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Resumo 

 

 

A presença do futebol na vida de milhares de crianças e jovens à escala Mundial torna-o 

num contexto propiciador de diversas experiências ao longo do período infantojuvenil. O 

envolvimento parental e o impacto dos treinadores assumem-se como variáveis importantes 

na experiência destes jovens atletas. Dentro deste contexto, a motivação assume-se cada vez 

mais como um fator relevante. Em concreto, a Achievment Goal Theory (AGT) tem sido 

amplamente utilizada para a análise e compreensão da prática desportiva, em particular o 

estudo da orientação para objetivos de mestria e de performance. O presente estudo tem por 

base a abordagem quadripartida (2x2) deste modelo teórico, que considera quatro 

orientações motivacionais: orientação para a mestria-aproximação, orientação para a 

mestria-evitamento, orientação para a performance-aproximação e orientação para a 

performance-evitamento. As diferentes orientações são vistas como influenciadas por fatores 

do indivíduo, mas também por fatores dos contextos em que decorre determinada atividade. 

Os objetivos desta investigação foram analisar o clima motivacional proporcionado por pais 

e treinadores e as convergências e divergências entre ambos e explorar diferenças em função 

de variáveis sociodemográficas e desportivas (i.e. idade, género, nível competitivo da equipa 

em questão). Participaram no estudo 349 sujeitos: o grupo de pais (N = 124) e o grupo de 

treinadores (N = 225). O instrumento utilizado foi o Questionário de Clima Motivacional 

Proporcionado-Desporto (QCMP), adaptado a partir do Questionário de Objetivos de 

Realização - Revisto – Versão Desporto, AGSYS-EORDJ-VP (Cruz, 2008). 

Os resultados demonstraram que ambos os grupos proporcionam um clima motivacional 

orientado sobretudo para objetivos de mestria, sendo que o grupo de treinadores apresentou 

um score superior. Quer pais quer treinadores promovem mais os objetivos de ambos os 

tipos nos jogadores mais velhos. A análise do nível competitivo demonstrou que, em geral, 

quanto mais competitivo for o contexto, mais elevados são os scores, ou sejam mais pais e 

treinadores enfatizam os diferentes tipos de objetivos. A idade dos treinadores demonstrou 

uma ligeira tendência no sentido de uma idade mais alta corresponder a objetivos de 

performance mais elevados, sendo que isto não se verificou no grupo de pais. 

 

Palavras chave: clima motivacional; achievment goal theory; objetivos de mestria; 

objetivos de performance 
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Abstract 

 

 

The presence of soccer in the lives of thousands of children and young people on a 

worldwide scale makes it an environment for diverse experiences throughout the children's 

and youth lives. Parental involvement and the impact of coaches are important variables in 

the experience of these young athletes. Within this context, motivation is increasingly 

assumed as a relevant factor in sports contexts. In particular, Achievment Goal Theory 

(AGT) has been widely used, in particular focusing on the study of mastery and performance 

goal orientations. This study is based on the 2x2 approach of this theory, based on four goal 

orientations: mastery-approach, mastery-avoidance, performance-approach and 

performance-avoidance. The aim of this investigation was, primarily, to analyze the 

motivational climate provided by parents and coaches to athlets, and the convergences and 

divergences between the two groups, as well as exploringdifferences related to 

sociodemographic and sports variables (ie age, gender, competitive level). The sample 

consisted of 349 participants: the parents group (N = 124) and the coaches group (N = 225). 

The instrument used was the Questionário de Clima Motivacional Proporcionado-Desporto 

(QCMP) adapted from the Achievement Objectives Questionnaire - Revised - Sports 

Version, AGSYS-EORDJ-VP (Cruz, 2008).  

The results revealed that both groups provide a motivational climate oriented towards 

mastery goals, and the group of coaches showed generally higher scores. Both coaches and 

parents emphasize all types of goals more strongly for older athletes. The analysis of the 

competitive level showed that, in general, the more competitive the context, the higher the 

goals scores of coaches and parents. The age of the coaches revealed a slight trend towards 

a stronger emphasis on performance goals, but this did is not true for the group of parents. 

 

Keywords: motivational climate; achievment goal theory; mastery goal orientation; 

performance goal orientation 
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Resumé 

 

 

La présence du football dans la vie de milliers d’enfants et de jeunes à travers le monde 

en fait un contexte qui offre plusieurs expériences tout au long de la période des enfants. La 

participation des parents et l’impact des entraîneurs sont considérés comme des variables 

importantes dans l’expérience de ces jeunes athlètes. Dans ce contexte, la motivation est de 

plus en plus assumée comme un facteur pertinent. En particulier, la théorie des objectifs 

d’Achievment (AGT) a été largement utilisée pour l’analyse et la compréhension de la 

pratique sportive, en particulier l’étude de l’orientation pour la maîtrise et les objectifs de 

performance. La présente étude est basée sur l’approche à quatre voies (2x2) de ce modèle 

théorique, qui tient compte de quatre orientations motivationnelles : orientation à la maîtrise-

approximation, orientation à la maîtrise-évitement, orientation vers l’approximation de 

performance et orientation vers l’évitement de la performance. Les différentes orientations 

sont perçues comme influencées par les facteurs de l’individu, mais aussi par les facteurs 

des contextes dans lesquels une activité particulière a lieu. Les objectifs de cette recherche 

étaient d’analyser le climat de motivation fourni par les parents et les entraîneurs et les 

convergences et les divergences entre eux afin d’explorer les différences dues aux variables 

sociodémographiques et sportives (c’est-à-dire l’âge, le sexe, le niveau de compétitivité de 

l’équipe en question). L’étude comprenait 349 sujets : le groupe de parents (N = 124) et le 

groupe d’entraîneurs (N = 225). L’instrument utilisé était le Questionnaire sur le climat 

motivationnel sport-proportionnel (QCMP), adapté du Questionnaire des objectifs de 

réalisation - Révisé - Version sportive, AGSYS-EORDJ-VP (Cruz, 2008). 

Les résultats ont montré que les deux groupes fournissent un climat de motivation axé 

principalement sur les objectifs de maîtrise, et le groupe d’entraîneurs a présenté un score 

plus élevé. Les parents et les entraîneurs font également la promotion des objectifs des deux 

types chez les joueurs plus âgés. L’analyse du niveau de compétition a montré que, en 

général, plus le contexte est compétitif, plus les scores sont élevés, plus les parents et les 

entraîneurs mettent l’accent sur les différents types d’objectifs. L’âge des entraîneurs a 

montré une légère tendance vers un âge plus élevé correspondant à des objectifs de 

performance plus élevés, et ce n’était pas le cas dans le groupe des parents. 

 

Mots clés: climat de motivation; théorie de l’objectif d’achievment; objectifs de maîtrise; 

objectifs de performance 
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Introdução 

 

A prática desportiva tem vindo, ao longo dos anos, a assumir um papel de grande 

importância na vida de milhares de jovens em todo o Mundo. O futebol, em particular, é uma 

modalidade desportiva bastante praticada, especialmente nos jovens do sexo masculino, e 

uma das mais complexas dada a interação de fatores técnicos, táticos, psicológicos, afetivos 

e sociais (Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Ubago-Jiménez, Ramírez-Granizo & Chacón-

Cuberos, 2018). 

O cariz competitivo do mundo do futebol, dado que poucos atletas conseguem alcançar 

níveis de elite, transporta-nos para a importância que o estudo e análise de fatores 

contextuais, situacionais e pessoais pode ter nos jovens praticantes da modalidade. Surge-

nos daqui um construto do modelo teórico de suporte deste estudo, a Achievment Goal 

Theory (AGT) – orientação para objetivos. Este refere-se ao critério de sucesso utilizado 

pelo indivíduo em contexto de realização de determinado objetivo (Ames, 1992; Nicholls, 

1989). Neste estudo foi considerado e utilizado o modelo mais recente proposto por Elliot & 

McGregor (2001) que preconiza a existência de quatro tipos de orientações motivacionais: 

orientação para a mestria-aproximação, orientação para a mestria-evitamento, orientação 

para a performance-aproximação e orientação para a performance-evitamento 

A motivação é um fator importante na psicologia do desporto, dada a sua influência no 

comportamento do atleta, pelo que a AGT tem sido amplamente utilizada neste contexto 

(Duda & Ntoumanis, 2005; Duda & Appleton, 2016; Jaakkola, Ntoumanis & Liukkonen, 

2016; Lochbaum, Kallinen & Konttinen, 2017). Os objetivos de realização focados na 

performance podem exercer influência, por exemplo, em variáveis morais (e.g. fazer batota) 

(Ring & Kavussanu, 2018), na competitividade dos atletas (Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, 

Ubago-Jiménez, Ramírez-Granizo & Chacón-Cuberos, 2018), na maior probabilidade de 

existência de comportamentos disruptivos e antidesportivos (Kavussanu & Roberts, 2001; 

Kavussanu, Seal & Phillips, 2006; Ntoumanis, Ng, Barkoukis & Backhouse, 2014) estando 

inclusivamente associados a altos níveis de ansiedade (Garcia-Mas et al., 2011). Por outro 

lado, os objetivos de realização focados na mestria encontram-se geralmente associados à 

existência de uma conduta pró social do atleta (Kavassanu, 2006; Palou et al., 2013; Leo, 

Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, Amado & García-Calvo, 2015) e a melhores resultados a 

longo prazo (Fabra, Balaguerm Castillo, Mercé & Duda, 2013. 

O clima motivacional foi um termo adotado para descrever fatores contextuais que afetam 

a motivação do indivíduo, nomeadamente a sua perceção de competência (Ames, 1992). 
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Alguns destes fatores são, por exemplo, o tipo de envolvimento parental (Chu, 2018) e o 

clima proporcionado pelos treinadores (Treasure & Roberts, 1995; Alvarez et al., 2009; 

Granero-Gallegos et al., 2017). Uma vez que estes (i.e. pais e treinadores) são os principais 

agentes de socialização neste contexto específico, a sua influência nos atletas é muitas vezes 

refletida através do clima motivacional percecionado pelos mesmos (Wagnsson, Stenling, 

Gustafsson & Augustsson, 2016). 

Os pais são, geralmente, os responsáveis pela introdução do jovem em contexto 

desportivo (Partridge, Brustad, & Stellino, 2008) assumindo, desde logo, uma enorme 

relevância em toda a participação desportiva do filho. No entanto, o efeito do papel destes 

parece ser paradoxal: se, por um lado, podem ser percecionados como fontes de apoio, 

também podem ser causadores de pressão e stress (Gomes, 1997; Gomes & Zão, 2007). 

Segundo Horn e Horn (2007), existe uma relação entre a orientação para objetivos do atleta 

e a dos seus pais, o que reforça a ideia da grande influência que o clima motivacional 

proporcionado pelos pais tem nos seus filhos enquanto atletas da modalidade. Por outro lado, 

os treinadores e o clima motivacional que proporcionam, tal como percecionado pelos seus 

atletas, pode ter impacto no processo de aprendizagem (Taliaferro, Rienzo, & Donovan, 

2010) e na satisfação e adesão à modalidade, o que pode impactar a sua motivação, 

envolvimento e compromisso (Martín-Albo, Núñez, & Navarro, 2003; Weiss, 2015). 

O presente estudo procura analisar este contexto desportivo, especificamente no futebol, 

e, tendo por base a AGT, tem dois grandes objetivos: (1) analisar o clima motivacional 

proporcionado por pais e treinadores e as diferenças que possam existir no mesmo e (2) 

analisar, com um cariz mais exploratório, ambos os grupos (i.e. pais e treinadores) de modo 

a tentar compreender se o clima motivacional por estes proporcionado se diferencia em 

função de variáveis sociodemográficas e desportivas dos pais, dos treinadores ou dos 

desportistas. 

 A relevância deste estudo é justificada por diversos motivos. Em primeiro lugar, o futebol 

apresenta-se como uma das modalidades mais praticadas pelos jovens, especialmente no 

sexo masculino, tendo também uma forte presença cultural na sociedade portuguesa. Em 

segundo, a prática desportiva coletiva é um contexto de extrema importância no 

desenvolvimento do jovem e, por isso, urge compreender de que modo as diversas 

influências, em particular destes dois agentes (i.e., pais e treinadores), podem impactar este 

progresso. Em terceiro lugar, o estudo do clima motivacional é de grande interesse uma vez 

que influencia, em grande parte, o desempenho do atleta e, deste ponto de vista, importa 

compreender como o mesmo é percecionado para que possamos otimizar este rendimento. 
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Por último, através da compreensão dos fatores que estão em jogo e de como eles 

influenciam o atleta podemos, enquanto psicólogos do desporto, intervir no contexto e, 

através da implementação de programas destinados aos pais ou aos treinadores, melhor servir 

o jovem e contribuir para que este prospere não só no contexto desportivo, como na vida. 
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I. Enquadramento Teórico 

 

 

1. A prática desportiva no contexto infantojuvenil 

 

A prática de exercício físico e a participação na prática desportiva tem-se constituído, ao 

longo das décadas, como um contexto que tende a apresentar vários efeitos positivos na vida 

dos jovens (Logan & Cuff, 2019). Este conjunto de benefícios, em particular nesta faixa 

etária, abrange a diminuição do risco cardiovascular (Hebert et al., 2017; USDHHS, 2018), 

a melhoria da densidade mineral óssea e do perfil lipídico (USDHHS, 2018), o 

desenvolvimento de habilidades de cariz físico (e.g. coordenação, força), capacidades auto 

regulatórias (Logan & Cuff, 2019), maior aptidão física e menor adiposidade (USDHHS, 

2018), comportando também benefícios a nível psicossocial, colaborando para uma melhoria 

de identidade e ajustamento social (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne, 2013). 

Antes de mais importa clarificar as diferenças entre atividade física, exercício e prática 

desportiva (ou desporto). Seguindo, deste modo, a definição proposta por Caspersen, Powell 

& Christenson (1985), a atividade física pode ser concetualizada como qualquer movimento 

do corpo, e por isso envolvendo os músculos esqueléticos, que resulte num gasto de energia 

maior do que os níveis de repouso (e.g. o movimento da mão). Por outro lado, o exercício 

corresponde a uma subcategoria da atividade física. Consequentemente, o exercício físico 

diz respeito à atividade física planeada, estruturada e repetitiva com vista à melhoria e 

manutenção de um ou mais componentes da atividade física (e.g. ir ao ginásio). Por fim, a 

prática desportiva ou desporto exige uma maior complexidade na medida em que pressupõe 

um local determinado para o efeito e regras próprias e específicas (e.g. uma qualquer 

modalidade desportiva). 

No plano psicológico, especificamente, os jovens que praticam atividade desportiva 

apresentam uma melhor saúde mental generalizada (Vella, Swann, Allen, Schweickle & 

Magee, 2017; USDHHS, 2018). Os adolescentes atletas tendem a sentir-se menos nervosos 

e ansiosos e reportam sentir-se enérgicos e felizes mais frequentemente do que os 

adolescentes não atletas (Logan & Cuff, 2019). Para além disto, os benefícios da prática 

desportiva podem ter um efeito que perdura na fase adulta. O envolvimento no desporto em 

contexto escolar ao longo da adolescência é um preditor de sintomatologia depressiva mais 

baixa, assim como menores níveis de stress percebido, associando-se também a uma maior 

saúde mental reportada em jovens adultos (Jewett et al., 2014). A prática desportiva 
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encontra-se ainda relacionada com o desenvolvimento de uma autoestima positiva entre os 

jovens que a praticam (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne, 2013; Wagnsson, Lindwall 

& Gustafsson, 2014). 

No contexto português, em particular, o Health Behaviour in School aged Children 

(HBSC) (Matos & Equipa Aventura Social, 2018) um estudo realizado em colaboração com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) que conta com a presença de 44 países, pretende 

explorar o estilo de vida dos adolescentes e os comportamentos diferentes que os mesmos 

apresentam em vários contextos das suas vidas. Nestes, inserem-se os resultados relativos à 

prática desportiva e de atividade física. Os resultados últimos, de 2018, apontam para a 

predominância do sexo masculino na prática de atividade física e desportiva. Na realidade 

escolar portuguesa, os adolescentes com peso normal praticam mais atividade física do que 

os jovens com excesso de peso ou obesos. No entanto, o mesmo relatório alerta para o facto 

da prática desportiva ser bastante escassa relativamente às diretrizes da OMS, que, nesta 

faixa etária, se situam nos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia 

(Instituto do Desporto de Portugal, 2009). 

 A participação no desporto por parte de crianças e adolescentes tem também sido 

positivamente associada a um desenvolvimento juvenil positivo (DJP), tal como o 

desenvolvimento de aptidões ao nível interpessoal e social (Riley, Anderson-Butcher, 

Logan, Newman & Davis, 2016). O conceito de DJP presente na literatura desde há 

sensivelmente uma década e meia é uma abordagem ao desenvolvimento dos jovens que 

pretende enfatizar a importância destes como potenciais recursos ao invés de problemas para 

a sociedade (Damon, 2004). Não obstante os desafios desenvolvimentais característicos 

especificamente da fase da adolescência (e.g. puberdade), esta abordagem procura 

compreender o jovem como repleto de manifestas potencialidades capazes de serem 

desenvolvidas. Neste sentido, Holt e colaboradores (Holt et al., 2017) integraram vários 

estudos (i.e. meta análise) que utilizavam pelo menos uma metodologia qualitativa (63 

artigos na totalidade) e, através dos resultados, propuseram um modelo de desenvolvimento 

juvenil positivo, através do desporto. Os autores enfatizam a importância dos sistemas 

ecológicos distais (e.g. o contexto cultural), dada a influência que estes exercem na prática 

desportiva e nos participantes da mesma. Por outro lado, as características individuais dos 

participantes são também tidas em conta (e.g. género, estatuto socioeconómico ou traços), 

dado o seu impacto no modo como o jovem participante na prática desportiva atinge, ou não, 

um desenvolvimento positivo através do seu envolvimento na prática desportiva (Holt et al., 

2017). De um modo geral, é defendido que o efeito combinado do clima de DJP e do foco 
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nas competências para a vida produzirá uma maior quantidade de efeitos positivos do 

desenvolvimento do jovem e, por fim, este DJP através do desporto permitirá uma 

transferência mais fácil para outros contextos, facilitando que o jovem possa prosperar. 

Os programas de DJP através do desporto têm, então, ganho destaque, e demonstrado a 

sua eficácia na promoção de competências sociais e intrapessoais (e.g. maior autocontrolo 

percecionado) na população jovem (Riley, Anderson-Butcher, Logan, Newman & Davis, 

2016). Neste sentido, podemos depreender que, para além de todos os benefícios antes 

listados, o envolvimento na prática desportiva, especialmente quando inserido numa equipa, 

propicia ao jovem um ambiente onde pode desenvolver-se a nível psicossocial (Bar-On, 

2006; Fraser-Thomas & Côté, 2006; Eime, Young, Harvey, Charity, & Payne, 2013; Logan 

& Cuff, 2019). 

 

 

2. Clima motivacional no desporto 

 

Dentro deste contexto desportivo, e ao longo dos últimos 50 anos, os investigadores têm 

procurado evidência acerca de como podem ajudar pais e treinadores a criarem uma 

experiência positiva aos atletas. Uma das bases desta experiência positiva é o clima 

motivacional, que procura maximizar quer a performance desportiva do atleta, quer o seu 

potencial humano (Fry & Moore, 2019). Neste sentido, a teoria dos objetivos de realização 

(doravante AGT - Achievement Goal Theory) tem sido uma das abordagens mais utilizadas 

neste contexto. 

A AGT foi desenvolvida originalmente nos anos 80 e enfatiza duas orientações 

motivacionais principais das quais surgem dois tipos de objetivos: objetivos de mestria (ou 

orientação para a tarefa), focados em adquirir e desenvolver competências através da 

aprendizagem, e objetivos de performance (ou orientação para o “ego”), focados em 

demonstrar competência e ser melhor do que os outros (Senko, Hulleman & Harackiewicz, 

2011). Por um lado, os indivíduos orientados para a tarefa tendem a considerar as suas 

aptidões como passíveis de melhoria através do esforço (Dweck, 1986), e, por isso, são mais 

resilientes. Por outro lado, os indivíduos orientados para o ego, tendem a considerar as suas 

capacidades como estáveis e, neste caso, apenas os que têm uma autoconfiança elevada 

poderão responder de forma positiva às adversidades, enquanto os outros as evitarão 

(Dweck, 1986). Os critérios de sucesso também variam substancialmente consoante estas 

orientações: no primeiro caso, o sucesso passa por alcançar um dado critério baseado na 
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tarefa, ou o indivíduo (e.g. melhorar o nível pessoal anterior), no segundo caso, exige ser 

melhor do que os pares (e.g., demonstrar capacidade, ter a melhor nota). 

Cerca de uma década mais tarde, Elliot & Harackiewicz (1996) propõem a expansão desta 

dicotomia numa tricotomia, incorporando as componentes de aproximação e evitamento 

dentro dos objetivos de performance. Esta abordagem pretende que os comportamentos de 

aproximação e evitamento de performance sejam vistos como capazes de exercer efeitos 

diversos no comportamento de realização de objetivos, ativando processos motivacionais 

divergentes (Elliot & Harackiewicz, 1996). Este modelo, considera, então, três tipos de 

objetivos: objetivos de mestria, objetivos de performance-aproximação e objetivos de 

performance-evitamento (Elliot & Harackiewicz, 1996). O primeiro objetivo de realização, 

à semelhança do descrito anteriormente, é focado no desenvolvimento de competência e 

mestria na tarefa. O objetivo de performance-aproximação, por outro lado, enfatiza a 

tendência para procurar avaliações favoráveis da competência (Elliot & Church, 1997). O 

objetivo de performance com a componente de evitamento, salienta a tendência para evitar 

avaliações não favoráveis de competência (Elliot & Church, 1997). A propensão dos 

indivíduos com objetivos de mestria e de performance-aproximação é orientarem-se no 

sentido de obter resultados positivos (obter mestria na tarefa e demonstrar capacidade, 

respetivamente), enquanto as pessoas com objetivos de performance-evitamento poderão vir 

a experienciar resultados negativos (e.g. ansiedade e distração na tarefa), tal como afirmado 

por Elliot & Church (1997). 

Quando Elliot & Church (1997) testaram este modelo compreenderam que os 

antecedentes dos objetivos de mestria e de evitamento de performance eram, respetivamente, 

a motivação de realização e o medo de falhar, enquanto os objetivos de aproximação da 

performance estavam associados a ambos os antecedentes. 

A AGT não ficou por aqui no que toca a evoluções e Elliot & McGregor (2001) 

propuseram e testaram empiricamente uma nova abordagem que, desta feita, bifurcou os 

objetivos de mestria nas duas componentes de evitamento e aproximação, à semelhança do 

que tinha sido feito com os objetivos de performance.  

A abordagem 2 x 2 (figura 1) surge do modelo tricotómico e, por isso, as orientações (1), 

(2) e (4) foram já explicitadas. Porém, os objetivos de mestria-evitamento são introduzidos 

na abordagem. Neste caso, a competência é definida em termos do foco na tarefa ou na 

própria trajetória desenvolvimental da pessoa face a essa tarefa (e.g. esforçar-se por evitar 

não compreender a matéria, esforçar-se por não ser pior do que o normal ou esforçar-se por 

não estagnar) (Elliot & McGregor, 2001). 
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Figura 1. 

 

A abordagem de objetivos de realização 2x2 (Elliot & McGregor, 2001) 

 

 

 

Na psicologia do desporto a motivação é um fator determinante, uma vez que influencia 

diretamente o comportamento do atleta. Posto isto, a AGT tem sido largamente utilizada 

para compreender o comportamento em contexto desportivo. Num estudo de 2007 (Castillo, 

Balaguer & García-Merita, 2007) as equipas de futebol que pontuaram mais nas escalas de 

objetivos orientados para a mestria estavam nas posições mais altas na competição, sendo 

que as posições mais baixas tendem a ser ocupadas pelas equipas que pontuam mais alto nas 

escalas de objetivos orientados para a performance (Fabra, Balaguerm Castillo, Mercé & 

Duda, 2013). Os atletas que participam em contextos mais competitivos (e.g. campeonato 

distrital vs. campeonato nacional) tendem a ser mais orientados para objetivos de 

performance, uma vez que tendem a querer demonstrar as suas habilidades e superar os 

adversários (Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Ubago-Jiménez, Ramírez-Granizo & Chacón-

Cuberos, 2018). 

Os objetivos de realização também podem influenciar variáveis morais (Ring & 

Kavussanu, 2018). Atletas que pontuam alto na orientação para o ego têm uma maior 

probabilidade de fazer batota, de modo a alcançar o seu objetivo principal (Ring & 

Kavussanu, 2018) e maior propensão a envolverem-se em comportamentos disruptivos e 

desleais (e.g. doping, comportamento anti social, conduta antidesportiva e agressão) 

(Kavussanu & Roberts, 2001; Kavussanu, Seal & Phillips, 2006; Ntoumanis, Ng, Barkoukis 

& Backhouse, 2014; Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, Amado & García-Calvo, 2015). 
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Por outro lado, indivíduos com orientação para a tarefa tendem a apresentar comportamentos 

pró sociais (Kavassanu, 2006; Palou et al., 2013; Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, 

Amado & García-Calvo, 2015). 

Um clima motivacional orientado para a tarefa é mais vantajoso, providenciando a 

aprendizagem de estratégias de aprendizagem adaptativas (Clancy, Herring, MacIntyre & 

Campbell, 2016) estando positivamente associado à coesão social (Boyd, Kim, Ensari & 

Yin, 2014) e à satisfação de necessidades básicas (Reinboth & Duda, 2006). Por outro lado, 

existe uma relação proporcionalmente direta entre o clima motivacional orientado para o ego 

e altos níveis de ansiedade (Garcia-Mas et al., 2011). 

 O clima motivacional e o seu impacto em vários aspetos da atividade desportiva (e.g. 

desenvolvimentais, intrapessoais, sociais e ao nível do desempenho) merece um papel de 

destaque no que diz respeito à investigação na área da psicologia do desporto. Segundo Holt 

e colaboradores (Holt et al., 2017) existem três elementos que são preponderantes na 

ocorrência de um desenvolvimento juvenil positivo. Através da sua capacidade de propiciar 

um clima positivo no contexto desportivo, dada a sua influência, os treinadores e os pais 

podem ser figuras determinantes na experiência positiva desportiva do jovem atleta. 

Seguidamente iremos abordar de forma mais detalhada como cada um destes elementos pode 

influir no desenvolvimento do jovem no contexto desportivo. 

 

2.1. Influência dos treinadores no clima motivacional  

Os treinadores têm um papel fundamental em qualquer atividade desportiva organizada 

(Legg, Newland & Bigelow, 2018; Cronin & Allen, 2018; Lara-Bercial & McKenna, 2017) 

desde logo no clima motivacional que proporcionam neste contexto (Chu, 2018; Legg, 

Newland & Bigelow, 2018). Uma revisão sistemática de 2018 (Chu, 2018) destaca a 

importância do papel dos treinadores ao nível do impacto (positivo ou negativo) na 

autonomia do atleta, na instrução e feedback providenciados, na gestão da equipa, na 

liderança e na relação com os atletas. Por outro lado, Lara-Bercial & McKenna, (2017) 

identificaram três componentes centrais no papel do treinador como potenciador do 

desenvolvimento pessoal do jovem: a preocupação genuína, que, criando um ambiente onde 

o jovem se sente valorizado e parte de uma família, contribui para o desenvolvimento pessoal 

do mesmo; expectativas altas, de modo consistente reportadas como centrais para o 

desenvolvimento do adolescente visto que, deste modo, o mesmo sente que o treinador 

acredita na sua capacidade; treinador “transformador”, ou seja, treinadores que têm a 

capacidade de levar os seus jogadores a acreditarem quase impreterivelmente nas suas 
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palavras, como alguém inspirador e modelo a seguir, através dos seus comportamentos 

éticos, respeitosos e de cuidado para com a equipa. 

A influência do treinador no atleta tende a aumentar à medida que o jovem amadurece e 

gasta mais tempo e energia na atividade em questão, tal como no caso de a modalidade ser 

praticada a um nível superior (e.g. competitivo ou profissional) (Atkins, Johnson, Force & 

Petrie, 2015). Para além disto, o clima motivacional proporcionado pelos treinadores poderá 

ter tendência ser mais orientado para objetivos de performance quanto mais competitivo for 

o contexto (e.g. campeonato nacional versus campeonato distrital) (van de Pol, Kavussanu 

& Ring, 2012), embora este tema tenha sido até ao momento, pouco explorado na literatura. 

Os treinadores têm como papel fundamental desenvolver competências técnico-táticas, 

mas, para além disto, são responsáveis pela criação de um clima motivacional nas suas 

equipas e, através deste, promovem orientações motivacionais de mestria ou de 

performance.  

Segundo Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Ubago-Jiménez, Ramírez-Granizo & Chacón-

Cuberos (2018) os treinadores devem assumir uma postura que promova climas orientados 

para a mestria, especialmente na população jovem, ainda em desenvolvimento, onde um 

clima demasiado focado na performance poder ser prejudicial. Assim, os jovens com 

treinadores que procuram focar-se nos objetivos de mestria, ou seja, de desenvolvimento de 

capacidades, tendem a ter um desenvolvimento mais positivo. Os adolescentes que, por outro 

lado, têm treinadores focados na performance (e.g. sobrevalorização dos resultados 

positivos) tendem a ter mais problemas como stress, ansiedade, conflitos com os pares, 

comportamento antidesportivo e consequências desenvolvimentais negativas (Harwood, 

Keegan, Smith & Raine, 2015). Fica claro que treinadores com comportamentos orientados 

para a tarefa (e.g. reforço positivo, encorajamento) tornam a experiência do atleta mais 

positiva e efeitos positivos surgirão (e.g. diminuição da ansiedade) (Atkins, Johnson, Force 

& Petrie, 2015). 

Por outro lado, o próprio empenho e desempenho dos jovens no contexto desportivo 

também pode ser influenciado pelo clima motivacional proporcionado pelos treinadores 

(Treasure & Roberts, 1995; Alvarez et al., 2009; Granero-Gallegos et al., 2017). Um clima 

de objetivos de performance induzido pelo treinador propiciará situações ansiogénicas nas 

crianças, bem como uma satisfação reduzida pelo contexto desportivo em que estão inseridas 

(Granero-Gallegos et al., 2017). Por outro lado, um clima motivacional orientado para a 

mestria, está positivamente relacionado a sentimentos de satisfação, interesse, motivação e 

compromisso face à modalidade. A perceção de um clima orientado para objetivos de 
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mestria está associada à continuação na prática desportiva, ao contrário do clima orientado 

para a performance, que se associa ao dropout (Boiche & Sarrazin, 2009; Iwasaki & Fry, 

2013). 

 

2.2. O envolvimento parental 

O envolvimento dos pais, como já referido, é também preponderante na prática desportiva 

dos filhos e, em particular, nas crianças e adolescentes, as figuras parentais tomam as 

decisões relativas à prática desportiva dos filhos e estão, muitas vezes, envolvidos neste 

contexto. Ainda assim, a revisão de Chu (2018) refere que os pais parecem não ter tanto 

impacto no contexto desportivo como os treinadores ou os pares. No entanto, os autores 

afirmam que os pais podem assumir um duplo papel: se, por um lado, são a maior fonte de 

suporte e os maiores facilitadores no contexto desportivo, por outro, podem também ser a 

maior fonte de desencorajamento e pressão. Além disto, os pais contribuem de modo mais 

preponderante para apoiar a autonomia e satisfação com a prática do adolescente do que na 

sua perceção de competência, embora tenham, ainda assim, um menor contributo nestas 

componentes do que os treinadores e os pares. 

No entanto, este envolvimento parental pode incluir várias dimensões que podem influir 

de modos distintos no contexto desportivo, tais como o estilo parental, as práticas parentais 

(e.g. em casa, nos treinos, em competição), os relacionamentos e respetivas interações com 

os outros no ambiente desportivo. O estudo de Knight, Dorsch, Osai, Haderlie & Sellars 

(2016)  demonstra que uma das maiores influências no envolvimento parental se prende com 

as próprias experiências desportivas dos pais (e.g. os pais bem sucedidos envolvem-se no 

sentido de providenciar um ambiente para que os seus filhos alcançassem os mesmos 

objetivos e os pais com experiências menos positivas envolvem-se no sentido de prevenir 

que os filhos passassem pelo mesmo). Outro dos fatores é a experiência prévia com outros 

filhos, relatada pelos pais como muito útil no modo como aprenderam a saber o que fazer 

para ajudar os filhos. Por último, embora grande parte do envolvimento parental tenha como 

objetivo o desejo dos filhos experienciarem coisas positivas, uma descoberta consistente foi 

a de que o envolvimento parental também era ditado pela necessidade de limitar a exposição 

dos filhos a experiências negativas (i.e, uma orientação evitante). 

O estudo de Gomes, Gonçalves, Dias & Morais (2019), refere que a existência de 

expectativas positivas acerca do sucesso futuro dos seus filhos aumenta a orientação do 

jovem para a mestria sendo que, por outro lado, uma alta pressão por parte dos progenitores 

aquando uma má performance do atleta, aumenta a orientação para objetivos de performance 
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e diminui a mestria. Se, por um lado, comportamentos de pressão predizem negativamente 

a satisfação da criança, por outro lado, o apoio dos pais nos treinos e situações competitivas 

aparece negativamente correlacionado com a motivação para a prática desportiva e 

positivamente associado à satisfação com a mesma (Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, 

Amado & García-Calvo, 2013). A literatura afirma ainda que alguns dos comportamentos 

negativos dos pais que podem ter um impacto negativo no desenvolvimento do jovem no 

desporto são gritar, enfatizar demasiado o facto de ganhar, ter expectativas irrealistas, 

criticar, forçar a prática, não confiar nas capacidades do filho, comparar com outros ou 

desencorajar (Elliott & Drummond, 2015). 

Alguns estudos referem ainda a diferente influência parental (i.e. pai e mãe) nos filhos e 

verificaram o ligeiro menor impacto das mães em relação aos pais (Moraes, Rabelo & 

Salmela, 2004; Gutiérrez & Escartí, 2006). Os pais e mães podem ter impacto de modo 

diferente no que diz respeito às variáveis psicossociais dos desportistas (Power & Woolger, 

1994) e os próprios atletas podem percecionar esta influência de modo diferenciado 

(Brustad, Babkes & Smith, 2001). 

Os pais estruturam o clima motivacional que proporcionam aos seus filhos de acordo com 

as exigências situacionais do contexto em questão de forma a irem de encontro aos critérios 

de obtenção de sucesso nesse contexto (Kavussanu, White, Jowett & England, 2011). Posto 

isto, é esperado e natural que, num contexto mais competitivo (i.e. campeonato nacional) a 

orientação para o objetivo seja diferente do que seria num contexto menos competitivo (e.g. 

campeonato distrital) e, consequentemente, também o clima motivacional proporcionado 

pelos pais e percecionado pelos atletas, seja concordante com isto, dada a existência de uma 

correlação positiva entre a orientação para determinados objetivos dos pais e dos seus filhos 

(Horn & Horn, 2007), 

De uma maneira geral, um contexto desportivo onde os treinadores e figuras parentais 

valorizam comportamentos orientados para o desenvolvimento de capacidades, não 

sobrevalorizando o ganho, tendem a propiciar uma experiência de qualidade que poderá vir 

a dar origem a consequências desenvolvimentais positivas (Cairney, Clark, Kwan, Bruner & 

Tamminen, 2018). 
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II. Método 

 

 

1. Participantes 

 

A amostra é composta por dois grupos distintos: os pais (N = 124) e os treinadores (N = 

225), totalizando 349 participantes. Apenas estes dois primeiros grupos responderam a um 

questionário, no entanto, responderam visando os seus filhos (no caso dos pais) e os seus 

atletas (no caso dos treinadores). Posto isto, sempre que nos referirmos aos “filhos”, estes 

serão os questionários respondidos pelos “pais” e, no caso dos “atletas”, serão os 

questionários respondidos pelos “treinadores. 

 

1.1. Caracterização dos pais/treinadores 

Dos já referidos 124 pais, 53,2% são do sexo masculino (N = 66) e 46,8% do sexo 

feminino (N = 58). A grande maioria, 89,2% tem entre 30 a 49 anos de idade (N = 108). 

Relativamente ao grau de escolaridade do pai, 25.5% têm o Ensino Básico ou inferior, 34.4% 

têm o Ensino Secundário e 40.2% têm o Ensino Superior. Quanto à mãe, 17.2% têm o Ensino 

Básico ou inferior, 30.3% têm o Ensino Secundário e 52.5% têm o Ensino Superior. 

Relativamente aos 225 treinadores que participaram no estudo, 97,3% são homens (N = 

219) e apenas 2,7% são do sexo feminino (N = 6). Há 31,5% de treinadores dos 20 aos 29 

anos, 24,3% que têm entre 30 e 39 anos, 34,2% dos 40 aos 49 anos e apenas 9,9% dos 

treinadores (N = 22) têm idade superior a 50 anos. 

 

1.2. Caracterização dos filhos/atletas 

Dos 124 questionários respondidos pelos pais referentes aos seus próprios filhos 70,7% 

(N = 87) são de crianças entre os 10 e os 14 anos, sendo que 20,3% (N = 25) têm de 5 a 9 

anos e os restantes 8,1% (N = 10) estão entre os 15 e 19 anos de idade. Temos apenas 1 filho 

com idade compreendida entre os 20 e os 24 anos. A maioria, especificamente 68,4% joga 

futebol no nível distrital (N = 78), enquanto 16,7% jogam no nacional (N = 19) e apenas 

14,9% jogam no regional. 

Por outro lado, relativamente aos atletas, 19,7% têm entre 5 a 9 anos, 44% entre 10 e 14 

anos, 27,5% estão entre os 15 e os 19 anos, e apenas 8,7% têm mais de 20 anos. 

Relativamente ao nível competitivo onde jogam, a maioria, 78,9%, joga no distrital (78,9%), 

10,1% no nacional (N = 22) e 11% (N =24) no regional. 
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2. Procedimento 

 

Os participantes deste estudo foram abordados, através das redes sociais, tendo sindo 

respeitada a política de dados e pedido o consentimento informado a cada participante no 

início. Foi pedido aos participantes para responderem a um questionário que avaliava os 

quatro tipos de objetivos de realização. No caso dos pais, tendo em mente os seus filhos 

praticantes de futebol e no caso dos treinadores, tendo em mente os seus atletas de uma única 

equipa, ou seja, no caso de existência de treinadores com duas equipas, os mesmos foram 

instruídos a responderem a questionários diferentes para cada equipa. Ambos os 

questionários tinham uma primeira parte inicial para preenchimento de alguns dados 

biográficos (idade e género). No caso do questionário destinado aos pais, foi questionado o 

nível de escolaridade do pai e da mãe, o clube onde treina o filho, a idade do mesmo, o 

escalão de competição (e.g. iniciados, juvenis) e o nível de competição (i.e. campeonatos 

nacionais, distritais ou regionais). Por outro lado, no questionário direcionado aos 

treinadores, foi perguntado o clube onde o mesmo dá treinos, a idade dos atletas, em média, 

o escalão e o nível de competição da equipa. Iniciava, posteriormente, o questionário relativo 

aos objetivos de realização: no caso dos pais, os objetivos que os mesmos teriam para o seu 

filho, no caso dos treinadores, os objetivos que os mesmos teriam para os seus atletas (não 

para a equipa como um todo). 

 

2.1. Variáveis e instrumentos 

O instrumento utilizado foi o Questionário de Clima Motivacional Proporcionado-

Desporto (QCMP) é composto por 20 perguntas (itens) respondidos numa escala de Likert 

de 4 pontos: 1 = Não concordo de todo, 2 = Não concordo, 3 = Concordo, 4 = Concordo 

totalmente. Ambos os grupos respondem ao mesmo questionário, embora este estivesse 

direcionado para o indivíduo em questão (e.g. “Q1. O meu objetivo é que os meus atletas 

dominem todos os aspetos relacionados com o seu desempenho no futebol” seria a pergunta 

direcionada para os treinadores e “Q1. O meu objetivo é que o meu filho domine todos os 

aspetos relacionados com o seu desempenho no futebol” seria a questão equivalente no 

questionário dos pais). O questionário avalia 4 tipos de objetivos de realização:  

(1) Objetivos de Mestria Aproximação (MAP): itens 1, 3, 7;  

(2) Objetivos de Performance Aproximação (PAP): itens 2, 4, 8, 14, 17, 19;  

(3) Objetivos de Mestria Evitamento (MEV): itens 5, 9, 11, 13, 20;  

(4) Objetivos de Performance Evitamento: itens 6, 10, 12, 15, 16, 18.  
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Estes são os objetivos propostos pelo modelo 2x2 de Elliot, construído através da tradução 

do 2x2 Achievement Goals Questionnaire for Sport (Conroy, Elliot & Hofer, 2003) e baseado 

e adaptado do Questionário de Objetivos de Realização - Revisto – Versão Desporto, 

AGSYS-EORDJ-VP (Cruz, 2008). 

Na tabela 1 podemos verificar os domínios e os itens associados a cada um deles. No caso 

do domínio MAP (eg. obter mestria na tarefa realizada) uma das questões é “Q3. O meu 

objetivo é que os meus atletas melhorem ao máximo as suas capacidades”. O domínio PAP 

procura avaliar em que medida o treinador/pai procura que o atleta demonstre que a sua 

capacidade é a melhor (e.g. “Q2. O meu objetivo é que os meus atletas tenham um 

desempenho melhor que os outros jogadores). Nos objetivos de realização com a 

componente do evitamento procura avaliar-se em que medida o treinador/pai procura que o 

atleta evite avaliações não favoráveis de competência (PEV, e.g. “Q6.O meu objetivo é que 

os meus atletas não tenham um mau rendimento comparativamente com outros jogadores”) 

ou que evite fazer pior do que o que consegue (MEV, e.g. “Q5. O meu objetivo é que os 

meus atletas não tenham um rendimento abaixo das suas capacidades”). 
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III. Resultados 

 

 

1. Consistência interna do QCMP 

 

Para o estudo da consistência interna dos 4 domínios do QCMP foi analisado o Alpha de 

Cronbach e as correlações de cada item com o total do domínio sem o item (correlação item-

total corrigida). Foram seguidas as recomendações propostas por Hair et al. (2010): Alpha 

de Cronbach superior a 0.70 e correlações item-total corrigidas superiores a 0.30. Foi 

também verificado se a saída de um item melhorava a consistência interna do domínio 

(Alpha de Cronbach sem o item). Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

 

Consistência interna dos domínios do QCMP: Alpha de Cronbach por domínio, Alpha de 

Cronbach sem o item e correlação item-total corrigida (N = 349).   
 

Domínios/itens 

Correlação 

item-total 

corrigida 

Alpha de 

Cronbach/ 

Alpha de 

Cronbach sem o 

item 

Mestria Aproximação (MAP)  0.731 

Q1. Dominar Todos Aspetos 0.616 0.581 

Q3. Melhorar Máximo Capacidades 0.469 0.761 

Q7. Dominar Modalidade 0.657 0.511 

Performance Aproximação (PAP)  0.810 

Q2. Desempenho Melhor Que Outros 0.781 0.727 

Q4. Bom Rendimento Comparativamente Outros 0.759 0.734 

Q8. Render Mais Que Outros 0.761 0.733 

Q14. Ter Bom Rendimento Individual Não Preocupar Com 

Outros 

0.261 0.846 

Q17. Mostrar Todas Capacidades 0.317 0.824 

Q19. Mostrar Que É Dos Melhores 0.572 0.780 

Mestria Evitamento (MEV)  0.726 

Q5. Não Ter Rendimento Abaixo Capacidades 0.452 0.693 

Q9. Não Fazer Pior Do Que Capacidades 0.597 0.637 

Q11. Não Fazer Pior Do Que Possibilidades 0.659 0.620 

Q13. Não Cometer Erros 0.320 0.763 

Q20. Não Desaprender Capacidades 0.484 0.681 

Performance Evitamento (PEV)  0.851 

Q6. Não Ter Mau Rendimento Comparativamente Outros 0.696 0.814 

Q10. Não Ter Pior Rendimento Que Outros 0.775 0.798 

Q12. Não Ser Pior Outros 0.755 0.802 

Q15. Não Desiludir Treinador 0.516 0.848 
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Q16. Evitar Mau Resultado 0.588 0.835 

Q18. Evitar Mostrar Erros 0.486 0.851 

 

Todos os domínios apresentam Alpha de Cronbach superior a 0.70, variando de 0.726 no 

domínio “Mestria Evitamento” até 0.851 no domínio “Performance Evitamento”. Apenas se 

registou um item com correlação item-total corrigida inferior a 0.30 (“Q14. Ter Bom 

Rendimento Individual Não Preocupar Com Outros”) no domínio PAP, cuja saída 

melhoraria o Alpha de Cronbach do domínio de 0.810 para 0.846. Existem outros itens cuja 

saída melhoraria o Alpha de Cronbach dos respetivos domínios, no entanto decidiu-se 

manter esses itens uma vez que têm correlação item-total corrigida superior a 0.30 e todos 

os domínios têm Alpha de Cronbach superior a 0.70.  

Após validada a consistência dos domínios do questionário, foram calculados scores 

através da média das pontuações dos itens que compõem cada domínio. Desta forma, o score 

de cada domínio pode variar do mínimo de 1 ponto ao máximo de 4 pontos – pontuações 

mais altas correspondem a níveis mais elevados de clima motivacional proporcionado nos 

respetivos domínios.  

 

 

2. Caracterização das diferenças entre amostras 

 

As amostras dos pais e dos treinadores diferem significativamente relativamente à 

distribuição por género (p < 0.001) e por grupo etário (p < 0.001): quase todos os treinadores 

são do sexo masculino (97.3%) enquanto apenas 53.2% dos pais são do sexo masculino; os 

pais são mais velhos do que os treinadores – a percentagem de pais com idade até 29 anos 

era de 1.7% (31.5% nos treinadores) e a percentagem pais com idade de 40 a 49 anos (66.9%) 

é quase o dobro da registada nos treinadores (34.2%).  

No que se refere aos filhos/atletas registaram-se diferenças estatisticamente significativas 

entre a amostra dos filhos (questionários respondidos pelos pais) e a amostra dos atletas 

(questionários respondidos pelos treinadores) relativamente à idade (p < 0.001) e ao escalão 

(p < 0.001), mas não relativamente ao nível competitivo (p = 0.099). Os atletas são mais 

velhos do que os filhos – têm idade média mais alta (13.6 anos vs. 11.6 anos) e maiores 

percentagens nos escalões etários mais altos. Em relação ao escalão, a maioria dos filhos são 

do Grupo 2 (66.7%), enquanto nos atletas os grupos mais prevalentes são o Grupo 3 (40.4%) 

e o Grupo 2 (36.3%).   
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3. Caracterização do clima motivacional proporcionado 

 

Os resultados da Tabela 2 e da Figura 2 mostram que as diferenças de médias no grupo 

de pais e treinadores são estatisticamente significativas nos domínios MAP (p < 0.001), PAP 

(p < 0.001) e MEV (p = 0.031) e próximas da significância estatística no domínio PEV (p = 

0.064). Estes resultados indicam que os objetivos de realização dos quatro domínios são mais 

elevados no grupo dos treinadores do que no grupo dos pais, como podemos verificar pelas 

diferenças de médias, representando uma diferença significativa estatisticamente em três 

desses domínios. 

 

Tabela 2 

 

Caraterização dos 4 domínios do QCMP por parte dos pais, dos treinadores e no total.  
 

Domínios do QCMP 
Pais 

(N = 124) 

Treinadores 

(N = 225) 
Total 

Teste T de 

Student 

MAP 3.28 (0.64) 3.68 (0.40) 3.54 (0.53) p < 0.001 

PAP 2.24 (0.66) 2.78 (0.64) 2.59 (0.70) p < 0.001 

MEV 3.08 (0.59) 3.22 (0.55) 3.17 (0.57) p = 0.031 

PEV 2.26 (0.75) 2.42 (0.80) 2.37 (0.78) p = 0.064 

Nota: Resultados apresentados na forma média (desvio-padrão). 

 

 

 

Figura 2 

 

Caraterização dos domínios do QCMP nas amostras dos pais e dos treinadores. (Teste T 

de Student: *p < 0.05, **p < 0.01) 
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4. Interação variáveis de perfil * grupo (pais/treinadores) 

 

De forma a avaliarmos o impacto que as variáveis de perfil (i.e. género, idade, escalão ou 

nível competitivo) poderiam ter nos objetivos de realização (e.g. o sexo masculino ter o 

mesmo impacto no grupo dos pais e dos treinadores) estudou-se a associação dos 4 domínios 

do QCMP com as variáveis de perfil (género dos pais/treinadores, idade dos pais/treinadores, 

idade dos filhos/atletas, escalão e nível competitivo). Para este efeito foram realizadas 

ANOVAS a 2 fatores com interação. Em cada ANOVA foi incluída cada uma das variáveis 

de perfil e a variável grupo (pais | treinadores) como fatores.  

Os resultados do estudo da interação variável de perfil * grupo (Tabela 3) mostram que 

nenhuma das interações foi estatisticamente significativa (p > 0.05), indicando que não 

existem diferenças significativas entre pais e treinadores na influência que cada uma das 

variáveis de perfil tem nos domínios do QCMP. Ainda assim, no que respeita às variáveis 

dos filhos/atletas e quando nos reportamos à variável do nível competitivo encontramos um 

valor próximo da significância estatística (p = 0.051) referente ao domínio MEV. 

 

Tabela 3 

 

Resultados da interação grupo (pais | treinadores) * variáveis de perfil relativamente aos 

domínios do QCMP.  

 

Fatores MAP PAP MEV PEV 

Variáveis pais/treinadores     

Género * grupo p=0.543 p=0.966 p=0.452 p=0.653 

Idade * grupo p=0.296 p=0.162 p=0.745 p=0.141 

Variáveis filhos/atletas     

Idade * grupo p=0.358 p=0.446 p=0.957 p=0.954 

Escalão(1) * grupo p=0.549 p=0.163 p=0.186 p=0.142 

Nível competitivo * grupo p=0.881 p=0.653 p=0.051 p=0.396 

Nota: p – valor de significância da interação;  
(1) só foram considerados os escalões 1, 2 e 3 porque só existia 1 filho no escalão 4. 

 

Não existindo interação, o normal seria estudar as associações considerando toda a 

amostra. No entanto, o facto de existirem diferenças na distribuição de pais e treinadores em 

algumas variáveis (por exemplo, só 2.7% dos treinadores são do sexo feminino, enquanto 

46.8% dos pais são do sexo feminino; só existe 1 filho do escalão 4 enquanto nos 

questionários dos treinadores existem 22) levou a decidir realizar o estudo da associação 
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com as variáveis de perfil separadamente na amostra dos pais e dos treinadores. Os 

resultados são apresentados nas secções seguintes.  

 

 

5. Treinadores 

 

De modo a simplificar o processo de análise, os filhos e atletas foram divididos em grupos 

de idades que originaram o seu “escalão” conforme as etapas de desenvolvimento do jogador 

de futebol de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (2018). Daqui surgem quatro 

grupos: 

(1) Sub 5-6-7-8-9: descoberta e formação das bases do futebol; 

(2) Sub 10-11-12-13: desenvolvimento das bases do futebol; 

(3) Sub 14-15-16-17-18-19: início e desenvolvimento do rendimento no futebol; 

(4) Sub 20-21: elevado rendimento no futebol. 

Os resultados da Tabela 4 mostram que não existem diferenças significativas entre os 

treinadores do sexo masculino e os do sexo feminino relativamente a nenhum dos domínios 

do QCMP (p > 0.05). No entanto, a ausência de significância estatística poderá ser 

relacionada com o reduzido número de treinadores do sexo feminino (n = 6).  

As correlações entre a idade do treinador e os scores dos domínios MAP (Rsp = 0.074, p 

= 0.275), MEV (Rsp = 0.066, p = 0.325) e PEV (Rsp = 0.131, p = 0.051) do QCMP foram 

próximas de zero indicando a ausência de associação da idade dos treinadores no clima 

motivacional proporcionado. Apenas se registou uma correlação significativamente 

diferente de zero na correlação com o domínio PAP (Rsp = 0.144, p = 0.032) – a correlação 

é positiva, mas de fraca intensidade.  

Os resultados mostram também que as correlações foram significativamente diferentes de 

zero (p < 0.001), positivas, variando entre R = 0.276 no domínio PAP a R = 0.313 no domínio 

PEV, o que significa que quanto mais velhos são os atletas, mais os objetivos do treinador 

para esse atleta são elevados 

Foram registadas diferenças estatisticamente significativas em todos os domínios do 

QCMP relativamente ao escalão dos atletas (p < 0.001): para os atletas dos Grupos 3 e 4 as 

médias são mais altas do que para os atletas dos grupos 1 e 2. Não se registaram diferenças 

significativas entre os atletas dos grupos 1 e 2 (p > 0.05) nem entre os atletas dos grupos 3 e 

4 (p > 0.05). A única exceção foi o domínio MAP em que também não existiram diferenças 

significativas entre os grupos 1, 2 e 3. (p > 0.05).  
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Relativamente ao nível competitivo foram observadas diferenças significativas (ou 

próximas da significância estatística) nos domínios MAP (p = 0.050), PAP (p = 0.033) e 

PEV (p = 0.051). Nestes domínios, os objetivos dos treinadores para os atletas do nível 

nacional tiveram médias significativamente mais altas do que para os atletas do nível 

regional (p < 0.05).  

 

Tabela 4 

 

Resultados da associação das variáveis de perfil com os domínios do QCMP na amostra 

dos treinadores.  

 

Fatores MAP PAP MEV PEV 

Género - treinadores     

Masculino (n = 219) 3.69 (0.40) 2.78 (0.64) 3.21 (0.55) 2.43 (0.79) 

Feminino (n = 6) 3.56 (0.40) 2.67 (0.81) 3.43 (0.39) 2.22 (1.07) 

Teste T de Student p = 0.432 p = 0.688 p = 0.337 p = 0.534 

Idade - treinadores     

Coef. Correlação Spearman  

(n = 222) 

Rsp = 0.074  

(p = 0.275) 

Rsp = 0.144 

(p = 0.032) 

Rsp = 0.066 

(p = 0.325) 

Rsp = 0.131 

(p = 0.051) 

Idade do atleta     

Coef. Correlação Pearson  

(n = 218) 

R = 0.278 

(p < 0.001) 

R = 0.276 

(p < 0.001) 

R = 0.267 

(p < 0.001) 

R = 0.313 

(p < 0.001) 

Escalão     

Grupo 1 (n = 30) 3.58 (0.54) a 2.62 (0.65) a 3.00 (0.55) a 2.18 (0.77) a 

Grupo 2 (n = 81) 3.57 (0.43) a 2.51 (0.63) a 3.06 (0.57) a 2.09 (0.70) a 

Grupo 3 (n = 90) 3.77 (0.31) ab 3.01 (0.58) b 3.38 (0.49) b 2.69 (0.79) b 

Grupo 4 (n = 22) 3.88 (0.24) b 2.98 (0.51) b 3.41 (0.48) b 2.78 (0.64) b 

ANOVA p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Nível competitivo     

Nacional (n = 22) 3.74 (0.34) a 2.98 (0.57) a 3.27 (0.49) 2.52 (0.75) a 

Distrital (n = 172) 3.70 (0.38) ab 2.80 (0.64) ab 3.24 (0.56) 2.46 (0.79) ab 

Regional (n = 24) 3.50 (0.56) b 2.51 (0.66) b 3.04 (0.57) 2.06 (0.76) b 

ANOVA p = 0.050 p = 0.033 p = 0.240 p = 0.051 

Nota: Resultados apresentados como média (desvio-padrão). 
a,b não existem diferenças significativas entre grupos com uma letra em comum: p > 0.05 nos testes de comparações 

múltiplas Tukey HSD; 

 

 

6. Pais 

 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados das associações na amostra dos pais. Foram 

registadas diferenças significativas relativamente ao sexo no domínio MAP (p = 0.017) – a 

média dos pais foi mais alta do que a média das mães.  
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As correlações da idade dos pais com os domínios do QCMP foram todas positivas, mas 

de baixa intensidade indicando uma ligeira tendência de associação entre a idade dos pais e 

os objetivos dos mesmos: MAP (Rsp = 0.173, p = 0.057), PAP (Rsp = 0.129, p = 0.160), 

MEV (Rsp = 0.123, p = 0.179) e PEV (Rsp = 0.194, p = 0.033).  

Verificou-se uma tendência semelhante nas correlações entre a idade dos filhos e os 

scores dos domínios do QCMP: MAP (R = 0.146, p = 0.108), PAP (R = 0.191, p = 0.034), 

MEV (R = 0.107, p = 0.240) e PEV (R = 0.155, p = 0.087). 

As habilitações do pai, da mãe, o escalão e o nível competitivo não estão 

significativamente associados com nenhum dos domínios do QCMP (p > 0.05). 

 

Tabela 5 

 

Resultados da associação das variáveis de perfil com os domínios do QCMP na amostra 

dos pais.  
 

Fatores MAP PAP MEV PEV 

Género - pais     

Masculino (n = 66) 3.40 (0.70) 2.28 (0.66) 3.07 (0.63) 2.28 (0.78) 

Feminino (n = 58) 3.14 (0.53) 2.18 (0.66) 3.10 (0.55) 2.24 (0.71) 

Teste T de Student p = 0.017 p = 0.394 p = 0.802 p = 0.727 

Idade - pais     

Coef. Correlação Spearman  

(n = 121) 

Rsp = 0.173 

(p = 0.057) 

Rsp = 0.129 

(p = 0.160) 

Rsp = 0.123 

(p = 0.179) 

Rsp = 0.194 

(p = 0.033) 

Habilitações do pai     

Ensino Primário ou Básico (n = 

31) 

3.17 (0.69) 2.31 (0.72) 2.97 (0.68) 2.35 (0.85) 

Ensino Secundário (n = 42) 3.19 (0.65) 2.20 (0.63) 3.09 (0.58) 2.28 (0.72) 

Curso Superior (n = 49) 3.39 (0.56) 2.20 (0.65) 3.13 (0.55) 2.15 (0.69) 

ANOVA p = 0.194 p = 0.734 p = 0.497 p = 0.460 

Habilitações da mãe     

Ensino Primário ou Básico (n = 

21) 

3.38 (0.55) 2.41 (0.54) 3.07 (0.49) 2.44 (0.66) 

Ensino Secundário (n = 37) 3.24 (0.69) 2.33 (0.74) 3.10 (0.67) 2.35 (0.85) 

Curso Superior (n = 64) 3.25 (0.64) 2.09 (0.60) 3.06 (0.58) 2.11 (0.65) 

ANOVA p = 0.685 p = 0.065 p = 0.959 p = 0.106 

Idade do filho     

Coef. Correlação Pearson 

(n = 123) 

R = 0.146 

(p = 0.108) 

R = 0.191 

(p = 0.034) 

R = 0.107 

(p = 0.240) 

R = 0.155 

(p = 0.087) 

Escalão (1)     

Grupo 2 (n = 82) 3.26 (0.64) 2.17 (0.61) 3.06 (0.56) 2.21 (0.70) 

Grupo 3 (n = 33) 3.36 (0.62) 2.36 (0.71) 3.14 (0.64) 2.43 (0.82) 
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Teste T de Student p = 0.414 p = 0.153 p = 0.492 p = 0.146 

Nível competitivo     

Nacional (n = 19) 3.44 (0.60) 2.40 (0.74) 3.09 (0.68) 2.39 (0.83) 

Distrital (n = 78) 3.32 (0.65) 2.21 (0.61) 3.04 (0.58) 2.22 (0.72) 

Regional (n = 17) 3.14 (0.58) 2.12 (0.69) 3.32 (0.48) 2.18 (0.74) 

ANOVA p = 0.361 p = 0.375 p = 0.210 p = 0.643 

Nota: Resultados apresentados como média (desvio-padrão). 
(1) só foram considerados os escalões 2 e 3 devido ao reduzido número de elementos nos escalões 1 e 4. 
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IV. Discussão 

 

 

A presente investigação procurou, primeiramente, analisar e comparar o clima 

motivacional proporcionado por pais e treinadores de um grupo de jovens atletas. Tendo em 

conta a enorme importância da motivação no contexto desportivo, especificamente no 

futebol, e dos pais e treinadores como figuras de destaque na vida dos jovens atletas, torna-

se crucial explorar este tema. Ademais, é importante refletir sobre estas comparações e sobre 

o modo como estas poderão afetar os atletas. 

No que concerne a este primeiro objetivo, verificamos que no grupo de pais o score mais 

alto se refere ao domínio MAP (3.28), seguindo-se o MEV (3.08), depois o PEV (2.26) e o 

mais baixo é o domínio PAP (2.24). Isto significa que os filhos atletas destes pais estão mais 

expostos a um clima orientado para a mestria. Estes resultados revelam-se extremamente 

positivos dada a importância atribuída à exposição a este tipo de objetivos de realização. 

Segundo Dweck (1986), os indivíduos expostos a objetivos orientados para a tarefa tendem 

a percecionar as suas competências como passíveis de melhoria através do esforço, 

contribuindo para a sua resiliência e empenho na tarefa. Tendo em conta os itens no nosso 

questionário, podemos inferir que estes pais expõem os seus filhos a um clima onde o mais 

importante passa pelo domínio de todos os aspetos do futebol, pela melhoria constante de 

capacidades e pelo domínio da modalidade. Por outro lado, os atletas são menos expostos a 

um ambiente focado na sobrevalorização do desempenho em comparação com os outros 

atletas (i.e. ser melhor que os outros). Tendo em conta que 91% da nossa amostra se refere 

a pais com filhos entre os 5 e os 14 anos, este resultado parece convergente com as 

finalidades definidas pela própria Federação Portuguesa de Futebol (2018). De facto, este 

intervalo de idades corresponde a duas etapas de desenvolvimento distintas de um jogador 

de futebol. A primeira etapa, dos 5 aos 8 anos, refere-se à descoberta e formação das bases 

do futebol e a segunda, dos 9 aos 14 anos, ao desenvolvimento das bases do futebol. Ainda 

segundo a mesma entidade, no primeiro grupo os objetivos passam pelo cultivo e estímulo 

da alegria de jogador futebol, procurando conquistar a riqueza motora e incentivando a 

criança a pensar e decidir. No segundo grupo, o estímulo pela paixão pelo jogo e 

desenvolvimento de coordenação motora específica, bem como o início da adaptação a 

posições específicas e a aprendizagem de comportamentos táticos coletivos e individuais são 

pontos fulcrais. Embora nesta fase comece a existir o estímulo pela procura da vitória, 

assistimos a um conjunto de objetivos mais focados na especialização da modalidade. Posto 
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isto, podemos concluir que o facto de os atletas estarem, nestas idades, expostos pelos pais 

a climas onde os objetivos de realização se focam na melhoria constante e em dar o melhor 

de si são presumivelmente adaptativos e impulsionadores de um desenvolvimento pessoal, 

social e desportivo positivos. 

Reportando agora ao grupo de treinadores, resultados semelhantes aos acima descritos 

foram encontrados. Os treinadores da nossa amostra apresentam scores mais elevados no 

domínio MAP (3.68), seguido do domínio MEV (3.17), em terceiro lugar o domínio PAP 

(2.78) e, em último, o domínio PEV (2.42). Mais uma vez, como no grupo de pais, a maioria 

da amostra dos nossos treinadores (63,7%) treina atletas dos 5 aos 14 anos, o que nos leva à 

mesma conclusão acima retirada. Tendo em conta a associação existente entre o clima 

motivacional proporcionado pelos treinadores e o percecionado pelos atletas (Horn & Horn, 

2007), podemos inferir que estes resultados implicam que os próprios atletas estejam dentro 

de um clima predominantemente orientado para a mestria. Este é um aspeto muito 

importante dado que os objetivos de realização orientados para a tarefa facilitam a 

aprendizagem de estratégias adaptativas (Clancy, Herring, MacIntyre & Campbell, 2016), 

estão associados de forma positiva à coesão social (Boyd, Kim, Ensari & Yin, 2014) e à 

satisfação de necessidades básicas (Reinboth & Duda, 2006). Esta abordagem contrapõe com 

o foco no clima orientado para a performance que, tal como afirmado por Garcia-Mas et al. 

(2011), se relaciona diretamente com altos níveis de ansiedade. Assim, jovens com treinados 

focados em objetivos de mestria tendem a ter um desenvolvimento mais positivo que os que 

têm treinadores focados na performance (Hardwood, Keegan, Smith & Raine, 2015).  

Em suma, podemos concluir que há uma convergência entre os dois grupos para a 

orientação para objetivos de realização de mestria. É possível associar isto ao facto de a 

maioria dos filhos e dos atletas se inserirem em grupos desenvolvimentais orientados para o 

desenvolvimento inicial de capacidades no contexto de futebol e não tão competitivos como 

se presume que sejam contextos de alto rendimento. Importa ainda referir que, tendo em 

conta que os scores de cada domínio variam entre 1 e 4, o grupo de treinadores apresenta, 

em todos os domínios, uma média superior ao grupo de pais, sendo estatisticamente 

significativa nos domínios PAP, MAP e MEV. Isto significa que os atletas estão mais 

expostos pelos treinadores do que pelos pais a objetivos destes domínios. 

O segundo grande objetivo do nosso estudo residia na análise exploratória das variáveis 

sociodemográficas e desportivas dos pais, treinadores e atletas e a possível influência das 

mesmas no clima motivacional proporcionado pelos dois grupos (i.e. pais e treinadores). No 

que respeita a esta questão, começamos por analisar o impacto que as variáveis de perfil (i.e. 
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género, idade, escalão e nível competitivo) poderiam ter no tipo de objetivos de realização 

promovidos pelos treinadores e pais. Os resultados demonstraram que não há um impacto 

específico de qualquer uma das variáveis nos domínios de objetivos mais enfatizados. Ainda 

assim, é importante ter em conta o valor próximo da significância estatística (p = 0.051) 

referente à variável do nível competitivo no domínio MEV. Esta evidência pode indicar uma 

tendência para que o facto de o filho/atleta pertencer a determinado nível competitivo (i.e. 

Nacional, Distrital ou Regional) tenha impacto nos resultados relacionados com a promoção 

de objetivos de mestria-evitamento.  

Relativamente ao grupo dos treinadores, as diferenças em função da idade do treinador 

referem-se apenas a um dos domínios (i.e. PAP). Verificou-se uma ligeira tendência para 

que, com o aumento da idade dos treinadores, existam scores mais elevados para todos os 

domínios. Neste caso, o domínio PAP e PEV são os de maior destaque sendo que, no 

primeiro caso, há significância estatística e no segundo caso há uma aproximação à mesma 

(p = 0.051). Note-se que ambos os domínios são associados a objetivos de realização de 

performance. Ou seja, os treinadores mais velhos poderão tendencialmente evidenciar 

objetivos de realização mais elevados no que diz respeito à orientação para a performance 

(e.g. ter um desempenho melhor que os outros, mostrar que é dos melhores da equipa, não 

desiludir o treinador, evitar mostrar erros). Este é um resultado curioso, no entanto, podemos 

inferir que esta tendência poderá dever-se a dois fatores distintos. Os treinadores mais velhos 

poderão treinar atletas de alto rendimento e, por isso, proporcionarão objetivos mais focados 

na performance ou, caso treinem escalões etários mais baixos, poderão não ter tanto 

conhecimento relativamente a tarefas desenvolvimentais destes grupos etários por já terem 

completado a sua formação inicial de treinadores há mais tempo, a mesma estar em constante 

atualização e ser cada vez mais focada nos aspetos psicossociais, pessoais e 

desenvolvimentais do atleta. A idade dos atletas, revelou significância estatística em todos 

os domínios, indicando que quanto mais velhos são os atletas, mais os objetivos do treinador 

para esses atletas são elevados. Em todos os objetivos as correlações revelaram-se 

consistentes e semelhantes, sendo que a correlação mais alta corresponde ao domínio PEV, 

o que significa que, quanto mais velhos são os atletas, mais os objetivos dos treinadores 

orientados para este domínio são elevados (e.g. não ser pior que os outros, evitar maus 

resultar, evitar desiludir o treinador). De facto, parece claro que, à medida que o atleta 

emprega energia e experiência no futebol, o treinador coloque os seus objetivos a um nível 

mais elevado, não só pelo fator tempo, isto é, pelos anos despendidos na modalidade, mas 

também pelo facto do atleta progressivamente se desenvolver física e psicologicamente. 
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Relativamente ao nível competitivo, todos os domínios, à exceção do MEV, apresentaram 

diferenças significativas entre o grupo Nacional e Regional, o que representa um efeito 

expectável. Tal como referido por van de Pol, Kavussanu e Ring (2012) o clima motivacional 

proporcionado pelos treinadores tenderá a ser mais orientado para objetivos de performance 

quanto mais competitivo for o contexto. Neste caso observamos que, de facto, nos domínios 

da performance (e também da mestria), os treinadores do nível Nacional apresentam scores 

mais altos do que os de nível Distrital que, por sua vez, apresentam scores mais altos que o 

nível Regional. Naturalmente o fator competitivo demonstra uma grande importância 

quando nos reportamos aos objetivos dos treinadores e poderá estar relacionado com fatores 

motivacionais no próprio treinador (i.e. a motivação poderá ser distinta treinando uma equipa 

que joga no Campeonato Nacional do que treinando uma equipa que apenas jogue a nível 

Regional), influenciando também o clima motivacional que proporcionará aos seus atletas. 

No que concerne ao grupo de pais, foi também analisada a variável género (i.e. mãe e 

pai). Alguns estudos já referiram o envolvimento parental díspar dos dois elementos nos 

filhos no contexto desportivo, verificando um ligeiro menor impacto das mães em relação 

aos pais (Moraes, Rabelo & Salmela, 2004; Gutiérrez & Escartí, 2006). De facto, a nossa 

investigação encontrou diferenças significativas, mas apenas no domínio MAP, o que 

significa que os pais têm mais objetivos de mestria-aproximação do que as mães (e.g. 

aprender/melhorar o máximo possível no futebol). Podemos também verificar que, à exceção 

do MEV, e mesmo que sem significância estatística, os pais têm scores mais elevados em 

todos os domínios. De facto, no geral, e reportando-nos ao contexto futebolístico, as mães 

têm uma menor presença, o que poderá relacionar-se com estas diferenças. Não se 

verificaram diferenças nos objetivos de realização tendo em conta a idade dos pais. Poderia 

imaginar-se aqui um resultado diferente se nos reportarmos à diferença geracional, no 

entanto, como podemos observar pela nossa amostra, esta não existe, uma vez que grande 

maioria (89,2%) tem entre 30 a 49 anos de idade. Embora sem diferenças estatisticamente 

significativas, podemos verificar que na variável escalão, associada à idade, o Grupo 3 tem 

scores ligeiramente mais elevados que o Grupo 2 (que é o grupo com crianças mais novas), 

assemelhando-se ao que foi concluído previamente com os treinadores: atletas mais velhos 

são alvo de objetivos mais elevados por parte dos seus pais. Como já foi referido, estes scores 

são mais elevados nos domínios de mestria (i.e. MAP e MEV). Isto poderá ser interpretado 

do mesmo modo, ou seja, quanto mais velhos os atletas são, maior é o seu desenvolvimento 

e especialização na modalidade, consequentemente, mais objetivos por parte dos pais são 

atribuídos. Ainda em relação à idade do filho, podemos verificar uma correlação 



37 
 

estatisticamente significativa e positiva, embora não muito forte (r = 0.19) para o domínio 

PAP. Ou seja, existe uma ligeira tendência para que quanto mais velho for o filho, mais 

objetivos de performance-aproximação os pais demonstram. Por outro lado, no nível 

competitivo podemos observar o mesmo que foi verificado para os treinadores: quanto maior 

o nível competitivo, mais elevados os objetivos. Mais uma vez, a ênfase é colocada nos 

objetivos de realização de mestria. Encontramos apenas uma exceção no caso do domínio 

MEV. Neste caso, o nível Regional apresenta scores mais elevados para este domínio, 

embora sem significância estatística. 

Em suma, e analisando globalmente as convergências e divergências da nossa análise, 

podemos concluir que as maiores semelhanças se centram no destaque atribuído pelos dois 

grupos a objetivos de realização orientados para a mestria. Por outro lado, verificam-se 

também semelhanças no impacto que o aumento de idade nos filhos e atletas tem no aumento 

de objetivos dos pais e dos treinadores para esses mesmo atletas. O nível competitivo 

representa outra convergência nos resultados de ambos os grupos, ou seja, de um modo geral, 

quanto mais competitivo for o contexto (i.e. atletas de competições de nível Nacional), mais 

altos são os scores de pais e treinadores. Por outro lado, apenas a idade dos treinadores 

demonstrou uma ligeira tendência no sentido de uma idade mais alta representar objetivos 

de performance mais elevados, não se verificando o mesmo no grupo dos pais.  

Como já foi possível apurar pela diversa literatura existente, o clima motivacional é um 

fator importante e que urge ser explorado e estudado, especialmente no contexto do desporto, 

marcado pela presença e influência de fatores motivacionais. Fica patente a importância 

atribuída à orientação para objetivos de mestria, quer por parte de treinadores, quer por parte 

de pais, o que constitui um aspeto positivo se nos reportarmos ao que poderá ser um 

desenvolvimento positivo juvenil através do desporto. 
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V. Conclusão  

 

O presente estudo teve como objetivo principal, assentando na AGT, analisar o clima 

motivacional proporcionado por pais e treinadores no contexto desportivo, especificamente 

no futebol, e explorar fatores de influência neste clima. Neste sentido, foi possível concluir 

a inequívoca presença de objetivos de realização orientados para a mestria em detrimento de 

objetivos orientados para a performance em ambos os grupos. Dentro dos fatores analisados 

foi possível verificar que a idade dos filhos/atletas e o nível competitivo onde os mesmos se 

inserem poderão exercer uma influência significativa no modo como ambos os grupos 

proporcionam diferentes tipos de objetivos. 

Não obstante a contribuição que este estudo represente para a investigação do clima 

motivacional proporcionado por pais e treinadores no contexto desportivo, especificamente 

no futebol, o mesmo apresenta algumas limitações. Relativamente à amostra, e no que diz 

respeito à variável género, embora a mesma seja homogénea no grupo de pais, o mesmo não 

acontece para o grupo de treinadores. Esta questão retira-nos a possibilidade fazermos uma 

análise mais detalhada relativamente ao impacto que ser mulher ou homem poderá ter no 

tipo de objetivos que se tem para o atleta no contexto futebolístico. Por outro lado, o número 

de filhos do mesmo grupo etário (10-14 anos) representa 70,7% da amostra, o que também 

se torna uma limitação no estudo que a variável idade dos filhos e escalão pode exercer nos 

objetivos de realização dos pais destes atletas. No entanto, deve ser referida a maior 

dificuldade de acesso a grupo etários mais elevados (i.e. participantes do estudo que tenham 

filhos de idades superiores a 20 anos). Por outro lado, também o nível competitivo possui 

uma amostra heterogénea, que se deve essencialmente ao facto de, nas idades acima 

referidas, a maioria dos jovens praticar futebol a nível Distrital. 

Uma limitação adicional está relacionada com a pandemia que se viveu a nível Mundial 

aquando a realização do estudo, que inicialmente pretendia obter um terceiro grupo, 

referente aos próprios atletas, que iriam também ser avaliados quanto ao clima motivacional 

percecionado quer por parte dos seus pais, quer dos seus treinadores. Esta pretensão tinha 

como objetivo agrupar, mediante código comum, os atletas com os seus próprios pais e 

treinadores. Deste modo, conseguiríamos compreender a influência direta do clima 

motivacional proporcionado pelos pais e treinadores no atleta em questão, e sua perceção do 

mesmo, enriquecendo o estudo e permitindo tirar conclusões mais extensas. Daqui resulta 

uma limitação que se centra no facto de apenas avaliarmos os objetivos que pais e treinadores 

têm sem avaliarmos o entendimento dos atletas, uma vez que os mesmos podem ou não ter 
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a mesma perceção do mesmo. Poderia também constituir-se como um recurso valioso a 

observação comportamental dos pais durante os jogos e treinos dos atletas conjuntamente 

com a análise do ponto de vista das crianças desse tipo de comportamentos e ao modo como 

eles os percecionam e sentem. 

Assim sendo, será importante que investigações futuras se foquem não só na perceção 

que o atleta tem do clima motivacional percecionado pelos seus pais e treinadores, mas 

também no impacto que esta perceção pode ter, por exemplo, na sua autoestima, 

autoeficácia, empenho e desempenho. Compreender este impacto poderia contribuir para a 

capacitação dos psicólogos no contexto desportivo. Através da formação de pais e 

treinadores e sensibilização dos mesmos para o tipo de clima motivacional que 

proporcionam ao seu filho/atleta e o impacto que originam no seu bem-estar, seria possível 

trabalhar na estruturação e organização de uma experiência o mais positiva possível para o 

atleta enquanto jovem em constante construção e desenvolvimento. 

Algumas das variáveis estudadas nesta investigação poderão beneficiar de uma maior 

exploração empírica, como é o caso do impacto que o género poderá ter no grupo de 

treinadores ao nível do tipo de clima motivacional proporcionado. Para além disto, também 

a variável idade do atleta poderá ser perscrutada no sentido de compreender se o facto de se 

pertencer a um grupo etário afastado das fases desenvolvimentais iniciais poderá exercer 

impacto no tipo de objetivos demonstrado essencialmente pelos treinadores. Isto deve-se ao 

facto da influência deste no atleta tender a aumentar à medida que o jovem amadurece e 

gasta mais tempo e energia na atividade em questão, tal como no caso de a modalidade ser 

praticada a um nível superior (e.g. competitivo ou profissional) (Atkins, Johnson, Force & 

Petrie, 2015).  

Por outro lado, outra variável importante poderá ser o género do atleta. Segundo 

Kavussanu e Roberts (2001) há diferenças significativas neste sentido, sendo que os atletas 

do sexo masculino apresentam uma orientação mais baixa para a tarefa e mais alta para a 

performance. Também Lemyre et al. (2001) aponta uma diferença no mesmo sentido (i.e. 

atletas do sexo feminino mais orientadas para a tarefa e menos orientadas para objetivos de 

performance). Uma vez que o futebol feminino tem ganho destaque ao longo dos anos, 

poderá ser importante investigar estas diferenças e o que as causa: será que os/as 

treinadores/as destes atletas têm diferentes tipos de objetivos mediante o género do atleta?  

 Em suma, o facto de o futebol ser um desporto bastante praticado e com bastante 

visibilidade a nível Mundial faz com que seja um contexto propiciador de experiências 

diversas para muitas crianças e adolescentes que o praticam. O ambiente que as mesmas 
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experienciam enquanto atletas poderá ser enriquecedor e tornar-se num contexto 

proporcionador de um desenvolvimento juvenil positivo (DJP) contribuindo para o 

desenvolvimento de aptidões ao nível interpessoal e social (Riley, Anderson-Butcher, 

Logan, Newman & Davis, 2016). Dada a grande influência que os treinadores e pais têm 

neste contexto, urge analisar como a mesma se consuma, de modo a podermos contribuir 

para uma experiência positiva para os atletas. 
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