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Introdução Geral 

Inegavelmente, o talento é uma das temáticas mais importantes na área das 

ciências do desporto. No entanto, é notável na literatura um dualismo entre nature vs 

nurture e uma falta de consenso nas conceptualizações de talento. No mesmo domínio, 

é possível ainda verificar um crescente interesse nos processos de Identificação e 

Desenvolvimento do Talento (Sarmento et al., 2018). O principal objetivo da 

identificação de talentos é reconhecer participantes com o potencial necessário para se 

tornarem atletas de elite (Williams & Reilly, 2000). Todavia, devido a algumas 

limitações identificadas, o foco foi direcionado para o Desenvolvimento do Talento 

(DT) e o papel do ambiente foi amplamente reconhecido. 

Muitos sistemas desportivos parecem continuar a investir em abordagens 

centradas exclusivamente na seleção e identificação de participantes durante as fases 

inicias do seu desenvolvimento. Isto remete para a visão de Howe et al. (1998, p.399-

400), isto é, que o talento é parcialmente inato e que existem indicadores que permitem 

prever quem provavelmente se destacará. No entanto, esta abordagem tem sido bastante 

criticada devido à inconsistência e baixo valor preditivo das decisões (Barreiros et al., 

2013; Johnston et al., 2018; Koz et al., 2012). Além disso, existem algumas questões 

éticas associadas ao impacto negativo que poderá ter nos jovens atletas (por exemplo, as 

consequências de dizer a alguém que não tem potencial/talento) (Baker et al., 2018). 

Como alternativa, houve um crescimento notório de pesquisas centradas no 

Desenvolvimento de Talento (DT). Para Williams e Reilly (2000) o desenvolvimento do 

talento é sobre prover aos atletas um ambiente de aprendizagem sustentável para 

acelerar ou realizar o seu potencial. 

O desenvolvimento do talento é reconhecido como um processo a longo prazo, 

multidimensional e muito complexo (Martindale et al., 2005). A sua complexidade 

resulta dos múltiplos fatores que influenciam o processo. Baker e Horton (2004) 

sugeriram uma distinção entre: (1) fatores primários, isto é, os elementos próprios do 

atleta (genéticos, psicológicos, preparação desportiva) e (2) fatores secundários, ou seja, 

os mediadores entre os fatores primários e a performance (socioculturais e contextuais). 

Também Rees et al. (2016), destacaram alguns fatores relacionados com o atleta (por 

exemplo, genética), o treino e a prática (por exemplo, volume de treino) e o ambiente 

(por exemplo, apoio do treinador), que influenciam o desenvolvimento do atleta.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02925/full#B65
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Posto isto, atualmente já é aceite a influencia genética, bem como a do ambiente 

no talento desportivo. Isto vai de encontro com as conceptualizações mais recentes de 

talento, definido como “multidimensional, emergente, dinâmico (evolui ao longo do 

tempo devido às interações com o ambiente) e simbiótico (sujeito a restrições 

ambientais)” (Baker et al., 2019). 

Um dos primeiros autores a destacar verdadeiramente a importância do ambiente 

no processo de desenvolvimento do talento foi Gagné (2004, 2010), através do seu 

Modelo Diferenciado de Superdotação e Talento (Differentiated Model of Giftedness 

and Talent - DMGT). O autor destaca três subcomponentes, o meio (inclui uma 

variedade de fatores físicos, geográficos e socioculturais), as provisões (inclui todas as 

estratégias e programas de desenvolvimento do talento) e os indivíduos (relacionado 

com a influência psicológica de pessoas significativas no ambiente imediato do atleta), 

afirmando que podem ter um impacto negativo ou positivo de várias formas (Gagné, 

2010). 

Mais recentemente, Henriksen et al. (2010) desenvolveram o Modelo de 

Desenvolvimento do Talento Atlético (Athletic Talent Development Environment 

Model- ATDE). O objetivo deste modelo holístico é clarificar os papéis e funções dos 

vários componentes, bem como as relações dentro do ambiente de desenvolvimento. Os 

componentes são estruturados a dois níveis: micro (por exemplo, família e treinadores) 

e macro (por exemplo, a cultura desportiva). 

Alternativamente, Martindale et al. (2010) introduziram uma abordagem 

quantitativa, através do Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ), 

desenvolvido para avaliar os principais processos-chave do ambiente de 

desenvolvimento de talento. Martindale et al. (2005) definem ambiente de 

desenvolvimento do talento como “todos os aspetos na situação de coaching”. 

Para contextualizar, o TDEQ foi fundamentado em quatro áreas consistentes na 

literatura, nomeadamente, objetivos e métodos a longo prazo, suporte e mensagens 

coerentes, ênfase no desenvolvimento em alternativa ao sucesso inicial e, por último, 

desenvolvimento individualizado e contínuo (Martindale et al., 2005).  

O questionário é constituído por 59 itens que estão repartidos por sete 

subescalas: Foco no desenvolvimento a longo prazo (vinte e quatro itens relacionados 

com as oportunidades de desenvolvimento proporcionadas aos atletas e que foram 



 4 
 

projetadas para ajudar o sucesso longo prazo), Preparação de qualidade (5 itens 

relacionados com a medida em que as orientações e oportunidades estabelecidas são 

calaras e otimizam uma prática de qualidade através da formação, recuperação e 

competição), Comunicação (7 itens relacionados com a eficácia da comunicação em 

ambientes formas e informais, destacando o estabelecimento de objetivos, feedback, 

planeamento e ênfase para a progressão na sua carreira), Compreender o atleta (4 itens 

relacionados com a compreensão em geral do treinador face ao atleta e com o 

desenvolvimento da relação profissional entre ambos), Rede de apoio (8 itens que 

avaliam a rede de suporte do atleta, nomeadamente, a sua coerência, acessibilidade, 

abrangência e disponibilidade para ajudar e desenvolver o atleta em todas as áreas), 

Ambiente desafiador e de suporte (4 itens relacionados com a medida em que os atletas 

são desafiados intrínseca e extrinsecamente), e Fundamentos de desenvolvimento a 

longo prazo (7 itens relacionas com as principais características que fazem parte das 

bases de desenvolvimento) (Martindale et al., 2010). Todavia, devido a algumas 

limitações psicométricas identificadas o questionário sofreu algumas revisões. 

Atualmente, já estão disponíveis na literatura diferentes versões do TDEQ, compostas 

por 36, 28 e 25 itens (Li et al., 2015; Wang et al., 2011). No geral, estas estruturas 

apresentam bons parâmetros psicométricos e podem representar uma ferramenta muito 

útil uma vez que permitem a prática baseada em evidencias (Li et al., 2015; Martindale 

et al., 2010). 

Consequentemente, o TDEQ já foi traduzido para várias línguas, como espanhol 

(Brazo-Sayavera, 2017), francês (Gesbert et al, 2021), polaco (Siekańska & Wojtowicz, 

2017). Foi utilizado para avaliar o impacto do ambiente de desenvolvimento do talento 

no bem-estar (Ivarsson et al., 2015), bornout (Li et al., 2017) e motivação (Andronikos 

et al., 2021). Alguns autores também recorreram a este instrumento para avaliar a forma 

como o ambiente de desenvolvimento do talento é percebido pelos atletas e identificar 

as principais limitações e pontos fortes dentro do ambiente (Gesbert et al, 2021; 

Gledhill & Harwood, 2019). Desta forma, parece que o TDEQ é uma ferramenta válida 

para ser utilizada na pesquisa científica e em contextos aplicados. 

Face ao exposto, a presente dissertação é composta por dois artigos ligados entre 

si. O primeiro artigo intitula-se de “Estudo das Propriedades Psicométricas do Talent 

Development Environment Questionnaire (TDEQ)” e tem como objetivos identificar a 
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estrutura mais adequada das versões do TDEQ disponibilizadas na literatura e explorar 

as suas características psicométricas. Já o segundo estudo, “Perceção dos atletas sobre o 

seu ambiente de desenvolvimento do talento: Uma análise comparativa” visa avaliar a 

perceção dos atletas sobre o seu ambiente de desenvolvimento do talento e comparar as 

suas perceções em função do sexo e desporto praticado. 
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Estudo das Propriedades Psicométricas do Talent Development Environment 

Questionnaire (TDEQ) 
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Resumo 

A utilização do Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ) tem 

vindo a potencializar a investigação científica na medida em que contribui para a 

compreensão e avaliação dos fatores ambientais que suportam o desenvolvimento de 

talento. Face à sua relevância, o presente estudo apresenta como principais objetivos 

identificar a estrutura mais adequada do TDEQ para a população portuguesa e explorar 

as suas características psicométricas. A amostra é constituída por 679 atletas de 

diferentes modalidades desportivas, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos 

(M=13.03; DP= ±1.21). Foram testadas várias das estruturas fatoriais apresentadas na 

literatura. Os resultados mostraram que para o contexto português uma estrutura de seis 

fatores, com 34 itens, é a mais adequada tendo sido obtidos os seguintes indicadores de 

ajustamento do modelo (𝑥2/df= 1.636), CFI= .952, RMSEA= .031, GFI= .932, 

MECVI= 1.493). Os valores de fiabilidade compósita apresentaram-se com valores 

entre .829 e .981. Foram ainda obtidos valores de validade convergente de constructo > 

.5, assim como foi demonstrada a validade discriminante. Face a estes indicadores a 

versão portuguesa do TDEQ, pode ser utilizada em contextos aplicados e de 

investigação. 

Palavras-chave: ambiente de desenvolvimento do talento; jovens atletas; 

validação 
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Abstract 

The use of the Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ) has 

been enhancing scientific research insofar as it contributes to the understanding and 

assessing the environmental factors that support the development of talent. Given its 

relevance, this study has as its main objectives to identify the most appropriate structure 

of the TDEQ for the Portuguese population and explore its psychometric characteristics. 

The sample consists of 679 athletes from different sports, aged between 11 and 16 years 

(M=13.03; SD=1,212). Different factorial structures were identified, all of them were 

tested. The results showed that a six-factor structure is the most adequate for the 

Portuguese context, having obtained the following model adjustment indicators 

(x^2/df= 1.636), CFI= .952, RMSEA= .031, GFI= .932, MECVI= 1.493), The 

composite reliability values were presented with values between .829 and .981), 

Convergent construct validity values > .5 were also obtained, as well as the discriminant 

validity demonstrated. Given these indicators, the Portuguese version of the TDEQ can 

be used in applied and research contexts. 

Keywords: talent development environment; young athletes; validation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
 

Introdução 

 Nos últimos anos, a pesquisa centrada no talento desportivo tem dado uma 

maior ênfase ao seu processo de desenvolvimento, em alternativa à sua identificação. 

Isto é importante, uma vez que o talento inato isolado não é suficiente para se alcançar a 

excelência, os atletas precisam também de ambientes apropriados que os ajudem a 

compreender e a potencializar as suas capacidades (Abbot & Collins, 2004; Gagné, 

2004). 

Já está descrito na literatura que o desenvolvimento de talentos é influenciado 

por múltiplos fatores associados ao próprio atleta (por exemplo, fatores antropométricos 

e fisiológicos), à prática e ao treino (por exemplo, o volume de prática e treino 

específico à modalidade) e ao ambiente (por exemplo, o apoio dos familiares e do 

treinador) (Rees et al., 2016). Porém, os fatores ambientais parecem ser a parte mais 

controlável no percurso de desenvolvimento e sucesso do atleta (Larsen et al., 2013; 

Martindale et al., 2007). 

Em virtude da necessidade crescente em compreender e avaliar os principais 

fatores ambientais que sustentam o desenvolvimento eficaz no desporto, Martindale et 

al. (2010) desenvolveram o Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ). 

A combinação entre a revisão de literatura, a análise de entrevistas junto de treinadores 

e atletas e a realização de testes psicométricos resultou num questionário formado por 

59 itens divididos em sete subescalas: Foco no desenvolvimento a longo prazo (24 itens, 

α = .98), Preparação de qualidade (5 itens, α = .62), Comunicação (7 itens, α = .91), 

Compreender o atleta (4 itens, α = .73), Rede de apoio (8 itens, α = .90), Ambiente 

desafiador e de apoio (4 itens, α = .62), e Fundamentos do desenvolvimento a longo 

prazo (7 itens, α = .88).  

No decorrer dos últimos anos, a estrutura do TDEQ passou por revisões 

significativas devido a algumas limitações psicométricas e práticas identificadas, 

nomeadamente, a baixa confiabilidade interna, a sobreposição conceitual de subescalas 

e a sobrecarga de itens num único fator (Wang et al., 2011). Numa primeira análise 

realizada por Wang et al. (2011), o fator Foco no desenvolvimento a longo prazo ficou 

limitado a cinco itens e o fator Ambiente desafiador e de apoio foi eliminado, 

emergindo assim uma versão de 36 itens, repartidos por seis subescalas (Wang et al., 

2011). Perante a prevalência de algumas questões psicométricas, a estrutura fatorial do 
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TDEQ-36 foi examinada através de uma análise fatorial exploratória e, posteriormente, 

confirmatória. Assim, da análise fatorial exploratória resultou uma proposta do 

questionário com 28 itens distribuídos em cinco fatores. Seguiu-se uma análise fatorial 

confirmatória (AFC) da qual resultou uma versão corrigida para 25 itens divididos em 5 

subescalas. Os resultados obtidos apoiaram o ajustamento do modelo interno, tendo-se 

constatado valores adequados para a confiabilidade interna (α =.79 a .86), validade 

convergente e discriminante do TDEQ-5 (Li et al., 2015). Este é considerado um 

questionário prático e viável que permite medir os seguintes fatores: 1) Foco no 

Desenvolvimento a Longo Prazo, 2) Preparação de Qualidade Holística, 3) Rede de 

Apoio, 4) Comunicação, e 5) Alinhamento das Expectativas. Todavia, os autores 

enfatizaram que a remoção de alguns dos itens pode afetar a validade ecológica do 

mesmo (Li et al., 2015).  

Apesar das limitações anteriormente referidas, o TDEQ original e as suas 

versões posteriores (com 36, com 28 e com 25 itens) detêm no geral bons parâmetros 

psicométricos para serem utilizados em pesquisas científicas e em diagnósticos 

individuais (Li et al., 2015; Martindale et al., 2010). Consequentemente, vários estudos 

já usaram os diferentes modelos do TDEQ para explorar a relação entre o ambiente de 

desenvolvimento do talento e os principais resultados no bem-estar (Ivarsson et al., 

2015), robustez mental (Li et al, 2019), motivação (Andronikos et al., 2021; Wang et 

al., 2011) e burnout (Li et al., 2017) nos jovens atletas.  

Ao longo dos últimos anos, tem sido notório o crescente interesse no 

refinamento e tradução das várias versões do TDEQ para diferentes idiomas, como 

espanhol, francês, chinês e polaco (Brazo-Sayavera et al., 2017; Gesbert et al., 2021; Li 

et al., 2018; Siekańska & Wojtowicz, 2017). Por conseguinte, existe na atualidade uma 

maior compreensão sobre o ambiente de desenvolvimento e o seu impacto no progresso 

dos atletas jovens, com base em evidências.  

Por exemplo, um estudo realizado por Thomas et al. (2020) mostrou que 

ambientes percebidos como de apoio e direcionados para uma abordagem holística 

centrada no atleta previam uma maior perceção de bem-estar e menores níveis de 

burnout. No domínio da motivação, Wang et al. (2016) descobriram que o foco no 

desenvolvimento a longo prazo previa objetivos de mestria e de desempenho em jovens 

atletas.  
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Alternativamente, dentro de um contexto aplicado, o TDEQ foi usado para 

identificar os pontos fortes e fracos dos ambientes de desenvolvimento com o intuito de 

ajudar os treinadores e outros profissionais. Por exemplo, Gledhill e Harwood (2019) 

utilizaram o TDEQ para avaliar a perceção de 137 jogadoras de futebol sobre o seu 

ambiente de desenvolvimento de talento. Os resultados mostraram que as atletas tinham 

uma perceção positiva em relação ao Foco no desenvolvimento a longo prazo e à Rede 

de apoio e uma perceção negativa no que se referia à Comunicação e à Compreensão do 

atleta. Assim sendo, foram identificadas três áreas que precisavam de aperfeiçoamento: 

1) elaboração de um plano de desenvolvimento e progressão na carreira específico para 

o futebol; 2) promoção da comunicação com os principais agentes socias e 3) promoção 

do bem-estar e desenvolvimento holístico dos atletas.  

Da revisão da literatura levada a cabo, não foram encontrados estudos que 

validassem qualquer versão do questionário para a população portuguesa. Assim, e face 

ao exposto, este estudo tem como objetivo validar a estrutura fatorial do TDEQ e, para o 

efeito testar as diferentes estruturas identificadas na literatura da especialidade.  

Método 

Amostra 

Participaram neste estudo 679 atletas com idades compreendidas entre os 11 e os 

16 anos (M=13.03; DP= ±1.21). Em relação ao desporto, 223 praticavam basquetebol 

(32.8%), 202 praticavam futebol (29.7%), 104 praticavam andebol (15.3%), 88 

praticavam voleibol (13.0%) e, por último, 62 praticavam polo aquático (9.1%). 

Instrumento 

Da revisão da literatura focada para o propósito deste estudo, foram 

consideradas quatro estruturas do TDEQ encontradas na literatura. O “Talent 

Development Environment Questionnaire” foi desenvolvido com o intuito de avaliar os 

fatores ambientais que facilitam o desenvolvimento de talento (Martindale et al., 2010).  

A versão original do questionário é composta por 59 itens que se encontram 

divididos em sete subescalas: Foco no desenvolvimento a longo prazo (24 itens), 

Preparação de qualidade (cinco itens), Comunicação (sete itens), Compreender o atleta 
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(quatro itens), Rede de apoio (oito itens), Ambiente desafiador e de apoio (quatro itens) 

e Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo (sete itens). O instrumento 

apresentou medidas de consistência internas adequadas uma vez que os valores do alfa 

de cronbach oscilaram entre 0.616 e .978 (Martindale et al., 2010). A sua tradução foi 

realizada no seguimento do projeto INEX. 

A escala revisada por Wang et al. (2011), é constituída por 36 itens repartidos 

em seis subescalas: Foco no desenvolvimento a longo prazo (cinco itens, α = .79), 

Preparação de qualidade (cinco itens, α = .62), Comunicação (sete itens, α = .85), 

Compreender o atleta (quatro itens, α = .75), Rede de apoio (oito itens, α = .83) e 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo (sete itens, α = .77).   

O TDEQ-5 composto por 28 itens está dividido em cinco fatores: Foco no 

desenvolvimento a longo prazo (seis itens, α = .86), Preparação de qualidade holística 

(sete itens, α = .79), Rede de apoio (seis itens, α = .81), Comunicação (quatro itens, α = 

.79) e Alinhamento das expectativas (cinco itens, α =.80) (Li et al., 2015).  

Por sua vez, também o TDEQ-5 de 25 itens é composto por cinco subescalas: 

Foco no desenvolvimento a longo prazo (cinco itens), Preparação de qualidade 

holística (sete itens), Rede de apoio (quatro itens), Comunicação (quatro itens) e 

Alinhamento das expectativas (cinco itens). O instrumento apresentou medidas de 

consistência internas adequadas para todos os fatores, uma vez que os valores do alfa de 

cronbach oscilaram entre .79 e .86 (Li et al., 2015). 

Para todos os questionários referidos, as respostas são cotadas por uma escala 

tipo likert de 6 pontos (1= Concordo totalmente, 2= Concordo, 3= Concordo um pouco, 

4= Discordo um pouco, 5= Discordo um pouco, 6= Discordo totalmente). 

Procedimento  

Os dados para o presente estudo foram obtidos com o apoio do projeto INEX 

(Em busca da excelência. Um estudo longitudinal-misto em jovens desportistas, 

desenvolvido na Universidade do Porto) que se realizou através da seleção de clubes, da 

realização de reuniões com os diferentes agentes, jogadores e pais para explicar os 

procedimentos e objetivos e, por último, da recolha de consentimentos informados. De 

salientar, que o projeto foi aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto e realizado de acordo com a Declaração de Helsínquia. 
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Portanto, os processos da tradução e da aplicação do questionário que aplicámos foram 

realizados no âmbito desse projeto. 

Além disso, com o intuito de sustentar teoricamente o estudo e a importância do 

mesmo, realizou-se uma revisão de literatura, por meio de diferentes bases de dados 

científicas.   

Análise de Dados  

Com o objetivo de testar a validade fatorial do TDEQ original e das versões 

posteriores, foi aplicada uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) através do programa 

estatístico IBM SPSS 27. 

 Para avaliar a qualidade de ajustamento do modelo global, incluíram-se 

múltiplos índices, nomeadamente: o Ratio Chi-square statistics/degrees of freedom - 

razão de χ2 dividida pelos graus de liberdade (χ2/𝑑𝑓), o Comparative Fit Index - Índice 

de ajuste comparativo (CFI), o Root Mean Square Error of Approximation- Raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA), o Goodness of Fit Index- Índice da 

qualidade do ajuste (GFI). O CFI avalia o ajustamento do modelo, em relação ao 

modelo independente. O RMSEA, por sua vez, indica a qualidade do erro de 

aproximação populacional numa matriz de covariância. Já o GFI representa a proporção 

de variância-covariância que pode ser explicada pelo modelo hipotético. 

Um valor de 𝑥2/𝑑𝑓 inferior a 2 indica bom ajuste (Ullman, 2001). Os valores de 

corte tradicionais (ou seja, CFI ≥ .90, RMSEA ≤ .08, GFI ≥ .90) foram considerados 

como bons indicadores de ajustamento e os critérios de corte mais altos (ou seja, CFI ≥ 

.95, RMSEA ≤ .06, GFI ≥ .95) foram considerados bons índices de ajustamento (Hu & 

Bentler, 1999; Marsh et al., 2004). Também foi utilizado o índice Modified Expected 

Cross Validation Index (MECVI) que, por sua vez, quanto menor o valor apresentado, 

melhor o ajustamento do modelo (Byrne, 2001). 

Por último, para avaliar o ajustamento do modelo interno (consistência interna, 

validade convergente e discriminante) consideraram-se os seguintes indicadores e 

valores de corte: Variância Média Extraída (VEM) ≥ 0.50 e Fiabilidade Compósita (FC) 

≥ 0.70 (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2001). Para determinar a validade 

discriminante, recorreu-se ao critério proposto por Fornell e Larcker (1981), isto é, que 
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existe validade discriminante quando o valor de VEM é superior ao r2  entre os 

constructos em análise. 

Resultados 

Primeiramente, foram testados os pressupostos de normalidade, procedendo-se à 

análise de assimetria através dos coeficientes de assimetria (skeweness) e achatamento 

(kurtosis). Seguindo os critérios de Marôco (2014, p. 63) para se aceitar os pressupostos 

de normalidade relativamente aos valores absolutos da Assimetria e Curtose estes não 

deverão ser superiores a 3 (sk) ou 10 (ku) respetivamente, o que se verificou neste 

estudo. 

Face aos propósitos do presente estudo, o modelo de sete fatores proposto 

originalmente por Martindale et al. (2010) e outras estruturas fatoriais alternativas 

identificadas na revisão de literatura, foram submetidas a uma análise fatorial 

confirmatória (AFC) para avaliar a sua validade. 

Iniciamos o processo de validação testando a proposta de 59 itens avançada por 

Martindale et al. (2010), cujos resultados foram inadequados apesar da RMSEA= .042 

ter apresentado uma boa qualidade de ajustamento (ver Tabela 2). Seguiu-se a testagem 

dos restantes modelos e só de seguida retomamos o processo de validação com base nos 

59 itens que foram inicialmente propostos. 

Assim sendo, foi analisado o modelo de cinco fatores e 25 itens, designado de 

TDEQ-5, proposto por Li et al. (2015). Os resultados indicaram a existência de 

correlações entre erros (e25 - e27, e27 - e28, e27 - e40, e43 - e47, e21 - e24, e28 - e38, 

e37 - e40, e34 - e59). Após realizadas as devidas correções entre os erros referidos, o 

modelo ajustado à amostra portuguesa mostrou uma qualidade de ajustamento aceitável 

para o CFI= .928) e para o GFI= .905) e uma boa qualidade de ajustamento para o 

χ2/𝑑𝑓= 1.881 e para o RMSEA= .048 (Tabela 1).   

Do mesmo modo, submeteu-se à prova outro modelo de cinco fatores, mas este 

composto por 28 itens (Li et al., 2015). Mais uma vez, foi necessário proceder a ajustes 

ao modelo através da correção entre os erros dentro dos mesmos fatores (e25 - e27, e27 

- e28, e21 - e24, e27 - e40, e30 - e31, e34 - e59). Com este procedimento, registou-se 

uma qualidade de ajustamento boa para o χ2/df (1.9) e RMSEA (.049), ajustamento 

aceitável para o CFI= .916) e ajustamento mau para o GFI= .888) (Tabela 1).  
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Por sua vez, foi testado o modelo de seis fatores e 36 itens (TDEQ-6), validado 

por Wang et al. (2011), cujos resultados evidenciaram a existência de correlações entre 

erros (e35 - e36, e43 - e48, e30 - e31, e53 - e58, e21 - e24, e25 - e27). Após realizadas 

as correções entre os erros identificados, o modelo ajustado à amostra em estudo 

mostrou uma qualidade de ajustamento boa para quase todos os índices (χ2/df= 1.693; 

RMSEA= .044; GFI= .988, CFI= .915) apenas o CFI apresentou um ajustamento 

aceitável (Tabela 1). 

Tabela 1 

Índices de ajustamento global das diferentes estruturas do TDEQ 

 
χ2/𝑑𝑓 CFI RMSEA GFI 

Modelo de 6 fatores com 59 itens 2.249 .841 .042 .842 

Modelo de 6 fatores e 36 itens (TDEQ-6) validado por Wang et 

al. (2011) 
1.693 .915 .044 .988 

Modelo de 5 fatores e 28 itens validado por Li et al. (2015) 1.9 .916 .049 .888 

Modelo de 5 fatores e 25 itens (TDEQ-5) validado por Li et al. 

(2015) 
1.881 .928 .048 .905 

Nota. χ2/df: Ratio Chi-square statistics/degrees of freedom; CFI: Comparative Fit Índex; RMSEA: Root 

Mean Square Error of Approximation; GFI: Goodness of Fit Índex. 

 

Relativamente ao modelo original proposto por Martindale et al. (2010), de 59 

itens, quando testado com a amostra de 679 atletas, este mostrou uma qualidade de 

ajustamento sofrível para quase todos os índices (χ2/df= 2.249; CFI= .841; GFI= .842; 

MECVI= 5.567), no entanto a RMSEA= .042 apresentou uma boa qualidade de 

ajustamento (ver Tabela 2). Seguindo um critério puramente estatístico, foram 

realizadas as correções entre os erros identificados, nomeadamente, e5 - e6, e9 - e15, e7 

- e8, e2 - e9, e16 - e17, e12 - e13, e8 - e16, e3 - e21, e9 - e23 no fator Foco no 

desenvolvimento a longo prazo, e30 - e32, e31 - e33 no fator Comunicação, e43 - e47, 

e42 - e48, e45 - e48, e43 - e46 no fator Rede de apoio, e50 - e51, e51 - e52 no fator 

Ambiente desafiador e de apoio e, por último, e58 - e59, e56 - e57, e53 - e54 no fator 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo. Após este procedimento, os valores 

obtidos prevaleceram com uma qualidade de ajustamento sofrível para os índices 𝜒2/df 
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(2.038), CFI (.870) e MECVI (.5.248) e uma qualidade de ajustamento bom para o GFI 

(.984) e para o RMSEA (.038) (Tabela 2). 

Perante a inadequação dos resultados de alguns índices de ajustamento, optou-se 

por eliminar os carregamentos cruzados (crossloadings), isto é, os itens que carregavam 

em mais que um fator. Esta solução fatorial resultou na extração de um total de 25 itens 

da escala. Nesta conformidade, apurou-se que no primeiro fator foram removidos os 

itens 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17 e 23, no segundo os itens 26 e 28, no terceiro os itens 

30, 32, 33 e 34, no quarto o item 39, no quinto os itens 43 e 48 e no sétimo os itens 53 e 

56. Já o sexto fator, designado de Ambiente desafiador e de apoio, foi totalmente 

eliminado da escala.  

Uma vez eliminados os itens, submeteu-se à prova a nova estrutura composta 

por seis fatores e 34 itens que apresentou uma qualidade de ajustamento boa e com os 

seguintes indicadores: χ2/df= 1.636, CFI= .952, RMSEA= .031 e MECVI= 1.493, GFI= 

.932 (ver Tabela 2). 

Tabela 2 

Índices de ajustamento global dos modelos analisados 

Nota. χ2/df: Ratio Chi-square statistics/degrees of freedom; CFI: Comparative Fit Índex; RMSEA: Root 

Mean Square Error of Approximation; GFI: Goodness of Fit Índex; MECVI: Modified Expected Cross 

Validation Index. 

Como pode ser constatado, a estrutura que emergiu neste estudo (6 fatores e 34 

itens) apresenta os melhores valores relativos aos índices de ajustamento global, pelo 

que foi considerado o modelo mais adequado para avaliar o ambiente de 

desenvolvimento do talento em atletas portugueses (Figura 1). 

 

 

 
χ2/𝑑𝑓 CFI RMSEA GFI MECVI 

Modelo original (sete fatores e 59 itens) validado por 

Martindale et al. (2010) 
2.249 .841 .042 .842 5.567 

Modelo original ajustado 2.038 .870 .038 .984 5.248 

Modelo proposto ajustado (Figura 1) 1.636 .952 .031 .932 1.493 



 17 
 

 

 

Posto isto, foram calculados os valores de VEM (Variância Média Extraída) que 

representam indicadores da validade convergente. Neste modelo, o valor de VEM para o 

fator Foco no desenvolvimento a longo prazo foi de .597, para o fator Preparação de 

qualidade foi de .627, para o fator Comunicação foi de .944, para o fator Compreender 

o atleta foi de .934, para o fator Rede de apoio de .551 e, por último, para o fator 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo foi de .760. Uma vez que todos os 

valores foram superiores a .50, confirma-se a validade convergente em todos os fatores. 

A validade discriminante é aceite quando o valor de VEM é superior ao 

quadrado da correlação entre fatores. Como é possível verificar no Tabela 3, quando o 

fator Comunicação é correlacionado com o fator Rede de apoio o valor de VEM (.551) 

é inferior ao quadrado da correlação entre os dois. Na estrutura fatorial identificada, 

constatamos que não existe validade discriminante entre as variáveis Comunicação e 

Rede de apoio (r2= .672), assim como entre Fundamentos do desenvolvimento a longo 

Figura 1. 

Estrutura fatorial do TDEQ 
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prazo e Rede de apoio. Nas restantes comparações constatou-se existir validade 

descriminante. 

Tabela 3 

Validade discriminante do modelo final 

Nota. VEM: Variância Média Extraída; Comp.Atleta: Compreender o Atleta; FunDLoPrazo: 

Fundamentos do Desenvolvimento a Longo Prazo; PrepQualidade: Preparação de Qualidade; RedeApoio: 

Rede de Apoio; FocoDLoPrazo: Foco no Desenvolvimento a Longo Prazo 

 

Por último, também foi calculada a Fiabilidade Compósita (FC), tendo-se obtido 

um valor de .952 para o fator Foco no desenvolvimento a longo prazo, de .829 para o 

fator Preparação de qualidade, de .981 para o fator Comunicação, de .977 para o fator 

Compreender o atleta, de .874 para o fator Rede de apoio e de .938 para o fator 

Fundamentos de desenvolvimento a longo prazo. Efetivamente, todos os valores foram 

superiores a .70, logo confirma-se a consistência interna dos itens do construto. 

Discussão 

Como anteriormente indicado, este estudo teve como objetivos a identificação 

da estrutura mais adequada do Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ) 

Nome da escala VEM Correlacionada com VEM r2 VEM > r2 

 

Comp.Atleta 

 .934 

FundLoPrazo .760 -.084 Sim 

Comunicação .944 -.260 Sim 

PrepQualidade .627 .608 Sim 

RedeApoio .551 -.176 Sim 

FocoLonPrazo .597 -.240 Sim 

Comunicação 

.944 

FundLoPrazo .760 .448 Sim 

RedeApoio .551 .672 Não 

PrepQualidade .627 -.022 Sim 

FocoLonPrazo .597 .396 Sim 

PrepQualidade 

.627 

FundLoPrazo .760 .006 Sim 

FocoLonPrazo .597 -.026 Sim 

RedeApoio .551 .001 Sim 

FocoLonPrazo 
.597 

FundLoPrazo .760 .250 Sim 

RedeApoio .551 .384 Sim 

FundLoPrazo 
.760 RedeApoio .551 .792 Não 
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e a exploração das suas características psicométricas. O TDEQ é considerado uma 

ferramenta segura para avaliar o ambiente de desenvolvimento e o seu impacto no 

progresso do atleta (Martindale et al., 2010; Brazo-Sayavera et al., 2017). A sua 

validação para a língua portuguesa (Europa) seria uma mais-valia, na medida em que 

permitiria ampliar o campo de pesquisa nesta área. Todavia, da revisão de literatura 

realizada, nenhuma validação para a população portuguesa das suas versões foi 

encontrada. 

Face aos propósitos deste estudo, foram submetidas a uma análise fatorial 

confirmatória quatro estruturas diferentes do TDEQ identificadas na literatura: o modelo 

original de sete fatores e 59 itens proposto por Martindale et al. (2010); o modelo de 

seis fatores e 36 itens (TDEQ-6) proposto por Wang et al. (2011); o modelo de cinco 

fatores e 28 itens proposto por Li et al. (2015) e o modelo de cinco fatores e 25 itens 

(TDEQ-5) também proposto por Li et al. (2015). De um modo geral, todos as estruturas 

testadas, à exceção do modelo original, apresentaram um ajustamento de adequado a 

bom aos dados. 

No presente estudo, tal como em outros e que deram origem a outras estruturas 

fatoriais, não foi possível confirmar a validade fatorial do questionário na sua versão 

original composta por sete fatores (Martindale et al., 2010), uma vez que os valores 

obtidos não cumpriam os requisitos necessários (χ2/df= 2.249; CFI= .841; RMSEA= 

.042; GFI= .842; MECVI= 5.567). Assim, em função dos resultados relativos às 

medidas do ajustamento global do modelo, optou-se por uma solução fatorial 

(eliminação dos carregamentos cruzados) que resultou na exclusão de 25 itens. O fator 

designado de Ambiente desafiador e de apoio foi eliminado da escala, porém o fator 

Rede de apoio e o fator Foco no desenvolvimento a longo prazo abrangem o mesmo 

conteúdo, pelo que a validade do instrumento não fica assim comprometida (Martindale 

et al., 2010). Na verdade, este fator foi também removido em estudos antecedentes 

devido à sua baixa confiabilidade interna (Ivarsson, et al., 2015; Wang et al., 2011). 

No processo de validar uma escala é comum a eliminação de itens para otimizar 

os resultados. Na verdade, algumas limitações psicométricas e práticas da escala 

original foram reconhecidas pelo próprio autor, nomeadamente, a sobrecarga de itens 

num único fator e a sobreposição de conteúdo, o que resultou numa análise adicional e 

redução do instrumento (Li et al., 2015).  
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Após a eliminação dos itens, emergiu uma estrutura de 34 itens distribuídos em 

seis fatores: Foco no desenvolvimento a longo prazo (14 itens), Preparação de 

qualidade (3 itens), Comunicação (3 itens), Compreender o atleta (3 itens), Rede de 

apoio (6 itens) e Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo (5 itens). Os 

resultados obtidos permitiram confirmar a validade fatorial desta versão, com uma 

qualidade de ajustamento boa para o 𝑥2/df= 1.636), CFI= .952, RMSEA= .031 e o 

MECVI= 1.493 e uma qualidade de ajustamento adequada para o GFI= .932.  

A análise fatorial confirmatória das várias estruturas fatoriais apresentadas na 

literatura permitiu considerar o modelo de seis fatores e 34 itens obtido no nosso estudo 

aquele que melhor representa os dados recolhidos. A versão portuguesa, para atletas 

jovens, apresenta bons índices de consistência interna, com os valores da fiabilidade 

compósita a oscilarem entre .829 e o .981. No entanto, relativamente à validade 

descriminante esta não foi confirmada em todas as comparações realizadas, 

nomeadamente entre as variáveis Comunicação e Rede de apoio, bem como, 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo e Rede de apoio. Assim, futuros 

estudos deverão repensar a relação entre os diferentes fatores, tendo em consideração a 

inexistência de uma clara coerência dos itens que compõem as escalas em causa. 

No decorrer deste estudo, identificaram-se ainda outras advertências, 

nomeadamente, a carência de estudos com o objetivo de validar o TDEQ na sua 

composição original de 59 itens, e que tendem a emergir diferentes estruturas fatoriais 

nos trabalhos já conhecidos. Em parte, esta oscilação poderá refletir diferenças 

socioculturais e, por essa razão, estudos futuros deverão ter em consideração aspetos 

como, por exemplo, a orientação cultural. Face à diversidade de estruturas fatoriais já 

conhecidas e testadas neste estudo, torna-se difícil fazer comparações entre estudos 

limita a comparabilidade dos resultados. Além disso, o TDEQ original é extenso, o que 

acentuou algumas dificuldades no processo de análise. 

Conclusão 

Este estudo valida a adoção de um modelo de 34 itens repartidos por seis fatores 

para a população portuguesa, que pode ser utilizado tanto em contextos aplicados, como 

de investigação. Todavia, a eliminação de 25 itens poderá afetar a validade ecológica do 

questionário e, como tal, deverá ser usada com algumas reservas até que estudos sobre a 
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invariância da escala confirmem a estrutura fatorial agora identificada. Como sugestões 

futuras, seria pertinente outros estudos fornecerem evidencias psicométricas adicionais 

desta escala com uma amostra com maior abrangência ao nível dos níveis competitivos 

assim como mais representativa das diferentes realidades socioculturais do país.  
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Resumo 

O presente estudo visa avaliar a perceção dos atletas sobre o seu ambiente de 

desenvolvimento do talento e comparar as suas perceções em função do sexo e desporto 

praticado. O estudo integrou 679 atletas de cinco modalidades desportivas, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 16 anos (M=13.03; DP= ±1.21). Para avaliar a perceção 

dos atletas foi utilizada uma versão adaptada do Talent Development Environment 

Questionnaire (Martindale et.al, 2010). Os resultados mostraram que a subescala Foco 

no desenvolvimento a longo prazo obteve a maior pontuação, enquanto a subescala 

Compreender o atleta obteve a menor pontuação. Relativamente à perceção do 

ambiente em função da idade, os resultados da MANOVA mostraram diferenças 

significativas nas subescalas Foco no desenvolvimento a longo prazo, Comunicação, 

Rede de apoio e Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo. Já em função da 

modalidade praticada, os resultados mostraram diferenças significativas na subescala 

Compreender o atleta. Em geral, os atletas inquiridos tiveram uma perceção satisfatória 

do seu ambiente de desenvolvimento do talento. 

Palavras-chave: desenvolvimento do talento, ambiente, jovens atletas 
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Abstract 

The aim of this study was to assess athletes' perception of their talent 

development environment and compare perceptions across sex and sport. The sample 

consists of 679 athletes from different sports, aged between 11 and 16 years (M=13.03; 

SD=1,212). An adapted version of the Talent Development Environment Questionnaire 

(Martindale et.al, 2010) was used to measure the players’ perceptions of their talent 

development environment. The results showed that the Focus on long-term development 

subscale had the highest score, while the Understanding the Athlete subscale had the 

lowest score. Regarding the perception of the environment in function of age, the results 

of MANOVA showed significant differences in the subscales Long-term development 

focus, Communication, Support network and Long-term development fundamentals. In 

function of the sport, the results showed significant differences in the subscale to 

Understanding the athlete. In general, the athletes had a satisfactory perception of their 

talent development environment. 

Keywords: talent development, environment, youth athletes  
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Introdução 

A competitividade no desporto tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, 

suscitando nos clubes a necessidade de desenvolver de forma continuada atletas 

talentosos. Por conseguinte, o campo do Desenvolvimento de Talento (DT) recebeu 

uma crescente atenção académica e a influência que o ambiente competitivo exerce 

nesse processo foi amplamente reconhecida (Henriksen al., 2010; Martindale et al., 

2010). 

Embora a literatura sobre o ambiente competitivo seja extensa, alguns estudos 

de revisão procuraram identificar e classificar inúmeros fatores que podem contribuir 

para o desenvolvimento eficaz e sucesso do atleta (Li et al., 2014; Martindale et al., 

2005). Martindale et al. (2005) identificaram quatro características genéricas recorrentes 

na literatura, associadas ao ambiente associado ao desenvolvimento do talento, 

nomeadamente: 1) Objetivos e métodos a longo prazo; 2) Suporte e mensagens 

coerentes; 3) Ênfase no desenvolvimento em alternativa ao sucesso inicial; 4) 

Desenvolvimento individualizado e contínuo. Com base nestes pressupostos, foi 

elaborado um questionário designado de Talent Development Environment 

Questionnaire (TDEQ) para facilitar a prática baseada em evidências (Martindale et al., 

2010).  

Mais recentemente, alguns autores procuraram examinar os ambientes de 

desenvolvimento do talento e o seu impacto no atleta, utilizando o instrumento 

mencionado. Por exemplo, Ivarsson et al. (2015) realizaram um estudo com o objetivo 

de avaliar a capacidade preditiva do ambiente percebido no bem-estar dos jogadores. Os 

195 suecos deste estudo tiveram perceções distintas do seu ambiente, que foram dividas 

em três classes: alta qualidade (classe 1), qualidade moderada (classe 2) e baixa 

qualidade (classe 3). Os jogadores que percecionaram os ambientes como de alta 

qualidade, ou seja, de apoio e com foco no desenvolvimento a longo prazo, parecem 

experienciar níveis mais altos de bem-estar e baixos níveis de stress. Já os jogadores 

que percecionaram os ambientes como de baixa qualidade (rede de apoio fraca, 

dificuldades na comunicação entre treinador e atleta, ausência de foco no 

desenvolvimento a longo prazo), parecem experienciar níveis de bem-estar mais 

reduzidos.  
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Portanto, a qualidade do ambiente não só tem um papel de relevo no 

desenvolvimento do atleta, como também influencia o seu bem-estar e outros aspetos a 

si relacionados, inclusive o stress, bornout e robustez mental (Ivarsson et al., 2015; Li et 

al., 2017; Li et al., 2019; Thomas et al., 2021). De facto, isto realça a importância de 

promover ambientes de alta qualidade. Para tal, é necessário avaliar e monitorizar os 

ambientes de desenvolvimento e uma forma possível de o fazer é através da perceção 

dos atletas.  

Neste sentido, já existem alguns estudos que utilizaram o TDEQ para dar voz 

aos atletas. Por exemplo, Mills et al. (2014) avaliaram a perceção de 50 jogadores da 

alta-performance entre os 16 e 18 anos. De uma forma geral, os resultados sugerem que 

o ambiente de desenvolvimento é percebido como de boa qualidade pelos jogadores. 

Mais especificamente, as academias pareciam fortes relativamente ao treino, à 

organização e ao suporte. Por outro lado, a compreensão do atleta, a ligação com 

jogadores mais experientes e as relações com as principais partes envolvidas foram 

percecionadas de uma forma mais negativa. Por fim, os autores deixaram ainda algumas 

recomendações, com o intuito de se ultrapassar as limitações apresentadas. 

De forma semelhante, Gangsø et al. (2021), procuraram avaliar a perceção de 

jogadores noruegueses sobre o seu ambiente de desenvolvimento do talento. Neste 

estudo tiveram ainda como segundo objetivo comparar as diferenças ambientais entre 

clubes classificados como top-five e bottom-five, de acordo com as classificações de 

academias. Os resultados sugerem que os jogadores integrados nos clubes top-five 

percecionaram os seus ambientes de desenvolvimento mais altos nas dimensões 

Preparação de qualidade holística, Alinhamento das expectativas e Comunicação, em 

comparação com os jogadores dos clubes situados no bottom-five. Assim, parece que as 

perceções dos jogadores em relação ao ambiente, estão alinhadas com a classificação da 

academia. 

Em Portugal, Costa et al. (2017), avaliaram a perceção de 207 nadadores de 

nível nacional, pertencentes a 28 clubes de natação diferentes, sobre a qualidade do seu 

contexto de desenvolvimento desportivo. Os resultados sugeriram que a qualidade do 

ambiente de desenvolvimento não parece ser distinta entre os 28 clubes. Neste estudo, 

os autores utilizaram uma versão preliminar do TDEQ e salientaram a necessidade de 

uma análise exploratória e confirmatória para eliminar as variáveis de baixa 
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comunalidade. Neste estudo recorreram a atletas de natação, e por esse motivo torna-se 

necessário estudar o que acontece em outras modalidades desportivas e em diferentes 

partes do país para melhor se entender as perceções nos diferentes contextos, para uma 

maior representatividade da realidade em Portugal. Explorar as perceções dos atletas e 

compará-las de acordo com a modalidade praticada, permite reconhecer as principais 

diferenças e promove um conhecimento mais abrangente relativamente ao 

desenvolvimento do talento. Além disso, o ambiente de desenvolvimento do talento 

parece ter impacto em diferentes dimensões nos jovens atletas, realçando a pertinência 

de estudos com estas características para identificar pontos fortes e fracos. Por último, o 

TDEQ aparenta ser uma ferramenta eficaz para avaliar a perceção dos atletas em seis 

fatores, nomeadamente Foco no desenvolvimento a longo prazo, Preparação de 

qualidade, Compreender o atleta, Comunicação, Rede de apoio e Fundamentos do 

desenvolvimento a longo prazo (Martindale et al., 2013). 

Face ao exposto, o presente estudo visa dois objetivos: primeiro, a avaliação da 

perceção dos atletas provenientes das cinco modalidades desportiva (andebol, 

basquetebol, futebol, polo aquático e voleibol), sobre o seu ambiente de 

desenvolvimento do talento; segundo, verificar se existem diferenças na perceção do 

ambiente de desenvolvimento do talento em função da idade dos atletas e do desporto 

que praticam. Como objetivos específicos visa: comparar os atletas por modalidade e 

idade ao nível das variáveis mensuradas pelo TDEQ (Foco no desenvolvimento a longo 

prazo, Preparação de qualidade, Comunicação, Compreender o atleta, Rede de apoio, 

e Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo). 

Método 

Amostra 

Participaram neste estudo 679 atletas (677 do sexo masculino e duas do sexo 

feminino) com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos (M=13.03; DP= ±1.21). 

Em relação ao desporto, 223 praticavam basquetebol (32.8%), 202 praticavam futebol 

(29.7%), 104 praticavam andebol (15.3%), 88 praticavam voleibol (13.0%) e, por 

último, 62 praticavam polo aquático (9.1%). Relativamente à média das idades por 

desporto (Tabela 4), no basquetebol corresponde a 12.72, no futebol a 13.66, no andebol 

a 12.49, no voleibol a 13.79 e, por fim, no polo aquático a 12.73. Dada a discrepância 
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entre o número de elementos dos dois sexos e atletas por idade, foram excluídos os dois 

elementos do sexo feminino e os cinco de 16 anos para se obter uma amostra mais 

homogénea. 

Tabela 4 

Caracterização da amostra em relação ao desporto e idade 

Modalidade desportiva N Idade (média ± dp) 

Basquetebol 223 12.72 ± 1.354 

Futebol 202 13.66 ± 1.095 

Andebol 104 12.49 ± 1.115 

Voleibol 88 13.79 ± .800 

Polo aquático 62 12.73 ± .605 

Total 679 13.03 ± 1.212 

Instrumento 

Para avaliar a perceção dos atletas sobre o ambiente de desenvolvimento, 

utilizou-se a versão adaptada para a população portuguesa do Talent Development 

Environment Questionnaire, desenvolvido por Martindale et al. (2010), por nós validada 

no âmbito deste projeto e que integra esta dissertação como o seu primeiro artigo. Dessa 

validação a escala foi reduzida a 34 itens, mas continuando a medir os mesmos seis 

fatores. 

 A escala é constituída por 34 itens repartidos em seis fatores, nomeadamente: 

Foco no desenvolvimento a longo prazo (14 itens, e.g., “O meu treino é especificamente 

planeado para me ajudar a desenvolver de forma eficaz a longo prazo”), Preparação de 

qualidade (três itens, e.g., “Raramente sou encorajado a planear como poderia reagir 

face a acontecimentos que pudessem correr mal”), Comunicação (três itens, e.g., “O 

meu treinador explica como é que o meu programa de treino e de competição funcionam 

em conjunto para promover o meu desenvolvimento”), Compreender o atleta (três itens, 

e.g., “O meu treinador raramente fala comigo sobre o meu bem-estar”), Rede de apoio 

(seis itens, e.g., “Os meus programas de treino são desenvolvidos especificamente de 

acordo com as minhas necessidades”) e Fundamentos do desenvolvimento a longo 

prazo (cinco itens, e.g., “Eu continuaria a ter boas oportunidades, mesmo que a minha 
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performance diminuísse bruscamente”). As respostas são cotadas por uma escala tipo 

likert de 6 pontos (1= Concordo totalmente, 2= Concordo, 3= Concordo um pouco, 4= 

Discordo um pouco, 5= Discordo um pouco, 6= Discordo totalmente).  

A versão portuguesa apresentou bons índices de consistência interna, uma vez 

que os valores da fiabilidade compósita oscilaram entre .829 e o .981.  

Procedimento  

Os dados para o presente estudo foram obtidos com o apoio do Projeto INEX 

(Em busca da excelência. Um estudo longitudinal-misto em jovens desportistas, 

desenvolvido na Universidade do Porto) que se realizou através da seleção de clubes, da 

realização de reuniões com os diferentes agentes, jogadores e pais para explicar os 

procedimentos e objetivos e, por último, da recolha de consentimentos informados. De 

salientar, que o projeto foi aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto e realizado de acordo com a Declaração de Helsínquia. 

Portanto, os processos da tradução e da aplicação do questionário que aplicamos foram 

realizados no âmbito desse projeto. 

Análise de dados 

Para o presente estudo, todos os procedimentos estatísticos foram realizados 

através do programa IBM SPSS 27. Foi realizada uma análise estatística descritiva das 

subescalas do TDEQ, através da média (M) e desvio padrão (DP), com o intuito de 

avaliar a perceção dos atletas sobre o ambiente de desenvolvimento do talento. Para 

verificar a normalidade dos dados foram calculados os coeficientes de assimetria 

(Skewness) e curtose (Kurtosis) das variáveis dependentes. Considera-se que seguem 

uma distribuição normal quando os valores da assimetria estão compreendidos entre -2 

e 2 e os da curtose entre -3 a 3 (Byrne, 2001).  

Foi realizada uma análise de variância multivariada (MANOVA) de modo a 

comparar as diferenças entre idade e desporto praticado nas variáveis mensuradas pelo 

TDEQ. O valor de eta quadrado parcial (ƞp
2) foi usado para reportar o tamanho do 

efeito, tendo em consideração os valores .01, .06 e .14 como referências para efeito 

pequeno, médio e grande, respetivamente (Cohen, 1988). 



 34 
 

Resultados 

Estatística descritiva 

Primeiramente, na Tabela 5 estão descritos os resultados da análise estatística 

descritiva (média e desvio padrão) e da normalidade (assimetria e curtose) das 

subescalas que compõem o TDEQ. Tendo em consideração a dimensão da amostra, 

verificou-se que os coeficientes de assimetria (Skewness) e curtose (Kurtosis) estão 

dentro do intervalo esperado (- 2 a 2 sk; -3 a 3 ku). Desta forma, assumiu-se a 

normalidade dos dados, além disso devido ao tamanho da amostra em estudo, podemos 

tratá-los a partir de testes paramétricos. 

Tabela 5 

Análise descritiva, assimetria e curtose 

 

Nota. FocoDLoPrazo: Foco no Desenvolvimento a Longo Prazo; PrepQualidade: Preparação de 

Qualidade;Comp.Atleta: Compreender o Atleta; FunDLoPrazo: Fundamentos do Desenvolvimento a 

Longo Prazo 

As médias e os desvios padrões das subescalas foram usadas para avaliar a 

perceção dos atletas sobre o ambiente de desenvolvimento do talento de uma forma 

geral. Através da Tabela 5, podemos inferir que os atletas tiveram perceções mais 

positivas relativamente ao Foco no desenvolvimento a longo prazo (M=71.52; 

DP=8.36) e à Rede de apoio (M=25.75.52; DP=5.45). Por outro lado, as pontuações 

mais baixas centraram-se nas subescalas Compreender o atleta (M=8.24; DP=3.92) e na 

Preparação de qualidade (M=8.82; DP=3.35). 

A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas para os fatores que compõem o 

TDEQ para cada combinação ao nível das variáveis independentes (idade e desporto 

praticado). Através dos resultados obtidos descritos na Tabela 6, podemos inferir que os 

TDEQ Média Desvio Padrão Assimetria Curtose 

FocoDLoPrazo 71.52 8.357 -1.220 2.969 

PrepQualidade 8.82 3.352 .373 -.394 

Comunicação 13.66 3.288 -.942 .810 

Comp. Atleta 8.24 3.915 .476 -.582 

Rede de Apoio 25.76 5.448 -.342 -.078 

FunDLoPrazo 21.39 4.654 -.142 -.400 
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atletas de 11 e 12 anos têm uma perceção mais positiva do seu ambiente, especialmente 

os que praticam andebol. Podemos verificar que estes apresentam os valores mais 

elevados em quase todos as subescalas, à exceção da Preparação de qualidade e 

Compreender o atleta, cujos itens foram formulados de forma negativa. 

Tabela 6 

Estatística descritiva das variáveis dependentes em função da idade e desporto 

Fatores 
Modalidade 

praticada 

Grupos de idade 

11-12 anos 13-14 anos 15 anos 

M±DP M±DP M±DP 

Foco no 

Desenvolvimento 

a Longo Prazo 

Basquetebol 72.38±8.12 71.80±7.76 69.00±7.22 

Futebol 72.34±8.42 72.11±7.28 67.72±11.51 

Andebol 74.91±6.49 71.64±7.28  

Voleibol 72.41±6.53 68.55±10.07  

Polo Aquático 73.05±6.08 71.95±7.24  

Total 73.05±7.61 71.26±8.08 68.08±10.47 

Preparação de 

Qualidade 

Basquetebol 9.49±3.77 8.59±3.38 9.55±3.14 

Futebol 8.94±3.22 9.06±3.21 8.23±3.11 

Andebol 8.23±3.41 8.28±3.22  

Voleibol 8.82±3.38 8.68±2.97  

Polo Aquático 9.82±3.36 8.43±3.57  

Total 9.09±3.56 8.69±3.25 8.59±3.16 

Comunicação 

Basquetebol 13.56±3.85 14.04±3.04 12.95±2.73 

Futebol 13.23±3.81 13.64±3.14 12.07±3.63 

Andebol 14.98±2.39 13.66±3.05  

Voleibol 14.71±2.14 13.19±3.44  

Polo Aquático 14.64±2.44 14.03±2.90  

Total 14.03±3.37 13.70±3.13 12.32±3.41 

Compreender o 

Atleta 

Basquetebol 8.37±3.89 7.83±3.80 7.95±3.51 

Futebol 7.91±3.53 8.23±3.97 9.07±3.98 

Andebol 7.60±4.09 7.02±3.45  

Voleibol 9.35±4.09 9.30±3.65  

Polo Aquático 9.27±5.20 7.55±3.95  

Total 8.27±4.04 8.10±3.84 8.76±3.86 

Rede de Apoio 
Basquetebol 25.54±6.28 25.71#4.75 23.50±5.33 

Futebol 26.69±5.26 26.74#4.63 24.77±5.30 
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Andebol 27.21±5.55 25.36#5.36  

Voleibol 25.94±5.32 24.33#5.74  

Polo Aquático 26.59±4.38 26.00#6.32  

Total 26.24±5.74 25.75#5.24 24.42±5.30 

Fundamentos do 

Desenvolvimento 

a Longo Prazo 

Basquetebol 22.69±4.87 20.98±4.12 17.64±5.06 

Futebol 20.89±5.45 21.14±4.21 18.98±3.65 

Andebol 23.56±4.36 21.23±4.37  

Voleibol 22.24±4.92 20.84±4.87  

Polo Aquático 22.18±4.72 22.70±4.18  

Total 22.55±4.85 21.23±4.35 18.61±4.35 

Análise Comparativa 

Posteriormente, foi realizada uma análise multivariada da variância entre grupos 

(MANOVA) para comparar os atletas por modalidade praticada e idade sobre as 

variáveis dependentes (subescalas do TDEQ). Para a idade (variável independente), 

tivemos em consideração a média dos escalões das cinco modalidades, assumindo-se 

como valores de referência para comparações neste estudo os seguintes grupos: 11-12 

anos, 13-14 anos e 15 anos. Para a modalidade praticada (variável independente) 

destacaram-se cinco grupos: basquetebol, futebol, andebol, voleibol e polo aquático.  

Relativamente à comparação da perceção do ambiente de desenvolvimento do 

talento entre atletas de diferentes idades, os resultados obtidos através da MANOVA 

[Traço de Pillai = .056, F (12, 1312) = 3.134, p= <.001, ƞp
2= .028, PO = .995] mostram que 

existem diferenças estatisticamente significativas, com um efeito de magnitude pequeno 

(< .06) e um poder observado elevado. Os testes de efeitos entre sujeitos permitiram 

inferir que as principais diferenças estão nas subescalas Foco no desenvolvimento a 

longo prazo (p= <.001), Comunicação (p= .018), Rede de apoio (p= .013) e 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo (p= <.001). No entanto, como é 

possível confirmar na Tabela 7 as subescalas destacadas têm um efeito de magnitude 

pequeno (<.06) pelo que se levantam algumas reservas quanto à possibilidade de 

generalização destes resultados. 
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Tabela 7 

Análise diferencial das variáveis do TDEQ em função da idade 

TDEQ 
11-12 anos 

M±DP 

13-14 anos 

M±DP 

15 anos 

M±DP 
F P ƞp

2 PO 

FocoDLoPrazo 73.0±.66 71.2±.47 68.4±1.03 7.606 <.001 .023 .946 

PrepQualidade 9.1±.27 8.6±.19 8.9±.42 .977 .377 .003 .220 

Comunicação 14.2±.26 13.7±.18 12.5±.41 4.068 .018 .012 .723 

Comp. Atleta 8.5±.31 7.9±.22 8.5±.49 1.289 .276 .004 .280 

Rede de Apoio 26.4±.43 25.6±.31 24.1±.68 4.450 .012 .013 .764 

FunDLoPrazo 22.3±.36 21.4±.26 18.3±.56 14.036 <.001 .041 .99 

Nota. FocoDLoPrazo: Foco no Desenvolvimento a Longo Prazo; PrepQualidade: Preparação de 

Qualidade; Comp.Atleta: Compreender o Atleta; FunDLoPrazo: Fundamentos do Desenvolvimento a 

Longo Prazo 

No que se refere à comparação da perceção do ambiente de desenvolvimento do 

talento entre atletas de diferentes modalidades, os resultados obtidos através da 

MANOVA mostram que existem diferenças estatisticamente significativas [Traço de 

Pillai = .070, F (24, 2632) = 1.963, p= .003, ƞp
2= .018, PO= .995], com um efeito de 

magnitude pequeno (< .06) e um poder observado elevado. Os resultados obtidos 

através da análise univariada (Tabela 8) permitem inferir que há de facto uma diferença 

estatisticamente significativa na subescala Compreender o atleta (p= .031), mas com 

um efeito de magnitude baixo (< .06) e um poder observado de .746, pelo que se 

levantam algumas reservas quanto à possibilidade de generalização destes resultados. 

Através da Tabela 8 é possível verificar que não existem diferenças significativas para 

as restantes subescalas. 

Tabela 8 

Análise diferencial das variáveis do TDEQ em função do desporto praticado 

TDEQ 
Basq 

M±DP 

Futebol 

M±DP 

Andebol  

M±DP 

Voleibol  

M±DP 

PAquático 

M±DP 
F P ƞp

2 PO 

FocoDLoPrazo 71.1±.7 70.7±.64 73.3±.81 70.5±1.11 72.5±1.11 1.083 .364 .007 .343 

PrepQualidade 9.2±.28 8.7±.29 8.2±.33 8.7±.45 9.1±.44 1.585 .176 .010 .491 

Comunicação 13.5±.28 12.9±.25 14.3±.31 13.9±.44 14.3±.43 1.545 .188 .009 .480 

Comp. Atleta 8.0±.33 8.40±.30 7.3±.38 9.3±.52 8.4±.51 2.675 .031 .016 .746 
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Rede de Apoio 24.9±.46 26.1±.42 26.3±.53 25.1±.73 26.3±.72 1.301 .268 .008 .409 

FunDLoPrazo 20.4±.38 20.3±.35 22.4±.44 21.5±.61 22.4±.60 1.268 .281 .008 .399 

Nota. FocoDLoPrazo: Foco no Desenvolvimento a Longo Prazo; PrepQualidade: Preparação de 

Qualidade; Comp.Atleta: Compreender o Atleta; FunDLoPrazo: Fundamentos do Desenvolvimento a 

Longo Prazo; Basq: Basquetebol; PAquático: Polo Aquático 

Os resultados obtidos através da MANOVA permitem ainda verificar que não há 

uma interação significativa entre a idade e o desporto praticado no conjunto das 

variáveis dependentes [Rastreio de Pillai = .062, F (30, 3295) = 1.372, p = .086, ƞp
2 = .012, 

PO= .977]. Ou seja, praticar futebol ou voleibol e ter 11 ou 12 anos não tem diferenças 

na perceção do ambiente de desenvolvimento do talento, o mesmo se aplica para outra 

idade e modalidade praticada. 

Uma vez que os atletas de 15 anos apenas estavam inseridos em duas 

modalidades, foi realizado um Teste T para analisar as diferenças do ambiente de 

desenvolvimento do talento em função do basquetebol e futebol. Os resultados obtidos 

(Tabela 9) permitem inferir que existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o basquetebol (M= 21.5, SD= 4.8) e o futebol (M= 20.5, SD= 4.4) na subescala 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo [t(418)= 2.214; p= .027]. 

Tabela 9 

Análise diferencial das variáveis do TDEQ em função do basquetebol e futebol 

TDEQ 
Basquetebol 

M±DP 

Futebol 

M±DP 
P d 

Foco no Desenvolvimento a Longo Prazo 71.8±7.9 70.9±9.0 .279 .106 

Preparação de Qualidade 9.1±3.6 8.8±3.2 .329 .088 

Comunicação 13.7±3.4 13.1±3.5 .089 .174 

Compreender o Atleta 8.1±3.8 8.4±3.9 .421 .078 

Rede de Apoio 25.4±5.6 26.1±4.9 .141 .133 

Fundamentos do Desenvolvimento a Longo 

Prazo 
21.5±4.8 20.5±4.4 .027 .217 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo geral examinar a perceção dos atletas 

portugueses sobre o seu ambiente de desenvolvimento do talento. Adicionalmente, de 
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uma forma mais específica, averiguar possíveis diferenças na perceção do ambiente em 

função da idade dos atletas e desporto praticado. 

À semelhança de outros estudos, uma média inferior a 4 indica uma perceção 

mais negativa (ou seja, uma área a melhorar no ambiente TD), enquanto uma média 

próxima ou superior a 5 significa uma perceção positiva (ou seja, uma força no 

ambiente TD) (Gesbert et al., 2021; Gledhill & Harwood, 2019). Posto isto, o Foco no 

desenvolvimento a longo prazo correspondeu ao fator com a pontuação mais alta, tal 

como em outros estudos neste âmbito (Gledhill & Harwood, 2019; Mills et al., 2014). 

Estes resultados sugerem que os atletas consideram que lhes são oferecidas 

oportunidades de desenvolvimento que facilitam o seu sucesso a longo prazo 

(Martindale et al., 2010). Isto poderá ter um impacto positivo no desenvolvimento de 

talento do atleta visto que a perceção positiva do Foco no desenvolvimento a longo 

prazo foi associada à orientação para a mestria (Andronikos et al, 2021; Wang et al., 

2011, 2016), a objetivos intrínsecos e a sentimentos de pertença (Andronikos et al., 

2021). 

Por outro lado, o fator Compreender o atleta foi o que apresentou pior 

pontuação. Porém, todos os itens desta subescala foram formulados de forma negativa 

(e.g., “Eu não recebo muita ajuda para desenvolver de forma eficaz a minha força 

psicológica no desporto”) e, como tal, uma pontuação média mais baixa destes itens 

indica uma perceção favorável. O mesmo se aplica para o fator Preparação de 

qualidade (e.g., “As orientações que me são dadas, em relação ao que eu necessito de 

fazer para progredir no meu desporto, não são muito claras”), que também apresentou 

uma média inferior ao valor de corte estabelecido. Isto é importante uma vez que a falta 

de preparação de qualidade está associada à definição de objetivos extrínsecos 

(Andronikos et al., 2021; Wang et al., 2011) e performance-avoidance goals 

(Andronikos et al., 2021).  

Relativamente à perceção do ambiente de desenvolvimento do talento em função 

da idade, verificou-se que os atletas com 11 e 12 anos tiveram perceções 

significativamente mais positivas no Foco de desenvolvimento a longo prazo, na 

Comunicação, na Rede de apoio e nos Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo, 

comparativamente aos atletas de 13-14 anos e 15 anos. É importante que os jovens 

atletas estejam integrados em ambientes de alta qualidade, pois além destes facilitarem 



 40 
 

o seu desenvolvimento e desempenho desportivo, também podem ser relevantes para o 

seu bem-estar geral (Ivarsson et al., 2015). 

No que diz respeito à perceção do ambiente de desenvolvimento do talento em 

função da modalidade praticada verificou-se que os atletas que praticam andebol 

avaliaram mais negativamente a subescala Compreender o atleta comparativamente 

com as outras modalidades (basquetebol, futebol, polo aquático e voleibol). No entanto, 

como mencionado anteriormente, os três itens desta subescala foram formulados de 

forma negativa, pelo que uma média baixa representa uma perceção favorável. No geral, 

não se destacaram grandes diferenças entre as cinco modalidades desportivas o que 

poderá estar relacionado com o facto de todas serem coletivas.  

Quanto à relação entre a idade e o desporto praticado na perceção do ambiente 

de desenvolvimento do talento não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas, o que significa que ter 13 anos e jogar voleibol ou andebol não tem 

diferenças na perceção do ambiente de desenvolvimento, tal como este é influenciado e 

determinado pelo trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas nos respetivos clubes.  

Conclusão 

Este estudo oferece um dos maiores e mais representativos conjunto de dados 

sobre a perceção do ambiente de desenvolvimento do talento entre jovens atletas 

portugueses. Destaca-se ainda um cariz inovador desta investigação pela abrangência de 

várias modalidades desportivas. De um modo geral, os atletas inquiridos tiveram uma 

perceção satisfatória do seu ambiente de desenvolvimento. Os atletas de 11 e 12 anos 

percecionaram o seu ambiente de desenvolvimento de forma mais positiva em relação 

ao Foco de desenvolvimento a longo prazo, Comunicação, Rede de apoio e 

Fundamentos do desenvolvimento a longo prazo, comparativamente aos restantes 

grupos de idade. Os atletas que praticam andebol percecionaram de forma mais negativa 

a subescala Compreender o atleta, comparativamente às restantes quatro modalidades. 

Todavia, existem algumas limitações que devem ser consideradas, nomeadamente, a 

falta de representatividade feminina neste estudo. 

Como sugestões futuras, uma análise dos itens permitiria uma avaliação mais 

detalhada das perceções dos atletas, a partir da qual poderiam ser feitos comentários e 

recomendações para os treinadores intervirem.  
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Considerações Finais 

Um dos principais objetivos da presente dissertação foi identificar a estrutura do 

TDEQ mais apropriada para a população portuguesa e avaliar as suas características 

psicométricas. Efetivamente, a estrutura composta por 34 itens repartidos por seis 

subescalas que emergiu do primeiro estudo realizado foi a que apresentou melhor 

consistência interna. Recomendamos a realização de estudos que validem a estrutura 

fatorial, tendo sempre em consideração as limitações referidas. Apesar de tudo, esta 

versão é uma mais-valia pois poderá ser a solução para a carência de estudos 

portugueses neste âmbito. 

Outro dos objetivos principais foi avaliar a perceção dos atletas portuguesas do 

seu ambiente de desenvolvimento do talento e comparar as mesmas em função da idade 

e desporto praticado. Em geral, os atletas portugueses têm uma perceção satisfatória do 

ambiente em seu torno, especialmente os atletas com 11 e 12 anos, praticantes de 

andebol. Estudos como este podem ser bastantes benéficos especialmente para sistemas 

desportivos. De facto, a partir da avaliação das perceções dos atletas, os vários agentes 

envolvidos podem desenhar uma intervenção para aprimorar o ambiente e promover um 

desenvolvimento positivo. 

Em suma, a presentação oferece um dos maiores e mais representativos conjunto 

de dados sobre a perceção do ambiente de desenvolvimento do talento entre jovens 

atletas portugueses e facilita uma abordagem quantitativa que poderá ser utilizada tanto 

na pesquisa científica, como em contextos aplicados. 
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