barreiras pessoais focam-se em 

variáveis distintas, tais como o género, raça, idade, condições de saúde, estilo 

de vida, educação, profissão, experiência passada e atual, padrão de conduta 

geral e outras particularidades (Van der Ploeg et al., 2004).  

Assim sendo, tendo em considerarão a importância dos vários sistemas 

em que se processa e se compreende o desenvolvimento da pessoa, uma das 

particularidades do desporto advém da influência que os familiares têm sobre 

os atletas (Bubolz, 2001). Na verdade, é constatação generalizada que, no 

processo de socialização primária, a família, enquanto agente primeiro e crucial 

desse processo, assume um papel determinante no percurso desportivo das 

pessoas sem deficiência. Do mesmo modo, a família é determinante no apoio 

à prática desportiva das pessoas com deficiência. Esta perspetiva é sustentada 

por Cobb e Alwell (2009) ao afirmarem que os pais de filhos com deficiência 

têm um papel mais ativo nas decisões relativamente à participação no desporto, 

isto porque um jovem com deficiência, mesmo que com alguma independência, 

encontra-se mais depende dos pais para tomar decisões.  

Os autores referidos anteriormente analisam também a dimensão 

psicológica dos atletas, mais precisamente a motivação proporcionada pelos 

pais para a prática desportiva. Bohnert (2016) afirma que os desportos 

adaptados são atividades que envolvem esforço físico e uso de habilidades 

físicas específicas de indivíduos, cuja participação pode ser motivada por uma 

combinação de recompensas intrínsecas e extrínsecas. Esta ideia é partilhada 

por Pelletier et al. (1995) ao defenderem os indicadores de motivação 

extrínseca, por norma associados ao início da prática desportiva, permanecem 

ao longo do tempo devido ao apoio da família.  
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Neste contexto, importa referir a ausência de estudos prévios no âmbito dos 

comportamentos parentais e orientações motivacionais no desporto adaptado. 

Desta forma, o presente estudo, tem como objetivo geral explorar a influência 

parental no desporto adaptado avaliando os comportamentos e orientações 

motivacionais dos pais de atletas do desporto adaptado. Especificamente, 

pretende-se validar de forma preliminar o questionário de comportamentos 

parentais e o questionário de orientação motivacional no contexto do desporto 

adaptado através da análise das propriedades psicométricas (i.e., consistência 

interna). Pretende-se, também, analisar a prevalência e as relações de 

associação entre as diferentes subescalas dos questionários de 

comportamentos parentais e orientação motivacional. Por último, pretende-se 

comparar as diferenças na perceção de comportamentos e orientação 

motivacional dos pais em função das variáveis sociodemográficas relativas aos 

pais (i.e., pessoais, escolares, desportivas) e aos filhos (i.e., desportivas e 

caracterização da deficiência). 

Quanto à estrutura da dissertação esta contempla cinco capítulos, a saber: 

1) Introdução geral, onde se fundamenta a área de investigação, pertinência e 

objetivos do estudo; 2) Revisão de literatura onde se desenvolve o 

enquadramento teórico no âmbito do apoio parental no desporto adaptado; 3) 

Estudo Empírico intitulado como “Influência do comportamento parental nos 

atletas do desporto adaptado: estudo centrado nos pais”; 4) Conclusões gerais, 

onde se analisam as principais evidências desta dissertação e onde são 

apresentadas as sugestões para estudos futuros; 5) Anexos, onde consta o 

termo de consentimento informado, o questionário sociodemográfico, 

questionário de comportamentos parentais (versão para pais), e questionário 

de orientação motivacional para a prática desportiva (versão para pais). As 

referências bibliográficas são apresentadas no final da dissertação. 
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1. Atividade física e Desporto  

Define-se por atividade física (AF) como sendo qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que exija gasto de energia, 

destacando-se as atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, 

execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer (World Health 

Organization [WHO], 2010). O termo "atividade física" não deve ser confundido 

com "exercício", que é uma subcategoria da AF e diz respeito a uma atividade 

planeada, estruturada, repetitiva cujo objetivo é melhorar ou manter um ou mais 

componentes da condição física. O desporto abrange uma série de atividades 

realizadas segundo um conjunto de regras num contexto de lazer ou competição. 

As atividades desportivas normalmente envolvem AF realizada por equipas ou 

indivíduos, e são apoiadas por um quadro institucional, como um clube 

desportivo (WHO, 2010).  

No que se refere às recomendações de prática de AF, estas diretrizes 

reforçam a necessidade de evitar a inatividade, uma vez que qualquer atividade 

é melhor do que nenhuma, constatando-se, ainda, que mesmo baixos níveis de 

participação estão ligados a alguns ganhos de saúde (Eime et al., 2013a). Para 

benefícios substanciais para a saúde, recomenda-se que os adultos participem 

na AF pelo menos 150 minutos, por semana, de intensidade moderada, ou 75 

minutos por semana de AF aeróbica, de intensidade vigorosa ou uma 

combinação equivalente de prática moderada e vigorosa (Eime et al., 2013a), e 

nas crianças 60 minutos de AF moderada a intensa por dia (WHO, 2010). De 

acordo com as Recomendações Globais de Atividade Física para a Saúde 

(WHO, 2010), verifica-se a prevenção primária das doenças crónicas não 

transmissíveis através da AF, sendo propostas diversas políticas para o alcançar 

dos níveis recomendados de AF no mundo, tais como: evolução e a 

implementação de diretrizes nacionais sobre atividades físicas benéficas à 

saúde; o alargamento da AF noutros setores políticos relacionados, a fim de 

assegurar que as políticas e os planos de ação estejam coerentes e sejam 

complementares; uso dos media de massa para ampliar a consciência sobre os 

benefícios da AF e supervisão e monitoramento das ações para divulgação da 

AF.  
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1.1. Benefícios e facilitadores  

A prática de exercício físico na rotina diária das pessoas proporciona um 

estilo de vida verdadeiramente saudável, com benefícios de toda a ordem e 

evitando riscos de saúde em todas as áreas do organismo humano (Eime et al., 

2013a). Tendo como conceito base, o conceito de saúde, cuja definição 

incorpora três domínios: físico, mental e social (World Health Organization 

[WHO], 2006). Cruz e Gomes (1997) defendem que a participação numa AF 

pode promover vários benefícios a nível motor, considerando como fatores 

positivos o desenvolvimento e aprendizagem de competências desportivas e a 

promoção da saúde e o teor físico. Nomeadamente, a AF melhora a condição 

muscular e cardiorrespiratório, aumenta a saúde óssea e funcional, reduz o risco 

de hipertensão, doença cardíaca coronária, AVC, diabetes, cancro do cólon, 

cancro da mama e depressão, reduz o risco de quedas, bem como de fraturas 

da anca ou vertebrais. A AF é fundamental para o balanço energético, controlo 

de peso e para a saúde cardiorrespiratória (WHO, 2010).   

Relativamente aos benefícios sociais, destaca-se um processo de 

socialização mais positivo e mais inclusivo ao social. A AF ao desenvolver as 

capacidades sociais, facilita a interação e a comunicação com outras pessoas 

(Bohnert, 2016). A prática regular de AF vai ao encontro de um estilo de vida 

saudável e, para que tal seja uma realidade, deve obedecer a diretrizes 

específicas (Eime et al., 2013a). A prática do desporto patenteia, em linhas 

gerais, a escolha de uma atividade de lazer, tendo como objetivo a recreação, o 

prazer e a interação social que promovem o bem-estar (Eime et al., 2013b).  

No que se refere aos benefícios psicológicos, destaca-se a produção ao 

nível do cérebro de neurotransmissores como a serotonina que são essenciais 

para nos sentirmos “mais felizes” connosco próprios e mais tolerantes à dor 

(Rocha, 2010). A AF regular propicia a promoção da autoestima e da 

autoconfiança, sabendo que, aliada a hábitos nutricionais saudáveis, está na 

base da contínua melhoria da imagem do indivíduo. A AF auxilia a prevenir e 

tratar de doenças psicológicas, pois verifica-se que as pessoas que praticam 

desporto regularmente tendem a lidar melhor com a pressão e com o stress, 

ficando menos expostas à depressão, ansiedade e outras doenças do foro 



Revisão de Literatura 

11 
 

psicológico. Como tal, devido a essa natureza social, conjetura-se que a 

participação desportiva pode encontrar-se relacionada com melhores benefícios 

psicossociais para a saúde do que recorrendo a outras formas de apoio 

psicológico (Rocha, 2010). 

Neste contexto, é comum relacionar o desporto com o desenvolvimento e 

progresso das aptidões de liderança, autodisciplina, apreciação pela autoridade, 

competitividade, cooperação, amizade e, por último, a autoconfiança. 

Conjuntamente, também a união e suporte da família contribui para melhor 

rendimento a nível desportivo. Assim, os benefícios compreendidos pelos 

serviços de psicologia do desporto envolvem comunicação com treinadores e 

colegas de equipa, autodomínio de emoções, confrontação e controlo da dor 

(Zakrajsek et al., 2016). Os autores referidos anteriormente realçam também os 

benefícios significativos de participação na diminuição dos problemas 

psicológicos para todos os tipos de atividade, com os participantes a 

necessitarem apenas de um mínimo de 20 minutos por semana para 

expressarem significativas diferenças na vertente da saúde mental.  

 

1.2. Barreiras  

Ao nível mundial 60% dos adultos não praticam os níveis mínimos de AF 

considerados necessários para a saúde. O sedentarismo ocupa a maior parte do 

tempo dos indivíduos e daí os efeitos negativos na saúde serem tão significativos 

(World Health Organization [WHO], 2003).  

Cruz e Gomes (1997) consideram ser relevante que a prática desportiva 

seja inovadora e criativa, isto é, faça aumentar nos atletas a impressão de gozo 

e satisfação pelo feito de praticarem desporto. Com efeito, para diminuir o 

sedentarismo é indispensável que as atividades selecionadas sejam aliciantes e 

motivadoras, mas também atingíveis, seguras e integradas nas rotinas do dia-a-

dia. Por exemplo, realizar mais AF nos trajetos diários (e.g., usar a bicicleta ou 

concretizar parte dos percursos a pé) é uma prática universalizada em muitos 

países da Europa (Gomes e Teixeira, 2016). 

No que se refere aos fatores de ordem externa, tais como, custo para a 

prática desportiva, acesso facilitado, falta de companhia, ou falta de tempo real, 
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estes constituem cerca de 40% dos fatores impeditivos para a prática desportiva 

(Gomes e Teixeira, 2016; Juba, 1986). Relativamente aos fatores de ordem 

interna relacionados com o gosto, satisfação, prazer, apetência, e motivação 

para a prática do desporto, Gomes e Teixeira (2016) salientam, entre outros 

obstáculos e constrangimentos, a “privação de interesse” e a “carência de gosto 

pela competição” especificamente nos indivíduos que exprimem uma baixa 

apetência pessoal. Isto pode estar relacionado com o facto de, atualmente, 

atribuir-se mais relevo ao atleta pelas suas vitórias ou derrotas do que, 

propriamente, aos progressos físicos, sociais e emocionais (Cruz e Gomes, 

1997). Assim sendo, sabe-se que, proximamente 45% dos portugueses estão 

pouco motivados para praticar AF regular (Gomes e Teixeira, 2016), sendo que, 

15% da população indica inaptidão física, doença e medo de lesão como razões 

para não praticar AF e desporto.  

 

2. Atividade física adaptada e Desporto adaptado 

Na Constituição República Portuguesa (1976) no seu Artigo 79º, o direito à 

cultura física e ao desporto para todos, que arroga o desporto como fator 

indispensável na formação da pessoa e no desenvolvimento da sociedade, 

destaca especificamente a prática desportiva no indivíduo com deficiência. No 

entanto, Mockeviþieno e Savenkovieno (2012) referem que o número de 

pessoas com deficiência envolvido no desporto adaptado é um terço inferior aos 

que não estão envolvidos. Para além disso, a participação em atividade física de 

caráter regular é inferior à população em geral (Noce et al., 2007). 

Segundo Hutzler e Sherrill (2007), a atividade física adaptada (AFA) é 

definida como um corpo de conhecimento interdisciplinar voltada para 

identificação e solução de diferenças individuais na AF. É uma área profissional 

e um campo académico de estudo que defende a aceitação das diferenças 

individuais e acesso a um estilo de vida ativo, promovendo a inovação e 

prestação de serviços cooperativos, programas e sistemas de capacitação. A 

AFA inclui a educação física, o desporto, a recreação, a dança e as artes 

criativas, a nutrição, a medicina e a reabilitação.  
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Segundo Amiralian et al. (2000), na composição de organizações 

internacionais devotas ao incentivo e à organização de competições desportivas 

voltadas para pessoas com deficiência, consolidou-se o conceito de Desporto 

Adaptado. Desta forma, reconhece-se a relevância do Desporto Adaptado para 

a inclusão destas populações numa comunidade mais equitativa, assumindo-se 

como um dos constituintes da organização social. 

 

2.1. Benefícios e facilitadores 

Van der Ploeg et al. (2004) afirmam que o estilo de vida fisicamente ativo é 

fundamental para as pessoas com deficiência. No que se refere aos benefícios 

ao nível motor, destaca-se a prevenção de problemas relacionados com 

mobilidade e funcionalidade, permitindo uma maior independência no quotidiano. 

Neste contexto, Van der Ploeg et al. (2004) destacam, também, os benefícios ao 

nível da saúde secundária tais como, a prevenção ao nível do risco de doenças 

como arterial coronariana, diabetes mellitus tipo 2, osteoporose, osteoartrite, 

cancro de cólon, hipertensão arterial e obesidade. Do mesmo modo, previne 

também ao nível físico a diminuição da força, da resistência, de flexibilidade e 

melhora os níveis de espasticidade. 

Martin (2013) realça que os benefícios sociais relacionados com atividades e 

desportos de equipa conduzem a uma maior inclusão social, acentuada 

interação social e proporcionadores de novas amizades. Por exemplo, crianças 

com paralisia cerebral e spina bífida, que participaram num projeto desportivo 

adaptado, descreveram a importância de poderem relacionarem-se com outros 

jovens que possuíam deficiência (Freire, 2010). Por outras palavras, a ligação 

estabelecida e vivenciada com outros jovens com deficiência, ajudou a 

experienciarem um sentimento de liberdade ao permitir que fossem eles 

mesmos. No que se refere ao processo de socialização e de integração nos 

diversos meios socioculturais onde se processa a vida quotidiana, Bohnert 

(2016) explica que os indivíduos que praticam desporto adaptado tendem a 

beneficiar socialmente e a processarem, de forma menos custosa, a sua 

integração na sociedade. Com efeito, indivíduos com deficiência que praticam 

desporto, adquirem e possuem melhores ligações e interações sociais do que 

aqueles que não praticam desporto adaptado. Acresce, ainda, o facto das 
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pessoas com deficiência física, envolvidas em desportos, estarem mais 

satisfeitas com as suas vidas do que aqueles que não estão envolvidos 

(MockeviÞieno & Savenkovieno, 2012). 

Quanto aos benefícios de ordem psicológica, segundo MockeviÞieno e 

Savenkovieno (2012) os resultados positivos advindos e proporcionados pelo 

desporto adaptado, referem-se ao bem-estar emocional e social das pessoas 

com deficiência. Ferreira et al. (2011) acrescentam ainda, a presença de 

resultados positivos da prática regular de AF ao nível da saúde mental. Martin 

(2013) acrescenta que o desporto adaptado promove a diminuição da ansiedade. 

Do mesmo modo, MockeviÞieno e Savenkovieno (2012) salientam que nos 

praticantes de desporto adaptado os fatores originadores de stress são mais 

baixos em relação com aqueles que não estão envolvidos. Para além disso, as 

pessoas com deficiência que participam no desporto adaptado, tendem a crer 

mais nas suas capacidades (MockeviÞieno & Savenkovieno, 2012). As pessoas 

com deficiência ao experimentarem uma conceção mais positiva de si, com o 

envolvimento no desporto adaptado demonstram compromisso em atividades e 

papéis relevantes nas suas vidas (Bohnert, 2016). De igual forma, há a realçar o 

facto dos benefícios afetivos da atividade física não se delimitarem apenas a 

amplificar os estados de humor positivos, como o prazer, mas também de 

encurtarem as experiências afetivas negativas (Freire, 2010). 

 

2.2. Barreiras 

Em Portugal, aproximadamente um milhão de pessoas tem algum tipo de 

deficiência e apenas 0,3% são praticantes de AF o que representa cerca de três 

mil atletas registados na (Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes 

[FPDD], 2011). As pessoas com deficiência estão mais expostas aos riscos 

relacionados com a inatividade física uma vez que esta população tende a 

realizar menos AF quando comparada com a população em geral (Rimmer & 

Marques, 2012; Rimmer & Rowland, 2008). As barreiras relacionadas com os 

fatores ambientais referem-se ao ambiente físico, social e atitudinal em que as 

pessoas existem e experienciam as suas vidas (Van der Ploeg et al., 2004). 

Desta forma, estes fatores acarretam impacto sobre os indivíduos, como é o caso 

de infraestruturas, leis e regulamentos, clima, atitudes e ideologias e ainda a falta 
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de competições desportivas apropriadas (Van der Ploeg et al., 2004). O impacto 

das estações do ano pode também influenciar a mudança de perspetiva de 

participação nos desportos, bem como mudar o tipo de desporto e competições 

desportivas disponíveis (Nettleton et al., 2017). Ainda em relação aos fatores 

ambientais, com que se defrontam as pessoas com deficiência, há a assinalar, 

entre outras, os que mais se evidenciam no quotidiano, como a carência de 

transportes para pessoas com deficiência; a pouca disponibilidade e 

acessibilidade de equipamentos e a escassez de instalações desportivas que 

incentivem a pessoa a tornar-se fisicamente mais ativa; a privação de assistência 

e o facto de a pessoa poder estar menos à vontade na AF na companhia de 

pessoas sem deficiência (Van der Ploeg et al., 2004).  

No que respeita aos fatores pessoais, estes são pertença da conjuntura 

particular da vida e inerentes à vida de um indivíduo, abrangendo a subjetividade 

e as particularidades de cada indivíduo. Esses fatores contemplam variáveis 

distintas, tais como o género, raça, idade, condições de saúde, estilo de vida, 

educação, profissão, experiência passada e atual, padrão de conduta geral e 

outras particularidades (Van der Ploeg et al., 2004). Santos (2016) refere, 

também, a dependência de terceiros (i.e., família, amigos) para o auxílio na 

execução de determinadas atividades desportivas. Algumas barreiras pessoais 

importantes estão relacionadas com a escassez de energia, problemas 

financeiros, falta de motivação e de tempo (Nettleton et al., 2017; Van der Ploeg 

et al., 2004). De forma mais específica, e no que diz respeito às barreiras à 

prática desportiva na natação adaptada em pessoas com deficiência intelectual, 

Mariz (2017) destaca os fatores fisiológicos como a obesidade, doenças 

cardíacas e lesões. Também Mariz (2017) refere constrangimentos à prática, 

relacionados com o desinteresse pela AF, a falta de acesso aos programas de 

AF (e.g., escola), o feedback negativo e os conflitos nos treinos, e a falta de 

comunicação com o treinador e colegas de equipa. Segundo Rimmer et al. 

(2004) defendem que a fraca participação de pessoas com deficiência visual em 

atividades físicas pode ser devida à presença de barreiras pessoais e 

ambientais.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0101328917301646#bib0015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0101328917301646#bib0015
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3. Influência da família  

3.1. Desporto 

A família é um agente insubstituível no processo de socialização dos filhos 

ao fomentar a prática da AF regular (Brewer et al., 1993; Byrne, 1993; Alfermann 

& Gross, 1997; Duncan et al., 2015) é especialmente relevante nas) crianças e 

adolescentes, independentemente do género (Eime et al., 2013b). Duncan et al. 

(2015) acrescentam ainda que as crianças com maior apoio dos pais participam 

em mais desportos. Os pais constituem protótipos positivos para os seus filhos, 

ao serem também eles fisicamente ativos. Nesse sentido, as crianças com pais 

mais fisicamente ativos evidenciam um maior apoio parental no desporto, 

possuindo uma maior envolvência no exercício doméstico e níveis mais altos de 

AF. 

O investimento e apoio visível dos pais na prática desportiva dos filhos 

torna-se visível no tempo investido, na disponibilização de transporte para os 

acompanhar e no apoio financeiro à prática (Scanlan & Lewthwaite, 1988; 

Duncan et al., 2015). Todos estes fatores são fundamentais para presenciar e 

enaltecer o envolvimento dos pais no desporto (Eime et al., 2013b). A 

importância do apoio dos pais na participação desportiva é inquestionável, 

porque os desportos juvenis exigem também apoio emocional como por exemplo 

encorajamento e o debate (Brown, 1985; Brustad, 1993; Duncan et al., 2015).  

Como tal, as interdependências positivas estabelecidas com variáveis de 

natureza pessoal, familiares e pares acrescentam novas e mais ricas perceções 

de comportamentos e de ambientes, e daí a necessidade de se apostar 

seriamente nas políticas e programas de saúde pública em prol da AF de jovens 

e adultos, assim como na promoção de atividades físicas entre pais e filhos. Em 

suma, diversos autores (e.g., Eime et al., 2013b; Duncan et al., 2015) são 

unânimes em reconhecerem o apoio dos pais e da família como fator chave que 

afeta a AF dos jovens. Na verdade, os pais podem proteger a juventude, não só 

promovendo esclarecimentos, debatendo atividades, como também ao 

partilharem a AF (Eime et al., 2013b).   

No entanto, Gomes (2011) é de opinião que o papel dos familiares no 

desporto e a sua autoridade sobre os jovens é algo contraditória, pois, se existem 
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numerosos praticantes que referem os pais/familiares como uma fonte de apoio, 

devido ao seu papel decisivo na cooperação a combater as exigências 

transmitidas pelo desporto, outros entendem nestas figuras a origem de tensão 

e mal-estar. A tensão parental é um dos fatores fundamentais que concorre para 

o sentimento do medo de errar, gerado nos jovens atletas o desenvolvimento de 

traços de ansiedade fastidiosos. Isto é, os potenciais benefícios da família podem 

gerar complicações nos próprios atletas, sendo a linha que separa estes dois 

lados inspirada não só pela natureza destas relações, como também pelo modo 

como o atleta avalia o apoio parental (Gomes, 2011). 

Quanto à influência dos familiares no desporto e posicionamento dos pais 

face à atividade desportiva, Smoll et al. (2011) retrata modelos de prática 

desportiva, classificando os comportamentos dos pais da seguinte forma: pais 

desinteressados, pais excessivamente analisadores, pais descontrolados na 

assistência, pais “treinadores de bancada” e pais “super-protetores”. Os pais 

desinteressados são percecionados como afastados de todas as atividades 

relacionadas com a prática desportiva; os pais excessivamente críticos 

distinguem-se pela punição frequente e crítica das condutas dos filhos, assim 

como pelo desagrado face ao rendimento desportivo em competição; os pais 

descontrolados na assistência colocam-se geralmente atrás do “banco” de 

suplentes, ou em zonas onde consigam ter maior acessibilidade ao recinto 

desportivo, exibindo comportamentos verbais grosseiros endereçados aos 

árbitros e/ou adversários; os pais, “treinadores de bancada”, à semelhança dos 

anteriores, também se situam perto do “banco”, de onde enviam informações aos 

atletas. Maioritariamente, podem ser encaminhadas para o seu filho, caso esteja 

em competição, conseguindo diversas vezes convergir com as instruções dadas 

pelo treinador. Por fim, os pais super-protetores que, atormentados pelos riscos 

da competição e do treino, ameaçam afastarem o seu filho da prática desportiva 

(Byrne, 1993; Gomes, 2011).  

A título de exemplo, Silva (2018) reportou situações muito negativas como 

é o caso de ofensas à arbitragem e o facto de os pais interferirem nos métodos 

dos treinadores. Estas situações são um mau exemplo perante a autoridade e 

demonstração de falsa educação face aos atletas. O autor citado anteriormente 



Revisão de Literatura 

18 
 

acredita que o desporto serve como “bengala” educacional, constituindo uma 

outra voz para além da dos pais e da escola. 

 

3.2. Desporto adaptado 

De acordo com a perspetiva de Shields e Synnot (2016) , os pais são os 

principais protetores da criança com deficiência e o valor que os pais atribuem à 

AF é indicador do nível de participação de seus filhos e dos benefícios 

reconhecidos na AFA. Corroborando esta opinião, Greguol et al. (2015) num 

estudo realizado na área da deficiência visual, referem-se ao apoio parental 

como fundamental para a AF dos jovens, incluindo as pessoas com deficiência. 

O suporte parental está fortemente relacionado com a AF, sendo que os jovens 

com baixo apoio parental têm níveis de atividade física baixos. Desta forma, 

George et al. (2011) reforçam a importância do papel a desempenhar pelos pais 

dado que o desporto adaptado é, acima de tudo, uma correlação forte com o seu 

apoio, mais do que a mera participação dos pais na AF.  

George et al. (2011)  salientam que os pais são modelos, criando um 

ambiente familiar que fortalece o comportamento desejado e admissível em 

relação às normas sociais, ou seja, níveis mais elevados de coesão familiar (i.e., 

participação em atividades físicas em conjunto), estimula mais e diversificadas 

atividades físicas, assim como novas e diferentes opções alimentares saudáveis 

e um ambiente familiar saudável. Todos estes fatores são muito marcantes pois, 

na generalidade dos casos, os pais são os primeiros agentes e potenciadores de 

oportunidades e de apoio para a participação na AF. Ainda nesta ordem de 

ideias, Shields e Synnot (2016) destaca o esforço realizados pelas famílias 

promovendo a participação nas atividades físicas e a disponibilidade de meios 

(e.g. transporte, dinheiro).  

No entanto, geralmente, os pais referem o quão trabalhoso pode ser 

cuidar de uma criança com deficiência, e isso é observado na exaustão e no 

desafio de gerir o tempo incluindo a AF na agenda familiar. Por outro lado, no 

desporto adaptado os pais/familiares são o suporte de crescimento cognitivo da 

criança e, como tal, as reações iniciais manifestadas dos pais com uma criança 

com deficiência, usualmente estão relacionadas com sentimentos negativos, 
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como ansiedade, choque, desespero, evasão, raiva, culpa e desamparo (Boyraz 

& Sayger, 2011). De salientar, igualmente, o facto de alguns pais exprimirem 

dúvidas quanto à capacidade dos seus filhos para participar na AF e na 

inquietação manifestada com a segurança dos mesmos. Para além disso, 

existem evidências de que quanto mais grave é a deficiência menor o apoio 

parental para a AF, o que pode estar relacionado com sentimentos de 

superproteção ou da falta de comunicação sobre as possibilidades e 

capacidades dos jovens (Shields & Synnot, 2016). 

Por último, Van der Ploeg et al. (2004) realçam a importância da influência 

social, abrangendo a apreciação de familiares, amigos, colegas e profissionais 

de saúde e a própria apreciação global na sociedade. Shields e Synnot (2016) 

descrevem a necessidade de se estabelecer sinergias entre os provedores de 

atividades, os concelhos locais, as escolas, os grupos de deficiência e o setor da 

saúde com os pais/familiares para que se melhore o auxílio entre os mesmos 

para a prática de AF destinada a crianças com deficiência.  

 

4. Estratégias centradas na família para aumento do 

rendimento desportivo 

4.1.  Desporto 

São diversas as estratégias direcionadas para os pais no sentido de estes 

terem uma participação positiva no rendimento desportivo dos filhos. Neste 

contexto, Gomes (2011) refere a necessidade de realizar uma reunião entre o 

treinador e os pais, a ser levada a cabo no início da temporada desportiva, 

acreditando que este tipo de estratégia pode contribuir em três áreas: i) no 

esclarecimento das expetativas do treinador em relação à equipa e ao desporto 

e formação desportiva; ii) na divulgação de documentos sobre as metas a 

alcançar com a equipa e os atletas; e iii) na preparação dos pais sobre a sua 

função na progressão e desenvolvimento dos filhos.  

Na prática, esta tipologia de reuniões entre o treinador e familiares dos 

atletas tem em vista, essencialmente, evitar algumas das razões negativas, 

supracitadas anteriormente, e desenvolver a qualidade da experiência 
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desportiva que é proposta às crianças e jovens (Gomes, 2011). O motivo pelo 

qual se crê ser relevante unir os dirigentes neste tipo de reunião deve-se ao facto 

de se admitir que, atualmente, a divulgação de atividades desportivas salutares 

e apropriadas aos atletas só se alcança a partir do momento em que quem está 

no poder tem a perceção das especificidades do desporto. Logo, pouco importa 

favorecer programas desportivos direcionados para o lazer e recreação dos 

praticantes, quando as organizações desportivas despertam a competitividade 

entre eles, considerando como critérios de sucesso as classificações alcançadas 

nas competições (Gomes, 2011). 

  Em relação ao papel do psicólogo, Gomes (2011) refere que este 

profissional tem um papel importante em diferentes partes da reunião, 

nomeadamente no debate sobre as vantagens e benefícios psicológicos do 

exercício físico; motivos e razões que conduzem os jovens ao desporto e, por 

fim, na abordagem das atitudes e condutas parentais mais importantes. Contudo, 

considerando que estas duas pessoas (i.e., dirigentes e psicólogo) podem não 

estar presentes, cabe ao treinador abordar os seguintes pontos: a) objetivos do 

desporto; b) razões de adesão à prática e afastamento do desporto; c) direitos 

dos jovens desportistas; e, d) papéis, cargos e condutas parentais. Como 

requisitos indispensáveis para o sucesso deste encontro torna-se necessário a 

criação de uma envolvência de confiança entre todos os participantes, de forma 

a que uma clara e produtiva análise dos vários assuntos propostos aconteça. 

Portanto, mais do que o compromisso de acompanhar a prática, interessa, a 

eficácia dos novos meios de comunicação entre todos os intervenientes, que 

podem (e devem) ser rentabilizados ao longo da época desportiva (Gomes, 

2011).  

No que se refere aos objetivos sobre os papéis, responsabilidades e 

comportamentos dos pais, Gomes (2011) destaca: a) ponderação sobre a 

relevância do apoio parental; b) deliberação das posturas face ao desporto; c) 

exibição dos efeitos negativos da tensão parental; e, d) propagação de 

estratégias de comunicação a adotar pelos pais em relação aos filhos. Com base 

nestas sugestões e orientações, aborda-se a atitude dos pais perante a escolha 

e o grau de empenhamento dos filhos no desporto, sendo particularmente 

notável o debate entre os diferentes agentes desportivos e o alerta para os riscos 
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do exagero de reconhecimento dos pais quanto à atividade desportiva. 

Complementarmente, o psicólogo deve simplificar as indicações sobre os efeitos 

da pressão parental em diversos domínios psicológicos, como seja, na 

ansiedade, autoconceito e autoconfiança dos atletas (Gomes, 2011).   

Os praticantes que expressam demasiada ansiedade competitiva 

influenciam também a atitude dos pais/familiares que os acompanham, 

características estas que se destacam por: a) queda “natural” para estados 

ansiosos ou nervosos; b) diminuição da autoestima; c) pouca esperança em 

abranger bons resultados para si e para a equipa; d) medo de fracassar; e) 

frequentes inquietações com as expetativas dos adultos e apreciações de 

terceiros (e.g., treinador, pais); f) decrescimento da satisfação com o rendimento, 

quer ganhe ou perca a competição; e g) a opinião de que é elementar praticar 

desporto devido às expectativas dos pais (Gould et al., 1983; Cruz & Gomes, 

1997; Fredricks & Eccles, 2005; Hellsted, 2005; Weinberg & Gould, 2015). 

De seguida, deve-se abordar os fatores fundamentais de risco ligados à 

exaustão dos jovens, esclarecendo os pais sobre os indicadores e sintomas 

desta temática, com atenção especial sobre os seguintes aspetos: a) emoções 

no limite devido ao exagero de treino; b) expetativas excessivamente altas 

aplicadas por terceiros (e.g., treinador) ou pelo próprio atleta no que diz respeito 

ao rendimento desportivo a alcançar; c) a ideia de que “ganhar é a única coisa 

que importa!”; d) atitudes parentais orientadas para a competição e para os 

resultados desportivos; e) métodos de treino muito extensos e com pouca 

variedade; f) práticas de treino contraditórias e inconsistentes; g) lesões que se 

devem à superabundância de treino; h) exigências de tempo e trabalho 

desmedido; j) ligação com pais apoiada nos resultados e acontecimentos 

desportivos; e, k) inclinação para o perfecionismo (Coakley, 1992; Cresswell & 

Eklund, 2007; Goodger et al., 2007; Gould & Dieffenbach, 2002; Gustafsson et 

al., 2007; Raglin & Wilson, 2000).  

Assim sendo, segundo Cruz e Gomes (1997) é indispensável explicar 

diretrizes e metas concretas a serem implementadas continuamente nos treinos, 

de modo a que a atividade desportiva constitua uma experiência saudável, de 

desenvolvimento e melhoramento, não só como atletas, mas também como 

pessoas. Por outro lado, os pais devem adotar conhecimento dos símbolos de 
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alerta que apresentam a eventualidade de estarem a responsabilizar-se, 

excessivamente, pela prática desportiva (Gomes, 2011).  

Neste sentido, é indispensável consagrarem peculiar atenção às 

seguintes situações: a) excessiva inquietação com os resultados das 

competições; b) inclinação para contestar com o treinador, comparativamente, 

as habilidades competitivas e a maneira como direciona os treinos e as provas; 

c) descoberta do afastamento de satisfação da atividade desportiva por parte do 

filho; d) eventualidade de serem “convidados” pelo treinador, ou dirigentes, a 

abandonarem, enquanto assistem aos treinos e competições; e) tentativas de 

obrigarem os filhos a treinarem “horas extras” (American Sport Education 

Program, 1994). Em contrapartida, os seguintes comportamentos e atitudes são 

mais recomendados e aconselhados durante as competições desportivas: a) 

manter-se na zona reservada aos espetadores; b) evitar “aconselhar” o treinador 

acerca do modo de dirigir a equipa; c) não fazer comentários sobre os 

treinadores, árbitros e atletas; d) não assumir o papel de “treinador” do filho nas 

competições; e) evitar condutas não saudáveis (e.g., fumar, beber álcool.); f) 

conter as emoções (particularmente as negativas); g) servir de apoio à equipa 

do filho; h) divulgar interesse, regozijo e apoio; i) exibir vontade de colaborar com 

o treinador, dirigentes e árbitros; e, j) mostrar consideração pelo modo como o 

treinador, dirigentes e árbitros orientaram as competições e os treinos (Martens 

& Seefeldt, 1979). 

Para finalizar, e como forma de favorecer uma melhor relação entre pais 

e filhos, destaca-se um conjunto de instruções e sugestões práticas dirigidos aos 

pais, nomeadamente: a) o estímulo à prática desportiva, alicerçada no 

divertimento e aprendizagem de novas capacidades; b) compreender o que o 

filho pretende do desporto e apoiá-lo a conseguir esses objetivos; c) demarcar o 

momento em que deve começar a fazer desporto e assegurar se há um bom 

ambiente no clube; d) atestar acerca das qualificações do treinador; e) preservar 

a vitória e o sucesso desportivo como um objetivo a conseguir a longo prazo e 

estimular o filho a fazer o mesmo; f) encorajar o jovem a assumir 

responsabilidades para com a equipa e o treinador; g) usar a disciplina apenas 

quando imprescindível; h) não interferir no trabalho do treinador; e, j) transmitir 
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ao treinador as informações fundamentais sobre o estado de saúde do filho 

(American Sport Education Program, 1994). 

Em suma, é indispensável implementar um método contínuo que solicita 

a atenção e o esforço de todas as partes, no sentido de se transportar 

eficazmente uma determinada mensagem sobre o que deve ser uma prática 

desportiva com objetivos de formação desportiva. Daí, ser fundamental a criação 

de uma comunicação verdadeira e aberta, de modo a que todas as partes 

possam mostrar as suas opiniões, expetativas, medos e resoluções. (Petchers 

et al., 1987; Gomes, 2011). Sendo, seguramente, este o caminho a seguir, não 

só para criar atletas de sucesso, mas especialmente, para possibilitar o 

desenvolvimento e crescimento de pessoas felizes e concretizadas, consigo e 

com os outros (Gomes, 2011).  

 

4.2. Desporto adaptado 

 No que se refere às estratégias dirigidas para os pais no âmbito do 

desporto adaptado, Boyraz e Sayger (2011), explicam que há formas de 

fortalecer os projetos de intervenção que promovam as aptidões parentais, 

aumentando os repertórios de confronto dos pais de crianças com deficiência, e 

identificando os fatores que provocam um impacto positivo na autoeficácia 

paterna dos pais das crianças com deficiência. 

 Decorrente da investigação de Boyraz e Sayger (2011) sobre esta 

temática colocam-se as seguintes questões: qual o meio circundante mais 

benéfico para a pessoa com deficiência (emoções conduzidas pela pessoa com 

deficiência/familiares e vice-versa)?; qual o meio social que é fundamental para 

a pessoa com deficiência (apoio familiar e conhecimento do profissional 

responsável pela AF e a atitude dos outros em relação à deficiência)?; qual o 

nível de interferência do familiar na AF (e.g., presença, conhecimento sobre os 

colegas,)?; qual a posição a adotar perante o treinador/professor da pessoa com 

deficiência (permanecer perpetuamente em contacto, reuniões)?. Estas 

questões devem ser analisadas com o intuito de identificar quais as melhores 

estratégias que os pais devem adotar para o melhor rendimento desportivo. Isto 

porque, em muitos casos, as pessoas com deficiências são sumariamente 
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dispensadas da participação (Boyraz & Sayger, 2011). Assim sendo, a educação 

é a chave para mudar opiniões preconcebidas dos pais e respetivas atitudes.  

 Com efeito, constata-se que os pais de uma criança com deficiência são 

os melhores defensores dos seus filhos e, como tal, podem começar o processo 

de educação com os dirigentes dos clubes. Para Moran e Block (2010) uma 

forma de educar os pais sobre estratégias, é utilizá-los durante o treino e 

melhorar o conflito deles com os treinadores. Os pais e funcionários podem 

assistir aos jogos de treino com mudança de atitudes e, assim, terem uma melhor 

ideia sobre o efeito que as suas mudanças têm na segurança e no fluxo dos 

jogos para os seus filhos e treinadores. Os pais e treinadores também podem 

"ajustar" as mudanças e criar as estratégias necessárias para o melhor 

rendimento dos mesmos. Ao longo do processo, os pais e treinadores serão mais 

suscetíveis a modificações, pois já é habitual lidar com as mesmas.  

 A título de exemplo, Moran e Block (2010) incluíram uma menina de 

doze anos, com deficiência intelectual e motora, numa liga de softbol. Os autores 

referidos anteriormente convocaram os treinadores para uma reunião explicando 

as habilidades e deficiências da menina. Assim, realizou-se um debate com 

treinadores e pais sobre as estratégias a serem implementadas, que permitiriam 

que essa menina fosse bem-sucedida, sem afetar negativamente o jogo para os 

seus companheiros de equipa e adversários. No fim de cada temporada os 

treinadores e os pais reuniram para discutir possíveis mudanças de regras ou 

preocupações de segurança que precisavam de ser abordadas para garantir 

uma participação segura para todos os participantes para o próximo ano. Moran 

e Block (2010) reconhecem que muitos treinadores dedicam grande parte do seu 

tempo e energia para treinar a equipa e poucos têm tempo para lidar com os 

pedidos crescentes de incluir uma criança com deficiência intelectual na equipa. 

Uma situação, como a descrita acima, poderia ser facilmente abordada nesta 

reunião anual e incentivaria os treinadores e pais a serem pró-ativos na 

abordagem. Os pais poderiam ser encorajados a participarem na reunião e 

usarem esta plataforma para discutir problemas com a competição e ajudar 

propondo um plano funcional e prático, em função dos recursos do 

treinador/competição. Esta abordagem proativa aumenta a probabilidade de a 

criança ser capaz de participar com sucesso e minimizar o esforço. 
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5. Motivação 

A motivação atua quando uma pessoa se desloca com intuito de atingir um 

certo objetivo. No entanto, a motivação não pode ser estimada como prodígio 

único, ou seja, as pessoas não têm apenas quantidades diferentes de motivação, 

mas também diferentes tipos de motivação, variando o nível e a orientação (Ryan 

& Deci, 2000a). 

Segundo Deci e Ryan (1985), a teoria da autodeterminação, é relativa à 

motivação e ao carácter das pessoas que adotam métodos percecionados, 

destacando a satisfação das necessidades e a relevância dos meios internos 

para a progressão do caráter, bem-estar e autorregulação comportamental 

(Ryan et al., 1997). Esta teoria demonstra, ainda, que é fundamental um 

entendimento do comportamento destinado ao objetivo, como do 

desenvolvimento psicológico e do bem-estar, com intuito de entender as 

carências que afetam o processo regulatório da pessoa na busca dos seus 

objetivos, pois, estas carências são fundamentais para a integridade, bem-estar 

e para o desenvolvimento psicológico (Ryan & Deci, 2000b). Estas carências, de 

acordo com a teoria da autodeterminação, designam-se carências psicológicas 

básicas e relacionam-se com necessidade de competência, autonomia e de 

relacionamento. A competência apoia-se na forma como uma pessoa se sente 

eficiente nas intervenções contínuas com o ambiente social que está exposto, 

experienciando oportunidades onde possa exprimir as suas capacidades. A 

necessidade de competência propõe a estas pessoas a indagarem desafios para 

as suas capacidades (Ryan & Deci, 2000b). Ainda, Gravito (2007) sustenta 

também a existência de competência, que enfatiza os aspetos motivacionais por 

parte do indivíduo. Por outras palavras, a competência compreendida é um 

constructo que afeta diretamente a motivação, a autoavaliação e o progresso 

social dos indivíduos, distinguindo-se de autoconceito, pois é o constructo 

motivacional que alude à opinião dos indivíduos em ser competente e 

desempenhar a tarefa com sucesso. 

A amotivação determina-se por escassa intenção em concretizar uma 

determinada ação onde a pessoa não age ou age de maneira passiva. A 

amotivação advém do sentimento de inaptidão em conseguir os resultados 
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pretendidos quer por escassez de possibilidade, por escassez de perceção de 

competência ou por escassez de valorização da atividade (Ryan & Deci, 2000b). 

Em termos sucintos, a motivação pode ter duas origens: intrínseca e 

extrínseca. A motivação intrínseca delimita-se de duas formas: participação 

voluntária numa atividade manifestando-se pela falta de retribuições ou tensões 

externas e participação numa atividade pelo interesse, satisfação e prazer que 

conseguem nesse empenhamento (Vallerand et al., 1986). Assim, os 

comportamentos motivados intrinsecamente têm por princípio o divertimento, 

prazer e satisfação, isto é, o prazer é resultante somente da atividade e não de 

recompensas extrínsecas (Biddle et al., 1999). Ainda, na perspetiva de Gravito 

(2007), a motivação intrínseca numa dada atividade altera em função do controlo 

pessoal, opção (i.e., autodeterminação) e capacidades (i.e., competências) que 

os sujeitos percecionam nessa atividade. É também sugerido que qualquer 

evento ou ocorrência que possa afetar a perceção de aptidão ou de 

autodeterminação de um indivíduo trará mudanças nos seus níveis de motivação 

intrínseca.  

Por seu lado, a motivação extrínseca destaca-se pelo conjunto variado de 

comportamentos que são feitos tendo por apoio um demarcado fim, que não o 

distinto divertimento e prazer pela atividade (Pelletier et al., 1995). Com efeito, 

quando as compensações e/ou pressões externas são retiradas, a motivação 

tende a reduzir em função da privação de um interesse intrínseco (Biddle & 

Mutrie, 2008). Ainda, segundo Biddle e Mutrie (2008), a motivação extrínseca é 

estimada como a forma menos autónoma, distinguindo-se pela motivação em 

prol de recompensas, para evitar efeitos negativos ou modestamente para saciar 

determinadas exigências sociais. A regulação introjetada circunda a resolução 

de impulsos opositivos e os comportamentos consequentes deste tipo de 

motivação extrínseca resultam de tensões internas como a ansiedade (Pelletier 

et al., 1995) ou do anseio em atingir reconhecimento social (Ntoumanis, 2001). 

A regulação identificada comprova a valorização criteriosa de uma meta 

comportamental onde a ação é fundamental para a pessoa (Ryan & Deci, 

2000b). Ainda, a regulação integrada é a maneira mais autónoma de regulação 

externa de um comportamento, expondo particularidades idênticas às da 

motivação intrínseca, distinguindo-se por se realizar com vista à realização de 
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objetivos pessoais e não pelo prazer de praticar determinada atividade (Ryan & 

Deci, 2000b). 

No que respeita, às orientações motivacionais existem duas vertentes: 

orientação para o ego e orientação para tarefa. A orientação para o ego, 

caracteriza-se por uma preocupação predominante dos indivíduos em 

demonstrarem elevada capacidade perante os outros e acreditarem que a 

competência é referenciada externamente (Chi & Duda, 1995). Já orientação 

para a tarefa, caracteriza-se pela vontade e predisposição para a aprendizagem 

de novas competências, em que o indivíduo acredita que a competência é 

demonstrada sempre que a aprendizagem e a mestria são alcançadas e quando 

é despendido muito esforço (Williams, 1994). 

 

5.1.  Motivação para o Desporto 

 Segundo Gravito (2007), uma inquietação elementar dos investigadores, 

empenhados em otimizar a motivação dos indivíduos no contexto desportivo e o 

impacto do bem-estar físico na população, é a perceção dos diferentes 

processos motivadores que delimitam os níveis de empenhamento num qualquer 

contexto desportivo. Assim, Gravito (2007) salienta que a perceção de 

competência física é crucial no contexto da AF, dado que esta influência quer na 

motivação intrínseca, quer o intento de participar em atividades físicas no futuro. 

A motivação extrínseca tem estado associada à competição, pois os atletas 

conseguem receber feedback durante a mesma, situação que pode trazer 

benefícios no desenvolvimento da sua motivação extrínseca. No entanto, a 

mesma situação pode igualmente lesar a motivação intrínseca dos atletas (Tauer 

& Harackiewicz, 1999). As aspirações de vida têm uma consequência mediadora 

na relação entre a participação no desporto recreativo e competitivo e o bem-

estar psicológico. Além disso, os praticantes de desporto recreativo apresentam 

uma preferência por aspirações de vida intrínsecas em comparação com 

participantes competitivos e relatando maior bem-estar psicológico (Eime et al., 

2013b). 

Por sua vez, Sullivan e Kent (2003) argumentam sobre a motivação 

extrínseca no contexto desportivo, que se foca na conservação de um estilo de 
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liderança firme. Esta tem benefícios no progresso da motivação intrínseca dos 

atletas praticantes de desporto, sabendo que extrinsecamente estes são 

extremamente influenciados pelos seus treinadores. Desta forma, um dos 

constructos que parece influenciar a prestação desportiva para além dos tipos 

de motivação existentes, é a perceção de competência (experiência desportiva 

fora do clube/instituição). Quantos mais anos de prática desportiva, mais altos 

serão os níveis da competência (Gravito, 2007). Também, Gravito (2007) refere-

se a relevância da perceção de competência como um constructo crucial no 

prognóstico da motivação autodeterminada, explicando uma relação negativa 

entre a perceção de competência e a motivação, pelo que quando os sujeitos 

percecionam numa visão social, uma falta de aptidão num dado domínio, poderá 

implicar uma diminuição dos níveis de motivação, causando o abandono da 

prática desportiva como forma de diminuir essa exposição social e 

descontentamento com a sua prestação motora. Esta que, segundo Gravito 

(2007), afeta o funcionamento cognitivo através da ação conjunta das operações 

de processamento de informação e da motivação, assim como delimitam o nível 

de motivação, refletindo-se na porção de esforço aplicado para conseguir um 

objetivo e no tempo que perseverarão em face dos obstáculos. Desta forma, 

quanto mais forte a crença nas capacidades pessoais, maior e mais longos serão 

os esforços. O abandono da prática desportiva é resultante do fraco equilíbrio da 

teoria de autodeterminação (Bandura, 1993). 

Weinberg e Gould (2015) referem que os atletas autoconfiantes raramente 

abandonam a prática e encaram os desafios com uma motivação extra. Assim 

os objetivos a longo prazo definidos para os treinos, como são demasiado vagos 

poderão resultar numa falta de motivação no presente e, como tal, objetivos 

definidos a curto prazo são fundamentais para o aperfeiçoar o desempenho dos 

atletas. Desta forma, atletas autoconfiantes, atingem mais rapidamente a 

excelência desportiva, sendo necessário intervir nos momentos pré-competição 

de forma a aumentar a motivação dos atletas (Vasconcelos-Raposo, 2003). 

Desta forma, a motivação por excelência é vista como a pré-disposição do atleta 

para concordar ou rejeitar determinado posicionamento na competição (dirigido 

pelo seu treinador), afetando a ânsia de se ser cada vez melhor. Assim, se por 

um lado a motivação para o treino foca o reconhecimento do trabalho como 
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ferramenta para conseguir a excelência desportiva, a motivação para a 

competição tenderá somente para passar pela ambição em conseguir uma 

determinada classificação (Tauer & Harackiewicz, 1999). Assim, nas atividades 

desportivas cada indivíduo norteia-se segundo duas disposições motivacionais: 

o movimento de buscar sucesso e o movimento de se esquivar do fracasso. 

Dessa forma, um programa de atividades desportivas deve adequar-se a essa 

alteração, objetivar essa motivação, de forma a colaborar e presentear estas 

atividades prazerosas e inclusivas para os atletas (Cardoso et al., 2010). 

Weinberg e Gould (2015) referem a personalidade e a motivação dos atletas, 

sendo que, os atletas excessivamente motivados para atingir o sucesso, têm 

tendência a criar objetivos mais realistas, mas desafiadores para eles, ao inverso 

dos atletas com baixa motivação, que sugerem desafios mais fáceis de 

concretizar, de forma a fugir aos impedimentos. Weinberg e Gould, (2015) 

argumentam que a instigação ao compromisso é elementar por parte dos 

treinadores procurando, assim, estímulo ao progresso e especialmente ao 

fornecimento de feedbacks, de forma persistente.  

Partindo do pressuposto que os diferentes atletas têm diferentes níveis de 

motivação, o Modelo de Nicholls (1984), determinou três tipos de motivação: 

motivação orientada para o resultado; motivação orientada para a tarefa; e 

motivação orientada para a aprovação social. No que se refere aos objetivos de 

realização, Nicholls (1984) refere que os indivíduos são motivados para 

demonstrarem elevados níveis de capacidade e para evitarem a demonstração 

de baixos níveis de capacidade. Segundo estas perspetivas, as conceções de 

capacidade pessoal dos indivíduos baseiam-se em dois tipos de orientação. Uns 

baseiam-se na sua competência, capacidade e sucesso, recorrendo a critérios 

normativos e a processos de comparação social (por exemplo ter melhor 

rendimento que os colegas), outros consideram a sua capacidade e competência 

em consequência de objetivos auto referentes e pessoais (por exemplo melhorar 

o rendimento pessoal, relativamente ao jogo anterior). Na orientação para o ego 

no contexto desportivo, a preocupação central é a obtenção de uma performance 

superior à dos outros, sentindo-se o indivíduo com mais sucesso, sobretudo se 

conseguir esse resultado com pouco esforço (Chi & Duda, 1995). Já na 

orientação para a tarefa, a avaliação da demonstração de competência é 
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autorreferenciada e o indivíduo é persistente, mesmo quando confrontado com 

dificuldades ou até com a derrota. Isto deve-se ao facto de os indivíduos 

perceberem o sucesso no desporto como sendo conseguido pelo esforço e 

cooperação (Williams, 1994). Duda e Nicholls (1992) defende que também os 

sujeitos com elevados                                                                                                                                                                                

índices de orientação para a tarefa percecionam em termos do esforço 

despendido e do progresso das suas competências, capacidades e rendimentos, 

níveis de sucesso produtivo. Desta forma os fatores disposicionais são a 

propensão do indivíduo, para o envolvimento na tarefa ou ego numa atividade 

específica de realização, sendo possível um indivíduo manifestar uma elevada 

orientação para a tarefa e para o ego, numa situação específica (Nicholls, 1984). 

A motivação para a prática desportiva engloba, assim, vários fatores: 

pessoais, situacionais, tendências consequentes, reações emocionais e 

comportamento de performance (Cardoso et al., 2010). Segundo Burton e 

Raedeke (2008), reflete-se em três comportamentos: as seleções dos atletas, o 

esforço e a persistência com vista a obter os seus objetivos. Ainda segundo 

Pelletier et al. (1995) a motivação situa-se no meio dos dilemas mais aliciantes 

e estudados na área do desporto, tanto no respeitante aos contextos sociais, 

como quanto aos fatores comportamentais. Ainda, Hoyle e Leff (1997) no que se 

refere aos pais/familiares afirmam que estes assumem os papéis de 

motivadores, facilitadores na vida do jovem atleta. 

 

5.2.  Desporto adaptado 

Cardoso et al. (2010) afirmam que a motivação está relacionada, 

naturalmente, com a individualidade de cada um, pois cada um tem a perceção 

do ambiente que o cerca, perceção que pode alterar-se de acordo com a 

personalidade de cada, conseguindo haver, assim, reações diferentes perante 

situações idênticas. Assim, o fator mais importante para principiar e permanecer 

no desporto adaptado é a motivação de cada indivíduo (Cardoso et al., 2010).  

Esta realidade despoleta o interesse sobre quais os agentes de 

socialização que desempenham um papel predominante na motivação dos 

praticantes com deficiência para a prática desportiva, tanto em termos de 
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iniciação como ao longo da sua carreira desportiva. Assim, Freire (2009) defende 

que quem exerce uma influência decisiva na motivação para a prática desportiva 

adaptada, são os amigos com deficiência (71,3%), seguindo-se os amigos sem 

deficiência (26,3%), os familiares (25%), o treinador (22,5%), o grupo desportivo 

ou associação de indivíduos com deficiência (20%), os terapeutas (5%), os 

professores (3,8) e os colegas e funcionários da escola (1,3%). No geral, os 

conjugues (97,6%) são os agentes de socialização que mais desempenham um 

papel relevante na motivação dos praticantes com deficiência para a prática 

desportiva adaptada, ao longo da sua carreira desportiva, seguindo-se a 

instituição familiar e a instituição desportiva, com idênticas percentagens 

(42,5%). A instituição escolar e hospital provocam, por sua vez, uma influência 

diminuta na motivação das carreiras desportivas (5,1% e 5%, respetivamente). 

Ainda nesta sequência de ideias, Freire (2009) realça que os praticantes cuja 

deficiência é congénita ou adquirida expõem disparidades. No caso dos 

praticantes com deficiência congénita, o clube desportivo exerce maior 

motivação ao longo da carreira desportiva dos atletas do que a instituição 

familiar, enquanto nos praticantes com deficiência adquirida sucede-se o oposto. 

Segundo Palla (2001), para a criança, a noção de motivação para iniciar 

e continuar no desporto dependem do apoio da família. Os pais/familiares 

normalmente ficam orgulhosos pelos seus filhos/familiares e pelas suas 

realizações pessoais. Os sentimentos são espontâneos porque os 

pais/familiares sabem que, os seus filhos/familiares estão preparados (ou estão 

a ser) para viver uma vida de desafios onde os limites são superados. Quando 

começam a ter sucesso no desporto, a sociedade reconhece que além de um 

atleta, o indivíduo é um cidadão potencialmente representante do orgulho da 

instituição de filiação (e.g., clube, cidade, estado ou país). Bastos e Martin (2015) 

defendem a importância de entender os fatores motivacionais que alicerçam a 

participação desportiva de atletas com deficiência intelectual com o intuito de 

ajudar pais/familiares, treinadores a fornecer, apoiar e conservar um clima 

motivacional adequado de maneira a despertar a motivação para a prática 

desportiva. Desta forma, os pais/familiares que apoiam as pessoas com 

deficiência têm um papel crucial no contexto desportivo, podendo traduzir-se 

num resultado positivo ou negativo na motivação dos filhos/familiares. Sendo 
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que, estas pessoas não iniciam a prática desportiva por iniciativa própria, torna-

se crucial que os pais/familiares que os apoiam, fortaleçam atitudes positivas no 

que se refere ao desporto, de forma a manter os atletas motivados (Bastos & 

Martin, 2015). 
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Capítulo III – Estudo Empírico: “Influência Parental no Desporto 

Adaptado: estudo centrado na perspetiva dos pais”



Revisão Literatura 

 
34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo Empírico 

35 
 

1. Introdução  

O interesse científico sobre o envolvimento parental no desporto adaptado 

tem sido um tema bastante discutido por diversos autores (George et al., 2011). 

Parece existir algum consenso no que se refere ao reconhecimento do papel dos 

pais tanto numa perspetiva positiva, representando os pais uma fonte de apoio 

na adaptação a novos contextos, ou numa perspetiva negativa com os pais a 

significarem uma fonte de problemas, devido à pressão adicional que exercem 

sobre o desempenho desportivo (George et al., 2011). 

 Van der Ploeg et al. (2004) referem que existem variações significativas no 

tipo de participação dos pais na atividade desportiva dos filhos/familiares, 

variando desde um baixo empenho até ao empenhamento excessivo. Num baixo 

empenhamento comanda a privação de investimento emocional, financeiro e 

funcional na prática desportiva. O empenhamento moderado é determinado por 

uma atitude diretiva em termos desportivos, mas com flexibilidade suficiente para 

envolver os atletas no procedimento de tomada de decisão. Por último, o 

empenhamento excessivo carateriza os pais/familiares que aparentam saciar as 

suas necessidades pessoais através da prática desportiva dos filhos/familiares. 

Cada uma destas formas de viver o desporto acomodam atitudes e 

comportamentos distintos por parte dos pais face à atividade desportiva.  

Deste modo, é fundamental analisar os efeitos da influência parental nos 

filhos/familiares, através dos processos de aprendizagem que tanto podem 

promover condutas adequadas como desadequadas face ao desporto (Cobb & 

Alwell, 2009). Os autores referidos anteriormente defendem que, apesar de 

existirem alicerces para a anuência da presunção de ligação entre a valorização 

que os pais/familiares fazem da atividade desportiva e as atitudes que os 

filhos/familiares desenvolvem acerca do desporto, a verdade é que ainda há 

poucos estudos que tornem mais clara a natureza desta relação e o verdadeiro 

impacto dos pais sobre os sentimentos de competência e sistema de valores dos 

filhos. Assim sendo, esta lacuna ao nível do conhecimento conduz a dificuldades 

no entendimento da participação e envolvimento dos pais na atividade desportiva 

dos filhos e, evidentemente, no modo como estes últimos percecionam o apoio 

e ajuda parental. A esta dificuldade acresce, ainda, o facto de existirem poucos 



Estudo Empírico 

36 
 

instrumentos de avaliação que analisem os comportamentos parentais, tanto ao 

nível nacional como internacional (Gomes & Zão, 2007). Estas lacunas são ainda 

mais evidentes no que se refere à investigação sobre a influência parental no 

desporto adaptado.  

Uma outra área de investigação relacionada com empenhamento parental e 

a experiência desportiva dos atletas, é a orientação motivacional que os pais 

desenvolvem e os objetivos que definem para a prática desportiva dos filhos 

(Gravito, 2007). Desta forma, é necessário perceber de que forma a influência 

parental conseguirá regular as razões que os filhos apresentam para a prática 

desportiva. Especificamente, é necessário identificar os objetivos centrados no 

rendimento desportivo e os objetivos centrados na melhora gradual das 

competências atléticas (Shields & Synnot, 2016). Assim, um funcionamento mais 

centrado no ego (i.e., no rendimento) exprime a tendência para a confrontação 

social das competências e dos resultados desportivos conseguidos, advindo 

daqui a justificação dos critérios de progressão e sucesso (Cardoso et al., 2010).  

No que respeita à investigação na área da motivação, é possível identificar 

uma diversidade de estudos (Van der Ploeg et al., 2004; MockeviÞieno & 

Savenkovieno, 2012; Gravito, 2007) que caraterizam os motivos para a prática e 

competição desportiva reportados pelos atletas, nomeadamente: 

desenvolvimento das competências físicas e desportivas, divertimento e bem-

estar, experienciar novos desafios ou sentir a agitação exclusiva de cada 

modalidade, atingir o sucesso ou vencer as competições e desenvolver/manter 

a forma física. No entanto, são escassos os estudos que analisam as orientações 

motivacionais dos pais/familiares relativamente à prática desportiva dos filhos e 

de que forma esta relação tem impacto no rendimento desportivo dos atletas. No 

âmbito do desporto adaptado nacional e internacional, não foi possível identificar 

nenhum estudo que analisasse as orientações motivacionais dos pais 

relativamente à prática desportiva dos filhos/familiares.  

Em suma, em Portugal, os estudos acerca do envolvimento parental são 

escassos, não sendo possível caracterizar a relação entre o modo como os 

atletas experienciam a prática desportiva e o padrão de ajuda que recebem por 
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parte dos pais/familiares. Neste contexto, destaca-se como exceção o trabalho 

desenvolvido por Gomes e Zão (2007) no desporto regular e que será utilizado 

como estudo de referência no âmbito do desporto adaptado nacional.  

Tendo por base as lacunas na investigação ao nacional e internacional no 

que se refere à caraterização do comportamento parental e orientações 

motivacionais dos pais/familiares de atletas com deficiência, bem como uma 

ausência de instrumentos de avaliação testados no âmbito do desporto 

adaptado, o presente estudo pretende constituir um primeiro contributo para o 

aprofundamento da influência parental no desporto adaptado.  

Assim sendo o objetivo geral do presente estudo é explorar a influência 

parental no desporto adaptado avaliando os comportamentos e orientações 

motivacionais dos pais de atletas do desporto adaptado. Especificamente, 

pretende-se validar, de forma preliminar, o questionário de comportamentos 

parentais e os questionários de orientação motivacional no contexto do desporto 

adaptado através da análise das suas propriedades psicométricas (i.e., 

consistência interna). Por último, pretende-se analisar a prevalência e as 

relações de associações entre as diferentes subescalas dos questionários de 

comportamentos parentais e orientação motivacional, e comparar as diferenças 

na perceção de comportamentos e orientação motivacional dos pais em função 

das variáveis sociodemográficas relativas aos pais (i.e., pessoais, escolares, 

desportivas) e com as dos filhos (i.e., desportivas e caracterização da 

deficiência). 

 

2. Metodologia 

2.1. Amostra 

Participaram neste estudo 138 pais/familiares (sexo masculino= 56; sexo 

feminino=82) com uma média de idade de 51 anos (DP=±12.73). Importa 

mencionar que fizeram parte do estudo pais (n=47), mães (n=68) e familiares 

(n=23) (i.e., tios, irmãos, avós) de atletas com deficiência. O estado civil 

predominante dos participantes foi casado (n=102). Em relação às habilitações 

dos participantes os valores mais preponderantes foram o ensino secundário e 
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a licenciatura. Os participantes foram recrutados nos seguintes clubes: Futebol 

Clube do Porto (n=52), Clube Desportivo de Fiães (n=10), Feira Viva (n= 32), 

Sporting Clube de Espinho (n=10), Associação do Porto de Paralisia Cerebral 

(n=9), Clube Basket Gaia (n=4), Castêlo da Maia (n=14) e ACAPOPorto/CDFiães 

(n=7). A maioria dos pais/familiares (n=84) reportou praticar ou ter já praticado 

desporto e apenas 39 referiram ter tido apoio parental em relação à sua própria 

atividade desportiva.  

No que se refere às caraterísticas dos atletas (sexo masculino=107; sexo 

feminino=31), importa referir que possuem em média 25 anos (DP=±11.05) e 

encontram-se distribuídos pelas seguintes modalidades desportivas: 

basquetebol em cadeira de rodas (n=6), boccia (n=27), futebol (n=14), goalball 

(n=13), involei (n=10), natação (n=55), remo (n=6), ténis de mesa (n=1) e voleibol 

sentado (n=6). No que se refere ao nível competitivo, 28 atletas participam em 

competições regionais, 101 em competições nacionais e 9 em competições 

internacionais. No que diz respeito às áreas de deficiência representadas no 

presente estudo, destaca-se deficiência motora (n=69), a deficiência visual 

(n=15), a deficiência intelectual (n=52), e a surdez (n= 2). Ao nível de etiologia 

(i.e., origem da deficiência) 86 dos atletas reportaram deficiência congénita e 52 

deficiência adquirida. 

Por último, no que diz respeito aos critérios de seleção da amostra, 

definiu-se como critérios de inclusão: pais/familiares de atletas praticantes de 

desporto adaptado, inseridos num sistema de competição e frequência 

bissemanal aos treinos (i.e., frequência mínima). Como critérios de exclusão 

considerou-se todos os atletas que são independentes dos seus familiares na 

prática desportiva, isto é, não necessitam de apoio para se deslocar para os 

treinos/locais de competição, não necessitam do suporte dos mesmos nas 

competições, e são totalmente autónomos na prática desportiva. 
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2.2. Instrumentos 

Questionário Sociodemográfico 

O questionário sociodemográfico foi aplicado aos pais/familiares dos 

atletas selecionados e permitiu recolher informações acerca da identificação 

pessoal (e.g. idade, estado civil), escolar (e.g. habilitações), e desportiva (e.g. se 

já praticou exercício físico) dos pais. Para além disso, recolheram-se 

informações que permitiram caraterizar os atletas, nomeadamente informação 

pessoal (e.g. idade), desportiva (e.g. clube, escalão de formação), tipo de 

deficiência e respetiva etiologia. Foi entregue aos participantes o termo de 

consentimento informado, que foi preenchido de livre vontade e onde estavam 

explicados os objetivos do estudo. Os participantes foram informados que os 

dados recolhidos seriam anónimos e confidenciais e apenas a equipa de 

investigação teria acesso aos mesmos. Por fim, foram informados que poderiam 

desistir de participar no estudo em qualquer momento. 

 

Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto (QCPD) 

O Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto (QCPD) 

(Gomes & Zão, 2007; Gomes, 2010) foi aplicado na versão dos pais/familiares e 

tem como objetivo investigar a forma como os pais avaliam o seu relacionamento 

com os filhos, tendo por base a prática desportiva. Este instrumento é composto 

por 18 itens, divididos em quatro subescalas: (a) apoio e interesse pela atividade 

desportiva (item 1, 4, 6, 11, 14, 17): que se relaciona com a demonstração de 

ajuda e satisfação pela atividade desportiva dos filhos, bem como manifestação 

de apoio diante de eventuais maus resultados (e.g., interesse pela atividade 

desportiva); (b) influência técnica e desportiva (item 3, 7, 10, 12): que se refere 

à tendência dos pais a fornecer conselhos ou sugestões sobre a forma como os 

filhos podem aperfeiçoar as competências técnicas e sobre a maneira como 

devem treinar e/ou competir (e.g., fornecer conselhos sobre como deve 

treinar/competir); (c) insatisfação com o rendimento desportivo (item 5, 8, 13, 15): 

que dizem respeito às respostas negativas dos pais diante de situações de 

competição desfavoráveis (e.g., maus resultados desportivos); e (d) expectativas 
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quanto ao futuro (item 2, 9, 16, 18): relacionado com a manifestação de 

expectativas positivas quanto ao futuro desportivo dos filhos, considerando a 

possibilidade de virem a ser futuros atletas de sucesso da modalidade em causa 

(e.g., desejar que o seu filho no futuro seja um atleta de sucesso) (Gomes, 2010). 

Todos os itens foram respondidos numa escala tipo “Likert” de cinco pontos 

desde 1=“nunca”, 3=“algumas vezes” e 5=“sempre” (Gomes, 2008). Os “scores” 

de cada subescala são obtidos através da soma dos valores atribuídos em cada 

um dos respetivos itens, dividindo-se depois o valor encontrado pelo número total 

de itens que representam a dimensão em causa (Gomes, 2008). Os scores 

elevados no apoio desportivo, influência técnica e expectativas face ao futuro 

são interpretados como favoráveis ou maior apoio positivo dos pais face ao 

desporto. A dimensão insatisfação com o rendimento desportivo, tem uma leitura 

“inversa”, pois valores superiores, maior o comportamento negativo dos pais face 

ao deporto (Gomes, 2008). 

 

Questionário de Orientação Motivacional para o Desporto (QOMD) 

O Questionário de Orientação Motivacional para o Desporto (QOMD) 

traduzido para português por Cruz e Matos (1997) foi adaptado a partir do Task 

and Ego Orientation Questionnaire (TEOSQ), desenvolvido por Duda e Nicholls 

(1992) e Duda e Whitehead (1998). O instrumento pretende avaliar a orientação 

motivacional para a tarefa e para o ego em contextos desportivos, tendo por base 

o Modelo Motivacional de Nicholls (1984). No presente estudo aplicou-se a 

versão do instrumento para os pais, questionando-os acerca daquilo que 

valorizam e consideram “ser bem-sucedido e ter êxito” na modalidade desportiva 

que os filhos/familiares praticam. Os itens foram mantidos iguais ao da versão 

para os atletas já existente, efetuando-se apenas pequenas alterações de 

linguagem, no sentido de ajustá-la à dos pais (Gomes, 2010). O instrumento é 

constituído por 13 itens, que refletem uma orientação motivacional para a tarefa 

e para o ego. Assim sendo, os itens do instrumento encontram-se distribuídos 

em duas subescalas: (a) orientação para a tarefa (item 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13): que 

caracteriza a valorização pelos pais da capacidade dos filhos/familiares para 
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desenvolver novas competências desportivas, procurando atingir cada vez 

melhores níveis de rendimento e desempenho na modalidade em causa; (b) 

orientação para o ego (item 2, 4, 6, 8, 10, 12): que caracteriza a valorização pelos 

pais da capacidade dos filhos/familiares para obter níveis de desempenho 

superiores ao dos colegas de equipa, bem como para ocultar capacidade inferior 

(Cruz & Matos, 1997). Os pais responderam a cada item numa escala tipo Likert 

de cinco pontos, variando desde 1=“nada importante”, 3=“sem opinião” e 

5=“muito importante”. O QOMD foi cotado calculando um “score” médio para 

cada subescala, dividindo a soma dos valores pelo número total de itens de cada 

uma das subescalas (Gomes, 2010). Quanto maiores forem os “scores”, maior a 

motivação para o ego ou para a tarefa. 

 

2.3. Procedimento de recolha de dados 

Os questionários foram distribuídos pelos pais dos atletas selecionados, 

juntamente com o termo de consentimento informado. A entrega e a recolha dos 

questionários foram efetuadas pessoalmente, nos locais de treino, estando todos 

os documentos num envelope fechado. A abertura dos envelopes foi da 

exclusiva responsabilidade da investigadora responsável pelo estudo, de forma 

a garantir a confidencialidade dos dados. O preenchimento do questionário foi 

realizado de forma individual pelos participantes, tendo a maioria realizado este 

procedimento fora do local de treino. A recolha de dados ocorreu durante dois 

meses. 

 

2.4. Procedimento de análise de dados 

A análise estatística dos dados foi realizada no programa IBM SPSS Statistics 

na versão 25 para o Windows. Procedeu-se à análise da estatística descritiva 

através dos valores médios, desvio padrão e valores mínimos e máximos (i.e., 

amplitude de valores). No que se refere aos testes de normalidade verificou-se 

que a amostra não segue uma distribuição normal aplicando-se assim testes não 

paramétricos. A consistência interna das várias subescalas foi determinada 

através do alfa de Cronbach. Os valores inferiores a 0.60 indicam uma 
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consistência interna inadmissível; entre 0.60 e 0.70 uma consistência interna 

fraca; entre 0.70 e 0.80 uma consistência interna razoável; entre 0.80 e 0.90 uma 

consistência interna boa; e, finalmente, valores superiores a 0.90 indicam uma 

consistência interna muito boa (Pestana & Gageiro, 2014). Recorreu-se à 

correlação de Spearman, para analisar as correlações entre as subescalas entre 

o QCPD e o QOMPD. Assim, um valor de correlação abaixo de 0.20 é indicador 

de uma correlação muito baixa; entre 0.20 e 0.39 é indicador de uma correlação 

baixa; entre 0.40 e 0.69 é indicador de uma correlação moderada; entre 0.70 e 

0.89 é indicador de uma correlação alta; sendo, que maior que 0.90 é sinónimo 

de uma correlação muito alta (Pestana & Gageiro, 2014). 

Por último, recorreu-se à estatística inferencial, nomeadamente ao teste de 

U de Mann Whitney para duas amostras independentes para comparar os 

resultados nas diferentes subescalas psicológicas em função do género 

(masculino vs feminino), prática de exercício (sim vs não), apoio parental (sim vs 

não), tipo de modalidade (individual vs coletiva) e etiologia da deficiência 

(congénita vs adiquirida). O teste de Krustal-Wallis para duas ou mais amostras 

independentes foi utilizado analisar as diferentes subescalas psicológicas em 

função da idade (18-46 anos vs 47-55 anos vs 56-86 anos), nível de escolaridade 

(1º ciclo vs 2º ciclo vs 3ºciclo vs ensino secundário vs licenciatura vs 

mestrado/doutoramento), nível de competição (regional vs nacional vs 

internacional), área da deficiência (motora vs visual vs intelectual) e grau de 

parentesco (pai vs mãe vs familiar). No que se refere à variável independente 

“nível de escolaridade” importa referir que não foram avaliadas as respostas 

“Não Sei” e “Sem Estudos” devido ao reduzido tamanho amostral. A mesma 

situação verificou-se na surdez para a variável área da deficiência. O teste de 

Bonferroni foi utilizado para identificar as diferenças nas comparações entre os 

múltiplos grupos (post-hoc) em análise. O nível de significância foi estabelecido 

em p≤0.05.  
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3. Apresentação de resultados 

3.1. Estatística descritiva e consistência interna 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva e os valores de consistência 

interna para cada uma das subescalas do Questionário de Comportamentos 

Parentais no Desporto (QCPD) e do Questionário de Orientação Motivacional 

para a Prática Desportiva (QOMPD). De uma forma geral, é possível constatar 

que as diferentes subescalas estão relativamente próximas umas das outras 

com uma tendência para valores entre 2 e 5 no que se refere aos valores médios. 

No QCPD o menor valor médio foi encontrado na insatisfação com o rendimento 

desportivo (M =2.28; DP=±0.86) e o maior valor médio foi encontrado no apoio 

desportivo (M = 4.54; DP =±0.59). No QOMPD o menor valor médio encontrado 

foi na orientação para o ego (M =2.97; DP =±0.82) e o maior valor médio 

encontrado foi na orientação para a tarefa (M =4.22; DP =±0.65). No que se 

refere à consistência interna das subescalas do QCPD, os valores do alfa de 

Cronbach variaram de 0.77 - 0.92, indicando um nível aceitável/bom de 

consistência interna. Nas subescalas do QOMPD, os coeficientes alfa foram de 

0.83 na subescala de orientação para a tarefa e de  0.87 na subescala de 

orientação para o ego,  indicando também um nível bom de consistência interna. 
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Tabela 1 - Estatística descritiva e valores de alpha Cronbach das subescalas do 

QCPD e do QOMPD 

 M±DP     Min.- Máx. α 

Comportamento Parental 

AD 

IR 

IT 

EF 

 

4.54±.59 

2.28±.86 

 3.28±1.05 

3.11±.98 

 

 

1.00-5.00 

1.00-4.75 

1.00-5.00 

1.00-5.00 

 

 

.77 

.84 

.92 

.78 

Orientações Motivacionais 

OT 

OE 

 

     4.22.65 

2.97±.82 

 

2.00-5.00 

1.33-5.00 

 

.83 

.87 

AD= Apoio Desportivo; IR= Insatisfação com o rendimento desportivo; IT= Influência Técnica; EF= Expectativas em 

relação ao futuro; OT= Orientação para a tarefa; OE= Orientação para o ego; M= Média; DP= Desvio Padrão; Min= 

Mínimo; Max= Máximo. 

 

 

3.2. Análise de correlações 

  Observando a Tabela 2, no que se refere à análise das correlações no 

QCPD, destacam-se as correlações significativas e positivas verificando-se as 

seguintes associações: quanto maior apoio desportivo maior influência técnica 

(r=0.227); quanto maior a insatisfação com o rendimento desportivo maior a 

influência técnica (r=0.413) e expectativas face ao futuro (r=0.595); quanto maior 

a influência técnica maiores as expectativas face ao futuro (r=0.387). No que se 

refere às correlações encontradas entre o QCPD e QOMPD destacam-se as 

seguintes associações: quanto maior a orientação para a tarefa maior o apoio 

desportivo (r=0.397) e mais expectativas face ao futuro (r=0.191); maior 

orientação para o ego está associada a maior insatisfação face ao rendimento 

desportivo (r=0.452), maior influência técnica e maiores expectativas face ao 

futuro (r=0.467). Relativamente à grandeza das correlações estas variaram entre 

valores baixos (r=0.227) a moderados (r=0.595). 
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Tabela 2 - Valores de correlação entre todas as diferentes subescalas do QCPD 

e do QOMPD 

 

AD= Apoio Desportivo; IR= Insatisfação com o rendimento desportivo; IT= Influência Técnica; EF= Expectativas em 

relação ao futuro; OT= Orientação para a tarefa; OE= Orientação para o ego; **p<0.01; *p<0.05. 

 

3.3.  Análise comparativa entre as diferentes subescalas do QCPD e do 

QOMPD em função de diferentes variáveis sociodemográficas 

3.3.1.  Género, prática de exercício, apoio parental, tipo de 

modalidade e etiologia da deficiência 

No que se refere à variável género, apoio parental e etiologia da 

deficiência não foram encontradas diferenças significativas nas diferentes 

subescalas psicológicas. Observando a Tabela 3 podemos constatar que no que 

se refere à prática de exercício físico por parte dos pais/familiares foram 

encontradas diferenças significativas na subescala insatisfação com o 

rendimento desportivo (p=0.04) e na orientação para a tarefa (p=0.01). Os 

pais/familiares que praticam exercício físico apresentam valores 

significativamente superiores de insatisfação com o rendimento desportivo e de 

orientação para a tarefa.  

 
Comportamentos Parentais 

Orientações 
Motivacionais 

 AD IR IT EF OT OE 

Comportament
os Parentais 

  

AD  -.003 .227** .165 .397** -.094 

IR -.003  .413** .595** -.015 .452** 

IT .227** .413**  .387** .011 .228** 

EF .165 .595** .387**  .191* .467** 

Orientações 
Motivacionais 

 

OT .397** -.015 .011 .191*  .040 

OE -.094 .452** .228** .467** .040  
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No que se refere à variável tipo de modalidade foram encontradas 

diferenças significativas nas subescalas insatisfação com o rendimento 

desportivo (p=0.04) na influência técnica (p=0.003) e nas expectativas face ao 

futuro (p=0.01). Os pais/familiares com filhos/familiares que praticam 

modalidades individuais apresentam valores significativamente superiores de 

insatisfação com o rendimento desportivo, de influência técnica e de 

expectativas face ao futuro.  

 

Tabela 3 - Comparação entre as diferentes subescalas psicológicas em função 

da prática de exercício e tipo de modalidade 

 

AD= Apoio Desportivo; IR= Insatisfação com o rendimento desportivo; IT= Influência Técnica; EF= Expectativas em 

relação ao futuro; OT= Orientação para a tarefa; OE= Orientação para o ego; M= Média; DP= Desvio Padrão. 

 

3.3.2. Escalão etário, grau de parentesco, nível de escolaridade, nível 

de competição, tipo de competição, área de deficiência 

No que se refere ao grau de parentesco não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas. Relativamente à área de deficiência (p= 0.038) 

apesar do nível de significância se situar abaixo de 0.05 na subescala influência 

técnica, não foram identificadas diferenças entre grupos no teste post-hoc. 

 Prática de exercício Tipo de modalidade 

 Sim 
(n=84) 
M±DP 

Não 
(n=54) 
M±DP 

p Individual 
(n=89) 
M±DP 

Coletiva 
(n=49) 
M±DP 

p 

Comportamentos 
Parentais 

      

AD 4.62±.43 4.41±.77 .122 4.63±.39 4.37±.82 .092 

IR 2.40±.84 2.09±.86 .035 2.37±.83 2.11±.90 .039 

IT 3.34±.94 3.19±1.20 .505 3.49±.96 2.90±1,12 .003 

EF 3.21±.91 2.96±1.07 .228 3.32±.93 2.74±.96 .001 

Orientações 
Motivacionais 

      

OT 4.31±.67 4.08±.59 .010 4.20±.66 4.26±.62 .766 

OE 2.69±1,.00 2.60±.92 .605 2.75±1.00 2.47±.92 .092 
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De acordo com a Tabela 4, é possível verificar que na variável escalão 

etário, foram encontradas diferenças significativas na dimensão apoio desportivo 

(p= 0.001) e orientação para a tarefa (p= 0.005). Ainda sobre as variáveis do 

apoio desportivo e orientação para a tarefa importa destacar que se verificaram 

diferenças significativas entre o grupo 1 (18-46 anos) e o grupo 3 (56-86 anos); 

e entre o grupo 2 (47-55 anos) e o grupo 3 (56-86 anos). Os pais/familiares com 

idades mais jovens (18-55 anos) evidenciam valores significativamente 

superiores de apoio desportivo e orientação para a tarefa em relação ao grupo 

de participantes mais velhos (56-86 anos). Do mesmo, os pais/familiares com 

idades intermédias (47-55 anos) apresentou valores significativamente 

superiores de apoio desportivo e de orientação para a tarefa comparativamente 

com o grupo mais velho de participantes (56-86 anos). 

Relativamente ao tipo de competição, foram encontrados valores 

estatisticamente significativos nas subescalas expectativas face ao futuro 

(p<0.001) e orientação para o ego (p<0.001). Ainda sobre a variável expectativas 

face ao futuro importa destacar que se verificaram diferenças significativas entre 

a competição regional e a competição nacional; entre a competição regional e a 

competição internacional; e entre a competição nacional e a competição 

internacional. Também na variável orientação para a tarefa importa destacar que 

se verificaram diferenças significativas entre a competição regional e a 

competição nacional; e entre a competição regional e a competição 

internacional. Os pais/familiares com filhos/familiares que participam em 

competições internacionais evidenciam valores significativamente superiores de 

expectativas face ao futuro e de orientação para o ego em relação aos 

pais/familiares cujos filhos/familiares participam em competições regionais. Os 

pais/familiares com filhos/familiares que participam em competições 

internacionais também evidenciam valores significativamente superiores de 

expectativas face ao futuro em relação aos pais/familiares cujos filhos/familiares 

participam em competições nacionais. Por último, os pais/familiares com 

filhos/familiares que participam em competições nacionais evidenciam valores 

significativamente superiores de expectativas face ao futuro e de orientação para 
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o ego em relação aos pais/familiares cujos filhos/familiares participam em 

competições regionais. 

No que se refere ao nível de escolaridade, apensar do nível de 

significância se situar acima de 0.05 na subescala apoio desportivo, não foram 

identificadas diferenças entre grupos no teste post-hoc. Ainda sobre esta variável 

importa destacar que se verificaram diferenças significativas na subescala 

orientação para a tarefa entre o 2º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário; 

entre o 2º Ciclo do Ensino Básico e a Licenciatura, e entre o 2º Ciclo do Ensino 

Básico e o Mestrado/Doutoramento. Em todas as situações os pais/familiares 

que possuem o 2º Ciclo do Ensino Básico apresentaram valores 

significativamente inferiores de orientação para a tarefa comparativamente com 

os grupos de pais/familiares com habilitações académicas superiores (i.e., 

Ensino Secundário, Licenciatura e Mestrado/Doutoramento)
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Tabela 4 - Comparação entre as diferentes subescalas psicológicas em função escalão etário, tipo de competição e nível de 

escolaridade  

 

AD= Apoio Desportivo; IR= Insatisfação com o rendimento desportivo; IT= Influência técnica; EF= Expectativas face ao futuro; OT= Orientação para a tarefa; OE= Orientação para o Ego; M= Média; 

DP= Desvio Padrão; Int.= Internacional; E.Sec= Ensino Secundário; Lic.= Licenciatura; M/D= Mestrado/Doutoramento.

 

Escalão etário Tipo de Competição Nível de Escolaridade 

 
1 2 3   1 2 3   1 2 3 4 5 6 

p Post-
Hoc 

18-46 47-55 56-86 

p Post- 
Hoc 

Regional Nacional Int. 

p 
Post- 
Hoc 

1º Ciclo 2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

E.Sec Lic.. M/D 

(n=47) (n=45) (n=46) (n=28) (n=101) (n=9) (n=22) (n=13) (n=21) (n=49) (n=22) (n=7) 

M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP M±DP 

QCPD 
AD 

 
4.60±.61 

 
4.72±.31 

 
4.30±.70 

 
.001 

 
1>3; 
2>3 

 
4.42±.71 

 
4.55±.57 

 
4.80±.22 

 
.170 

 
         - 

 
4.25±.84 

 
4.47±.62 

 
4.64±.38 

 
4.67±.34 

 
4.62±.30 

 
4.79±.25 

 
.046 

 
- 

IR 2.32±.90 2.34±.82 2.17±.87 .539 - 2.09±1.00 2.31±.89 2.50±.98 .174 - 2.16±.86 2.58±.99 2.30±.76 2.40±.82 2.20±.97 1.68±.19 .183 - 

IT 3.41±.89 3.36±1.03 3.07±1.19 .385 - 3.48±1.30 3.19±.97 3.69±.92 .135  - 3.23±1.42 3.10±.98 3.42±1.19 3.37±.79 3.31±1.01 3.00±1.25 .902 - 

EF 3.15±1.04 3.30±.90 2.89±.96 .091 - 2.50±1.05 3.29±.90 4.02±.29 <.001 1<2; 
1<3; 
2<3 

2.80±1.10 3.31±.55 3.32±.81 3.31±.92 2.86±.95 2.64±1.11 .371 - 

QOMDP 
OT 

 
4.39±.57 

 
4.33±.54 

 
3.95±.74 

 
.005 

 
1>3; 
2>3  

 
3.98±.66 

 
4.28±.65 

 
4.35±.36 

 
.074 

 
 - 

3.67±.62 4.24±.49 4.38±.54 4.36±.60 4.45±.66 4.16±.61 <.001 2<4; 

2<5; 

2<6 

OE 2.82±1.05 2.57±.83 2.56±1.01 .280 - 2.13±.87 2.72±.95 3.50±.72 <.001 1<2; 
1<3 

2.38±.84 2.55±.52 2.88±1.01 2.76±.97 2.48±1.31 2.69±.87 .719 - 
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4. Discussão de resultados 

O presente estudo tem como objetivo geral explorar a influência parental no 

desporto adaptado avaliando os comportamentos e orientações motivacionais 

dos pais de atletas do desporto adaptado. Especificamente, pretendeu-se 

validar, de forma preliminar, o questionário de comportamentos parentais e o 

questionário de orientação motivacional no contexto do desporto adaptado 

através da análise das propriedades psicométricas (i.e., consistência interna). 

Pretendeu-se, também, analisar a prevalência e as relações de associação entre 

as diferentes subescalas dos questionários de comportamentos parentais e 

orientação motivacional. Por último, examinou-se as diferenças na perceção de 

comportamentos e orientação motivacional dos pais em função das variáveis 

sociodemográficas relativas aos pais (i.e., pessoais, escolares, desportivas) e 

aos filhos (i.e., desportivas e caracterização da deficiência). 

Neste contexto importa destacar que ao nível nacional e internacional não 

foi possível identificar estudos com objetivos de investigação similares no âmbito 

do desporto adaptado. Esta situação constitui um fator de originalidade 

relativamente às questões de investigação tratadas, representando o presente 

estudo um contributo para o aprofundamento das relações entre pais e filhos e 

do impacto das orientações motivacionais dos pais no rendimento desportivo dos 

filhos no âmbito do desporto adaptado. Pretende-se, assim, delinear estratégias 

de intervenção para estimular comportamentos parentais positivos. Tal como 

afirma Shields e Synnot (2016), os pais de crianças com deficiência 

desempenham um papel elementar no tipo de experiências que as crianças e 

jovens obtêm no desporto. Por norma, são os pais que estimulam o início da 

prática desportiva e que, com o tempo, apoiam o prosseguimento dessa prática, 

por meio do apoio material e financiamento disponibilizado. Assim sendo, torna-

se necessário estudar os comportamentos que os pais de atletas com deficiência 

assumem em relação ao desporto e como interagem com os filhos, uma vez que 

relação estabelecida entre eles podem ter um impacto decisivo na experiência 

emocional e no envolvimento desportivo dos jovens.  
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No que se refere à validação preliminar do QCPD e do QOMPD ambos os 

questionários apresentaram níveis aceitáveis de consistência interna. No caso 

do QCPD os valores do alfa de Cronbach variaram de 0.77 - 0.92, nas diferentes 

subescalas. No QOMPD os valores do alfa de Cronbach foram de 0.83 na 

subescala de orientação para a tarefa e de 0.87 na subescala de orientação para 

o ego. Desta forma, ambos os instrumentos parecem ser adequados para serem 

aplicados no contexto do desporto adaptado. Assim sendo, sugere-se que 

ambos os questionários possam ser replicados num universo maior no que se 

refere ao número de pais envolvidos, às modalidades desportivas representadas 

e com um maior equilíbrio amostral no que se refere ao tipo de deficiências 

representadas no presente estudo. Para além disso, sugere-se que os estudos 

futuros procedam à validação dos questionários referidos anteriormente na 

perspetiva da aplicação aos filhos/familiares com deficiência. Esta situação irá 

permitir cruzar os dados sobre a perceção do comportamento parental 

reportados por ambos os grupos.  

No que diz respeito à prevalência das diferentes subescalas psicológicas, no 

QCPD a dimensão mais valorizada foi o apoio desportivo e a menos valorizada 

foi a insatisfação com o rendimento” por parte dos pais/familiares. Estes 

resultados demonstram que os participantes do estudo mostram cooperação e 

contentamento pela atividade desportiva dos filhos/familiares, bem como apoiam 

os mesmos perante contingências ou maus resultados desportivos em 

detrimento da insatisfação com o rendimento. Esta é uma situação positiva pois, 

também, se verificou uma menor frequência de resposta na dimensão que apela 

a contestações dos pais/familiares perante um pior rendimento em competição 

e aos resultados desportivos desvantajosos do filho/familiar. No âmbito do 

desporto em geral, Gomes e Zão (2007) avaliaram a influência parental de pais 

de praticantes federados de modalidades individuais e coletivas e obtiveram 

resultados similares.  

Relativamente ao QOMPD, no presente estudo a dimensão menos valorizada 

foi a orientação para o ego e a mais valorizada foi a orientação para a tarefa. 

Deste modo, é sugerido que no âmbito do desporto adaptado, os pais/familiares 

valorizam educar os atletas, maioritariamente para a tarefa, com intuito de os 

mesmos olharem para o desporto como um desafio a ser superado, num esforço 
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para o atleta poder alargar cada vez mais as suas capacidades e potencialidades 

(Williams,1994). Esta situação terá um impacto positivo no rendimento 

desportivo dos atletas, pois, na orientação para a tarefa os pais/familiares 

acreditam que a competência é demonstrada sempre que a aprendizagem e a 

mestria são alcançadas tendo por base o esforço despendido por parte dos 

atletas (Williams,1994). 

A análise de correlações entre as diferentes subescalas do QCPC colocou 

em evidência correlações significativas, positivas e baixas a moderadas. Neste 

contexto destaca-se o facto de um maior apoio desportivo estar associado a uma 

maior influência técnica. Sugere-se, então, que quando se verifica um maior 

apoio desportivo por parte dos pais/familiares haverá uma maior intervenção 

técnica caracterizada pela propensão dos pais/familiares para darem conselhos 

ou sugestões sobre a forma como os filhos podem aperfeiçoar as capacidades 

técnicas e sobre a maneira como devem treinar e/ou competir (Gomes, 2008). 

Desta forma, é necessário interpretar estes resultados como um sinal de alerta 

pois existem diversos comportamentos desaconselhados relacionados com as 

correções técnicas dos pais/familiares sobre os atletas descritos no âmbito do 

desporto regular, como por exemplo, tendência para contradizer o treinador na 

competição e na forma como executa os treinos e as provas (American Sport 

Education Program, 1994). No âmbito do desporto adaptado, esta situação 

poderá causar constrangimentos na relação entre os pais, treinadores e atletas. 

Assim sendo, sugere-se que os pais/familiares sejam ponderados relativamente 

à postura e pertinência do apoio parental, nunca adotando o papel de “treinador” 

do filho/familiar nas competições e treinos (Martens & Seefeldt, 1979; Gomes, 

2011). 

Por outro lado, verificou-.se que a uma maior insatisfação com o 

rendimento desportivo estava associada uma maior influência técnica e 

expectativas face ao futuro. É importante referir que a dimensão insatisfação com 

o rendimento desportivo caracteriza um comportamento parental negativo 

relacionado com as contestações negativas dos pais/familiares perante um mau 

rendimento em competição e aos resultados desportivos desfavoráveis dos 

filhos/familiares (Gomes, 2008). Como tal, parece que estes comportamentos 

podem estar ligados a uma maior exigência colocada ao desempenho técnico do 
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atleta e na demostração de expectativas positivas quanto ao futuro desportivo 

dos filhos/familiares, valorizando-se a possibilidade de poderem vir a ser futuros 

atletas da modalidade em causa (Gomes, 2008). No entanto, a associação entre 

a insatisfação com o rendimento desportivo com a influência técnica, constitui 

mais uma vez um sinal de alerta relativamente ao padrão comportamental dos 

pais/familiares do presente estudo. Tudo isto poderá resultar num quadro de 

tensão parental com efeitos negativos no desempenho dos filhos/familiares, 

considerando os fatores fundamentais de risco proporcionados pelos 

pais/familiares ligados à exaustão dos jovens, como as expetativas demasiado 

altas dos pais/familiares no que se refere ao rendimento desportivo, (Cresswell 

& Eklund, 2007; Goodger et al., 2007). Especificamente, estes comportamentos 

parentais podem despertam sentimentos de ansiedade e stress nos atletas 

(Bubolz, 2001; Gomes, 2008; Boyraz & Sayger, 2011), diminuição da autoestima, 

escassa expectativa em atingir bons resultados para si e para a equipa, medo 

de falhar, frequentes preocupações com as expetativas dos pais/familiares e a 

diminuição da satisfação com o rendimento, (Gould et al., 1983; Cruz & Gomes, 

1997; Fredricks & Eccles, 2005; Hellsted, 2005; Weinberg & Gould, 2015).  

No que se refere às associações entre as diferentes subescalas do QCPD 

e QOMPD foram identificadas correlações significativas, positivas e baixas a 

moderadas. Neste contexto destaca-se à associação entre uma maior orientação 

para a tarefa com um maior apoio desportivo e mais expectativas face ao futuro. 

Ou seja, os pais/familiares valorizam à vontade e predisposição para a 

aprendizagem de novas competências do esforço e superação perante si mesmo 

(Williams, 1994). Desta forma, sugere-se que pais/familiares que apoiam 

positivamente os seus filhos/familiares evidenciam nas suas orientações 

motivacionais uma orientação para a tarefa. Estes incutem no filho/familiar que 

a avaliação da demonstração de competência é autorreferenciada e que através 

da resiliência, mesmo quando confrontado com dificuldades ou até com a 

derrota, o sucesso no desporto significa esforço e cooperação (Williams, 1994).  

Por outro lado, verificou-se que uma maior orientação para o ego estava 

associada a maior insatisfação com o rendimento desportivo, maior influência 

técnica e maiores expectativas face ao futuro. Esta situação é compreensível 

considerando que orientação por parte dos pais/familiares consiste na 
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valorização de uma preocupação predominante em demonstrarem elevada 

capacidade perante os outros e acreditarem que a competência é referenciada 

externamente (Chi & Duda, 1995). Estes resultados apontam para um contexto 

de tensão parental no âmbito do desporto adaptado. Assim, a própria família 

pode criar situações delicadas aos próprios atletas, perante a linha que 

desvincula estes dois lados inspirada não só pela natureza destas ligações, 

como também pela forma como o atleta avalia o apoio parental (Gomes, 2011). 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, um estudo sobre atitudes e crenças de 

207 pais de adolescentes com deficiência intelectual sobre atividade física, 

revelou a importância do papel a desempenhar pelos pais dado que o desporto 

adaptado é, acima de tudo, um escape para os atletas, e mais do que a mera 

participação dos pais na atividade física dos mesmos (George et al., 2011). A 

Investigação futura deveria investigar a com a forma como os pais projetam nos 

filhos os seus objetivos a longo prazo ao nível do rendimento desportivo.  

O último objetivo específico pretendeu comparar as diferenças na 

perceção de comportamentos e orientação motivacional dos pais em função das 

variáveis sociodemográficas relativas aos pais (i.e., pessoais, escolares, 

desportivas) e aos filhos (i.e., desportivas e caracterização da deficiência). 

Relativamente às variáveis sociodemográficas dos pais/familiares, na prática de 

exercício físico encontrou-se diferenças significativas na subescala insatisfação 

com o rendimento e na orientação para a tarefa.  

 No que se refere ao escalão etário, na subescala do apoio desportivo, e 

na orientação para a tarefa, encontraram-se diferenças significativas no grupo 

dos pais/familiares mais velhos. Estes grupos oferecem menor apoio desportivo 

e menor orientação para a tarefa. Estes resultados parecem estar de acordo com 

a literatura, defendendo-se que pais/familiares de idades mais novas, estão mais 

predispostos e com maior capacidade para apoiar os filhos/familiares, tendo esta 

maior disponibilidade, maior suporte financeiro para a prática, e maior facilidade 

em transportar os seus filhos/familiares (Scanlan & Lewthwaite, 1988; Duncan et 

al., 2015).  

No nível de escolaridade foram encontrados valores significativamente 

superiores na subescala da orientação para a tarefa em pais/familiares com 

habilitações ao nível do ensino superior (i.e., licenciatura, 
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mestrado/doutoramento). Sugere-se, assim, que pais com formação académica 

superior poderão estar mais conscientes, ser mais conhecedores e sensíveis à 

importância da valorização da participação no desporto por si mesmo, 

defendendo uma prática em prol do desenvolvimento desportivo e não dos 

resultados e do seu rendimento. No estudo de Gomes (2010), constatou-se que 

pais/familiares com nível de escolaridade mais baixo assumiram maiores 

expectativas quanto ao futuro, quando comparados com os que possuíam nível 

de ensino mais elevado. Deste modo, cabe ao treinador intervir sobre os pais 

melhorando os seus conhecimentos e sensibilidade sobre a importância e 

benefícios da prática desportiva em si mesma, destacando a papel da influência 

parental a este nível. Sugere-se, assim, que pais/familiares mais informados 

poderão intervir de forma mais consciente e positiva sobre os seus 

filhos/familiares.   

Considerando a perspetiva da análise das variáveis sociodemográficas 

relativas aos filhos/familiares, encontraram-se valores significativamente 

superiores de insatisfação com o rendimento desportivo, influência técnica e 

expectativas face ao futuro nos pais/familiares de praticantes de modalidades 

individuais. Este resultado reveste-se de especial importância pois parece que o 

tipo de modalidade praticada pode determinar uma influência parental positiva 

ou negativa. É possível argumentar que no contexto de modalidades individuais 

(i.e., boccia, natação, remo, ténis de mesa), a avaliação do rendimento 

desportivo está diretamente ligado apenas aos próprios atletas, ou seja, nas 

modalidades coletivas o rendimento desportivo, por norma, é interpretado como 

o produto de uma equipa e não de um atleta singular, sendo que a 

responsabilidade face ao sucesso/insucesso surge de forma mais diluída no 

âmbito do grupo de atletas. Possivelmente, será esta a razão para que pais de 

praticantes de modalidades individuais evidenciam mais parâmetros 

comportamentais relacionados com um apoio parental negativo que poderá 

originar tensão parental.  

Por último, pela análise da variável tipo de competição, constataram-se 

valores significativamente superiores de expectativas face ao futuro e orientação 

para o ego em pais/familiares de atletas inscritos em competições nacionais e 

internacionais quando comparados com atletas de nível regional. Uma vez mais, 
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estes resultados são um sinal de alerta importante pois sugerem que os 

pais/familiares de atletas com um nível competitivo mais exigente evidenciam 

comportamentos mais com uma orientação motivacional predominantemente 

extrínseca, valorizando o rendimento desportivo do seu filho/familiar na 

comparação com os outros e no alcançar dos melhores resultados. Tal como 

referido anteriormente, este tipo de padrão de comportamento pode influenciar 

negativamente o atleta no seu envolvimento e participação no desporto adaptado 

a longo prazo (Chi & Duda, 1995). 
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5. Conclusões 

O presente estudo pretendeu explorar a influência parental no desporto 

adaptado avaliando os comportamentos e orientações motivacionais dos pais de 

atletas do desporto adaptado. Desta forma, foi utilizado o questionário de 

comportamentos parentais no desporto e o questionário de orientação 

motivacional no desporto, de forma a aprofundar a relação entre a família e os 

atletas praticantes de diferentes modalidades do desporto adaptado nacional e 

com diferentes deficiências. 

De uma forma geral, constatou-se que os instrumentos utilizados são 

adequados ao contexto da influência parental em pais/familiares de atletas com 

deficiência. Importa, no futuro, proceder à adaptação e validação dos 

instrumentos na versão destinada aos atletas com diferentes tipos de deficiência. 

Este será um passo importante para que se possa analisar as perceções de pais 

e filhos sobre a importância da influência parental no rendimento desportivo, 

identificando especificidades relacionadas com o tipo de deficiência. 

Por outro lado, o presente estudo reuniu um conjunto de evidências 

importantes que devem ser interpretadas como sinais de alerta principalmente 

pelos treinadores do desporto adaptado. Especificamente, a influência técnica, 

a insatisfação com o rendimento desportivo e a orientação para o ego 

destacarem-se como parâmetros de comportamentos negativos frequentemente 

destacados neste estudo. Para além disso, variáveis como a idade (i.e., pais 

mais velhos), o nível de escolaridade (i.e., pais menos instruídos), o tipo de 

modalidade praticada (i.e., atletas de desportos individuais) e o nível da 

competição (i.e., atletas de nível nacional e internacional), surgirem enquadradas 

num cenário de tensão parental e interferência negativa na participação e 

rendimento desportivo dos atletas do desporto adaptado. Assim sendo, os 

treinadores do desporto adaptado devem conhecer muito bem não apenas os 

atletas, mas também os seus pais/familiares, para detetar eventuais focos de 

preocupação no que se refere ao desencadear de um apoio parental negativo, 

implementando estratégias de intervenção adequadas a este cenário. Deste 

modo, sugere-se que a investigação futura possa apoiar a atuação dos 

treinadores, desenvolvendo programas de intervenção que visem preparar e 

consciencializar os familiares para a importância de um apoio parental positivo e 
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adequado, fornecendo ferramentas e exemplos práticos sobre como é que o 

apoio parental se deve concretizar.  

Para além disto, o presente estudo vem reforçar a importância do tipo de 

orientação motivacional dos pais para o enquadramento geral do comportamento 

parental. Destaca-se, assim, a importância de desenvolver nos pais uma 

orientação motivacional relacionada com a prática dos filhos/familiares orientada 

para a tarefa, promovendo campo de atuação caraterizados por motivos 

autodeterminados e valores relacionados com a superação, esforço e 

comprometimento com prática desportiva.  

Por último, importa ainda referir que a ausência de estudos prévios no âmbito 

dos comportamentos parentais e orientações motivacionais no desporto 

adaptado, constituiu uma limitação substancial ao desenvolvimento e 

aprofundamento da discussão sobre as principais evidências encontradas. 

Sugere-se, assim, que a investigação futura possa aprofundar a temática da 

influência parental no desporto adaptado, voltando a sua atenção para os 

diferentes agentes que interferem neste processo, nomeadamente 

pais/familiares, atletas, treinadores e dirigentes desportivos.  
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1. Conclusões Gerais 

 

A necessidade de aumentar e melhorar as oportunidades de prática de 

atividade física e desporto nas pessoas com deficiência, é um aspeto 

fundamental no que se refere à saúde dos indivíduos. Assim sendo, criar 

condições para a sua prática é o mínimo que se pode efetuar, 

nomeadamente adaptar os meios e instalações aos diferentes tipos de 

deficiências, bem como preparar os técnicos, familiares e dirigentes 

desportivos relativamente às melhores formas de atuação. Neste contexto, 

surgem os pais/familiares como sendo os principais impulsionadores para a 

prática do desporto sendo que, muitos deles servem de exemplo para os 

seus filhos/familiares por já terem historial desportivo.  

As implicações práticas encontradas no desporto adaptado em relação 

aos pais/familiares, surgem pelo escasso conhecimento dos mesmos sobre 

comportamentos adequados a ter no contexto desportivo. Desta forma, é 

relevante encontrar estratégias que são fundamentais para o 

desenvolvimento comportamental dos pais/familiares no desporto adaptado. 

A realização de reuniões entre treinadores e pais/familiares são 

fundamentais para esclarecimentos sobre os objetivos da época, na relação 

dos mesmos, e sobre os papéis, responsabilidades e comportamentos dos 

pais/familiares. Desta forma, na prática, esta tipologia de reuniões teria como 

objetivo, evitar algumas das razões negativas e desenvolver a qualidade da 

experiência desportiva que é sugerida às crianças e jovens com deficiência. 

Os resultados do presente estudo, ainda que preliminares, são bastante 

promissores ao demonstrarem que o comportamento dos pais pode ter um 

impacto positivo ou negativo nas escolhas dos filhos/familiares. Por outro 

lado, os aspetos relacionados com o tipo de motivação reportada pelos 

pais/familiares requer também uma atenção especial, de modo a que o seu 

comportamento não interfira com o trabalho do treinador responsável. 

Por último, importa destacar a necessidade de a investigação continuar a 

clarificar as relações entre os atletas do desporto adaptado nacional.
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Anexo I - Termo consentimento 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Influência Parental no Desporto Adaptado: estudo centrado na perspetiva dos pais 

 

Termo de Consentimento Informado 

 

Eu,______________________________________________________________, fui convidado 

a participar na Dissertação para o 2º Ciclo de Atividade Física Adaptada, com o tema específico 

“Influência Parental no Desporto Adaptado: estudo centrado na perspetiva dos pais”, para a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Na presença deste documento, confirmo o recebimento dos seguintes dados que me foram 

transmitidas as seguintes informações: 

▪ O objetivo geral desta dissertação é caracterizar a influência parental no desporto 

adaptado; 

▪ A investigadora envolvida no presente estudo é Sara Castro Sousa, com orientação da 

Professora Tânia Bastos e coorientação do Professor Rui Corredeira; 

▪ A participação neste estudo consistiu no preenchimento de três questionários, sobre os 

quais fui primeiramente informado(a) e os quais consenti. Fui informado(a) que todos os 

dados relativos à identificação dos participantes do atual estudo serão confidenciais, 

sendo mantido o anonimato. 

▪ Será também possível aceder aos dados relativos a esta dissertação, tendo a autora 

Sara Castro Sousa declarado que o trabalho final já acabado e com as respetivas 

conclusões me será disponibilizado. 

Perante os itens destacados anteriormente, declaro o meu livre consentimento para a 

participação nesta dissertação. 

 

 

________ de __________________________ de 201_ 

 

____________________                         ____________________ 

               (Participante)                             (Autora, Sara Castro Sousa) 

 

Sara Sousa 
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Anexo II - Questionário Sociodemográfico 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Influência Parental no Desporto Adaptado: estudo centrado na perspetiva dos pais 

 

Questionário Sociodemográfico 

O presente questionário serve para caracterizar os participantes obtidos no 

estudo “Influência do comportamento parental no desporto adaptado: estudo 

centrado nos pais”. Preencher com um (X) nas perguntas com opção. 

 

Sobre os pais/familiares: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Idade: _____    Sexo:____________   

 Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

Estado Civil: ___________________  

 

Nível de escolaridade: Não sei          Sem estudos             1ºCiclo             

2º Ciclo         3º Ciclo           Ensino Secundário            Licenciatura 

Mestrado/Doutoramento 

 

Nacionalidade: _____________________ 
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Localidade:___________________Profissão: _________________________ 

 

Já praticou exercício físico? _______ Se sim, que modalidade? 

___________ Teve apoio/influência parental? __________________ 

 

Sobre os filhos: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Idade: _____ Sexo:____________   Data de Nascimento:_____/_____/_____ 

 

Nacionalidade: _____________________Localidade:___________________ 

 

Clube: 

__________________________________________________________ 

 

Escalão de formação: ________________  

 

Competição: Regional           Nacional         Internacional  

 

Modalidade: ______________________  
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Área da deficiência: Motora         Qual? ___________ Visual         

Qual?______________Intelectual:           Qual? _____________ Surdez            

Qual?  _____________ Outra         Qual? ________________ 

 

Etiologia: Deficiência Congénita              Adquirida -      (Idade) ______ 
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Anexo III - Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Influência Parental no Desporto Adaptado: estudo centrado na perspetiva dos pais 

Questionário desenvolvido por Rui Gomes na Universidade do Minho 

 

Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto 

Nesta secção, devem referir a vossa opinião em relação a um conjunto de afirmações sobre os 

comportamentos e atitudes que têm face à atividade desportiva do vosso/a filho/a. Assim, para 

cada situação devem assinalar a vossa opinião utilizando as seguintes alternativas: 1 = Nunca; 

2 = Raramente (cerca de 25% das vezes); 3 = Algumas vezes (50% das vezes); 4 = Muitas vezes 

(cerca de 75% das vezes) e 5 = Sempre. Se alguma situação apresentada não se aplicar ao 

vosso caso em concreto então, por favor, passem à frente deixando “em branco” essa questão 

(ex: se vocês não costumam assistir às competições do vosso/a filho/a, então não devem 

responder às perguntas que procuram saber como se comportam quando vão ver os 

jogos/competições). Por fim, não se esqueçam de que não há “boas” ou “más” respostas, mas 

sim formas diferentes de ver a mesma situação. Este questionário vai ser preenchido pelo:  

Nome do Familiar: ______________________________________________________ 

Nome do/a atleta: _______________________________________________________ 

 

Pai do/a atleta ____ Mãe do/a atleta ____ Outra pessoa. Quem? ________________ 

 

 

 

COMO PAIS ...   

 

1. Interessamo-nos pela sua atividade desportiva; 

 

2. Gostaríamos que o nosso/a filho/a viesse a ser, no 

 futuro, um atleta de sucesso; 

 

N
u

n
c

a
 

R
a
ra

m
e

n
te

  

A
lg

u
m

a
s

 

v
e

z
e
s
 

M
u

it
a
s

  

v
e

z
e
s
 

S
e

m
p

re
 

     1          2           3              4              5 

      

     1          2           3              4              5 

   

 

 



Anexos 

XXVIII 
 

3. Damos-lhe conselhos sobre a forma como deve 

 treinar ou jogar/competir; 

 

4. Apoiamos e ficamos satisfeitos pelo facto de 

 praticar este desporto; 

 

5. Ficamos zangados se ele/a estiver a jogar/competir 

mal; 

 

6. Apoiamos se ele/a tiver um mau resultado desportivo; 

 

7. Damos-lhe sugestões sobre a forma como deve  

corrigir ou melhorar as suas capacidades como  

atleta (ex: corrigir um gesto técnico); 

 

8. Ficamos dececionados se ele/a estiver a jogar/competir mal; 

 

9. Conversamos com ele/a sobre a possibilidade de vir a ser 

 um atleta profissional no futuro; 

 

10. Damos-lhe conselhos sobre aquilo que deve fazer nos  

jogos/competições; 

 

11. Ficamos contentes e damos-lhe os parabéns se ele/a tiver  

um bom resultado desportivo; 

 

12. Damos-lhe conselhos sobre a forma como pode melhorar 

 as suas capacidades como atleta; 

 

13. Criticamos e ficamos desiludidos se ele/a tiver um mau 

 resultado desportivo;   

 

14. Mostramos interesse pelo desporto que ele/a pratica; 

 

15. Demonstramos desagrado se ele/a estiver a ter um 

 mau rendimento, durante as competições; 

 

16. Fazemos planos para ele/a enquanto futura atleta; 

 

17. Demonstramos apoio e agrado se ele/a estiver a ter um  

bom rendimento, durante as competições; 

 

18. Achamos muito importante que ele/a venha um dia a ser um 

 grande atleta. 

     1          2           3              4          5 

      

     1          2           3              4          5 

   

     1          2           3              4          5 

     

     1          2           3              4          5 

     

     1          2           3              4          5 

      

     1          2           3              4          5 

    

     1          2           3              4          5 

     1          2           3              4          5 

 

     1          2           3              4          5 

     

     1          2           3              4          5 

    

      1          2           3              4          5 

      

 

   1          2           3              4             5 

 

   1          2           3              4             5 

 

    1          2           3              4            5 

 

     1          2           3              4           5 

      

     1          2           3              4            5 
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Anexo IV - Questionário de Orientação Motivacional na Prática Desportiva 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Influência Parental no Desporto Adaptado: estudo centrado na perspetiva dos pais 

Questionário desenvolvido por Rui Gomes e Diogo Zão na Universidade 

do Minho 

 

Questionário de Orientação Motivacional para a Prática Desportiva 

(versão pais) 

 

 Pensem na modalidade praticada pelo(a) vosso(a) filho(a). Quando é que 

sentem que ele/ela tem mais êxito ou sucesso neste desporto? Por outras 

palavras, quando é que sentem que as “coisas lhe correm mesmo bem” neste 

desporto? Assinalem com uma cruz ou com um círculo o número (de 1 a 5) que 

melhor refletir a vossa opinião. 

 

Nome do Familiar: ______________________________________________________ 

 

Nome do/a atleta:_______________________________________________________ 

 

Pai do/a atleta ____  Mãe do/a atleta ____  Outra pessoa. Quem? ________________ 
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Sara Sousa 

 

 

Para nós, ser bem sucedido(a) e ter êxito nesta  

    modalidade, é quando o/a nosso(a) filho(a)... 

  

 

         Nada                             Muito 

      importante                  importante                            

 

1. Aprende a fazer uma nova técnica ou habilidade e isso lhe dá força e vontade 

de treinar mais 

 

 

1 2 3 4 5 

 

2. É o(a) único(a) capaz de executar uma determinada técnica ou jogada 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Aprende alguma coisa ou habilidade que é divertida de fazer 

 

1 2 3 4 5 

 

4. É capaz de jogar/competir ou fazer melhor do que os/as seus/suas amigos(as) 

 

1 2 3 4 5 

 

5. Aprende uma nova técnica ou habilidade à custa de muito esforço e trabalho 

 

1 2 3 4 5 

 

6. Os/as outros(as) não conseguem fazer as coisas tão bem feitas como ele/ela 

 

1 2 3 4 5 

 

7. Trabalha e treina mesmo a sério (“no duro”) 

1 2 3 4 5 

 

8. Os/as outros(as) cometem erros e ele/ela não 

 

1 2 3 4 5 

 

9. Aprende alguma coisa que lhe dá força e vontade de treinar mais 

 

1 2 3 4 5 

 

10. Marca a maior parte dos golos ou obtém as melhores classificações 

 

1 2 3 4 5 

 

11. Aprende a fazer alguma coisa nova que lhe “sai” ou “corre” muito bem 

 

1 2 3 4 5 

 

12. É o/a melhor de todos(as) 

1 2 3 4 5 

 

13. Faz o melhor que pode (“dá o seu máximo”) 

 

1 2 3 4 5 


