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RESUMO 

O Desporto Adaptado começou com o intuito de reabilitar e incluir pessoas 

com deficiência na sociedade, sendo os benefícios conseguidos sempre bem 

identificados, tanto a nível funcional, como psicológico e social.  Promover a 

motivação para a prática desportiva, nesta população, muitas vezes acaba 

por ser da responsabilidade do contexto social que envolve o atleta – 

familiares, amigos, treinador – os Outros Significativos (OS). Sendo assim, o 

objetivo principal foi responder à seguinte questão: Qual a importância que 

estes outros significativos consideram ter na motivação dos atletas para a 

prática do desporto adaptado? 

Foram feitas entrevistas semiestruturadas a quatro outros significativos: uma 

Amiga, uma Esposa, um Pai e um Treinador, de atletas de uma equipa de 

Andebol em cadeira de Rodas do norte de Portugal.  

Através da análise do conteúdo, foram identificadas as perceções dos outros 

significativos face aos benefícios do desporto para o atleta, os obtáculos para 

a prática, as motivações, o apoio que consideram dar à prática do atleta e a 

importância que têm a nível motivacional.  

Encontrámos vários apoios a nível emocional, logístico e de autonomia nos 

discursos dos outros significativos. Foi ainda muito recorrente nos discursos 

a importância dos pares na motivação do atleta. Concluímos também alguns 

detalhes pertinentes relativamente às especificidades desta população no 

desporto adaptado, tais como a complexidade do conceito de autonomia e a 

ténue fronteira entre a busca pelos benefícios e as motivações.  

Serão assim necessários mais estudos com estas características, que 

aprofundem a relação entre o atleta e os seus OS, dada a importância desta 

relação para os níveis motivacionais do atleta (que foi também comprovada 

neste estudo).  

Palavras-chave: OUTROS SIGNIFICATIVOS; TEORIA DA 

AUTODETERMINAÇÃO; MOTIVAÇÃO; DESPORTO ADAPTADO; 

DEFICIÊNCIA MOTORA; 
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ABSTRACT 

Adapted Sport began with the aim of rehabilitating and including people with 

disabilities in society, and the benefits achieved have always been well 

identified at both the functional, psychological and social levels. Promoting 

motivation for sports in this population often turns out to be the involving 

athlete's social context responsibility - family, friends, coach - the Significant 

Others (OS). Therefore, the main objective was to answer the following 

question: How important do these significant others consider to be in 

motivating athletes to practice adapted sport? 

Semi-structured interviews were conducted with four significant others: a 

Friend, a Wife, a Father, and a Coach from a team of wheelchair handball 

athletes in the north of Portugal. 

Through content analysis, we identified the perceptions of significant others 

regarding the benefits of sport to the athlete, the obstacles to practice, the 

motivations, the support they consider giving to the athlete's practice and the 

importance they have at the motivational level. 

We found a lot of emotional, logistical and autonomous support in the 

discourses of significant others. It was still very recurrent in the speeches the 

importance of peers in the athlete's motivation. We also conclude some 

pertinent details regarding the specificities of this population in adapted sport, 

such as the complexity of the concept of autonomy and the thin boundary 

between the pursuit of benefits and motivations. 

Further studies with these characteristics will be necessary to deepen the 

relationship between the athlete and his OS, given the importance of this 

relationship for the athlete's motivational levels (which was also proven in this 

study). 

Keywords: SIGNIFICANT OTHERS; SELF-DETERMINATION THEORY; 

MOTIVATION; ADAPTED SPORT; MOTOR DISABILITIES.  
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Nas últimas décadas, muito trabalho foi realizado para promover o 

envolvimento de populações com algum tipo de deficiência em atividades 

físicas e desportivas, sendo que tem vindo a ser importante dar uma especial 

atenção às componentes emocionais e motivacionais (Vallerand & Reid, 1990).  

A teoria da autodeterminação (Self-Determination Theory - SDT) sustenta que 

para compreendermos a motivação humana temos que em consideração as 

necessidades psicológicas básicas de competência, autonomia e 

relacionamento (Ryan & Deci, 2000). Compreender e promover a motivação é 

uma das áreas de investigação mais populares na psicologia e no desporto, e 

gerir esta motivação muitas vezes é o trabalho dos familiares, professores e 

treinadores (Glyn C. Roberts & Conroy, 2007) que representam os outros 

significativos, as pessoas que apoiam e influenciam a satisfação ou não das 

necessidades básicas.  

A pertinência desta investigação tem como base as perceções dos outros 

significativos face à sua importância na prática desportiva dos seus respetivos 

atletas, não deixando de parte todas as perceções que têm sobre esta atividade 

específica: o desporto adaptado. Este trabalho é um estudo exploratório e de 

interpretação dos discursos dos outros significativos.  

Ao longo de um ano e meio acompanhei uma equipa de Andebol em Cadeira 

de Rodas, observei-os enquanto se esforçavam nos treinos, treinei com eles, 

viajei com eles para competições, vi-os a lutar por títulos, a ganhar e a perder 

jogos. Questionei-me sobre as suas motivações. Quando abordei a Teoria da 

Autodeterminação nas aulas de Psicologia do Desporto, acabei por identificar 

a importância que os outros significativos têm nessa autodeterminação, e foi 

assim que surgiu o interesse por esta área.  

Em primeiro lugar, no Capítulo 1 aprofundamos os principais temas deste 

trabalho – O Desporto Adaptado, a deficiência Motora, a Teoria da 

Autodeterminação e os Outros Significativos. Foram descritos factos 

importantes da história, práticas e conceitos atuais que serão, num posterior 
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capítulo, cruzados com o objeto de estudo, para chegar a algumas conclusões 

que, apesar de não poderem ser generalizadas, poderão dar asas para futuras 

investigações mais profundas.  

Primeiramente, fizémos uma pequena descrição da origem do desporto 

adaptado, o seu estado em Portugal e ainda indentificámos os benefícios da 

prática, nomeadamente nos seus domínios biopsicossociais. De seguida, e 

visto que esta investigação tem como objeto de estudo os outros significativos, 

mas indiretamente estamos a trabalhar também com os atletas, abordamos a 

deficiência, notando que a origem, o tipo de deficiência e os consequentes 

sintomas são uma variável complexa tanto neste estudo como na generalidade 

do tema. Por fim, exploramos a Teoria da Autodeterminação, especificando no 

tema principal desta investigação o que são os outros significativos. 

Analisamos esta teoria e a posição que os outros significativos têm dentro 

deste processo de motivação.  

É importante referir que ao longo do primeiro capítulo - Revisão bibliográfica, 

muita da literatura encontrada dirige-se a outros significativos de atletas sem 

qualquer tipo de limitação, sendo por vezes difícil definir as diferenças dos 

fatores que influenciam a prática nos diferentes tipos de população. Contudo, 

e dado também o valor inerente de que esta minoria representa igualmente o 

ser humano com os seus domínios biopsicossociais, revimos a bibliografia 

sobre atletas sem restrições para na discussão, caso necessário, adaptar ao 

universo em estudo (o conceito universo é utilizado ao longo deste estudo para 

definir o outro significativo, o seu respetivo atleta e todo o contexto em que 

estão inseridos).  

No Capítulo 2, descrevemos a metodologia utilizada nesta investigação, 

identificando inicialmente a amostra escolhida e o processo de amostragem. 

Referimos também o método qualitativo, tal como explicamos a razão da 

escolha deste método. Por fim, abordamos o instrumento de recolha de dados 
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utilizado, as entrevistas, e num subponto expomos em que condições 

realizamos as entrevistas deste estudo.  

No Capítulo 3 começámos por proceder às análises individuais das entrevistas 

e de seguida, analisámos os tópicos relevantes desses discursos. De seguida 

foi elaborada uma discussão dividada por Perceções dos outros significativos 

face os benefícios e obstáculos do desporto adaptado para os seus atletas e, 

as perceções dos outros significatvos face às motivações e apoios que dão à 

prática desportiva dos seus atletas. Neste ponto comparamos algumas das 

ideias inerentes a todas as entrevistas. Este capítulo diz respeito ao 

cruzamento do quadro teórico proveniente do Capítulo 1 com as análises 

individuais dos primeiros pontos do Capítulo 3.  

Acabamos este estudo a apontar algumas conclusões, limitações e 

recomendações para investigações futuras nesta área, que é tão pouco 

explorada em Portugal. 
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Este primeiro capítulo é o resultado de uma pesquisa sobre os vários temas 

abordados ao longo deste trabalho. Esta fase é na verdade crucial para melhor 

compreender os conceitos aqui tratados, perceber até que ponto estes temas 

foram desenvolvidos por outros autores, e também para ajudar numa futura 

análise dos discursos dos entrevistados. 

Inicialmente abordamos temas como o desporto adaptado: a sua origem e os 

seus benefícios, tal como vários aspetos que envolvem a deficiência: 

definições, evolução das atitudes, tipos, barreiras e facilitadores; de seguida 

passamos aos temas principais desta investigação: A teoria da 

Autodeterminação e os outros significativos.  

 

O Desporto Adaptado  

No início dos tempos (3000 a.C. até 500 a.C.), pessoas com algum tipo de 

deficiência eram excluídos através da seleção natural. A força, a resistência 

para a caça, a pesca e a defesa de predadores definiam a lei do mais forte 

(Santos, Almeida, Oliveira, Fernandes, & Cruz-Santos, 2013). 

Mais tarde foram expostos a rituais de sacrifício, purificação e exorcismo pela 

ignorância da humanidade. Só no século XX, quando os veteranos de guerra 

voltaram para casa com deficiências adquiridas em combate é que a sociedade 

começou a rever os conceitos e atitudes face à deficiência (Santos et al., 2013).  

A prática desportiva passou então a ser um dos métodos mais utilizados para 

a reabilitação e inclusão destas pessoas na sociedade, e ao longo dos tempos 

o conceito de Desporto Adaptado foi crescendo e consolidando-se através do 

aparecimento de competições e organizações internacionais.  

Em Portugal, até os anos 70, o ritmo de desenvolvimento do Desporto 

Adaptado foi vagaroso. Assim como o Desporto Adaptado em termos 

internacionais teve origem na II Guerra Mundial, foi a Guerra colonial que 
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originou um grupo grande de portugueses com deficiência, que por sua vez, 

vieram ocupar o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão (Santos et al., 

2013). 

Em 1977, foi criado o Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR) que tinha 

funções na implementação da política nacional de reabilitação e integração 

social das pessoas com deficiência. Em 1988 é fundada a Federação 

Portuguesa de Desporto para Pessoas com deficiência (FPDD), que para além 

das suas funções nacionais, também coordena e prepara os atletas 

paralímpicos portugueses para as competições internacionais. A FPDD é 

responsável atualmente pela regulamentação e organização de 38 

modalidades de Desporto Adaptado: Andebol em Cadeira de Rodas, Atletismo, 

Basquetebol, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Bilhar, Boccia, Bowling, 

Canoagem, Ciclismo, Equitação, Esgrima em Cadeira de Rodas, Futebol de 5, 

Futebol de 7, Futebol de 11, Ginástica,  Goalball,  Halterofilismo, Judo, Karaté, 

Lutas Amadoras, Natação, Orientação, Pesca Desportiva, Petra, Remo, Rugby 

em Cadeira de Rodas, Slalom, Surf, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tênis 

em Cadeira de Rodas, Tiro, Tiro com Arco, Vela, Voleibol, Voleibol de Praia e 

Xadrez (Santos et al., 2013). 

Autores como Varela (1991) e Castro (1998) explicam que ao contrário do 

desporto para pessoas ditas normais, o desporto adaptado é organizado por 

grupos de deficiência com características etiológicas semelhantes e não por 

modalidades desportivas. Ou seja, cada deficiência tem ao seu dispor uma 

federação responsável por criar e organizar competições e eventos desportivos 

(Santos et al., 2013). A razão para o desporto adaptado estar organizado desta 

forma é para que haja uma melhor qualidade de competição, para que os 

atletas compitam entre si de forma justa, e que não haja desfavorecimentos por 

parte dos atletas com mais limitações. Dentro destas federações destinadas a 

deficiências específicas, existem também outras escalas de classificação com 

o objetivo de tornar as competições ainda mais justas e equilibradas. Contudo, 

este aspeto ainda é muito debatido dentro de algumas modalidades, como é o 
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caso do Andebol em Cadeira de Rodas, em que a incoerência na classificação 

dos atletas é uma das razões para que esta modalidade ainda não seja um 

desporto paralímpico. Este tema tem muita influência na motivação dos atletas 

e por sua vez dos seus outros significativos, visto que a qualidade da 

competição e o reconhecimento são fatores muito importantes para a 

estabilidade na prática desportiva. 

Em suma, o desporto adaptado apareceu com o objetivo de reabilitar e incluir 

na sociedade a pessoa com deficiência. Ou seja, a prática desportiva vai 

proporcionar aos atletas melhorias significativas na sua qualidade de vida, irá 

permitir uma redução de sintomas secundários à sua deficiência e facilidades 

na integração social.  

Como benefícios da prática desportiva nesta população temos, a nível 

funcional: o aumento do consumo máximo de oxigênio, uma diminuição da 

frequência cardíaca, da pressão arterial e do esforço percebido durante o 

exercício, e um aumento da capacidade de tolerância ao stress aquando do 

exercício físico. A nível músculo-esquelético, trabalha a densidade óssea, os 

músculos e as articulações mantendo-as saudáveis, aumenta a força e a 

resistência muscular, aumenta a capacidade de locomoção, e também trabalha 

a flexibilidade. No domínio psicológico, entre muitos outros benefícios, ajuda 

na autoestima e autoeficácia. No que diz respeito a condições médicas, poderá 

contribuir para a redução do risco das condições mais graves, nomeadamente 

doenças cardíacas e diabetes (Durstine et al., 2000).  

Para além desses benefícios, é visível um aumento da capacidade de 

socializar, uma vez que a pessoa com deficiência passa a estar mais disposta 

a frequentar a escola, o trabalho e a participar de uma forma mais ativa em 

atividades da comunidade (Santos et al., 2013).  

Um estudo feito por Eva A. Jaarsma, conseguiu reunir algumas barreiras e 

facilitadores da prática desportiva para adultos com deficiência e concluiu que 

as principais barreiras pessoais à prática desportiva são a falta de energia e 
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fadiga. Em relação a barreiras ambientais a falta de desportos, as dificuldades 

de acessibilidade e o transporte são as mais recorrentes (Jaarsma, Dijkstra, 

Geertzen, & Dekker, 2014). No que diz respeito aos facilitadores, concluíram 

que a nível pessoal a diversão, a preocupação pela saúde, o aumento da 

motivação e o concretizar de objetivos e metas foram os principais facilitadores. 

A nível das condições ambientais são as relações e os contactos sociais o fator 

que mais impulsiona estes atletas (Jaarsma et al., 2014). 

Deste modo, desporto adaptado veio ajudar uma minoria que sofreu muito ao 

longo dos tempos. No próximo ponto, vamos voltar atrás e fazer uma breve 

cronologia da visão e das atitudes que a sociedade tinha face à deficiência ao 

longo da história da humanidade, definir o conceito de deficiência e explorar o 

seu envolvente.  

 

A Deficiência  

Lowenfeld, Kirk e Gallagher, citados por (Marques, Castro, & Silva, 2001), 

dividiram o desenvolvimento das atitudes face a pessoa com deficiência em 

quatro grandes períodos ao longo da nossa história: separação, proteção, 

emancipação, integração e inclusão (Marques et al., 2001).  

O primeiro período de separação representa um sentimento de horror em 

relação à deficiência, já o segundo período representa um sentimento de 

caridade. No terceiro período de emancipação foi quando apareceram os 

pioneiros da Educação Especial, nomeadamente no século XVIII, onde a 

deficiência começou a ser encarada de uma forma mais racional e científica. 

No quarto período, o período de integração, a pessoa com deficiência começa 

a ter condições de realização e de aprendizagem sociocultural tal como os seus 

semelhantes, independentemente das suas limitações. É neste momento que 

se começa a caminhar no sentido da igualdade, e esta igualdade só é possível 

através do direito à diferença. Chega-se então ao quarto e último período 



29 

 

defendido por estes autores, o período da inclusão onde se busca inserir as 

pessoas com qualquer tipo de deficiência em todas as atividades sociais sem 

qualquer barreira física ou psicológica. (Marques et al., 2001)  

Conseguimos notar as dificuldades que esta minoria teve para ultrapassar os 

preconceitos e chegar aos seus direitos humanos. Contudo, e apesar da 

grande evolução que se fez notar, o estigma persiste e a vida quotidiana destas 

pessoas continua a ser afetada por barreiras físicas e psicológicas. 

Para aprofundar o conceito de deficiência e os fatores que o envolvem 

atualmente, recorremos ao World report on disability 2011, um relatório da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre deficiência, traduzido em São 

Paulo, no ano de 2012, pela editora Lexicus Serviços Linguísticos.  

Inicialmente é importante definir deficiência como um termo complexo, 

multidimensional e com várias vertentes. Existem dois modelos que tentam 

definir a deficiência, o modelo médico que é individualizado e centra-se nas 

características fisiológicas, e o modelo social que remete para o contexto em 

que a pessoa com deficiência está inserida. O modelo social explica que a 

pessoa não é considerada como deficiente pelas suas características, mas sim 

pelas condições criadas pela sociedade (OMS, 2011). 

Porém, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) criada pela Direção-Geral de Saúde (DGS) não define deficiência apenas 

com um destes modelos pois seria uma abordagem pobre. É necessário 

equilibrá-los, visto que a deficiência depende tanto de características físicas 

com de fatores contextuais, sendo então preferível um modelo biopsicossocial, 

que dá valor a todas as perspetivas: biológica, social e individual (DGS, 2004).  

Como já foi dito anteriormente, a deficiência é um conceito muito complexo e 

multidimensional: afeta desde a criança recém-nascida com uma doença 

congénita como é o exemplo da paralisia cerebral, como um soldado que perde 

a perna em combate. Estes problemas que definem a deficiência podem ser 
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visíveis ou invisíveis, temporários ou de longo prazo, estáticos ou estéticos, 

episódicos ou em degeneração, dolorosos ou inconsequentes (DGS, 2004).  

Para além da deficiência propriamente dita, os efeitos secundários e sintomas 

provenientes das condições são muito recorrentes. A DGS refere estas 

comorbidades como “tendências nas condições de saúde associadas à 

deficiência” e dividi-as em três: doenças infeciosas, problemas crônicos de 

saúde, e lesões (DGS, 2004).  

Outros exemplos de condições secundárias são a depressão, a fadiga, a dor e 

o ganho de peso. Embora muitas dessas condições também ocorram em 

pessoas sem deficiência, em pessoas com deficiência ocorrem com muita mais 

frequência (Rimmer, Chen, & Hsieh, 2011).  

Dado a possibilidade acrescida de condições secundárias, justifica-se a 

importância do desporto nesta população dados todos os benefícios que essa 

prática acarreta. Todavia, também é nesta população que precisamos dar mais 

atenção aos fatores e níveis motivacionais, com o objetivo de levá-los a 

começar a praticar, e principalmente mantê-los lá.  

No próximo ponto vamos abordar a teoria da autodeterminação e a sua 

aplicabilidade no domínio do desporto, especificando no subponto seguinte os 

outros significativos, que são o maior apoio do atleta com deficiência.  

 

A Teoria da Autodeterminação  

A natureza humana está virada para a persistência e para a proatividade, 

supostamente estamos destinados a pôr em prática os nossos talentos, a 

aprender e a desenvolver física e intelectualmente. Mas nem todos os seres 

humanos são tão eficientes assim, por vezes por irresponsabilidade, como por 

exemplo quando uma jovem falta ao treino porque tem preguiça de sair do sofá, 

outras vezes inconscientemente como por exemplo quando nos tempos livres 
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um jovem escolhe ficar 3 horas a fazer scroll nas redes sociais em vez de ir 

jogar futebol com os amigos (Ryan & Deci, 2000).  

Estudar estes fatores de autorregulação da motivação é muito importante, não 

só para perceber as causas do comportamento humano, mas também para 

conhecer as estruturas sociais que otimizam o desenvolvimento, a 

performance e bem-estar humano.  

A literatura sobre o tema da autodeterminação vem crescendo rapidamente 

nas últimas décadas. Grande parte destes estudos abordaram o porquê da 

autodeterminação, incluindo a lógica de que é um direito civil básico, um direito 

ao qual os cidadãos com ou sem deficiência têm de exigir (Algozzine, Browder, 

Karvonen, Test, & Wood, 2001).  

A Teoria da Autodeterminação (SDT – Self-Determination Theory), é uma 

abordagem à motivação e personalidade humana através de métodos 

empíricos tradicionais, tendo como objetivo estudar o desenvolvimento da 

personalidade humana e também autorregulação do comportamento. É uma 

teoria que explora as tendências de crescimento do ser-humano tendo por 

base certas necessidades que devem estar satisfeitas para a real integração 

da personalidade e da auto motivação. Estas necessidades são a competência, 

a autonomia e as relações sociais (Ryan & Deci, 2000).  

As três necessidades básicas parecem ser crucias para uma boa integração 

do ser-humano. Tendo satisfeito estas necessidades, o indivíduo é capaz de 

motivar-se para a atividade a que se propôs, que consequentemente irá 

proporcionar-lhe um desenvolvimento a nível da sua personalidade, tal como 

ajudá-lo-á a criar um meio social construtivo e um sentimento de bem-estar 

consigo mesmo (Ryan & Deci, 2000).  

Para além do que já foi referido, a SDT não se compromete somente a estudar 

a origem dos comportamentos positivos, também se preocupa em 
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compreender os contextos sociais que proporcionam tendências antagônicas 

(Ryan & Deci, 2000).  

A motivação é um processo que exige energia, direção e persistência, 

características que remetem para um ser ativo e intencional. Tem sido um tema 

bastante estudado na psicologia, especialmente pela sua principal 

consequência visto que é o que leva o ser-humano à ação, e 

consequentemente à produção (Ryan & Deci, 2000). Por conseguinte, a 

motivação constitui uma variável-chave na participação desportiva (Sarrazin, 

Guillet, & Cury, 2001).  

Apesar de tratarmos a motivação como um conceito individual, este é um 

conceito muito variável uma vez que existem fatores diversos que podem levar 

uma pessoa a motivar-se, desde fatores intrínsecos até fatores extrínsecos. É 

possível compararmos pessoas que são internamente motivadas das que são 

externamente controladas, sendo que as primeiras têm como consequência um 

comportamento mais comprometedor e persistente do que as segundas que 

se desmotivam mais rapidamente (Ryan & Deci, 2000).  

Sendo assim, para além da SDT defender a importância das três necessidades 

básicas que sustentam a motivação intrínseca, apresenta-nos ainda um leque 

de outros tipos de regulações motivacionais, onde cada tipo de motivação 

origina uma determinada performance, experiência e bem-estar (Ryan & Deci, 

2000).  

A motivação intrínseca é a principal produtora do mais puro potencial humano. 

Apesar de sabermos que o ser-humano desde criança é propício à atividade 

constante, à aprendizagem e à curiosidade, ao longo da sua vida vai 

começando a ser necessárias condições específicas para o desencadeamento 

desse tipo de motivação, que por sua vez irá constantemente encontrar-se com 

condições antagónicas que podem levar o indivíduo a desviar-se dos seus 

objetivos (Ryan & Deci, 2000).  
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Exemplos de condições antagónicas estão as recompensas de 

comportamento, os prazos, a pressão e os objetivos impostos por outros que 

caracterizam uma motivação extrínseca, fraca de constância e resultados. Este 

tipo de motivação, a extrínseca, pode anular a eficácia da motivação intrínseca 

e conduz a uma perceção errada de causalidade (Ryan & Deci, 2000). Deci e 

Ryan (1985) distinguiram quatro tipos diferentes de motivação externa: 

reguladora, introjetada, identificada e integrada.  

Motivação externa reguladora acontece quando o comportamento é 

externamente regulado. Por exemplo, o atleta participa nos treinos porque 

sente essa pressão vinda do treinador. Neste caso, a atividade que deveria ser 

proveitosa passa a ser executada de forma a evitar consequências negativas, 

que seria a crítica por parte do treinador. É uma motivação extrínseca porque 

a razão de participar está fora da atividade em si (Vallerand & Reid, 1990). 

Regulação introjetada, diz respeito a razões internas ao indivíduo para produzir 

determinado comportamento. Contudo, mesmo a origem sendo interna, não é 

realmente autorreguladora.. Por exemplo, o atleta faltar aos treinos porque, 

caso falte, sente culpa (Vallerand & Reid, 1990). 

A regulação identificada acontece quando um comportamento é valorizado 

pelo indivíduo, e o mesmo escolhe praticá-lo. Um exemplo seria um indivíduo 

que vai assiduamente aos treinos porque sabe que com a prática a sua 

performance vai melhorar. Esta regulação é externa porque a atividade não 

está a ser praticada por si só, e sim para chegar a um fim. Contudo o  

comportamento pode ser descrito como autodeterminado, o indivíduo  

transparece direção e propósito, e identificou que a prática iria lhe trazer 

benefícios (Vallerand & Reid, 1990).  

Por último, temos a regulação integrada, que é o melhor tipo de motivação 

externa por ser a mais autodeterminada. Neste tipo de regulação o indivíduo 

integra em si o comportamento e a autorregulação é consistente com o seu 
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autoconceito. Ou seja, o indivíduo gosta de saber praticar aquele desporto, e 

por isso vai praticá-lo mais para fazê-lo ainda melhor (Vallerand & Reid, 1990).  

Para além da motivação intrínseca e todos estes tipos de motivação extrínseca 

anteriormente referidos, temos a amotivação, que se encontra na ponta oposta 

da motivação intrínseca, neste continuum que vai de alta até baixa 

autodeterminação.  

Indivíduos estão amotivados quando produzem um comportamento sem 

qualquer tipo de motivação, quer intrínseca ou extrínseca. Comportamentos 

amotivados são os menos autodeterminados deste espetro da STD, são 

comportamento sem propósito e que naturalmente vão deixar de ser praticados 

(Vallerand & Reid, 1990).   

Em contraste, as consequências de uma motivação intrínseca estão 

associadas a uma maior flexibilidade cognitiva, a uma maior aprendizagem 

conceitual e mais eficaz, um maior interesse pela atividade, um tom emocional 

mais positivo e um aumento da autoestima. Acrescentando ainda a estas 

consequências uma maior criatividade, melhor desempenho e mais 

persistência na tarefa (Vallerand & Reid, 1990).  

As opções de decisão, o conhecimento dos sentimentos e dos propósitos, e a 

oportunidade de criar o seu próprio caminho, são exemplos que influenciam 

uma motivação intrínseca que, por sua vez, proporciona também o sentimento 

de autonomia ao indivíduo. Diferentes estudos, como por exemplo de Deci, 

Nezlek, e Sheinman (1981), Flink, Boggiano, e Barrett (1990), Ryan e Grolnick, 

(1986), concluíram que professores que dão autonomia aos seus estudantes, 

em vez de os controlar nas suas tarefas, acabam por promover a criatividade, 

a curiosidade e o desejo por desafios novos (Ryan & Deci, 2000).  

Juntamente com o sentimento de autonomia, temos o sentimento de 

competência, que é outro catalisador de motivação intrínseca. O feedback 

positivo a determinada performance desencadeia o sentimento de 
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competência, que por sua vez automotiva o individuo a produzir mais 

comportamentos semelhantes (Ryan & Deci, 2000). Já um feedback negativo 

à competência diminui a motivação intrínseca, e este feedback se for regular 

pode até levar à amotivação (Vallerand & Reid, 1990). 

Para além da autonomia e da competência serem variáveis muito influentes na 

variabilidade da motivação intrínseca, as relações também influenciam a sua 

expressão (Ryan & Deci, 2000). Os autores Ryan e Deci (2000) referem um 

estudo de Bowlby (1979) em que este afirma que uma criança explora 

determinado espaço mais rapidamente quando acompanhada da segurança 

da sua mãe (Ryan & Deci, 2000). Existe uma necessidade de relação, apoio e 

acompanhamento por parte de uma família, amigo, par ou profissional, que irá 

dar segurança e condições positivas ao indivíduo para que cumpra 

determinada atividade. 

Estes exemplos de apoio às necessidades básicas anteriormente referidos 

estão todos ligados à importância dos outros significativos. É através dos 

sentimentos de autonomia, competência, e de relacionamento, que se 

observará um desenvolvimento positivo da personalidade, da performance e 

do bem-estar, bem como o estado da autodeterminação do indivíduo. Por sua 

vez, todo o contexto em que o indivíduo está inserido, incluindo as pessoas 

que os influenciam diretamente (outros significativos), irá influenciar a 

qualidade da satisfação dessas necessidades básicas.  

Aplicada ao desporto, segundo a SDT esperamos que o atleta esteja 

intrinsecamente motivado na prática através do sentimento de independência 

nas suas ações (autonomia), da qualidade da sua performance (competência) 

e do conforto e sentimento de pertença que encontra em relação aos outros 

(relações), que por sua vez irão conduzir a uma experiência desportiva 

prazerosa e duradoura (Sarrazin et al., 2001). 

Neste contexto do desporto, é importante falarmos sobre a competição e em 

que aspetos influencia a autodeterminação. Sabemos que participar em 
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determinada atividade para vencer os outros participantes, em vez de a praticar 

por razões intrínseca, tem efeitos negativos na motivação intrínseca, tal como 

nos benefícios e diversão proveniente da participação (Vallerand & Reid, 

1990).  

Sendo assim, os treinadores têm de ter cuidado ao gerir os níveis competitivos 

como dispositivos motivacionais: embora possa levar a uma melhor afluência 

na participação, essa participação pode não ser autodeterminada e, 

eventualmente, em situações menos controladas fazer com que o indivíduo 

amotive-se (Vallerand & Reid, 1990). Além disto, atletas com limitações mais 

graves tendem a ter resultados mais negativos nas competições o que, por sua 

vez, pode acentuar ainda mais a perceção de falta de competência.  

No próximo subponto iremos aprofundar a importância dos outros significativos 

expondo alguns exemplos de estudos que comprovam essa importância. 

Outros significativos 

Já revimos anteriormente que a SDT defende que são necessárias três 

necessidades básicas estarem satisfeitas para que haja uma motivação 

intrínseca: a autonomia, as relações e a competência. Por sua vez, o contexto 

social em que o atleta está inserido vai influenciar a satisfação, ou não, destas 

necessidades básicas. Fazem parte deste contexto os familiares, pares, 

amigos e todos os profissionais que se envolvem com o individuo – os outros 

significativos.  

Autores que já estudaram a teoria da autodeterminação propõem que os outros 

significativos podem ter impacto na motivação intrínseca do atleta através de 

comportamentos de apoio à autonomia (Hagger et al., 2009; Ryan & Deci, 

2000), da competência e das relações (Ryan & Deci, 2000).  

O suporte à autonomia reflete comportamentos que aprimoram 

especificamente a motivação, como é o exemplo da opção de decisão.  E é 
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distinto de outras fontes de apoio social que tendem a se concentrar no suporte 

à competência/ autoeficácia ou nas relações (Hagger et al., 2009).  

Vallerand (2007), citado por Hagger (2009), propôs que a autodeterminação da 

teoria operava em três níveis: global, contextual e específica. A motivação a 

nível global reflete uma disposição generalizada de motivação autônoma que 

influencia o comportamento em vários contextos. A nível contextual refere-se 

à motivação autónoma, e consequentes comportamentos, em um determinado 

contexto, como é o exemplo do desporto. Motivação a nível específico refere-

se à motivação autónoma em relação a um determinado comportamento. 

Vallerand (2007) levantou a hipótese de que a motivação em um determinado 

contexto será determinada, em parte, pela motivação a nível global, mas 

também pela motivação de outros contextos relacionados (Hagger et al., 2009). 

A teoria da autodeterminação oferece uma interpretação aos resultados desse 

apoio à autonomia que podem ser interpretadas como autónomas ou 

controladoras. A teoria sugere que os motivos a nível contextual que levam a 

determinados comportamentos, sejam elas por razões autónomas ou 

controladoras, predispõem os indivíduos a formarem crenças que são 

congruentes ou desalinhadas dos seus motivos (Hagger et al., 2009).  

Assim, as atitudes e comportamentos dos outros significativos face ao atleta 

vão determinar o clima motivacional que o envolve, que por sua vez irá 

determinar o prazer e a permanência do indivíduo na atividade, nomeadamente 

na prática desportiva (Atkins, Johnson, Force, & Petrie, 2014). 

Atkins (2015), aborda o conceito de clima motivacional e os dois tipos de 

envolvimento dos outros significativos neste clima: o envolvimento a nível da 

tarefa e o envolvimento a nível do ego (Atkins et al., 2014). Segundo Ames 

(1992), citado por Atkins (2015), o clima motivacional refere-se à perceção de 

situações e expetativas provenientes dos outros significativos, que por sua vez 

encorajam o desenvolvimento para o cumprimento de uma determinada meta 

e, principalmente, induzem esse estado de envolvimento com o objetivo. O 
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autor acrescenta ainda que os pais, os pares e os treinadores dão contributos 

específicos a este clima motivacional (Atkins et al., 2014). Faz parte dos nossos 

objetivos perceber as perceções que estas personagens sociais têm da sua 

própria influência.  

Um envolvimento por parte dos outros significativos a nível da tarefa é 

caracterizado por comportamentos que encorajam a aprendizagem e o prazer, 

ou seja, a satisfação dos parentes quando o indivíduo experimenta algo novo 

e oferecerem espaço para os erros no processo de aprendizagem, vai 

substancialmente melhorar os seus resultados (Atkins et al., 2014). Por outro 

lado, pode acontecer um envolvimento que remete para o ego, como é o 

exemplo de um pai promover o sucesso sem esforço (Atkins et al., 2014).  

Esta forma de analisar os envolvimentos dos outros significativos no clima 

motivacional do atleta, caracteriza a Achievement Goal Theory (AGT) que é 

uma teoria que explica que para se perceber a motivação dos indivíduos tem 

de se ter em conta a função e o significado dos comportamentos, e tem de se 

compreender os objetivos de ação. Os indivíduos dão um significado aos 

comportamentos, persistindo-os, através dos objetivos que adotam (Glyn C. 

Roberts & Conroy, 2007). 

Atkins (2014) tirou várias conclusões num estudo sobre a influência dos outros 

significativos no clima motivacional do atleta. Uma das conclusões que se 

confirmou com as de outros autores (tais como White (1996) e Vazou et al. 

(2006)) foi que quando os pais e pares se comportam de forma a promover 

suporte, envolvimento, controlo emocional e dão enfase ao esforço e 

aprendizagem, os atletas também se orientam nesse sentido para os seus 

objetivos (Atkins et al., 2014). 

Incentivo, ter um exemplo a seguir e suporte logístico são exemplos de suporte 

social diretamente associados à participação dos jovens no desporto. Os pais 

e os amigos são as influências-chave para a prática na adolescência (Hohepa, 

Scragg, Schofield, Kolt, & Schaaf, 2007). Hohepa (2007) acrescenta ainda que 
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os estudos nesta área focam-se mais nos pais e amigos, e sente-se uma falta 

de estudos sobre a influência dos irmãos e dos familiares mais distantes (p.e. 

primos) (Hohepa et al., 2007).  

Como referimos existem muitos fatores sociais que podem desempenhar um 

papel importante na satisfação dos mediadores motivacionais e na motivação 

propriamente dita. Entre todos esses fatores sociais particularmente 

influenciadores no domínio do desporto, o comportamento dos treinadores 

parece ter um impacto crucial na motivação dos atletas. Os treinadores 

organizam os treinos, agrupam os atletas em equipa, observam e avaliam o 

desempenho, fazem reconhecer a sua autoridade e moldam todo o meio 

desportivo. Em suma, eles melhor que ninguém estabelecem o clima 

motivacional (Sarrazin et al., 2001).  

Segundo o autor Jowett, a qualidade da díade treinador-atleta é definida por 

três constituintes interpessoais: a proximidade, o comprometimento e a 

complementaridade. Estes três valores vêm classificar a interdependência 

social nesta relação, que varia entre a maneira como os intervenientes 

conectam esses valores entre si e a maneira como cada um vivencia esses 

valores (Jowett & Timson-katchis, 2005).  

O constituinte de proximidade diz respeito ao caráter afetivo e pessoal da 

relação, e reflete-se na confiança no respeito mútuos. O comprometimento 

reflete a intenção de um treinador e de um atleta em manter o relacionamento 

e/ ou maximizar a sua eficácia. E por fim, a complementaridade refere-se á 

reciprocidade comportamental interpessoal, onde conta a capacidade de 

resposta e facilidades durante o treino (Jowett & Timson-katchis, 2005).  

Este modelo que tem o nome de The 3 C’s model (closeness, commitment, and 

complementarity), tem sido utilizado para compreender a relação treinador-

atleta em investigações qualitativas (Jowett & Timson-katchis, 2005), e de certa 

forma, é um modelo em que também nos podemos basear para analisar o 

discurso do Treinador (entrevistado).  
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Pode se tornar muito complexo quando olhamos para toda a rede social, no 

sentido em que existe uma variável enorme de influências sociais externas, por 

exemplo os pais podem afetar positiva ou negativamente a díade treinador-

atleta (Jowett & Timson-katchis, 2005).  

Apesar de tanto na literatura encontrada como na amostra analisada estarmos 

a falar de indivíduos/ atletas com todos os seus domínios biopsicossociais, há 

uma variável que difere esta amostra das amostras em que se basearam os 

estudos anteriormente referidos. Nesta investigação, como já referimos 

também anteriormente, tratamos de uma população com deficiência motora. 

Ou seja, têm limitações no seu bio, que consequentemente podem causar 

alterações psicossociais. 

Nos estudos que aplicam a teoria da autodeterminação, em populações 

especiais, a maioria concentra-se em crianças ou jovens com deficiências 

intelectuais e Desenvolvimentais (Algozzine et al., 2001), neste caso focamo-

nos numa população com deficiência motora.  

As limitações destes atletas poderão produzir comportamentos dos outros 

significativos diferentes dos comportamentos de outros significativos de atletas 

sem qualquer deficiência, comportamentos esses de apoio às três 

necessidades básicas. E este será com certeza um futuro ponto de discussão.  

Num contexto de aprendizagem, por exemplo num treino de Andebol em 

Cadeira de Rodas, se o treinador fornece informações demasiado rápido pode 

levar os indivíduos a se sentirem incompetentes no processo de autonomia e 

pode induzir a amotivação. Por outro lado, se a passagem de informação for 

muito mais vagarosa pode causar um sentimento de frustração. A regulação 

gradual da autonomia à medida que estes atletas, portadores de uma 

deficiência, se vão tornando mais competentes, é muito importante, pois deve 

aumentar a motivação intrínseca e os comportamentos autodeterminados para 

a prática desportiva (Vallerand & Reid, 1990).  
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Um estudo de Lauri Yarwasky e David M. Furst (1996) conclui que ambos os 

indivíduos com e sem deficiência tinham como principal razão para a prática 

desportiva a diversão pela prática, e classificaram itens relativos com o ego e 

a interação social como menos importantes (Yarwasky & Furst, 1996).  

Assim, reforça-se a ideia de que formas intrínsecas e autodeterminadas de 

motivação são muito importantes para garantir que o prazer e o envolvimento 

a longo prazo no desporto ocorram nestas populações especiais (Vallerand & 

Reid, 1990). 

Sendo assim, o nosso objetivo principal foi responder à seguinte questão: Qual 

a importância que estes outros significativos consideram ter na motivação, para 

a prática desportiva, dos atletas com deficiência motora? Sendo que, para 

responder a esta questão tivemos de cumprir com outros tantos objetivos 

secundários que implicou explorar as várias perceções dos outros 

significativos: as perceções face aos benefícios do desporto adaptado no seu 

atleta, as perceções dos obstáculos para a prática, as perceções das 

motivações do atleta, as perceções do apoio que os próprios dão à prática do 

atleta, as perceções da sua importância na motivação do atleta e, por fim, os 

seus sentimentos em relação às concretizações dos atletas. Este ato 

exploratório às perceções dos outros significativos foi possível através da 

análise dos discursos de quatro outros significativos: uma Amiga, uma Esposa, 

um Pai, e um Treinador. Toda a metodologia será descrita no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA 

 

_____________________________________________________________ 
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No presente capítulo são indicadas e descritas todas as etapas da realização 

deste trabalho.  

Começámos por caracterizar a amostra, tal como o processo de amostragem 

utilizado para a seleção da mesma. De seguida, descrevemos do método de 

investigação escolhido (método qualitativo), justificando essa mesma escolha 

e o instrumento de recolha de dados adotado, que consiste no uso da técnica 

da entrevista, presencial e semiestruturada, expondo todas as suas fases no 

que diz respeito à sua aplicação, tal como as condições em que foram 

realizadas as entrevistas. Por fim, descrevemos o processo de análise utilizado 

para sintetizar e interpretar os discursos e para finalmente, chegar a resultados 

e conclusões.  

 

Amostra 

A escolha da amostra para este estudo está diretamente relacionada com a 

objetivo principal desta investigação, que consiste em responder à questão de 

investigação: Qual a importância que os outros significativos consideram ter na 

motivação de atletas com deficiência motora?  

Assim, os participantes desta investigação consistem em quatro outros 

significativos de atletas de uma equipa de andebol em cadeira de rodas do 

Norte de Portugal, atletas estes com deficiência motora, mais propriamente 

paraplegia nos membros inferiores. Metade dos participantes deste estudo são 

homens e a outra metade mulheres, sendo que o grau de relação com o aleta 

em cadeira de rodas varia. A idade dos participantes varia entre os 31 e os 50 

anos. Na tabela 1 estão descritos os outros significativos, tendo em conta a 

idade, género e a relação com o atleta.  
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Tabela 1 Caracterização do outro significativo face à sua idade, género e a relação com o atleta 

 Outro 

significativo 

1 

Outro 

significativo 

2 

Outro 

significativo 

3 

Outro 

significativo 

4 

Idade 

(anos) 

31 39 50 34 

Género Homem Mulher Homem Mulher 

Relação 

com o 

atleta 

Pai Amiga Treinador Esposa 

 

A escolha de outros significativos deve-se ao facto de estas serem pessoas 

próximas dos atletas. Visto que o tema principal deste estudo incide sobre a 

motivação de atletas com deficiência motora, achámos por bem optar por 

estudar os outros significativos, para apurar se a importância que estes têm na 

motivação de atletas com deficiência motora é, ou não, sentida por eles.  

Ao longo de toda a investigação mantem-se o anonimato dos outros 

significativos. Para tal, e também para os identificar e distinguir ao longo do 

trabalho, foi criada uma nomenclatura para cada tendo em conta a relação com 

o atleta, para facilitar a leitura e compreensão na futura discussão, ou seja: Pai, 

Amiga, Esposa, Treinador. Foi dada a informação do anonimato aos 

entrevistados com antecedência, e foi assinado o consentimento informado no 

qual esta informação também se encontrava explicitada. Este critério é 

essencial se queremos que os entrevistados falem abertamente sobre as suas 

práticas e os seus ideais sem o receio de serem reconhecidos.  

A técnica de amostragem selecionada, neste trabalho, foi a amostragem não-

casual (não probabilística), feita por conveniência.  
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A amostra por conveniência é constituída por indivíduos que são próximos ao 

investigador, como amigos, vizinhos ou conhecidos (Fulcher & Scott, 2011). 

Neste caso, o contacto dos entrevistados foi obtido através dos atletas. É de 

acentuar que neste tipo de processo o entrevistado terá as características que 

se espera, por não ser um processo aleatório.  

A entrevistadora, por ter acompanhado e, inclusivamente, realizado os treinos 

juntamente com a equipa de andebol em cadeira de rodas durante um ano e 

meio possibilitou observar a prática, o envolvimento e o contexto de treino. Esta 

ligação facilitou o contacto com os atletas e respetivos outros significativos, o 

que contribuiu para melhores resultados no decorrer desta investigação. 

 

Procedimentos 

Sobre o Método – Método qualitativo  

Bento afirma que “A investigação qualitativa foca um modelo fenomenológico 

no qual a realidade é enraizada nas perceções dos sujeitos; o objetivo é 

compreender e encontrar significados através de narrativas verbais e de 

observações em vez de através de números.” (Bento, 2005). Este autor 

acrescenta, ainda, que a investigação qualitativa acontece num contexto real e 

natural, enquanto a investigação quantitativa envolve controlo e manipulação 

do meio e do comportamento. 

Neste estudo, o método escolhido foi então o método qualitativo. Foi escolhido 

este método porque temos como objetivo extrair as perceções individuais para 

depois tentar compreendê-las e inseri-las num quadro teórico. Arllda Godoy, 

no artigo “Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades” (1995) 

menciona algumas características básicas deste método de investigação 

qualitativo: “A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de 

dados e o pesquisador como instrumento fundamental” (p.60). O investigador 



47 

 

pretende recolher informações que digam respeito à realidade “nua e crua”, daí 

também a opção, por exemplo, da gravação na entrevista, para que os 

discursos sejam explorados na sua forma mais verdadeira; Por outro lado, a 

“pesquisa qualitativa é descritiva” (p. 62), ou seja, não são usados quaisquer 

valores numéricos, os dados são coletados na forma escrita, através de 

transcrições e anotações e todos os dados devem descrever a realidade 

(Godoy, 1995).  

No método qualitativo o “ significado que as pessoas dão às coisas e à sua 

vida são a preocupação principal do investigador” (p. 63), isto é, o investigador 

procura descrever os pontos de vista internos dos investigados e, por fim, 

podemos afirmar que os investigadores “utilizam um foco indutivo na análise 

de seus dados” (p. 63), ou seja, é elaborado um quadro teórico para 

contextualizar todo o estudo e justificar os seus resultados (Godoy, 1995). 

Adicionalmente, numa pesquisa deste género, não se pode ignorar a influência 

da subjetividade do próprio investigador que, querendo ou não, acaba por 

influenciar o resultado da investigação com a sua presença, tanto no momento 

da recolha de dados, como na análise e discussão dos resultados. No entanto, 

esta característica não invalida os resultados ou é necessariamente criadora 

de viés interpretativa. Na realidade, é um tipo de pesquisa que procura o 

sentido profundo dos fenómenos, sentido esse que, para transparecer, nunca 

faz abstração da própria subjetividade do investigador que avança os seus 

argumentos para justificar as suas interpretações. 

Tendo em conta este método, neste trabalho foi realizada uma discussão do 

sentido e consequências dos fenómenos em estudo, através da análise de 

literatura, recolha de dados através da realização de entrevistas 

semiestruturadas e consecutiva análise do conteúdo do discurso dos 

entrevistados. 

Assim sendo, a tese mobiliza três registos de discurso: 1) o das teorias 

propriamente ditas sobre a prática desportiva nesta população, a motivação e 
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os outros significativos; 2) o dos entrevistados; e 3) o do próprio investigador. 

Em última instância, o objetivo não é só ficar pela análise da teoria, nem pela 

reconstituição das palavras dos entrevistados mas antes, partindo da 

comparação entre a teoria e a “realidade” que é revelada pelo método de 

entrevista, tentar entender, não só até que ponto é que os pressupostos 

teóricos são de facto verificados nesta amostra, mas também discernir, na 

medida do possível, porque é que os entrevistados têm as opiniões que nos foi 

possível recolher, e que significado isso apresenta para uma compreensão da 

perceção que os outros significativos têm da sua importância na motivação de 

atletas com deficiência motora.  

 

Sobre o Instrumento de Recolha de Dados – as Entrevistas Semiestruturadas 

Para proceder à recolha de informação, no que diz respeito à perceção que os 

outros significativos têm da sua importância na motivação de atletas com 

deficiência motora, o instrumento de recolha de dados escolhido foi a entrevista 

semiestruturada, típica de um estudo empírico de caráter qualitativo.  

Quando o objetivo da investigação é compreender a importância dos outros 

significativos na vida de um atleta com deficiência, a ferramenta mais adequada 

é a entrevista. Se essa entrevista for bem realizada vai permitir à entrevistadora 

explorar o tema em profundidade através do registo do discurso do 

entrevistado, discurso este que consiste na realidade do sujeito e em 

informações consistentes que permitam descrever e compreender a lógica das 

relações (Duarte, 2004).  

Com esta investigação queisémos compreender qual a perceção que os outros 

significativos têm da sua importância na motivação de atletas com deficiência 

motora, através do discurso dos próprios outros significativos. Sendo que a 

finalidade foi realizar entrevistas de boa qualidade, nas quais a informação 

recolhida seja pertinente. Para cumprir os objetivos traçados para a pesquisa, 
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é necessário ter em atenção certos aspetos de planeamento e procedimentos 

que dizem respeito à realização de uma entrevista.  

De entre os vários tipos de entrevistas, a escolhida foi a entrevista 

semiestruturada, ou entrevista focalizada. Como explica Bell, neste tipo de 

entrevista não se utilizam questionários nem listas, todavia, elabora-se 

previamente um guião/estrutura com tópicos e questões-chave tendo em conta 

o objetivo principal da investigação, a entrevista tem uma direção mas as 

questões são abertas (Bell, 2010). Bell acrescenta ainda que “São feitas 

determinadas perguntas, mas os entrevistados têm a liberdade de falar sobre 

o assunto e de exprimir as suas opiniões. A entrevistadora limita-se a fazer 

habilmente as perguntas e, se necessário, a sondar opiniões na altura certa; 

porém, se o entrevistado se mover livremente de um tópico para outro, a 

conversa poderá fluir sem interrupção.” (Bell, 2010, p.141). 

Uma grande vantagem deste tipo de instrumento é a de possibilitar que o 

investigador consiga adquirir uma compreensão profunda das perceções e 

construção das experiências dos participantes.  

É de realçar que foram elaborados dois guiões, um deles destinados a amigos, 

familiares e pares do atleta, e o outro ligeiramente diferente para o treinador, 

visto que o treinador está mais presente no meio desportivo e é uma influência 

mais direta neste meio, outras questões pertinentes surgiram. As perguntas 

dos guiões foram escritas a pensar nos objetivos da investigação. Sendo 

assim, elaborámos questões sobre as perceções do outro significativo na 

importância do desporto e na motivação, exemplos dessas questão são: Que 

importância dá ao desporto?; De que modo apoia a prática do atleta?; Que 

ferramentas utiliza para motivar esta pessoa?; Acrescetámos ainda ao guião 

do treinador algumas questões mais diretas relativamente ao tema: Qual é que 

achas ser a importância do papel dos outros significativos para estes atletas?; 

Alguns atletas não satisfazem uma, ou mais destas necessidades básicas. O 

que é que os leva a não desistir?  
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Os guiões completos podem ser consultados no Anexo 2 e 3. Tentou-se depois 

sintetizar o discurso de cada outro significativo de forma a encontrar o 

significado que dá à sua posição na sua relação com o atleta. Fez-se esse ato 

exploratório através da perceção que os outros significativos têm do apoio que 

dão a nível das três necessidades básicas. 

A participação dos outros significativos baseou-se na concordância e interesse 

de colaborar com o estudo, sendo-lhes reservado o direito de anonimato. 

Todos os outros significativos perceberam qual o objetivo do estudo, quem o 

estava a conduzir e como iria ser realizado e divulgado. O consentimento 

informado por escrito foi obtido de acordo com o código de ética da 

Universidade do Porto (Anexo C).  

No momento da entrevista, dado que a entrevistadora é quase ela próprio o 

instrumento de recolha de informação, é uma mais-valia se assumir uma 

postura de confiança e segurança, e que dê à situação uma ténue 

informalidade para que o diálogo flua (Duarte, 2004). Assim, um dos objetivos 

da entrevistadora aquando do momento da entrevista é colocar o entrevistado 

à vontade, para conseguir captar em profundidade os pontos de vista dos 

entrevistados. Dadas as características deste tipo de entrevista de respostas 

abertas em que se procurar propiciar um diálogo fluído, optou-se pela gravação 

de áudio com o consentimento do entrevistado. As gravações são úteis para 

facilitar o processo de transcrição, registar o discurso de forma fidedigna para 

facilitar a análise do conteúdo, visto que é possível ouvir as entrevistas várias 

vezes.  

A duração das quatro entrevistas, que foram escolhidas como objeto de estudo, 

consumou um total de uma hora e quinze minutos. Para efetuar a análise 

destas entrevistas, a melhor estratégia foi transcrevê-las, para fazer esta tarefa 

sozinha, Bell revela que “terá de contar com cerca de dez horas para cada hora 

gravada” (Bell, 2010, p.143). Apesar de esta já não ser a realidade, uma 

entrevista já pode ser transcrita em menos tempo através de novas aplicações 
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tecnológicas, este tratamento das entrevistas é um processo complicado e que 

leva tempo. 

Sobre a Análise dos Dados 

Depois de transcritas as entrevistas, e lidas diversas vezes com o intuito do 

investigador se familiarizar com o conteúdo, foi possível analisar a informação 

recolhida por diversos meios. Um deles é fragmentar o discurso do 

entrevistado: “Trata-se de segmentar a fala dos entrevistados em unidades de 

significação – o mínimo de texto necessário à compreensão do significado por 

parte de quem analisa – e iniciar um procedimento minucioso de interpretação 

de cada uma dessas unidades, articulando-as entre si, tendo por objetivo a 

formulação de hipóteses explicativas do problema ou do universo estudado.” 

(Duarte, 2004). 

Definiram-se, então, categorias de análise que permitissem compreender o 

significado do discurso dos entrevistados. De seguida, elaboraram-se tabelas 

de categoria de análise para analisar esses discursos. As categorias definiram-

se com base no guião de entrevista previamente formulado e de acordo com 

os objetivos estabelecidos para a pesquisa.  

As categorias de análise que foram utilizadas para analisar o discurso dos 

entrevistados foram as seguintes:  

• Perceções dos Outros significativos face aos benefícios do desporto no 

seu atleta; 

• Perceções do Outro Significativo face aos obstáculos que os seus 

atletas têm na prática; 

• Perceções dos outros significativos face às motivações do atleta para a 

prática; 

• Perceções dos outros significativos face ao apoio dão à prática do atleta; 

• Perceções dos outros significativos face à sua importância na vida e 

motivação do atleta; 
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• Sentimentos dos outros significativos face às concretizações dos 

atletas. 

Através da ferramenta MAXQDA 2007 foi possível fazer uma análise qualitativa 

das entrevistas mais eficientemente, esta ferramenta facilitou a separação dos 

discursos pelas categorias de análise. 

A categorização da informação permite analisar e comparar os discursos dos 

entrevistados, tanto entre eles, como com a revisão bibliográfica. Para que a 

análise seja mais precisa e para também facilitar a posterior comparação e 

discussão dos resultados, fizeram-se tabelas com duas colunas de 

sistematização da informação recolhida: discurso do entrevistado transcrito e 

tópicos relevantes do discurso.   

Tanto as transcrições das entrevistas, como as tabelas de análise das 

categorias serão acrescentadas no final da tese, em anexos, para poderem ser 

consultadas. 

De seguida, iremos falar sobre a amostra, explicando o processo de construção 

da mesma, tal como a caracterização dos entrevistados e respetivas empresas.  

Condições da realização das entrevistas 

As entrevistas realizaram-se entre 5 e 22 de maio de 2019. Todas foram 

gravadas na sua totalidade em formato áudio através do telemóvel da 

entrevistadora. Antes de se dar início às gravações, foi pedido a todos os 

entrevistados que assinassem um consentimento informado no qual os 

entrevistados declaravam que permitiam a gravação do diálogo e autorizavam 

a sua utilização para efeitos académicos.  

A primeira entrevista com o Pai foi realizada a dia 5 de maio e teve a duração 

de trinta minutos. A segunda, com a Amiga, realizou-se no dia 8 de maio e 

durou dez minutos. A terceira entrevista com o Treinador durou vinte e cinco 
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minutos, no dia 20 de maio. Por último, a quarta entrevista à Esposa foi 

realizada a dia 22 de maio e, tal como a segunda entrevista, teve a duração de 

dez minutos. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

_________________________________________________ 
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Análises individuais  

Apesar das diversas variáveis que limitam este estudo em termos de 

comparações e generalizações, fizemos a análise individual dos discursos dos 

outros significativos através de categorias de análise iguais para os quatro 

entrevistados. As categorias de análise foram: as perceções dos benefícios do 

desporto para o seu atleta, as perceções dos obstáculos do seu atleta, as 

perceções das motivações para a prática do seu atleta, as perceções do seu 

próprio apoio para a prática do atleta, as perceções da importância do seu 

papel na vida do atleta e, por fim, os sentimentos relativamente ás 

concretizações do atleta. O último entrevistado, o treinador, não se refere a 

nenhum atleta em particular e sim aos seus atletas com deficiência no geral 

(aos quais se incluem os outros atletas que falamos indiretamente nesta 

investigação).  

As tabelas com a síntese e a análise dos excertos e tópicos dos discursos, 

facilitadoras para a análise individual de cada entrevista, estão anexadas no 

final do trabalho. Neste capítulo, iremos focar-nos nos pontos mais relevantes 

dos discursos e tentar cruzá-los com o quadro teórico elaborado no Capítulo 1.  

 

Análise individual – Outro significativo 1 – Amiga  

Quanta às perceções face aos benefícios que o desporto veio trazer à atleta, a 

Amiga admite que depois de começar a prática desportiva a atleta começou a 

estar mais ativa, mais “desenrascada”, mais sociável e mais confiante consigo 

própria e nas suas relações com os outros:  

“Mais sociável, mais confiante. (…) ajudou-a muito a ter contacto com pessoas, conhecer 

pessoas novas e ajudar na confiança (…)” (OS1, Amiga) 

“(…) conhecer pessoas que tinham o mesmo problema que ela também ajudou.” (OS1, 

Amiga) 
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Segundo Santos (2013), é visível nas pessoas que começam a praticar 

desporto um aumento da capacidade de socializar, a pessoa com deficiência 

passa a estar disponível para frequentar atividades que envolvem interação 

com a comunidade (Santos et al., 2013). O outro significativo acrescentou 

ainda que a parte física também é um benefício que a atleta dá muita 

importância. Num dos próximos parágrafos iremos abordar este assunto nas 

motivações da atleta.  

Sobre o contacto com os seus pares ser um benefício da prática desportiva, o 

outro significativo não aprofundou mais esta ideia. Mas, ao longo da revisão da 

literatura e da análise dos outros discursos os pares são um exemplo, muito 

constante, de outro significativo importante na influência à motivação para a 

prática. O facto de partilharem os mesmos problemas, conviverem e 

aprenderem entre si, fortalece o grupo e por sua vez, a necessidade relacional. 

Relativamente às perceções quanto aos obstáculos à prática, ao longo do seu 

discurso a Amiga admite que tem noção que as condições do desporto 

adaptado em Portugal não são as melhores, e admira os atletas que mesmo 

com tantas dificuldades continuam a praticar.  

Quando questionada relativamente à importância do desporto para esta 

população, o outro significativo afirma que:  

“E mesmo a parte física, ela dá muita importância ao corpo. (…) Nós na escola estávamos 

sempre passadas com ela porque ela tinha um corpo lindíssimo e ela sempre quis manter 

isso, e o resultado está à vista.” (OS1, Amiga) 

As pessoas com deficiência que participam em atividades desportivas acabam 

por desenvolver uma maior autoestima, o maior autoconceito e melhores 

conceções do seu corpo (Santos et al., 2013). Para além disso, segundo Deci 

e Ryan (2000), as pessoas estão intrinsecamente motivadas para atividades 

que tenham um real interesse para elas próprias, por exemplo atividades que 

tenham o apelo de novidade, desafio ou valor estético (Ryan & Deci, 2000).  
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Esta importância por manter o corpo bonito remete-nos para as perceções que 

o outro significativo tem das motivações desta atleta. Neste sentido, 

poderíamos dizer que esta atleta tem uma regulação identificada quanto às 

suas motivações, extrínseca, mas ainda assim autodeterminada. Ela 

transparece direção e propósito, valorizando ainda a prática por lhe dar 

determinado benefício (Vallerand & Reid, 1990).  

Sobre o apoio que este outro significativo dá diretamente à prática desportiva 

da atleta, não conseguimos enumerar muitos. Contudo, como tratamos aqui 

uma relação de amizade, amigas desde os 14 anos, muito do apoio de uma 

amiga vem do âmbito emocional. O outro significativo afirma que:  

“Mas acabam por ser duas coisas distintas, ela vai para o desporto, eu vou para minha dança 

e depois encontramo-nos e falamos sobre o assunto.” (OS1, Amiga) 

Como não estamos a falar de duas amigas ligadas pela deficiência, ou seja, 

com as mesmas condições, e sim de uma amiga que a atleta já tinha antes da 

lesão, é normal que vivam vidas separadas, como todos nós vivemos em 

relação a alguns dos nossos amigos. Para, sempre que possível, sentarmo-

nos com eles e conversarmos sobre as novidades, sobre motivarem-se e 

apoiarem-se verbalmente. Neste mesmo sentido, a Amiga faz as seguintes 

declarações aquando de questionada sobre a importância do seu papel na vida 

da atleta:  

“(…) em termos de amizade, eu acho que o facto de nunca ter mudado nada para mim (…)” 

(OS1, Amiga); 

“(…) ela ver como eu me desenrasquei, ela dizia "se tu consegues..." (…)” (OS1, Amiga); 

“(…) relembrarmo-nos uma à outra que "tu já fizeste isto, já estiveste pior e deste a volta, por 

isso não te esqueças. Se queres estar na fossa, tudo bem, fica aí um ou dois dias, chora, faz 

o que quiseres, mas depois vamos andar para a frente” (…)” (OS1, Amiga) 

Acaba por ser um apoio à distância, nem sempre diário, mas este outro 

significativo com certeza apoia de alguma forma as necessidades básicas que 



59 

 

vão impulsionar a motivação da atleta. No quis diz respeito ao suporte 

emocional, onde a atleta sabe que tem um espaço junto da amiga onde pode 

desabafar e contar as suas peripécias, consequentemente a deixará mais leve 

para explorar outras relações, a sua autonomia e a sua competência.  

Por fim, conseguimos ainda retirar do discurso deste outro significativo, o 

quanto é que ela própria se motiva. Admitiu que aprendeu muito, e que sente 

muita admiração pela atleta, sua amiga.  

Ao longo da análise deste discurso, pensamos que se consegue identificar a 

importância que o outro significativo acha que tem na vida do atleta. A 

importância, neste caso, centra-se principalmente na presença e no apoio 

emocional de uma amiga.  

 

Análise Individual – Outro Significativo 2 – Esposa  

A força e a resistência que se desenvolvem através do exercício físico 

produzem maiores níveis de independência e, consequentemente, essa 

independência permite ao indivíduo com deficiência maior capacidade para 

ultrapassar as dificuldades que possam surgir no seu quotidiano (Santos et al., 

2013). A Esposa do atleta começou então o seu discurso a responder que o 

benefício que mais vê como efeito da prática desportiva, no seu marido, é a 

autonomia: 

“(…) precisam de muito mais de mobilidade a nível superior e de ter força para aguentar o 

próprio peso.”; (OS2, Esposa) 

“(…) dá-lhes mais autonomia, agilidade e força física, porque é preciso, porque é controlo de 

peso.”; (OS2, Esposa) 

O outro significativo acrescentou ainda que essa autonomia também estava 

associada às relações que o atleta criou com os seus pares no desporto, ou 

seja, com os colegas de equipa que também têm deficiência motora.  
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“(…) mais autonomia. Não é que ele já não fosse autónomo, mas tornou-se ainda mais por 

praticar desporto e por ter experiência com outras pessoas que têm o mesmo nível de lesão 

(…)” (OS2, Esposa) 

Quanto as perceções do outro significativo face às motivações do atleta para a 

prática, a Esposa afirma que as motivações que vê no atleta são o interesse 

pelo desporto, a responsabilidade e a competição. A responsabilidade está 

associada ao facto de o atleta ser guarda-redes da equipa e não haver 

suplentes. É certo que, dada à pesquisa feita sobre motivação e as diferentes 

motivações externas que na verdade não promovem uma autodeterminação, 

esta responsabilidade assemelha-se a uma pressão exterior do atleta para a 

prática.  

Relativamente à competição, competir só por ganhar, ou só para ultrapassar 

os adversários, também é um determinante negativo para autodeterminação 

(Vallerand & Reid, 1990). Todavia, a competição pode ser um bom fator 

motivante. O autor acrescenta que, ambientes competitivos estruturados onde 

os seus participantes possam se divertir, demonstrar as suas capacidades e 

usufruir dos benefícios da atividade, são aspetos positivos para uma motivação 

intrínseca (Vallerand & Reid, 1990).  

Sobre o apoio do outro significativo diretamente na prática desportiva e a 

importância que dá ao seu papel, a esposa admitiu que é uma grande ajuda na 

logística, no que diz respeito a organização para além  dos treinos e 

competições no exterior. Também tem o costume de estar presente tanto nos 

treinos como nos jogos. O envolvimento emocional e de suporte é produtor de 

um bom clima motivacional para o atleta (Atkins et al., 2014). É um ponto que 

iremos desenvolver na análise global das entrevistas.  

Análise Individual – Outro Significativo 3 – Pai  

Comecei igualmente por perguntar a este outro significativo que evoluções 

notou no seu filho, o atleta, depois de começar a praticar desporto. Referiu 
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como benefícios melhor qualidade de vida, mais responsabilidade, autonomia, 

novas relações e continuou:  

“Começou a ficar muito ativo, ou seja, eu penso que a atividade dele extracurricular vem um 

bocadinho do desporto porque lhe foi dada responsabilidade no desporto e foi-lhe dada uma 

garantia de confiança, ele conseguiu garantir a ele próprio alguma confiança e autoestima.” 

(OS3, Pai) 

Acrescenta ainda que a importância da prática está também relacionada com 

o equilíbrio e o amor próprio. Concordando com o autor Durstine (2000), que 

realça as melhorias a nível psicológico e de autoestima aquando da prática de 

exercício físico (Durstine et al., 2000).  

No caso deste atleta, que para além de ter deficiência a nível motor, também 

tem dificuldades desenvolvimentais e intelectuais, o pai ao longo da entrevista 

remete-nos para a dependência psicológica e cognitiva do filho. Sendo assim 

precisa de muito mais apoio e disponibilidade por parte dos pais e toda a 

família. Foi neste sentido que admitiu que um dos obstáculos para a prática do 

atleta é que depende da disponibilidade dos familiares.  

Quando exploramos a literatura relativamente à teoria da autodeterminação, 

compreendemos a importância de um indivíduo conseguir satisfazer as suas 

necessidades básicas para estar intrinsecamente motivado. A autonomia é 

uma dessas necessidades, e o Pai deste atleta admite que apesar de estar a 

ganhá-la gradualmente através do desporto, o atleta ainda é muito dependente. 

Embora tenha essa necessidade básica comprometida, o atleta ainda se 

mostra muito motivado em participar:  

“há outra coisa importante, a vontade que ele tem para ir fazer. Muitas vezes um pouco 

preguiçoso, mas ele consegue movimentar a vontade dos outros, tem muita vontade.”; (OS3, 

Pai) 

Relata ainda que:  
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“De vez em quando deixo-o ir de férias com o grupo do clube, deixo com umas saudades 

terríveis. No princípio custava-me mais, agora já o deixo porque eu sei que ele é um jovem 

que vai sofrendo positivamente. Quer dizer, vão-lhe acontecendo situações muito novas e 

muito boas para a vida dele. Ele vai criando alguma raízes específicas e vantagens.” (OS3, 

Pai) 

Abrir as portas a novas experiências, deixar tomar decisões sozinho, conhecer 

os seus sentimentos e os propósitos são fatores que influenciam a motivação 

intrínseca do atleta (Ryan & Deci, 2000). E neste caso, o outro significativo tem 

noção e valoriza a importância do seu papel em deixar o atleta confortável e 

livre para essas vivências. Admite que tem noção do apoio que dá ao atleta, e 

não só, à mãe e ao resto da família, através da sua boa-disposição, alegria, da 

sua disponibilidade e a sua ideologia de não achar nada impossível. Voltamos 

a ter um ambiente seguro emocionalmente que, apesar de termos falado 

anteriormente dos baixos níveis de independência, permitem ao atleta 

desenvolver assa autonomia, tal como a competência e a confiança para criar 

relacionamentos.  

O outro significativo consciencializa ainda mais a noção que tem da importância 

do seu papel na vida do se filho quando afirma que:  

“Pratico pugilismo, corro bastante, faço muito ginásio, nomeadamente de força, porque acho 

que o X precisa da minha força. Eu preciso da força do X e ele precisa da minha força, 

embora ele seja capaz de fazer transferências e capaz de fazer muitas coisas, mas ainda 

precisa de vez em quando da minha força.” (OS3, Pai) 

 

Análise Individual – Outro Significativo 4 – Treinador  

Visto que nesta investigação falamos bastante da importância do outro 

significativo especificamente na prática desportiva do atleta, não poderíamos 

deixar de analisar o discurso de um treinador, que parece ser a maior influência 

à prática. Como já foi dito anteriormente, os treinadores organizam os treinos, 

agrupam os atletas em equipa, observam e avaliam o desempenho, fazem 
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reconhecer a sua autoridade e moldam todo o meio desportivo. Eles melhor 

que ninguém estabelecem o clima motivacional (Sarrazin et al., 2001).  

As perceções quanto aos benefícios que o desporto traz para esta população, 

estão muito bem percebidas pelo treinador. Ele afirma que todos os benefícios 

provenientes da prática desportiva visíveis e comprovados cientificamente nas 

pessoas ditas normais, comprovam-se também nestas pessoas com 

deficiência motora. Todavia, existe um benefício que o treinador nomeia como 

o principal para esta população:  

“O eles estarem com os seus próprios pares, portanto estarem a jogar e a socializar com 

pessoas com as mesmas dificuldades que eles. A experiência que eles trocam entre eles das 

vivências que têm não só no desporto, mas no dia a dia, fazem-nos crescer, e fazem-nos 

ultrapassar dificuldades que se estivessem sozinhos (...)” (OS4, Treinador)  

Atkins (2015), cita um estudo de Keegan, Spray, Harwood, and Lavalle (2009, 

2010) que conclui que os pares influenciam a motivação uns dos outros através 

de comportamentos colaborativos, do desenvolvimento da comunicação, 

dando suporte emocional e fortalecendo as relações (Atkins et al., 2014). 

Acrescenta ainda que, citando Le Bars et al. (2009), o melhor indicador para 

definir se um atleta vai ou não ficar envolvido no desporto, está diretamente 

relacionado com o facto de se recebem ou não um envolvimento por partes dos 

seus pares (Atkins et al., 2014). Uma equipa onde os atletas para além de 

terem em comum o interesse pelo desporto, e o incentivo para começarem a 

praticar, têm também em comum a deficiência. Criando assim um espaço mais 

seguro, que gera mais confiança e que consequentemente promove um apoio 

à autonomia, à competência e às relações.    

O Treinador dá dois exemplos de atletas que evoluíram através dos benefícios 

do desporto. Um dos atletas deixou de fumar e perdeu 25kg dos 110Kg que 

tinha ao chegar a primeira vez aos treinos. Beneficiou claramente dos 

benefícios relacionados com o domínio físico. E o outro exemplo foi do 

desenvolvimento a nível relacional de um atleta com deficiência motora e 
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intelectual [este atleta curiosamente diz respeito ao atleta anteriormente 

referido como filho do outro significativo Pai]. Através do contacto do atleta com 

os seus pares, começou a desenvolver a sua autoconfiança e automotivação, 

tornando-o até mais autónomo fora daquele meio.  

Sobre as perceções face às motivações que levam os seus atletas à prática, o 

Treinador comenta:  

“Os atletas que acabam por estar a praticar já têm uma motivação lá dentro para conseguir. 

(…) o que acontece é que se calhar eles têm uma motivação maior que um atleta normal 

porque eles querem mostrar que são capazes e querem superar-se a eles próprios também 

em coisas simples, e que para eles acaba por ser difícil e portanto eles têm bastante 

motivação já dentro deles para conseguir treinar e dedicarem-se a uma modalidade.” (OS4, 

Treinador) 

Este comentário leva-nos a crer que o outro significativo julga os seus atletas 

muito motivados internamente para a prática. Parecem estar regulados por 

motivos externos: melhorar a performance, serem mais autónomos na vida 

quotidiana, serem mais saudáveis.  

Ao tentar explorar que tipo de motivações guiam estes atletas, recaímo-nos 

mais para as regulações externas. Estes tipos de regulações são caraterizadas 

por sustentarem motivos de realização externos às atividades propriamente 

ditas. Um exemplo deste tipo de regulação poderia mesmo ser o treinar “porque 

eles querem mostrar que são capazes”, como foi descrito pelo Treinador. De 

outro ponto de vista, podemos relacionar este tipo de motivação a um 

envolvimento do ego, tal como descrita na Achievemente Goal Theory (AGT), 

que adota uma comparação entre competências (Atkins et al., 2014).  

Contudo, o Treinador acrescenta que mais do que mostrar que são capazes, 

eles querem se superar a si próprios, e neste caso podemos estar a falar de 

uma regulação identificada e de uma orientação mais centrada na tarefa. O 

indivíduo valoriza determinada atividade e escolhe praticá-la, sendo o 

comportamento autodeterminado porque tem direção e propósito, como é o 
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caso destes atletas que gostam de praticar porque a prática lhes vai trazer 

benefícios de superação. Ou pode ser uma regulação do tipo integrada, que é 

o caso também de alguns destes atletas, que gostam de praticar e, então 

praticam para melhorarem ainda mais a sua performance (Vallerand & Reid, 

1990). Esta última, apesar de ser uma regulação externa, também tem um valor 

alto de autodeterminação, sendo que podemos interpretar que estes atletas 

acabam por ter autorregulação suficiente para se manterem na prática. E 

acentua ainda mais a importância dos outros significativos neste processo:  

“Aí os amigos são fundamentais a acabam por se motivar uns aos outros em treinar, 

participar, a desenvolver. "Ah, não estou com grande vontade", "mas vamos, vamos porque 

eu também vou". Os amigos são mesmo o elo forte da prática.” (OS4, Treinador) 

Como já foi referido anteriormente, de entre todas as personagens sociais que 

podem ter impacto na autorregulação da motivação intrínseca dos atletas, o 

treinador parece ser o que tem uma influência mais direta (Sarrazin et al., 

2001). O planeamento e organização do treino, ter em atenção os valores de 

equipa, mas também de cada atleta em particular, a gerência dos níveis de 

motivação, são todos fatores que são regulados por este outro significativo. 

Neste caso, o treinador descreve um grande fator de motivação:  

“(…) aí eles acabam por ter uma boa relação comigo e acabam por estar à vontade para 

dizer o quer que seja. Dou sempre liberdade para eles darem a sua opinião e sempre que 

algo está a correr mal, ou que não concordem.” (OS4, Treinador) 

Falámos anteriormente no The 3 C’s model, que define a qualidade da díade 

treinador-atleta em três constituintes interpessoais: a proximidade, o 

comprometimento e a complementaridade (Jowett & Timson-katchis, 2005). 

Conseguimos identificar que o Treinador afirma ter uma boa relação com os 

seus atletas, dando-lhes liberdade para se expressarem sobre o que possa 

estar a incomodá-los, o que se traduz em bons níveis de proximidade. 

Descreve essa relação ainda de uma forma contínua, e que se vai criando e 

investindo aos poucos, mostrando também bons níveis de comprometimento.  
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Relativamente à complementariedade, o outro significativo descreve a forma 

como trata os objetivos com os seus atletas:  

 “(…) tento ser justo para todos, tento mostrar que são capazes e tento adaptar sempre as 

coisas a eles. Para que eles não encontrem barreiras que são impossíveis de passar. 

Portanto tento sempre mostrar-lhes: "vamos tentar fazer isto"; "o nosso objetivo é este".”; 

(OS4, Treinador) 

“Eu tento ser o mais justo possível. Lidar diferente com cada um deles, mas com o mesmo 

objetivo, lidar de maneira diferente, mas sendo sempre justo com todos, é o que eu tento 

fazer. Quando tento tomar alguma decisão tento olhar para o todo e perceber: com este 

atleta vou fazer isto, mas depois aos outros tenho de fazer "a,b,c e d". e, portanto, tento ser 

sempre coerente nas decisões e nas opções que tomo.” (OS4, Treinador) 

Esta complementaridade descreve os comportamentos interpessoais, 

recíprocos e de afiliação, que facilitam o treino (Jowett & Timson-katchis, 2005). 

O facto de o treinador mostrar tanto interesse em ajustar a prática a cada um 

e adaptar os objetivos de forma a obter respostas positivas por parte dos seus 

atletas vem também caracterizar a qualidade desta relação. Criar um ambiente 

propício ao desenvolvimento da díade e ao crescimento do atleta é reforçar o 

clima motivacional.  

O autor Jowett (2013), para além de explorar a díade treinador- atleta, explorou 

também a relação treinador-atleta-pais. Explica que os pais podem ter vários 

tipos de influência na relação treinador-atleta. Ou seja, podem influenciar o 

nível de respeito e confiança do atleta pelo treinador, estimulá-lo a adotar uma 

posição cooperativa, amiga, e atitudes concordantes no sentido a desenvolver 

um comprometimento com o treinador e com o desporto em geral (Jowett & 

Timson-katchis, 2005). O outro significativo quando questionado pela sua 

relação com os pais dos seus atletas, afirmou que nesta população de atletas 

adultos com deficiência motora, a maioria não quer estar muito relacionada aos 

seus pais, são completamente independentes ou pelo menos querem se 

mostrar assim:  
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“Em termos de familiares tenho a ideia de que os atletas são muito independentes e 

procuram a sua própria independência, e, portanto, até tentam não estar tão agarrados à 

família para mostrar à sociedade que conseguem fazer as suas coisas e que conseguem 

desenvolver.” (OS4, Treinador) 

De qualquer forma, apresenta um exemplo de situação em que teve contacto 

com os pais de um atleta de remo adaptado:  

“Tenho um caso no remo em que os pais vieram falar comigo a dizerem que ele estava um 

bocado desmotivado e eu expliquei aos pais o que estava a acontecer. Ou o que fazia eu 

tomar aquelas opções em que o atleta não estava a gostar tanto. E através da comunicação 

dos pais depois com o atleta, o atleta percebeu e depois começou outra vez a vir, mais 

motivado para a prática do remo.”; (OS4, Treinador) 

 

 

Discussão Global dos Resultados  

Neste capítulo vamos analisar de uma forma mais global os quatro discursos que 

já foram analisados individualmente no ponto anterior através das cinco 

categorias de análise. No ponto anterior fizémos uma triagem de todas as 

perceções retiradas dos discursos dos outros significativos e algumas até foram 

interpretadas com base na teoria abordada no primeiro capítulo. Nesta análise 

mais global, apesar de compararmos os quatro discursos, interessa-nos focar a 

análise mais nas perceções que se relacionam com as motivações e com os 

outros significativos dos atletas.  

Estes resultados a que chegámos possibilitam-nos fazer uma primeira análise, 

de carater exploratório, sobre as perceções dos outros significativos face ao 

envolvimento do seu atleta com o desporto e o impacto que têm na motivação 

do atleta, especificamente com deficiência motora.  
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Com as análises individuais percebemos a dificuldade em definir uma fronteira 

entre algumas perceções. Neste capítulo, decidimos então dividir a análise 

global em duas partes: as perceções relativamente aos benefícios e obstáculos 

do desporto e as perceções relativamente ao apoio à prática e motivações do 

atleta. Vai tornar a análise mais percetível facilitando a sua  compreensão e 

também possibilitará uma melhor organização dos resultados.  

 

Perceções dos outros significativos face aos benefícios e obstáculos do desporto  

Identificar quais as perceções dos outros significativos sobre os benefícios que 

a prática desportiva transfere aos seus atletas, pareceu-nos importante para 

compreender se estas pessoas estavam ou não dentro do assunto, ou seja, se 

dão valor e se preocupam com os comportamentos dos atletas face à prática. 

Só assim é que foi possível, posteriormente, verificar os apoios e as influências 

que eles dão relativamente às motivações dos atletas.  

Quando questionados sobre esses benefícios, todos os outros significativos 

conseguiram numerar benefícios (por exemplo mais ativos, mais condições 

físicas, mais contacto social, entre outros). O Treinador afirmou que todos os 

benefícios biopsicossociais que as pessoas ditas normais retiram da prática 

desportiva, também estas pessoas com deficiência motora os retiram. Contudo, 

há um benefício que surge como um dos mais importantes para esta população, 

e que é mencionado por todos os outros significativos. Este benefício acaba por 

ser o resultado da soma de outros tantos benefícios em conjunto – a autonomia:  

“(…) mais desenrascada (…) mais mobilidade (…)” (OS1, Amiga)  

“(…) Autonomia, mais mobilidade (…) mais agilidade (…)” (OS2, Esposa)  

“(…) vontade de ser mais autónomo. (…) Ganhou organização, a nível do tempo, das coisas 

dele.” (OS3, Pai)  
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Foi também mencionada a autonomia física, a autonomia emocional, a 

autonomia social e até a autonomia cognitiva. O desporto adaptado acaba por 

proporcionar condições para que as pessoas com deficiência se reconheçam 

como seres humanos e que se desenvolvam de forma lúcida e prazerosa, 

através de benefícios físicos, psicológicos e sociais, que lhes fornece 

autoconfiança e independência (Santos et al., 2013).  Parte desta autonomia é 

mencionada pelos  entrevistados como efeito do contacto dos seus atletas com 

os seus pares. Ou seja, o benefício do desporto adaptado mais mencionado 

pelos outros significativos é na verdade o contacto com os seus pares, que por 

sua vez vão proporcionar os vários tipos de autonomia.  

“(…) conhecer pessoas que tinham o mesmo problema que ela também ajudou.” (OS1, Amiga) 

“(…) por ter experiência com outras pessoas que têm o mesmo nível de lesão (…)” (OS2, 

Esposa) 

“O eles estarem com os seus próprios pares, portanto estarem a jogar e a socializar com 

pessoas com as mesmas dificuldades que eles. a experiência que eles trocam entre eles das 

vivências que têm não só no desporto, mas no dia a dia, fazem-nos crescer, e fazem-nos 

ultrapassar dificuldades (OS4, Treinador)  

Todavia, para que os atletas usufruam destes benefícios, é necessário que antes 

estejam motivados para a prática, e o atleta só estará realmente motivado para 

a prática se conseguir fazê-la de forma competente, autónoma e acompanhado 

de boas relações (Ryan & Deci, 2000). Por sua vez, estas condições só serão 

possíveis com o apoio dos contextos, nomeadamente dos outros significativos.  

Por outro lado, todos os outros significativos mencionaram também diferentes 

obstáculos em relação à prática desportiva. A Amiga mencionou as dificuldades 

físicas e de infraestruturas. A Esposa, mencionou as cadeiras de rodas, ao 

relatar que há alguns atrás o seu marido tinha muita dificuldade em se deslocar 

com uma cadeira pesada e nada prática. Isto remete-nos para a possibilidade 

de falta de recursos para algumas pessoas com deficiência motora, as cadeiras 
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de rodas são caríssimas, e não são ágeis e adaptadas às pessoas que as 

conduzem não permitindo um bom proveito da atividade.  

O Treinador acrescenta que uma das maiores barreiras para a prática nesta 

população são as condições secundárias relativamente à deficiência. Como já 

foi referido anteriormente, a DGS refere estas comorbidades como “Tendências 

nas condições de saúde associadas à deficiência” e dividi-as em três: doenças 

infeciosas, problemas crônicos de saúde, e lesões (DGS, 2004). Para além 

destas condições afetarem a prática diretamente, onde o Treinador admite que 

há atletas que perdem épocas inteiras por causa de uma ferida que não sara 

com facilidade, também temos os efeitos indiretos na motivação destes atletas. 

Esta situação leva-nos a pensar de que forma é que os níveis motivacionais de 

um atleta, com deficiência motora comprometido à prática, são afetados quando 

têm de fazer pausas no desporto.  

Já o Pai, indiretamente, refere como obstáculo à prática a indisponibilidade da 

família no apoio de transporte aos treinos e competições. No caso específico 

deste Pai, o Filho não tem só deficiência motora, tem também deficiência 

intelectual, o que justifica este obstáculo, visto que tem maiores níveis de 

dependência e precisa mais do apoio dos seus outros significativos. Os outros 

significativos dos atletas só com deficiência motora já não referem este 

obstáculo, porque esses atletas já são completamente independentes no 

transporte para as suas atividades.  

 

Perceções dos outros significativos relativamente ao apoio à prática e 

motivações do atleta  

Tentámos retirar dos discursos dos outros significativos, quais é que eles acham 

serem as motivações dos seus atletas. Identifica-las poderá ser sinónimo de 

apoiá-las, ou seja, ter noção das motivações dos seus atletas significa que 

sabem, caso necessário, como poderão motivá-los. 
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Segundo a interpretação que foi feita aos discursos dos outros significativos, a 

Amiga refere o “manter o corpo bonito” como motivação da atleta, e a Esposa 

refere “o interesse pelo desporto (…) ganhar (…) a competição” também como 

motivações do seu atleta. O Pai também menciona o interesse pelo desporto 

como uma das motivações do seu filho para praticar, mas vai mais além:  

“O meu filho diz mesmo que lhe faz muito bem, que se sente muito bem a fazer. É importante 

para ele, ele consegue já ver a importância que o desporto tem para ele.” (OS3, Pai)  

O facto de o atleta ter noção dos benefícios que ganhará com a prática, motiva-

o para a prática. Estes tipos de motivações podem parecer que fazem do 

desporto um meio para atingir um fim, dando um sentido de causalidade que 

pode levar o atleta à amotivação (Ryan & Deci, 2000). Mas, apesar dessas 

características, o comportamento não deixa de ser autodeterminado, os atletas 

têm uma direção e um propósito que vai levá-los a uma melhoria do seu bem-

estar. Assemelha-se a uma regulação externa identificada (Vallerand & Reid, 

1990).  

Saber se os motivos a nível contextual do comportamento são autónomos ou 

controlados, vai predispor os atletas a formarem crenças que são congruentes 

ou desalinhadas dos seus motivos (Hagger et al., 2009). De qualquer modo, as 

perceções do outro significativo não nos permitem saber a realidade do atleta.  

Por sua vez, o Treinador volta a repetir a importância dos pares também na 

motivação para a prática. Afirma que os atletas para chegarem ao primeiro treino 

é porque já têm dentro deles motivação suficiente, mas que para a persistência 

os pares/ amigos são fundamentais. Num estudo sobre o apoio social à atividade 

física, Hohepa (2007) afirma que a frequência com que os jovens participam em 

atividades extracurriculares estavam associadas ao encorajamento por parte dos 

seus pares, aqueles que recebiam menos apoio apresentavam-se com menos 

regularidade (Hohepa et al., 2007). 
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O autor Atkins (2014) cita Vazou, Ntoumanis e Dida (2005), identificando onze 

formas dos pares influenciarem-se uns aos outros na prática desportiva: 

melhorias, igualdade de tratamento, suporte relacional, cooperação, esforço, 

competição interna, conflitos internos, habilidade normativa, suporte de 

autonomia, erros e evolução da competência (Atkins et al., 2014). 

Relativamente às suas ações, o Treinador promove um ambiente de confiança 

e de liberdade, que faz com que os seus atletas se sintam bem naquele meio e 

queiram voltar no próximo treino. O treinador é o fator influenciador crucial no 

clima motivacional de um treino (Sarrazin et al., 2001) e esse clima motivacional 

tem por base a díade treinador-atleta (Jowett & Timson-katchis, 2005). Por meio 

da Teoria dos 3 C’s conseguimos ver no discurso deste outro significativo bons 

níveis de proximidade, comprometimento e complementaridade, o que se traduz 

numa boa qualidade de relação que leva ao atleta a sentir-se bem no meio 

desportivo (Jowett & Timson-katchis, 2005).  

Ao questionar sobre as perceções que os outros significativos têm do apoio que 

dão à prática, é possível explorar se os apoios que fornecem aos atletas vêm 

satisfazer algumas das necessidades básicas que suportam a motivação 

intrínseca.  

Relativamente às perceções que a Amiga tem do apoio que dá à atleta, esta 

refere o apoio a nível emocional. Tal como a Esposa, que diz acompanhar o seu 

marido nos jogos e competições, e estimula-o a experimentar e praticar 

desporto. A Esposa acrescenta ainda o apoio que dá na logística, a preparar 

mochilas de treinos e de fins-de-semana de competição, e também o Pai na 

disponibilidade de transporte e presença nos treinos.  

O Pai, para além do apoio na logística, também admite a paciência que é 

necessário ter para o tempo de aprendizagem do seu atleta que tem mais 

dificuldades do que os restantes. Acrescenta ainda a liberdade que lhe tem de 

dar para que se aventure e viva novos desafios:  



73 

 

“No princípio custava-me mais, agora já o deixo porque eu sei que ele é um jovem que vai 

sofrendo positivamente. Quer dizer, vão-lhe acontecendo situações muito novas e muito boas 

para a vida dele. Ele vai criando alguma raízes específicas e vantagens.” (OS3, Pai) 

Esta liberdade é um apoio à autonomia do atleta e o outro significativo ao apoiar 

esta necessidade básica promove também um impacto positivo na motivação 

intrínseca (Hagger et al., 2009). O Pai, admite ainda que ele próprio pratica 

desporto com o objetivo de dar o exemplo ao atleta e estar capaz o máximo de 

tempo possível, relativamente à força física, caso tenha de auxiliar o filho. 

Encorajamento, ter um “role modelling” e suporte logístico são exemplos de 

suporte social que estão positivamente associados à participação desportiva 

(Hohepa et al., 2007). 

Relativamente ao treinador, como já foi dito anteriormente, é o fator-chave nas 

motivações do atleta para a prática desportiva, juntamente com o ambiente que 

ele cria nos momentos da atividade. O Treinador revela que adapta a sua 

comunicação, os exercícios e os objetivos às especificidades de cada atleta. 

Este envolvimento a nível da tarefa está relacionado com resultados positivos no 

desporto e na atividade física; o autor Atkins (2015) conclui que o envolvimento 

da tarefa produz altos níveis de perceção de competência e prazer pela prática 

(Atkins et al., 2014). 

Quando questionado sobre o apoio dos outros significativos aos seus atletas, o 

treinador diz que esta população com deficiência motora procura autonomia e 

independência dos seus familiares, não achando que o principal apoio venha 

deles, mas sim dos pares/ amigos. Hohepa (2007) diz ser completamente natural 

o ser humano ao crescer tende a diminuir a dependência em relação à família, 

sendo que os amigos e os irmãos passam a ser um influência muito mais 

poderosa (Hohepa et al., 2007).  
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Conseguimos com esta investigação identificar as perceções que uma Amiga, 

uma Esposa, um Pai, e um Treinador, face ao desporto adaptado e às 

motivações para a prática de atletas com deficiência motora.  

De facto, estes outros significativos conseguiram acompanhar a teoria com as 

suas perceções. Por exemplo, o apoio emocional por parte da Amiga e da 

Esposa que sustentam as necessidades básicas (Ryan & Deci, 2000). O apoio 

logístico e a autonomia por parte do Pai, que também dá apoio às necessidades 

básicas do seu filho (Hohepa et al., 2007). Tal como identificámos proximidade, 

comprometimento e a complementaridade na díade treinador-atleta, através do 

discurso do Treinador, sendo que esta qualidade de relação promove um com 

clima motivacional (Jowett & Timson-katchis, 2005).  

Apesar de não termos entrevistados que representem os pares/ colegas de 

equipa, ao longo das análises dos discursos dos entrevistados conseguimos ver 

a sua importância. Todos os outros significativos parecem identificar os pares 

como sendo o fator de maior importância para a motivação dos atletas. O 

Treinador assinalou que esta população de jovens/adultos com deficiência 

motora tem como objetivo independência dos seus familiares, e é compreensível 

procurarem aprendizagem e motivações junto dos seus pares.  

Um ponto que achamos pertinente deixar para as conclusões, é a complexidade 

que o conceito de autonomia ganhou ao longo desta investigação. O conceito 

autonomia diverge conforme o contexto e isto foi uma das grandes dificuldades 

nas interpretações do discurso e cruzamento com o quadro teórico.  

Sabemos que um atleta com deficiência motora pratica desporto através de uma 

das suas maiores motivações que é a busca pela autonomia. Sabemos que a 

autonomia é diretamente um benefício do desporto relativamente ao aumento da 

agilidade, força e resistência que proporcionam aos atletas com deficiência 

motora benefícios para a sua independência física. Sabemos também que a 

autonomia é indiretamente um benefício do desporto para esta população, 

porque através do relacionamento com os seus pares, estas pessoas trocam 
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vivências e experiências que promovem a aprendizagem e o desenvolvimento 

tanto a nível físico (dicas e concelhos para a independência motora), como social 

(criar relações espoleta a criação de outras relações, através da autoconfiança 

por exemplo) e psicológico (autoestima, autoconfiança). A autonomia ao longo 

deste trabalho também foi mencionada como o conceito de necessidade básica 

que tem de estar satisfeita para haver uma motivação intrínseca, segundo a SDT. 

E, também através da teoria, sabemos que as necessidades básicas só serão 

satisfeitas dependendo do contexto. Este contexto é influenciado pelos outros 

significativos. 

Ou seja, todas estas considerações sobre a autonomia remetem-nos para um 

valor muito mais complexo da motivação para esta atividade e nesta população 

em específico. Estes indivíduos precisam de ser autónomos na prática para 

estarem realmente motivados a participar – Por exemplo através do apoio do Pai 

na liberdade de ações, ou o apoio do treinador ao adaptar um exercício às suas 

capacidades – Mas ao participarem, lidam com os seus pares que lhes fornecem 

o benefício da autonomia, que por sua vez irão utilizá-la em outras atividades ou 

mesmo naquele contexto. Tal como também recebem autonomia física da 

prática propriamente dita. Ter autonomia para praticar a atividade é diferente de 

receber a autonomia como benefício de praticar a atividade. É quase como um 

ciclo.  

O facto é que estes atletas, independentemente da interpretação que fizemos 

neste estudo, já há 10 anos (em média) que praticam desporto. E pelos discursos 

dos seus outros significativos, continuam motivados. Sendo assim, podemos 

concordar que os pares são um elemento fundamental nas motivações dos 

atletas como deficiência motora. Apesar de começarem a praticar com vários 

objetivos, um deles é ter contacto com pessoas que partilham os mesmos 

problemas.  

Outra conclusão que tiramos na análise do discurso destes outros significativos, 

é a dificuldade que é separar os benefícios das motivações nesta população. 
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Dadas as suas limitações, as motivações prendem-se muitas vezes com os 

benefícios biopsicossociais que a prática lhes concede, sendo rara a 

participação puramente pelo prazer à prática, como é descrita na motivação 

intrínseca.  

Limitações e Recomendações Futuras 

Ao longo dos procedimentos em que consiste esta investigação surgiram alguns 

obstáculos e limitações. Desde logo, em relação à construção da amostra. Só foi 

possível a realização de quatro entrevistas, apesar da equipa de Andebol em 

Cadeira de Rodas do norte de Portugal contar com cerca de quinze elementos. 

As razões possíveis para que não se tenham obtido respostas está presente no 

facto da maioria dos atletas serem adultos independentes. Essa independência 

fez com que os atletas desvalorizassem o nível de importância do outro 

significativo. E estas razões foram depois provados através do discurso do 

Treinador, que é de facto o treinador destes atletas, que admite que os atletas 

querem ser independentes dos seus familiares.   

Para recomendações futuras, esta evolução de familiares para os pares é um 

tema que suscita bastante curiosidade: os atletas buscam independência e 

autonomia tanto ao afastarem-se dos seus outros significativos familiares, como 

ao juntarem-se aos seus outros significativos pares. É uma constante busca pela 

autonomia. 

Outra limitação é que o reduzido número de entrevistas não nos permite 

generalizar os resultados obtidos. Porém, essa generalização não era um 

objetivo nosso, na medida em que este é um estudo exploratório que visa, 

essencialmente, fazer uma primeira abordagem sobre um tema ainda pouco 

explorado no nosso país. Uma investigação com esta mesma vertente, mas com 

um maior número de entrevistas a outros significativos ao longo de todo o país, 

iria possibilitar uma análisemais profunda e com conclusões mais sólidas.  
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Ainda sobre as generalizações, a quantidade de variáveis neste estudo é 

enorme, impossibilitando quaisquer generalizações. Tratamos aqui de tipos de 

deficiências diferentes, com origens diferentes, efeitos biopsicossociais 

diferentes, tipo de relação com os outros significativos diferentes, entre outras. 

Parece-nos impossível conseguir amostras realmente homogéneas para 

explorar a autodeterminação nestas populações uma vez que a deficiência é 

uma área muito vasta de variáveis.  

Sendo assim, recomendamos mais estudos deste tipo, onde se explore 

aprofundadamente a especificidade de cada indivíduo com deficiência e da sua 

relação com os seus outros significativos. De outra forma seria, por exemplo, 

interessante um estudo centrado em todos os outros significativis de um só atleta 

de élite com deficiência. E fazê-lo repetidamente em vários atletas diferentes. 

Com mais investigações deste género, conseguiremos num futuro sistematizá-

las e chegar a conclusões mais gerais.  

Outra recomendação seria explorar ainda mais os limites entre a prática 

desportiva como atividade de lazer e competitiva e a prática desportiva que 

produz benefícios e reabilita, nestas populações. Quando é que um atleta deixa 

de procurar por esses benefícios e pratica somente por prazer? Ou nesta 

população, ambas as motivações caminham de mão dada até ao fim?  

 

Deste modo, e em síntese, esta investigação conseguiu cumprir com os seus 

objetivos. Encontrámos nos discursos dos outros significativos os seus apoios 

às necessidades psicológicas básicas dos atletas com deficiência motora, que 

por sua vez traduz a importância que estas pessoas consideram ter na prática e 

motivações dos atletas com deficiência motora. Para além destes resultados 

positivos, foi-nos também possível, através deste trabalho, aprofundar questões 

pertinentes sobre a relação entre a Teoria da Autodeterminação aplicada ao 

desporto e às especificidades desta população.  
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Anexo A – Tabelas de Análise dos Discursos  

 

Tabela 2 Análise Individual do discurso: Outro Significativo 1 - Amiga 

Categorias de 

Análise  

Discurso do outro significativo Tópicos relevantes 

do discurso  

Perceções dos 

Outros 

significativos 

face aos 

benefícios do 

desporto no 

seu atleta 

“Começou a ficar mais ativa, muito 

mais ativa e mais, sei lá, 

desenrascada.”; “(…) conhecer 

pessoas que tinham o mesmo 

problema que ela também ajudou.”; 

“Mais sociável, mais confiante. (…) 

ajudou muito para ela ter contacto com 

pessoas, conhecer pessoas novas e 

ajudar na confiança dela (…)”; “E 

mesmo na parte física (…)”; “(…) para 

dar mobilidade, para continuar ativa, 

para continuar confiante, para manter 

o corpo bonito como ela gosta de ter 

(…)” 

Benefícios: mais 

ativa, mais 

desenrascada, mais 

sociável, mais 

confiante.  

Na parte física, 

mais mobilidade, 

mais ativa e para 

manter o corpo 

bonito.  

Perceções do 

Outro 

Significativo 

face aos 

obstáculos que 

os seus atletas 

têm na prática 

“(…) porque eu sei que não têm as 

melhores condições. Não é um 

desporto tão valorizado então não têm 

as melhores condições físicas e de 

tudo, infraestruturas e tudo.” 

Condições físicas e 

de infraestrutura. 

Perceções dos 

outros 

“(…) ela tinha um corpo lindíssimo e 

ela sempre quis manter isso (…)” 

Manter o corpo 

bonito.  
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significativos 

face às 

motivações do 

atleta para a 

prática 

Perceções dos 

outros 

significativos 

face ao apoio 

dão à prática 

do atleta 

“Mas acabam por ser duas coisas 

distintas, ela vai para o desporto, eu 

vou para minha dança e depois 

encontramo-nos e falamos sobre o 

assunto.” 

Apoio emocional 

através de 

conversa.  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face à sua 

importância na 

vida e 

motivação do 

atleta 

“(…) em termos de amizade, eu acho 

que o facto de nunca ter mudado nada 

para mim (…)”; 

“(…) ela ver como eu me 

desenrasquei, ela dizia "se tu 

consegues..." (…)”; “(…) e não tiveres 

um grupo que te apoie e te dê 

motivação, eu acho que é mais 

complicado.”; “(…) relembrarmo-nos 

uma à outra que "tu já fizeste isto, já 

estiveste pior e deste a volta, por isso 

não te esqueças disto". Se queres 

estar na fossa, tudo bem, fica aí um ou 

dois dias, chora, faz o que quiseres, 

mas depois vamos andar para a 

frente.” 

Nunca ter mudado 

nada na amizade 

delas antes e 

depois da lesão.  

A atleta tem o 

exemplo da amiga, 

e quando vê que ela 

se desenrasca, 

também lhe dá 

motivação.  

A amiga tem noção 

da importância que 

é ter um grupo de 

amigos à volta da 

atleta.  

Quando a atleta 

está mais em baixo 

e desmotivada, a 
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Tabela 3 Análise Individual do discurso: Outro Significativo 2 - Esposa 

Categorias de 

Análise  

Discurso do outro significativo  

Perceções dos 

Outros 

significativos 

face aos 

benefícios do 

desporto no 

seu atleta 

“(…) mais autonomia. Não é que ele já 

não fosse autónomo, mas tornou-se 

ainda mais por praticar desporto e por 

ter experiência com outras pessoas 

que têm o mesmo nível de lesão (…)”; 

“Ele tinha um bocado de receio do 

desconforto [em relação à cadeira de 

rodas], do se sentir dependente, mas 

agora ele está muito mais autónomo.”; 

Autonomia, mais 

mobilidade, mais 

força a nível 

superior do corpo, 

mais agilidade.  

Trabalho em grupo 

e liderança.  

amiga relembra-lhe 

da força que tinha 

motivando-a 

através do diálogo e 

do 

companheirismo.  

 

Sentimentos 

dos outros 

significativos 

face às 

concretizações 

dos atletas 

“(…) eu ganhei muita admiração por 

ela porque quando eramos mais 

miúdas, tínhamos aquela ideia de que 

a X era só para brincar, e qualquer 

coisa ficava com medo ou 

envergonhada e de repente mostra 

uma força, que eu me perguntava: "de 

onde vem isto?" (…); “(…) eu aprendi 

muito.” 

Admiração, e 

admite que 

aprendeu muito. 
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“(…) precisam de muito mais de 

mobilidade a nível superior e de ter 

força para aguentar o próprio peso.”; 

“(…) dá-lhes mais autonomia, agilidade 

e força física, porque é preciso, porque 

é controlo de peso.”; “(…) trabalho em 

equipa é ótimo para estimular o 

trabalho de grupo, a liderança (…)” 

Perceções do 

Outro 

Significativo 

face aos 

obstáculos que 

os seus atletas 

têm na prática 

“(…) ele antes usava aquela cadeira, 

que pesa 14 quilos, mais cinco quilos 

de almofada.” 

Falta de recursos. 

Perceções dos 

outros 

significativos 

face às 

motivações do 

atleta para a 

prática 

“A competição, sim.”; “Se não 

gostarem do desporto e não quiserem 

ganhar, não tem interesse. Há sempre 

a parte chata do desporto. No andebol 

não estão sempre a jogar andebol, há 

a parte física e tática, que é mais chata, 

mais parada.”; (…) não há sempre um 

suplente ali á mão, neste caso. (…) 

Mas ele gosta de assumir 

responsabilidade. De levar até ao fim.” 

A competição, o 

interesse pelo 

desporto e a 

responsabilidade.  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face ao apoio 

dão à prática 

do atleta 

“(…) que organiza a tralha toda, passo 

a roupa a ferro, preparo a mochila, os 

sacos que vão de fim de semana, sou 

eu que trato disso. Não é que ele não 

consiga fazer sozinho. (…) os homens 

são todos iguais, nós é que tratamos 

Apoio a nível da 

logística, as 

mochilas dos 

treinos e dos fins-
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da tralha toda.”; (…) inicialmente eu 

acompanhava-o mais [têm agora um 

filho que também lhe ocupa tempo] 

senão acompanhava, porque eu gosto 

de assistir.” 

de-semana em 

competição.  

Apoio a nível de 

presença.  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face à sua 

importância na 

vida e 

motivação do 

atleta 

“(…) sempre motivei para ele praticar, 

para ele ir experimentar, essas coisas 

todas faço sempre.” 

Motivação para 

novas experiências.  

Sentimentos 

dos outros 

significativos 

face às 

concretizações 

dos atletas 

“Não caiu na desgraça, nem é o 

coitadinho. É a parte da personalidade 

dele que eu mais gosto (…)” 

Admiração pela 

personalidade do 

atleta.  

 

Tabela 4 Análise Individual do discurso: Outro Significativo 3 - Pai 

Categorias de 

Análise  

Discurso do outro significativo  

Perceções dos 

Outros 

significativos 

face aos 

benefícios do 

“(…) qualidade de vida diferente, pelo 

menos mais responsabilidade, aquela 

vontade de estar com os amigos, 

aquela vontade de ser mais 

autónomo.”; “(…) na questão da 

organização dele. É mais organizado. 

Melhor qualidade 

de vida, mais 

responsabilidade, 

vontade de estar 

com os amigos, 
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desporto no 

seu atleta 

(…) a partir do momento em que ele faz 

o desporto adaptado, nomeadamente 

o andebol, antes o basquetebol e 

agora o andebol, mas já é muito mais 

organizado na questão do tempo, na 

questão das coisas dele, no querer 

fazer, ter motivação para, para ele não 

há limites, gosta de experimentar.”; “ 

Acha que é capaz de fazer 

determinadas coisas que faz no 

andebol, isso dá-lhe motivação para 

fazer outras coisas em casa. De 

ajudar, por exemplo, na culinária (…)”; 

“Começou a ficar muito ativo, ou seja, 

eu penso que a atividade dele 

extracurricular vem um bocadinho do 

desporto porque lhe foi da 

responsabilidade no desporto e foi-lhe 

dada uma garantia de confiança, ele 

conseguiu garantir a ele próprio 

alguma confiança e autoestima.”; “A 

importância do desporto para mim, e 

eu julgo que para ele é igual que nos 

dá algum equilíbrio tanto emocional 

como até em termos de amor próprio.”.  

vontade de ser mais 

autónomo.  

Ganhou 

organização, a 

nível do tempo, das 

coisas dele.  

Ganhou motivação 

para experimentar 

coisas novas, sem 

limites.  

É mais ativo. A 

responsabilidade 

que foi lhe dada 

através do 

desporto, 

despertou no atleta 

confiança e 

autoestima para 

outras atividades 

extracurriculares.  

Perceções do 

Outro 

Significativo 

face aos 

obstáculos que 

“(…) o avô foi pedra fundamental, e 

quando o Atleta era mais novo, o avô 

levava-o à escola, o avô fazia tudo 

isso, porque o pai e a mãe 

trabalhavam. A partir do momento em 

que o avô já não podia (…) então tem 

Disponibilidade 

para levar o atleta 

às suas atividades 

extracurriculares.  
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os seus atletas 

têm na prática 

sido mais agora nós a fazer para o X e 

para os avós. E por isso é que não 

vamos a tantos jogos longe (…)”  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face às 

motivações do 

atleta para a 

prática 

“(…) vontade de estar com os amigos, 

aquela vontade de ser mais 

autónomo”; “há outra coisa importante, 

a vontade que ele tem para ir fazer. 

Muitas vezes vai um pouco preguiçoso, 

mas ele consegue movimentar a 

vontade dos outros, tem muita 

vontade.”; “Acha que é capaz de fazer 

determinadas coisas que faz no 

andebol, isso dá-lhe motivação para 

fazer outras coisas em casa. De 

ajudar, por exemplo, na culinária (…)”; 

“O X diz mesmo que lhe faz muito bem, 

que se sente muito bem a fazer. É 

importante para ele, ele consegue já 

ver a importância que o desporto tem 

para ele.”; “E gosta muito de desporto. 

Gosta de todo o tipo, tudo o que é 

desporto ele gosta.” 

Motiva-se através 

da vontade de ir ter 

com os amigos e da 

vontade de ser mais 

autónomo.  

Tem muito vontade 

para fazer as suas 

coisas.  

O próprio desporto 

motiva-o para 

outras atividades.  

O atleta reconhece 

os benefícios do 

desporto, e esses 

benefícios 

motivam-no para a 

prática.  

Tem muito 

interesse pelo 

desporto.  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face ao apoio 

que dão à 

 “Tem dificuldade devido à parte de 

psicológica e mental, mas chega lá 

com ajuda. Se nós tivermos um bocado 

de paciência ajuda, e ele vai lá e 

consegue.”; “De vez em quando deixo-

O outro significativo 

tem muita paciência 

a nível das 

capacidades 
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prática do 

atleta 

o ir de férias com o grupo do clube, 

deixo com umas saudades terríveis. 

No princípio custava-me mais, agora já 

o deixo porque eu sei que ele é um 

jovem que vai sofrendo positivamente. 

Quer dizer, vão-lhe acontecendo 

situações muito novas e muito boas 

para a vida dele. Ele vai criando 

alguma raízes específicas e 

vantagens.”; “(…) levo sempre aos 

treinos. Em tempos chegámos a ir 

fazer jogos fora.” 

intelectuais do 

atleta.  

Permite que o atleta 

tenha novas 

experiências, 

positivas e 

negativas, porque 

sabe que vai 

aprender com elas.  

Disponibilidade 

para levar aos 

treinos e a 

competições.  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face à sua 

importância na 

vida e 

motivação do 

atleta 

“O X é tratado como um jovem 

perfeitamente normal, não há outra 

forma, ele exige que seja tratado 

normal. Ele diz: "eu quero fazer isto e 

fazer aquilo, quero uma conta, tenho 

isto", ele gere as coisas dele, ele gosta, 

quer gerir, quer sentir.”; “Basta eu estar 

presente que já é importante. (…) Pela 

questão de ser alegre, bem-disposto e 

de estar sempre disponível, mesmo 

para as coisas que são capazes 

incapazes de se fazer. Para mim essa 

palavra "incapaz, impossível" nunca 

existiu. (…) A gente pode não 

conseguir fazer a coisa direita, mas se 

tem vontade em fazer algo, alguma 

coisa acontece.”; “Agora o meu papel 

Tratam o atleta 

como um jovem 

completamente 

normal, dão-lhe 

oportunidades para 

ser independente.  

O outro significativo 

tem noção da 

importância da sua 

presença, tanto ao 

lado do atleta como 

ao lado do resto da 

família.  

Admite estar 

sempre bem 
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na família não só na do X, mas também 

na da mãe, porque é importante. (…) 

mexe com toda a família.”; “Pratico 

pugilismo, corro bastante, faço muito 

ginásio, nomeadamente de força, 

porque acho que o X precisa da minha 

força. Eu preciso da força do X e ele 

precisa da minha força, embora ele 

seja capaz de fazer transferências e 

capaz de fazer muitas coisas, mas 

ainda precisa de vez em quando da 

minha força.”; “Eu tento-me manter 

fisicamente o mais em forma possível, 

para sempre que poder dar alguma 

mais-valia, estar disponível para isso.” 

disposto, alegre, de 

estar sempre 

disponível e de ter 

uma ideologia de 

que nada é 

impossível.  

O outro significativo 

parece um bom 

exemplo no que 

toca ao desporto, e 

ainda admite que o 

faz não só para se 

sentir saudável e 

dar o exemplo ao 

atleta, mas também 

para ter condições 

físicas para o ajudar 

no que ele precisa 

até o mais tarde 

possível.  

Sentimentos 

dos outros 

significativos 

face às 

concretizações 

dos atletas 

“(…) mexe de uma forma alegre, 

positiva, porque muitas vezes eu 

penso que a minha qualidade de vida 

está no topo, porque tenho um filho 

(…)”; “(…) eu desde novinho que lhe 

chamo o rei do mundo. Para mim ele é 

o rei do mundo porque é a motivação.” 

O atleta produz 

qualidade de vida 

ao Pai, motiva-o.  
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Tabela 5 Análise Individual do discurso: Outro Significativo 4 - Treinador 

Categorias de 

Análise  

Discurso do outro significativo  

Perceções dos 

Outros 

significativos 

face aos 

benefícios do 

desporto no 

seu atleta 

“O eles estarem com os seus próprios 

pares, portanto estarem a jogar e a 

socializar com pessoas com as 

mesmas dificuldades que eles. a 

experiência que eles trocam entre eles 

das vivências que têm não só no 

desporto, mas no dia a dia, fazem-nos 

crescer, e fazem-nos ultrapassar 

dificuldades que se estivessem 

sozinhos...”; “(…) o que ajuda a 

ultrapassar essa revolta é essa parte 

de encontrarem pessoas que viveram 

o que eles estão a viver.”; “ (…) depois 

todos os benefícios do desporto (…) é 

isso, tudo o que depois traz para os 

outros, também traz para eles.”; “ Um 

atleta que agora está no remo, mas 

começou no andebol que é o João que 

começou a treinar comigo pesava 

110Kg, mais ou menos. Em meio ano 

baixou 25Kg, sendo que na altura 

fumava e deixou de fumar, o que é 

ainda mais marcante.”; “(…) chegou à 

equipa com 15 anos, foi acarinhado por 

todos. Ele para além da deficiência 

motora tem uma deficiência cognitiva e 

em termos de desenvolvimento motor 

Relacionamento 

com os pares, 

socialização com 

pessoas que estão 

nas mesmas 

condições, a troca 

de experiências, a 

troca de vivências 

no dia-a-dia não só 

no desporto como 

no quotidiano.  

Todos os benefícios 

que vêm do 

desporto para 

pessoas ditas 

normais, vêm para 

estes atletas.  

Dois exemplos: Um 

dos atletas deixou 

de fumar e perdeu 

25kg dos 110Kg 

que tinha ao chegar 

a primeira vez aos 

treinos. E o outro 

exemplo foi do 

desenvolvimento a 
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dele na cadeira, a destreza que ele 

ganhou na cadeira e a interação 

dele  com as outras pessoas de falar, 

de se divertir, a própria confiança que 

ele tinha nele próprio foi uma coisa 

assim enorme, mesmo!” 

nível relacional, e 

de confiança, de um 

atleta com 

deficiência motora e 

intelectual [este 

atleta curiosamente 

diz respeito ao 

atleta 

anteriormente 

referido como filho 

do outro 

significativo Pai].  

Perceções do 

Outro 

Significativo 

face aos 

obstáculos que 

os seus atletas 

têm na prática 

“(…) mas não é esse o fator que eu 

acho mais difícil ou que é mais 

complicado [a comunicação], o que eu 

acho que é mais complicado na 

deficiência motora é em termos de 

lesões, e estou a falar mais da parte 

dos paraplégicos que tem de ter muitos 

cuidados, com as escaras. (…) 

qualquer coisinha podem fazer uma 

ferida e depois fica difícil de curar. E, 

portanto, uma das limitações grandes 

que eu sinto é que quase todas as 

épocas tenho sempre um ou outro 

atleta que está fora por isso, por estar 

com uma lesão que não consegue 

recuperar.” 

Para além da 

comunicação, são 

as complicações e 

lesões relacionados 

com a deficiência 

motora, as 

condições 

secundárias.  
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Perceções dos 

outros 

significativos 

face às 

motivações do 

atleta para a 

prática 

“Os atletas que acabam por estar a 

praticar já têm uma motivação lá dentro 

para conseguir. (…) o que acontece é 

que se calhar eles têm uma motivação 

maior que um atleta normal porque 

eles querem mostrar que são capazes 

e querem superar-se a eles próprios 

também em coisas simples, e que para 

eles acaba por ser difícil e portanto 

eles têm bastante motivação já dentro 

deles para conseguir treinar e 

dedicarem-se a uma modalidade.”; “Aí 

os amigos são fundamentais a acabam 

por se motivar uns aos outros em 

treinar, participar, a desenvolver. "Ah, 

não estou com grande vontade", "mas 

vamos, vamos porque eu também 

vou". Os amigos são mesmo o elo forte 

da prática.”; “(…) aí eles acabam por 

ter uma boa relação comigo e acabam 

por estar à vontade para dizer o quer 

que seja. Dou sempre liberdade para 

eles darem a sua opinião e sempre que 

algo está a correr mal, ou que não 

concordem.”; “O social, comecei a 

entrevista por aí. Um bom benefício é 

o social. Depois a autonomia que trás 

ao atleta, e tenho atletas que sabem 

que não vão ter a competência que se 

calhar eu desejava, ou que eles 

próprios desejavam, mas o benefício 

A motivação para a 

prática já vem com 

os atletas.  

O treinador admite 

que é possível é 

terem uma 

motivação maior do 

que um atleta dito 

normal, porque 

querem superar-se.  

O treinador admite 

que os 

amigos/pares são 

fundamentais para 

a motivação à 

prática, comunicam 

entre eles, e 

desafiam-se uns 

aos outros.  

O trinador promove 

um ambiente de 

confiança e de 

liberdade de 

opinião, o que faz 

com que os seus 

atletas se sintam 

bem naquele meio.  
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de autonomia que lhes dá no dia-a-dia 

faz com que eles continuem a praticar. 

E por fim, a competência na 

modalidade, e conseguir realizar os 

exercícios, é importante. Mas 

ordenava dessa forma.”; “(…) tenho o 

caso de dois atletas que tenho no 

andebol que têm muita dificuldade em 

jogar andebol, em que o movimento do 

andebol nada se assemelha, ou 

melhor, nada se assemelha ao remate 

de andebol. Portanto, nem sequer 

conseguem agarrar a bola com a mão 

para fazer um remate. Portanto, aí a 

competência está quase lá em baixo, 

mas em termos sociais eles sentem-se 

bem no grupo, o grupo apoia-os, (…)”; 

“Toda a gente sabe que esse atleta 

tem essa dificuldade de agarrar a bola 

e rematar, mas não é por aí que 

deixam de lhe passar a bola, ou que o 

põem de parte, a dizer "tu não tens jeito 

nenhum para isto". Compreendemos 

todos a dificuldade de cada um e o 

objetivo é que todos melhorem. 

Portanto, aí é o social, é o grupo 

funcionar como um grupo e 

desenvolver, puxar as pessoas ou 

motivar as pessoas pela parte social, a 

ter melhor competência, a ter melhor 

autonomia...” 

O outro significativo 

diz que os factores 

que motivam estes 

atletas têm uma 

ordem: primeiro 

vem as relações, o 

social, o sentimento 

de pertença; de 

seguida vem a 

autonomia, o 

quererem aprender 

a fazer sozinhos e o 

praticar para lhes 

dar esses 

benefícios de 

independência na 

sua vida quotidiano; 

e por fim a 

competência, o 

querer fazer bem , a 

técnica e tática de 

jogo. Acrescenta 

ainda exemplos de 

atletas que não têm 

certas 

necessidades 

básicas satisfeitas, 

mas que continuam 

motivados para a 

prática.  
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Perceções dos 

outros 

significativos 

face ao apoio 

dão à prática 

do atleta 

“(…) um atleta que tenha uma 

deficiência adquirida temos de ir com 

mais calma, temos de perceber que há 

ali ainda, ou que a revolta fica 

atenuada, escondida, mas há sempre 

ali um pouco de revolta lá dentro (…)”; 

“(…) tento ser justo para todos, tento 

mostrar que são capazes e tento 

adaptar sempre as coisas a eles. Para 

que eles não encontrem barreiras que 

são impossíveis de passar. Portanto 

tento sempre mostrar-lhes: "vamos 

tentar fazer isto"; "o nosso objetivo é 

este".”; “(…) eu sei ao princípio sei que 

esse objetivo irá ser cumprido, ou não 

se vais ficar muito aquém desse 

objetivo. e depois passo a passo ir 

aumentando o grau de dificuldade: 

"este é o objetivo e vamos tentar fazer 

o próximo" e vamos tentando aumentar 

gradualmente a exigência.”; “Em 

termos de familiares tenho a ideia de 

que os atletas são muito 

independentes e procuram a sua 

própria independência, e, portanto, até 

tentam não estar tão agarrados à 

família para mostrar à sociedade que 

conseguem fazer as suas coisas e que 

conseguem desenvolver.” 

O Treinador adapta 

a sua comunicação, 

visto que se trata de 

uma população 

com deficiência 

adquirida, 

costumam ter ainda 

alguma revolta 

dentro deles.  

O outro significativo 

tentar ser muito 

justo, ao adaptar 

todas as atividades 

a cada um, para 

que os atletas não 

encontrem 

obstáculos 

impossíveis de 

ultrapassar.  

Dá objetivos que 

tem a certeza que 

vão ser cumpridos, 

para não haver o 

sentimento de 

fracasso e 

continuarem a 

pensar no próximo 

aumentando 
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gradualmente a 

dificuldade.  

Em relação aos 

familiares, pensa 

que os atletas não 

querem dar muita 

importância a essas 

ligações porque 

querem se mostrar 

independentes.  

Perceções dos 

outros 

significativos 

face à sua 

importância na 

vida e 

motivação do 

atleta 

“Tenho um caso no remo em que os 

pais vieram falar comigo a dizerem que 

ele estava a um bocado desmotivado e 

eu expliquei aos pais o que estava a 

acontecer. Ou o que fazia eu tomar 

aquelas opções em que o atleta não 

estava a gostar tanto. E através da 

comunicação dos pais depois com o 

atleta, o atleta percebeu e depois 

começou outra vez a vir, mais 

motivado para a prática do remo.”; “Eu 

tento ser o mais justo possível. Lidar 

diferente com cada um deles, mas com 

o mesmo objetivo, lidar de maneira 

diferente, mas sendo sempre justo com 

todos, é o que eu tento fazer. Quando 

tento tomar alguma decisão tento olhar 

para o todo e perceber: com este atleta 

vou fazer isto, mas depois aos outros 

tenho de fazer "a,b,c e d". e, portanto, 

Rede de 

comunicação com 

os familiares 

quando é 

necessário, para 

explicar o que está 

a acontecer e 

facilitar a resolução 

de problemas no 

que diz respeito à 

motivação do atleta.  

A justiça e liberdade 

que há dentro dos 

treinos cria um 

ambiente de 

segurança em que 

os atletas já 

motivados para a 

prática se sentem 

ainda mais vontade 



103 

  

tento ser sempre coerente nas 

decisões e nas opções que tomo. aí 

eles acabam por ter uma boa relação 

comigo e acabam por estar à vontade 

para dizer o quer que seja. Dou sempre 

liberdade para eles darem a sua 

opinião e sempre que algo está a 

correr mal, ou que não concordem.” 

de aparecer de 

forma assídua.  

Sentimentos 

dos outros 

significativos 

face às 

concretizações 

dos atletas 

“(…) é muito grato e a gratidão que 

sentimos ao trabalhar com estas 

pessoas é enorme e isso torna tudo 

muito mais fácil. é o ponto assim mais 

que eu vejo que é de enumerar, é a 

gratidão que eles nos transmitem.”; 

“(…) o esforço e a dedicação que 

passo para o meu trabalho vem pela 

gratidão que depois recebo e pelo 

carinho que recebo dos atletas.” 

Gratidão.  

O esforço e a 

dedicação que o 

outro significativo 

dá no seu trabalho, 

recebe de volta pelo 

carinho dos atletas.  

 

 

Anexo B – Guiões 

Guião das entrevistas Amiga, Pai e Esposa  

1. Perguntas básicas:  

1.1. Grau de “parentesco”;  

1.2. Tipo de lesão do atleta; 

1.3. Data da lesão;  

1.4. Tempo de hospitalização;  

1.5. (Caso seja amputação) Tempo de adaptação à prótese;  

2. Sobre o atleta: 

2.1. Praticava desporto(s) antes da lesão? Que desporto(s), 

quantos anos, frequência e nível atingido? 
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2.2. Como apareceu o desporto depois da lesão? Que desporto(s) 

já praticou nesta fase, quanto tempo, frequência e nível 

atingido? 

2.3. Que mudanças notou a nível comportamental, do quotidiano, 

socialmente/ relacionalmente, fisicamente que possa 

relacionar com a prática desportiva?  

2.4.  Em que é que o desporto ajudou a vida do atleta? Dê, por 

favor, alguns exemplos práticos do dia a dia do atleta.  

2.4.1. O atleta evoluiu como pessoa ativa?  

2.4.2. A sua relação com o atleta melhorou? 

2.4.3. O atleta começou a fazer outros planos socialmente? 

2.4.4. O atleta tornou-se mais independente de alguma forma? 

3. Outro significativo:  

3.1. Qual é a importância do seu papel na vida desta pessoa? 

3.2. Pratica desporto?  

3.3. Que importância dá ao desporto? Há diferenças entre a 

importância e o objetivo do desporto para si e para o atleta?  

3.4. De que modo apoia a prática do atleta? 

3.4.1. Existem dificuldades? Quais?  

3.5.  Sente que tem uma posição motivante na vida do atleta? Em 

que sentido? 

3.6.  Que ferramentas utiliza para motivar esta pessoa? Para a 

prática desportiva e tudo mais.  

Guião da entrevista Treinador 

1. Qual foi a tua primeira experiência com desporto adaptado? 

2. Com que modalidades adaptadas já trabalhaste? 

3. Notas evolução no desporto adaptado em Portugal? 

4. Porque escolheste trabalhar com este tipo de população? 

5. Quais achas que são os principais benefícios do desporto para esta 

população? 

6. De onde vêm os teus atletas? Por onde sabem do desporto adaptado? 

7. Já trabalhaste com outro tipo de população? Quais as principais 

diferenças? 

8. Qual as dificuldades de trabalhar com este tipo de população? E 

encontras alguma facilidade? 

9. Achas que a tua profissão envolve muitos sacrifícios? De que género?  

10. Sentes que precisas de ser motivado? Como te motivas para trabalhar 

com este tipo de população?  

11. Quais os benefícios que tiras para ti ao trabalhar com este tipo de 

população?  
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12. Quais as técnicas e estratégias que utilizas para motivar os atletas? 

Dentro e fora do treino. 

13. As técnicas que utilizas foste aprendendo com a experiência ou lembras-

te de dá-las na tua formação? 

14. Lembras-te de alguma evolução clara de um atleta teu desde que 

começou a prática desportiva? (Atleta que mais te marcou ao longo da 

tua carreira)  

15. Qual é a ligação que tens com os familiares/amigos dos teus atletas? 

16. Já houve casos em que tiveste de motivar os familiares? Tens algum 

exemplo? 

17. Qual é que achas ser a importância do papel dos outros significativos para 

estes atletas?  

18. Segundo a Teoria da Auto-determinação, existem três necessidades 

básicas que têm de estar satisfeitas para haver motivação intrínseca: 

competência, autonomia e relações sociais. Consegues ordenar por 

importância?  

19. Alguns atletas não satisfazem uma, ou mais destas necessidades 

básicas. O que é que os leva a não desistir?   
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Anexo C – Exemplo de consentimento informado  

 


