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RESUMO 
A presente investigação teve como objetivo geral estudar o percurso desportivo 
de andebolistas de elite, tentando compreender em que medida o efeito da 
idade relativa (EIR), os treinadores, a família e os amigos diferenciam o 
sucesso de algumas gerações. Neste contexto no primeiro estudo, 
pretendemos compreender em que medida os/as andebolistas convocados/as 
para as seleções nacionais de andebol nas etapas iniciais da sua formação 
voltam a representar a seleção nacional quando seniores. A amostra foi 
constituída por 502 atletas (total de 287 homens [M] e 215 mulheres [F]), 
nascidos entre 1970 e 1985, que participaram pelo menos uma vez nas 
competições das seleções nacionais entre as épocas desportivas de 1986/1987 
e 2010/2011. Dos principais resultados verificámos que apenas um terço dos 
atletas (M:33%) e menos de um quarto das atletas (F:23%) que participaram 
nas seleções jovens foram convocados/as para a seleção sénior. No segundo 
estudo, dividimos a amostra em oito coortes(C) de cada género, cada uma com 
atletas nascidos em dois anos consecutivos e comparámo-las relativamente à 
probabilidade de um/a atleta convocado/a para participar nas seleções jovens, 
ser novamente convocado/a para a equipa sénior. Concluímos que a 
percentagem de atletas masculinos que participaram na categoria Sub17 e que 
foram novamente convocados para a equipa sénior varia entre 100% (M: C7) e 
13 % (M: C8). No feminino a variação figurou entre 43% (F: C4) e 8% (F:C8). 
No terceiro estudo, usando a mesma amostra do estudo anterior, pretendemos 
analisar se a prevalência do EIR nos/nas atletas convocados/as para os 
diferentes escalões das seleções nacionais, em função do ano e do trimestre 
de nascimento é semelhante quando estudamos várias gerações em 
simultâneo ou em coortes independentes. Os resultados demonstram 
claramente que o EIR varia em função da coorte estudada em todas as análise 
efetuadas. Nos dois últimos estudos o nosso propósito foi perceber qual a 
percepção dos/das atletas pertencentes a gerações com sucessos 
diferenciados (identificadas nos estudos anteriores), sobre: i) as características 
dos treinadores dos clubes e dos selecionadores nacionais (artigo quarto); ii) a 
influência que os outros significativos (artigo 5) tiveram nas diferentes etapas 
da carreira desportiva de atletas cujas gerações onde estão inseridos 
obtiveram diferentes níveis de sucesso no escalão sénior (de acordo com as 
etapas propostas por Bloom, 1985). Foram entrevistados 14 atletas 
pertencentes a uma geração de maior sucesso (M=4; F=4) e a uma geração de 
menor sucesso (M=2; F=4). Concluímos que a percepção dos/das atletas das 
gerações analisadas sobre as variáveis em estudo são diferentes. As 
oportunidades de desenvolvimento dos/das atletas jovens devem ser 
oferecidas pelos pais, clubes, associações e federações, e os progressos 
destes monitorizados continuamente, antes de qualquer processo de seleção 
ou eliminação. Parece também ser decisivo que as organizações locais, 
regionais e nacionais sejam proactivas em fazer coincidir atletas com talento 
com treinadores competentes uma vez que a probabilidade deste encontro 
acontecer parece ter mais a ver com a sorte do que com o planeamento efetivo 
da carreira desportiva de um/a jovem talento nesta modalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ATLETAS DE ELITE; GERAÇÕES; CARREIRA DESPORTIVA; 
DESPORTOS COLETIVOS; ANDEBOL; DESENVOLVIMENTO DO TALENTO 
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research was to study the sports career of elite 
handball players, trying to understand to wha extend the relative age effect 
(RAE), the coaches, the family and friends differentiate the success rates of 
some generations. In this context, in the first study we seek to understand to 
what extent handball players selected to the handball national teams in the 
early stages of their training are again selected to represent the national team at 
the senior level. The sample was composed of 502 athletes (a total of 287 men 
[M] and 215 women [F]), born between 1970 and 1985, who participated at 
least once in national teams competitions between the 1986/1987 and 
2010/2011 sports seasons. The main results allowed us to verify that only one 
third of the male athletes (M: 33%) and less than a quarter of the female 
athletes (F: 23%) who participated in youth national teams were selected to 
represent the senior national team. In the second study we divided the sample 
into eight cohorts (C) of each gender, each of them with athletes born in two 
consecutive years and we compared them regarding the probability of an 
athlete selected to participate in youth national teams being again selected to 
represent the senior team. We concluded that the percentage of male athletes 
who participated in the Under17 category and who were again selected to 
represent the senior team varies between 100% (M: C7) and 13 % (M: C8). The 
female gender showed a variation between 43% (F: C4) and 8% (F: C8). In the 
third study, using the same sample of the previous study, we seek to analyse if 
the prevalence of the RAE in athletes selected to the different national team 
levels, according to the year and the trimester of birth is similar when we study 
various generations simultaneously or in independent cohorts. The results 
clearly showed that the RAE varies according to the studied cohort in all 
analysis carried out. In the last two studies our objective was to understand the 
way athletes belonging to generations with different levels of success (identified 
in the previous studies) perceived: i) the characteristics of club coaches and 
national teams coaches (article four); ii) the influence of the significant others 
(article five) on the different stages of the sports careers of athletes belonging to 
generations with different success rates at the senior level (according to the 
stages proposed by Bloom, 1985). Based on the interview protocol of Gould et 
al. (2002), 14 athletes belonging to a more successful generation (M=4; F=4) 
and to a less successful generation (M=2; F=4) were interviewed. We 
concluded that the way athletes belonging to the analysed generations 
perceived the variables under study are different. Development opportunities for 
young athletes should be provided by parents, clubs, associations and 
federations, and progress of athletes should be continuously monitored, before 
any selection or elimination process. It is also decisive that local, regional and 
national organisations are proactive in making coincide talented athletes with 
competent coaches since the probability of this match happening has more to 
do with luck than with effective planning of the sports career of a young talented 
athlete in this sport. 
 
KEYWORDS: ELITE ATHLETES. GENERATIONS. SPORTS CAREER. TEAM 
SPORTS. HANDBALL. TALENT DEVELOPMENT. 
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A procura por um modelo de seleção e desenvolvimento de jovens com 

potencial para atingirem níveis de excelência numa modalidade desportiva tem 

dominado a atenção de treinadores e investigadores nos últimos quarenta 

anos. Desde os anos 70, o sucesso internacional dos sistemas desportivos do 

ex-bloco de leste baseava-se em modelos de seleção e desenvolvimento de 

talentos que rapidamente foram copiados e adaptados em diversas nações. A 

vitória tornou-se um imperativo na nossa sociedade, e federações, clubes, 

associações regionais, treinadores, dirigentes e pais anseiam pelo próximo 

talento que lhes garanta a glória tanto a nível nacional como internacional. Este 

sucesso, que se converte em “estatuto”, é a moeda de troca para os interesses 

políticos, sociais e económicos. A investigação científica cedo se interessou 

pelo estudo desta temática, procurando perceber os constrangimentos, 

contextos e fatores individuais que contribuem para o sucesso, tendo como 

resultado a descrição dos primeiros modelos de desenvolvimento da excelência 

no desporto a partir dos anos 80 (Bloom, 1985; Ericsson, Krampe, & Tesch-

Römer, 1993). A publicação de artigos neste âmbito tem sido constante, e 

encontramos diversos modelos teóricos explicativos do processo de 

identificação e desenvolvimento da excelência que corroboram a importância 

atual deste tema (Schorer, Baker, Lotz, & Büsch, 2010). Todavia, apesar de se 

registar um aumento exponencial do conhecimento neste domínio, os 

problemas, na sua maioria, mantêm-se principalmente nas modalidades 

desportivas coletivas: i) a identificação precoce de um jovem talento parece 

não garantir que esse atleta progrida até à excelência, e, da mesma forma, 

nem sempre os atletas que alcançam os mais elevados níveis de desempenho 

e sucesso começaram por ser identificados como jovens talentos nas etapas 

iniciais do seu percurso (Barreiros, Côté, & Fonseca, 2012; Barreiros & 

Fonseca, 2012; Brito, Fonseca, & Rolim, 2004; Durand-Bush & Salmela, 2001; 

Ibáñez, Sáenz-López, Giménez, & García, 2010; Régnier, Salmela, & Russell, 

1993; Vayens, Gullich, Warr, & Philippaerts, 2009) e; ii) a identificação dos 

fatores que determinam o sucesso de alguns atletas, e da forma como estes se 

relacionam nas diferentes etapas das suas carreiras desportivas (Allen & 

Hodge, 2006; Gould, Dieffenbach, & Moffett, 2002; Greenleaf, Gould, & 
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Dieffenbach, 2001; Gurland & Grolnick, 2005; Ullrich-French & Smith, 2006; 

Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2005). 

 A presente tese focou-se nestes dois problemas no âmbito dos 

desportos coletivos. Se em termos internacionais a investigação desenvolvida 

nesta área registou um aumento considerável, em termos nacionais a literatura 

é ainda muito escassa (Barreiros, 2012; Coutinho, Mesquita, Fonseca, & De 

Martin-Silva, 2014). No que diz respeito ao andebol, os estudos sobre os 

programas de identificação e desenvolvimento de jovens talentos são escassos 

ou inexistentes e têm sido feitas analogias com estudos de outras modalidades 

(Schorer, Cobley, Büsch, Brãutigam, & Baker, 2009). Assim sendo o tema 

deste trabalho será analisado e discutido no contexto desta modalidade 

desportiva. 

Neste contexto, foram equacionados os seguintes problemas 

relacionados com a progressão na carreira dos andebolistas de elite 

portugueses: 

1) Que percentagem de andebolistas convocados/as para representar as 

seleções nacionais nas etapas iniciais da sua formação voltaram a representar 

a seleção nacional enquanto seniores? Essas percentagens são iguais entre 

géneros?  

2) Há diferenças, nessas percentagens, se analisarmos a amostra na 

sua globalidade ou se estudarmos por coortes de atletas nascidos em dois 

anos consecutivos, de acordo com a organização dos grupos nas seleções? 

 3) Analisando a carreira desportiva de gerações de atletas que durante a 

sua formação obtiveram o mesmo sucesso, mas que, quando alcançaram a 

idade de seniores obtiveram níveis de sucesso distintos, é possível se o efeito 

da idade relativa, os treinadores, a família e os amigos, os diferenciam? Essas 

diferenças são iguais entre géneros? 

 

 Com base nestas questões, este estudo teve como objetivo principal 

investigar o desenvolvimento da carreira desportiva de andebolistas de elite. 

Tentámos compreender: i) se existe uma continuidade na convocatória dos/das 

atletas ao longo dos diversos escalões das seleções nacionais; ii) e em que 
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medida o efeito da idade relativa, os treinadores, a família e os amigos se 

relacionam com os diferentes níveis de sucesso obtido no escalão sénior por 

algumas gerações que durante os escalões de formação das seleções 

nacionais tiveram êxitos semelhantes. Para tal, foram estipulados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) compreender em que medida os/as andebolistas convocados/as para as 

seleções nacionais de andebol nas etapas iniciais da sua formação 

voltam a representar a seleção nacional quando seniores. 

b) comparar coortes de gerações consecutivas de andebolistas de elite 

portugueses, ao longo de mais de duas décadas, relativamente à 

probabilidade de um/a atleta convocado/a para participar nas seleções 

jovens ser novamente convocado/a para a equipa sénior. 

c) analisar se a prevalência do efeito da idade relativa nos/nas atletas 

convocados/as para os diferentes escalões das seleções nacionais, em 

função do ano e do trimestre de nascimento, é semelhante quando 

estudamos várias gerações em simultâneo ou em coortes 

independentes. 

d) perceber qual a perceção de andebolistas de elite pertencentes a 

gerações com sucessos diferenciados, sobre: i) as características dos 

treinadores dos clubes e dos selecionadores nacionais que foram 

decisivos nas suas carreiras desportivas; ii) se essas características são 

idênticas nas diferentes etapas das suas carreiras. 

e) comparar a influência de pais, irmãos e amigos na carreira desportiva de 

atletas de elite de uma modalidade coletiva, que durante as primeiras 

fases da carreira desportiva tiveram níveis de sucesso idênticos, mas 

com sucessos distintos na seleção sénior. 

 

Esta dissertação foi construída a partir da investigação científica no 

âmbito da Psicologia do Desporto e da Metodologia do Treino Desportivo e 

pretendeu contribuir para o conhecimento já existente no âmbito da carreira 

desportiva de atletas de elite, o qual se revela ainda muito escasso no que 

respeita às modalidades desportivas coletivas e em particular ao andebol. 



	   5 

 

Estrutura da Dissertação 
Para alcançar o objetivo supramencionado, esta tese foi desenhada com 

um conjunto de artigos que responderão às questões de investigação. Todos 

os artigos foram escritos para serem publicados individualmente pelo que 

poderá haver alguma repetição em capítulos como a introdução e a 

metodologia. Este facto resulta da amostra, instrumentos e procedimentos 

serem semelhantes entre alguns artigos. Todos os artigos estão, no entanto 

interligados, de acordo com a estrutura lógica planeada para esta tese, e de 

forma a alcançar o objetivo definido.  

Desta forma a tese foi organizada em quatro Capítulos distintos, 

conforme explicamos de seguida:  

 

A introdução geral sistematiza de forma sintética o estado da arte e 

justifica a relevância do tema em estudo. Além disso são ainda identificadas as 

questões de investigação, o objetivo central, e os objetivos específicos da tese. 

 

No Capítulo I explorámos o estado atual do conhecimento no âmbito da 

preparação desportiva a longo prazo, da identificação e seleção de talentos, e 

ainda do desenvolvimento da excelência no desporto. Este capítulo foi 

desenvolvido tendo em conta o contexto histórico dos temas em análise, e dos 

estudos publicados recentemente. Foi nosso propósito identificar as lacunas na 

literatura e compreender a direção atual da investigação que nos permitiu o 

desenvolvimento dos estudos empíricos subsequentes. 

 

O Capítulo II e III integram a componente empírica da dissertação. O 

Capítulo II comporta os dois artigos referentes ao estudo da progressão da 

carreira de andebolistas de elite.  

O primeiro estudo empírico intitula-se “Será que os/as internacionais 

jovens voltam a sê-lo nos seniores? Um estudo centrado no andebol português 

ao longo de mais de duas décadas” e pretende compreender em que medida 

os/as andebolistas convocados/as para as seleções nacionais de andebol nas 
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etapas iniciais da sua formação voltam a representar a seleção nacional 

quando seniores. A análise de todos/as os/as atletas convocados/as para 

competir nas seleções nacionais (n=502) serve de base de estudo a um artigo 

cujos resultados nos permitem obter os primeiros dados no andebol 

relativamente ao aproveitamento dos atletas nas seleções nacionais. 

O segundo artigo empírico tem o título “A progressão dos andebolistas 

de elite nas diversas categorias das seleções nacionais de Portugal. Um estudo 

comparativo de oito coortes entre a época 1986/1987 e 2010/2011”. Utilizando 

a mesma amostra do estudo anterior mas dividida em oito coortes de cada 

género, cada uma com atletas nascidos em dois anos consecutivos, pretende-

se comparar as coortes de gerações consecutivas, relativamente à 

probabilidade de um/a atleta convocado/a para participar nas seleções jovens, 

ser novamente convocado/a para a equipa sénior. A comparação entre coortes 

traduz a principal novidade deste artigo. Para além de nos fornecer uma visão 

mais particular da eficácia do aproveitamento dos atletas nas seleções 

nacionais, a informação resultante deste estudo vai permitir identificar a 

amostra a estudar nos artigos seguintes, particularmente os de carácter 

qualitativo.  

 

O Capítulo III é constituído pelos três artigos referentes à tentativa de 

compreensão da multidimensionalidade do talento nos desportos coletivos. 

  

O terceiro artigo intitula-se “The relative age effect in team sport: what if 

we look to it from a different view?” e pretendeu analisar se a prevalência do 

efeito da idade relativa (EIR) - diferença de idades entre indivíduos agrupados 

para um fim ou tarefa particular - nos/nas atletas convocados/as para os 

diferentes escalões das seleções nacionais, em função do ano e do trimestre 

de nascimento é semelhante quando estudamos várias gerações em 

simultâneo ou em coortes independentes. A comparação entre gerações é a 

principal novidade no estudo de uma das variáveis mais reportadas na 

literatura como decisiva no desenvolvimento da carreira desportiva do atleta 

jovem. A análise nos dois géneros permite também um acréscimo importante 
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de conhecimento uma vez que são poucos os estudos efetuados com amostras 

femininas nos desportos coletivos. Com este estudo pretendemos compreender 

se o EIR existe, se se verifica em todas as coortes e se os resultados são 

semelhantes entre géneros, ampliando assim o conhecimento disponível nesta 

área de investigação.  

 

O quarto artigo denomina-se “Exploring the importance of coaches in the 

development of the sports career in Handball. The perception of athletes from 

higher and lower levels of success” e recorre a entrevistas retrospectivas 

semiestruturadas a 14 atletas pertencentes a uma geração de maior sucesso e 

a uma geração de menor sucesso, de acordo com os resultados obtidos no 

estudo dois. O objetivo deste estudo prende-se com a tentativa da 

compreensão da importância dos treinadores na carreira desportiva de atletas 

que apesar de terem vivenciado o mesmo sucesso durante a sua participação 

nas seleções jovens, obtiveram sucessos diferenciados nos anos posteriores. A 

análise da carreira desportiva de atletas de elite numa modalidade coletiva e a 

comparação entre géneros traduz as principais novidades e pretende identificar 

fatores objetivos que possam potenciar a formação de treinadores e ao mesmo 

tempo elucidar os dirigentes desportivos quanto às características a procurar 

num treinador ou selecionador. 

 

O quinto artigo tem como título “The development of an elite sports 

career and the influence of the significant others: a study based on elite 

handball players with different success rates”, e permite complementar o artigo 

anterior, uma vez que de acordo com a literatura, os treinadores e os outros 

significativos são os principais catalisadores do sucesso do desenvolvimento 

da excelência num atleta jovem. Utilizando a mesma amostra do estudo 

anterior, este artigo permite-nos compreender a diferença da influência dos 

outros significativos em gerações de maior e menor sucesso. Analisando mais 

uma vez os resultados nos dois géneros, este estudo ampliará o conhecimento 

neste âmbito nos desportos coletivos e em particular no andebol. 
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O Capítulo IV integra as considerações finais, fundamentadas nas 

conclusões parcelares dos estudos empíricos realizados. Neste sentido realiza-

se uma perspectiva do novo estado do conhecimento nesta área, relacionando 

os contributos particulares de cada estudo efetuado, integrando-os e pesando 

as suas influências conjuntas. Avançamos ainda com as diversas 

possibilidades de aplicação prática deste estudo de investigação, 

particularmente direcionadas para a potenciação dos cursos de formação de 

treinadores nos desportos coletivos, e ainda para a construção de programas 

de identificação e desenvolvimento de talentos no andebol. 
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Revisão da literatura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   10 

1. A preparação desportiva a longo prazo 
O desporto caracteriza-se por ser um sistema dinâmico composto por 

diversos fatores que se interrelacionam na procura constante do sucesso do 

atleta ou das equipas. Na sociedade atual a vitória tornou-se assim um 

imperativo e parece ser a âncora dos interesses políticos, sociais e 

económicos, nacionais e internacionais, que apoiam e determinam os sistemas 

desportivos.  

Frequentemente federações, clubes, associações regionais, treinadores, 

dirigentes e ainda pais anseiam pelo próximo talento que lhes garanta essa 

vitória, i.e., o sucesso nacional e internacional. Este sucesso transforma-se em 

“estatuto”, e encoraja a participação de novas crianças na modalidade, 

justificando assim novos investimentos.  

Apesar de muitas vezes não parecer eficaz, a investigação tem tentado 

circunscrever os princípios pedagógicos, biológicos e metodológicos onde a 

prática desportiva de crianças e jovens se deve apoiar, e independentemente 

dos resultados obtidos, é unânime a noção de que: “não existe um atalho para 

o sucesso da preparação no desporto” (Balyi & Hamilton, 2004). Nos desportos 

coletivos a duração da preparação desportiva ocorre em média durante 10 a 12 

anos, tendo o seu início por volta dos 8 -10 anos de idade (Bompa, 1987, 2000; 

Manso, Granell, Girón, & Abella, 2003). Assim, torna-se necessário que este 

processo de treino seja devidamente planeado a longo prazo em função de 

diversos fatores, nomeadamente: i) da estrutura competitiva da modalidade; ii) 

das características de aptidão física da modalidade; iii) das características 

inatas do jovem e; iv) do ritmo de desenvolvimento maturacional do atleta (Filin, 

1996; Platonov, 1997; Weineck, 1986). Os fatores atrás identificados 

determinam também a organização dos atletas por grupos de idade e, 

consequentemente, a existência de diversos escalões, devidamente 

identificados e aceites por todos os treinadores e investigadores. Assume-se 

portanto que a preparação desportiva a longo prazo (PDLP) é um fator 

determinante no quadro do processo de formação de jovens desportistas 

(Ferreira, 2000). Este é portanto um tema de investigação atual, e distintos 

autores reportam que apesar da existência de vários estudos nas últimas 
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décadas o conhecimento é ainda frágil no que respeita à adequação das 

etapas de preparação desportiva, ao desenvolvimento e características da 

criança e do jovem (Côté, Baker, & Abernethy, 2003; Marques & Oliveira, 2001; 

Silva, Fernandes, & Celani, 2001). 

Como tal, decidimos, numa primeira fase procurar analisar o 

conhecimento disponível na literatura sobre a PDLD da carreira dos atletas, 

construindo assim o necessário enquadramento conceptual para a pesquisa 

que nos propusemos realizar. Numa segunda fase abordaremos a 

característica multidimensional do desenvolvimento do talento no desporto, 

procurando pesquisar as temáticas que decorrem da investigação sobre as 

variáveis que influenciam a carreira desportiva de um jovem atleta de elite.  

 

1.1. A carreira desportiva 
A preparação a longo prazo pressupõe a necessidade de planear as 

cargas e tipos de trabalho adequados através de determinadas etapas 

significativas no desenvolvimento do desportista. Objetivamente, nas etapas de 

treino de jovens é impossível desenvolver uma estrutura de planeamento fixa. 

A diversidade de objetivos, tarefas e condições assim como as transformações 

que se produzem no organismo do jovem desportista, devidas a processos de 

crescimento, maturação e adaptação têm uma amplitude e importância tal, que 

não permitem construir ciclos de treino plurianuais que repitam a sua estrutura 

fundamental. É indiscutível que um programa de treino bem organizado e 

planeado durante vários anos permite alcançar resultados desportivos de alto 

nível a longo prazo (Bompa, 1987; Marques, 1993), sendo que o tipo de 

modalidade em que o atleta está inserido determina o número de etapas que 

caracterizam este planeamento. Segundo Balyi (2003) as modalidades 

desportivas podem ser divididas em desportos de especialização precoce ou 

de especialização tardia. Os desportos de exatidão (e.g. ginástica desportiva, 

ginástica rítmica, patinagem artística) onde a execução técnica é o conteúdo 

essencial do treino, requerem uma especialização precoce caracterizando-se 

por isso, por um menor número de etapas durante o desenvolvimento a longo 

prazo. Nas modalidades de estrutura complexa, (e.g. desportos coletivos, 
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desportos de luta, atletismo, ciclismo), é necessário o domínio de várias 

técnicas diferenciadas, executadas sob uma grande precisão do movimento, 

com um intenso uso da força e simultaneamente com uma elevada economia 

de esforço. Nestes casos a abordagem do treino inicial deve ser mais 

generalizada, e a enfâse do treino deve ser no desenvolvimento motor geral e 

multilateral, requerendo portanto mais tempo, e consequentemente maior 

número de etapas na PDLP destes atletas. 

Existem diversas designações para caracterizar as etapas ou fases que 

compõem a PDLP (Bompa, 2000; Platonov, 1997). Estas designações nem 

sempre são concordantes mas, na sua generalidade, a carreira desportiva de 

um jovem assenta em três grandes etapas: iniciação, especialização inicial; 

especialização aprofundada (Barbanti, 1997; Bompa, 2000; Filin, 1996; Harre, 

1982; Lima, 1988; Marques, 1993; Martin, 1999; Matvéiev, 1991; Weineck, 

1986; Zakharov, 1992). Estas etapas têm uma duração média de dois a três 

anos, diminuindo à medida que os atletas se especializam (Platonov, 1997). A 

duração das etapas é semelhante entre modalidade desportivas diferentes, 

mas a idade em que estas ocorrem é completamente diferente.  

Um dos principais autores neste âmbito (Bompa, 1987, 2000), dividiu em 

duas fases principais a PDLP: o treino geral e o treino especializado. 

Estabelecendo a idade aproximada para o início da prática desportiva em 

função do tipo de modalidade (e.g. ginástica feminina: 6-8 anos; basquetebol: 

10-12 anos), o autor subdivide a primeira etapa em: i) iniciação (6-10 anos) e ii) 

especialização inicial (11-14 anos). A etapa de iniciação tem como objetivo 

formar as bases de preparação desportiva geral sob as quais se poderá aplicar 

o treino das etapas subsequentes. Os objetivos são prioritariamente educativos 

e formativos com caráter lúdico, multilateral e adaptado ao desenvolvimento 

físico, cognitivo e emocional da criança. Na etapa de especialização inicial 

procura-se o desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas, 

dos fundamentos técnicos e táticos das modalidades que permitam uma 

evolução gradual da capacidade física e emocional do atleta na modalidade 

escolhida. As competições devem surgir no final desta etapa com objetivos de 

aperfeiçoamento e motivação para o atleta. Na última etapa, de especialização 
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aprofundada, pretende-se desenvolver a performance do atleta, de forma a 

permitir que este alcance os níveis de rendimento necessários para obter 

sucesso nas etapas seniores (Bompa, 2000).  

A realidade aponta então para a necessidade de um tempo prolongado 

de treino para alcançar o alto rendimento. Mas, na prática, a necessidade de 

alcançar o alto rendimento nas melhores condições para a obtenção de 

resultados, e a falta de recursos financeiros para apoiar todos os atletas que 

praticam as modalidades, implica que se crie estratégias para encurtar a 

duração do processo. Ou seja, é necessário decidir o mais cedo possível quem 

são os atletas com potencial para alcançar os tão ambicionados resultados. 

Serão nesses, que clubes, federações, associações regionais, dirigentes, 

treinadores e pais apostarão todos os seus recursos. Desta forma, para além 

da eficácia do processo de planeamento do treino a longo prazo (Bloomfield, 

Blanksby, & Ackland, 1990; Marques, 1993; Pereira, Faro, Stotlar, & Fonseca, 

2014), há outro fator com importância decisiva para alcançar a excelência 

desportiva, a identificação dos jovens mais dotados para a prática de 

determinada modalidade desportiva (Balyi, 2005; Volossovitch, 2003). 

 

1.2 O talento desportivo 
Do grego «tálanton», ou, pelo latim «talentu-», a definição de talento não 

é novidade na literatura da especialidade. No Dicionário de Língua Portuguesa 

(2011), define-se como: i) conjunto de aptidões, naturais ou adquiridas, que 

condicionam o êxito em determinada atividade; ii) nível superior de certas 

capacidades particularmente valorizadas; iii) grande inteligência; agudeza de 

espírito; iv) engenho; habilidade; ou iv) pessoa que sobressai pela aptidão 

excecional para determinada atividade. 

  Na área do desporto, é ainda possível distinguir diferentes tipo de 

talento: i) talento motor – como o Indivíduo com capacidade de adquirir 

rapidamente diferentes habilidades motoras (e.g. correr, saltar, lançar, 

pontapear); ii) talento desportivo – jovem com elevada capacidade de 

adaptação a novas situações; criatividade e grande capacidade de resolução 

de problemas; domínio notável das habilidades motoras básicas e específicas; 
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iii) talento desportivo específico – jovem com elevadas capacidades 

condicionais (força, resistência, velocidade e flexibilidade) e coordenativas 

(ritmo, equilíbrio, diferenciação cinestésica, orientação espacial e reação) para 

a prática de modalidades desportivas específicas (Marques, 1991). 

Tendo em conta esta definição do talento e em particular o contexto do 

talento no desporto facilmente percebemos que a performance de um indivíduo 

resulta da interação entre fatores internos – hereditários, e externos – 

condições do envolvimento (para revisão detalhada ler Baker & Horton, 2004 e 

Davids & Baker, 2007). Na investigação atual a noção clássica de “talento” 

associada a um conjunto de capacidades inerentes ao sujeito, está assim a ser 

substituída pela possibilidade de adquirir competências únicas através da 

prática sustentada e estruturada (Garganta, 2007; Gladwell, 2008). Segundo os 

autores, talentos são aqueles a quem foram dadas oportunidades e tiveram a 

energia e a inteligência para as saberem aproveitar. Obviamente que nem a 

todos são concedidas oportunidades, estas são fundamentalmente concedidas 

àqueles que demonstram um nível de predisposição física e psíquica para 

alcançar uma performance elevada numa determinada modalidade desportiva 

(Blanco, 2004). A discussão entre a contribuição da genética e do contexto 

parece na investigação atual desprovida de sentido. Segundo, Pereira et al. 

(2014), entende-se como desajustadamente radical qualquer posição de mútua 

exclusão, acerca da influência que cada um dos fatores pode ter no sucesso de 

um atleta de elite. Tornando-se inútil esta controvérsia, é necessário aceitar a 

influência repartida entre ambos os fatores. Até porque sendo o organismo 

humano altamente complexo e dinâmico, a capacidade de performance de um 

Individuo é influenciada por uma diversidade de aspetos: morfológicos (altura, 

peso, composição corporal), fisiológicos (sistema neuromuscular, sistema 

nervoso), bioquímicos (metabolismo, processos aeróbios e anaeróbios), 

psicológicos (personalidade, emoções), sociais (família, pares, envolvimento), 

motores (capacidades condicionais e coordenativas). Esta realidade torna 

assim muito difícil a tarefa dos responsáveis federativos e dos treinadores no 

reconhecimento dos jovens mais aptos ou potencialmente mais capazes para 

alcançar o alto rendimento em determinada modalidade. 
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Reconhecendo esta dificuldade, os investigadores têm-se debruçado 

sobre a problemática de qualificação da prática durante os anos de formação 

desportiva, refletindo e debatendo de forma intensa nas últimas décadas (e.g. 

Baker & Horton, 2004; Côté, Baker, & Abernethy, 2003; Barreiros et al., 2012; 

Marques & Oliveira, 2001). Verifica-se assim que é condição fundamental que, 

para aceder à excelência no desporto de competição, é necessário a 

identificação dos jovens certos, com potencial para alcançar um nível elevado 

de perfecionismo desportivo alicerçado num processo completo de 

especialização (Manso et al., 2003; Massuça, 2010). Na prática traduz-se num 

investimento elevado por parte das Federações Nacionais e alguns clubes 

desportivos em inúmeros recursos e esforços para identificar cada vez mais 

cedo jovens atletas com capacidades excecionais para a prática de uma 

modalidade. 

Apesar da investigação neste âmbito, os modelos de identificação de 

talentos desenvolvidos e aplicados ao longo dos últimos quarenta anos (ver 

Tabela 1), apoiam-se muito na experiência e no conhecimento empírico dos 

treinadores, em orientações pedagógicas e normativas, e menos do que seria 

desejável na explicação científica (Adegbesan, Mokgwthi, Mokgothu, 

Omolawon, Ammah, & Oladipo, 2010; Christensen, Laursen, & Sorensen, 2011; 

Vayens et al., 2009). Estes modelos, utilizavam processos científicos com o 

objetivo de identificar e selecionar talentos para a prática de determinada 

modalidade desportiva. Os modelos mais conhecidos e que demonstram um 

aparente sucesso dos seus sistemas desportivos foram os do ex-bloco de 

Leste, nomeadamente de países como a ex-república Democrática Alemã, a 

Roménia, a ex-Jugoslávia e a ex-URSS (Malina & Cumming, 2003; Marques, 

1993), o que levou a que diversos países adotassem, com algumas 

adaptações, grande parte dos procedimentos de desenvolvimento desportivo 

daquelas potências. Todos estes modelos de identificação e seleção de 

talentos nos países da Europa de Leste propõem etapas cuja caracterização 

principal se baseia nas atividades de prática às quais os indivíduos se dedicam, 

incluindo avaliações das características físicas e comportamentais gerais, 
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requisitos motores e comportamentais específicos de acordo com a modalidade 

desportiva.  

 
Tabela 1: Modelos processuais e de laboratório de seleção e identificação de 

talentos no desporto. 

MODELOS PROCESSUAIS 

O’bed (1975, 
citado por 
Torres, 1998) 

1ª etapa: Avaliar os jovens com base numa bateria de testes 
morfológicos, fisiológicos, psicológicos e de performance. 

2ª etapa: Corrigir os resultados com um índice de 
desenvolvimento que tenha em conta a idade biológica do 
jovem. 

3ª etapa:Verificar a resposta do jovem num período curto de 
treino. 

4ª etapa: Avaliar a história familiar quanto à altura, prática 
desportiva, etc. 

5ª etapa: Utilizar um modelo de análise de regressão múltipla 
para fazer predições, utilizando os dados resultantes das 
quatro primeiras etapas. 

Gimbel (1976) 1ª etapa: Identificar os fatores determinantes da performance 
entre as variáveis morfológicas, físicas e psicológicas para o 
maior número possível de desportos. 

2ª etapa: Realizar um teste de admissão aos jovens nas escolas, 
de acordo com os seus resultados e os dados disponíveis da 
etapa anterior. Orientá-los para um programa de treino no 
desportos onde eles se enquadram melhor. 

3ª etapa: Durante os 12 a 24 meses de duração do programa de 
treino, deve-se administrar regularmente testes de controlo 
para seguir a evolução individual dos jovens. Os abandonos 
que se possam verificar são entendidos como parte do 
processo de seleção natural perante as exigências 
psicológicas do treino. 

4ª etapa: No final do programa de instrução realiza-se um 
prognóstico sobre as probabilidades do jovem atleta alcançar 
um elevado nível de performance na sua modalidade. Baseado 
no resultado prognóstico o atleta deve ser encaminhado para o 
programa de treino intensivo no seu clube. 

Jones & 
Watson (1977, 
citado por 
Blanco, 2004) 

1ª etapa: Determinar a performance prevista. 
2ª etapa: Eleger as medidas que representam essa performance. 
3ª etapa: Eleger preditores da performance e avaliá-los. 
4ª etapa: Aplicar os resultados. 
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Modelo de 
Harre (1978, 
citado por 
Harre, 1982) 

         Baseia-se na ideia de que a avaliação da capacidade e do 
potencial dos jovens só pode ser realizada através do treino. O 
autor propõe vários momentos de treino com o maior número 
de jovens possível de forma a permitir reconhecer o seu 
potencial.  

 

Quatro regras: 
1ª regra: A deteção deve-se realizar por etapas. Primeira etapa 

de identificação dos jovens com capacidade atlética geral e 
uma segunda etapa onde se identificam as habilidades 
específicas de determinada modalidade. 

2ª regra: Na deteção devem eleger-se os fatores de performance 
relacionados com a hereditariedade. 

3ª regra: Na avaliação deve ser tido em conta o desenvolvimento 
biológico. 

4ª regra: Para além dos fatores físicos, deve-se valorizar também 
os fatores psicológicos e sociais. 

Montpetic & 
Cazorla (1982) 

         Baseado no modelo de Gimbel (1976), os autores 
acrescentam diversas variáveis ao perfil morfológico e 
fisiológico dos atletas. Sugerem o estabelecimento do “perfil de 
nadador de alto nível” e o uso de índices de estabilidade e 
taxas de desenvolvimento das variáveis estudadas. 

Modelo de 
Havlicek, 
Komadel, 
Komarik & 
Simkova 
(1982, citado 
por Blanco, 
2004) 

Modelo semelhante ao de Harre (1982), baseado em 9 princípios: 
1º identificação do talento numa modalidade específica.  
2º identificação dos jovens na escola; especialização por tipos de 

desportos; e determinação sobre a probabilidade de alcançar 
performance elevadas.  

3º especialização inicial por área.  
4º os indicadores de seleção devem ter uma forte influência das 

condições genéticas, mas tendo sempre em consideração o 
contexto e a possibilidade de evoluir.   

5º avaliação multidimensional.  
6º deve existir uma hierarquia de fatores preditivos: i) fatores 

estáveis e não compensatórios, e.g. altura; ii) fatores mais 
estáveis e compensatórios, e.g. flexibilidade; iii) fatores 
instáveis e compensatórios, e.g. motivação. 

7º a identificação do talento deve ser feito de forma humanista. 
8º a identificação do talento deve ser devidamente planeada e 

estruturada, e continuamente avaliada. 
9º o desenvolvimento de atletas com potencial deve ser a 

prioridade. 

Modelo de 
Dreke (1982, 
citado por 
Sampaio,1996) 

1ª etapa (pré-seleção): Realização de testes e provas 
considerando as seguintes variáveis: a saúde, o perfil 
académico, o contexto social, o somatótipo e a agilidade. 

2ª etapa: (verificação): O somatótipo é comparado com as 
características dos diferentes desportos. Aplicam-se testes 
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gerais. 
3ª etapa (deteção propriamente dita): Os jovens são submetidos 

a um curto período de treino, no decorrer do qual são 
avaliados na sua performance e na adaptação psicológica ao 
treino. 

Bompa (1987) 1ª fase: Idades muito jovens (3-8 anos). Avaliação médica sobre 
a saúde e o desenvolvimento motor geral da criança. Objetivo 
é revelar todos os problemas de ordem física e orgânica ou 
doença latente. 

2ª fase: Ginástica, patinagem e natação - 9-10 anos; desportos 
coletivos - 10-15 anos (raparigas); 10-17 anos (rapazes).    
Representa a fase de seleção mais importante e aplica-se aos 
adolescentes que participam no treino organizado. Os atletas 
são submetidos a exames biométricos e funcionais e a testes 
psicológicos. 

3ª fase: Compreende os candidatos das equipas nacionais. Esta 
fase deve ser fiável e diretamente relacionada com as 
características da modalidade. Deve-se avaliar a saúde, a 
adaptação fisiológica ao treino e à competição, à sua 
capacidade de lidar com a ansiedade e o seu potencial.  

        Os resultados devem ser analisados tendo em conta os 
perfis fisiológicos e morfológicos dos atletas de elite. 

Nadori (1991) 1ª Etapa (Geral). Bateria de testes (forca dinâmica e estática, 
coordenação, velocidade, flexibilidade, estrutura corporal, 
etc..). 

2ª Etapa (Semiespecífica). Avaliação dos progressos. Testes de 
capacidades motoras (corrida de 30 metros, força abdominal, 
flexibilidade e resistência anaeróbia). 

3ª Etapa (Específica). Desenvolve-se as qualidades específicas 
da modalidade escolhida. 

Modelo de 
Volossovitch 
(2000) 

1ª Etapa (Seleção Preliminar): Idade ideal para o início do treino 
na modalidade, de acordo com a literatura. Deteção/exclusão 
de jovens que não apresentam qualquer propensão para a 
modalidade em causa. Deve dedicar-se especial atenção às 
características psicossociais do jovem e ao contexto social. 

2ª Etapa (Seleção Prognóstica): Pressupõe a prática desportiva 
de pelo menos um ano. Objetivo é confirmar a 
correspondência das características e capacidade do jovem às 
exigências da modalidade escolhida. 

3ª etapa (Seleção Orientada): Especialização do atleta numa 
modalidade ou num posto específico. Avaliar a 
correspondência entre as características e capacidades 
individuais do atleta e as exigências específicas da modalidade 
desportiva. Nesta etapa já é possível prever com alto grau de 
probabilidade o futuro desportivo do praticante. 

4ª etapa (Seleção Especializada): Comprovar a possibilidade do 
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desportista atingir altas prestações desportivas suportando 
cargas intensas de treino e de competição.  

5ª etapa (Seleção de Elite): Identificação dos atletas com 
potencial para atingir o mais alto nível de rendimento. 
Avaliação das capacidades físicas e psicológicas individuais. 

 

MODELOS DE LABORATÓRIO 

Modelo  da ex- 
URSS 
(citado por 
Blanco, 2004) 

Etapas do processo de deteção de talentos: 
1ª etapa (Seleção Inicial: 8-10 anos): Avaliação realizada pelos 

professores de educação física que são treinados para 
identificar talentos. Baseia-se em observações gerais (peso, 
altura, velocidade, resistência, capacidade de trabalho, 
potencia, etc.). 

2ª etapa (Seleção preliminar: 10-12 anos): Avaliação do ritmo de 
melhoria da capacidade física e dos testes de rendimento 
especifico. Têm em conta a idade biológica, o ritmo de 
crescimento e as características psicológicas. Os atletas 
eliminados são reavaliados um ano mais tarde (prevenir falsos 
negativos). Os selecionados são encaminhados para equipas 
de elite sem especialização desportiva. 

3ª etapa (Seleção final: 11-13 anos raparigas; 13/14 anos 
rapazes). Avaliação dos fatores de rendimento específicos de 
cada modalidade. Esta fase dura cerca de 6 anos com 
avaliações consecutivas. 

Modelo da 
República 
Democrática 
Alemã (citado 
por Sampaio, 
1996) 

1ª etapa (seleção de crianças não treinadas). Avaliação de 
crianças no desporto escolar, analisando fatores de 
rendimento diferentes. Encaminham-se as crianças para o 
início do treino formal.  

2ª etapa (seleção de crianças inseridas no treino, 9-11 anos). 
Escolha das crianças com rendimento escolar positivo. Treino 
geral, de base a qualquer modalidade desportiva, 3 a 4 vezes 
por semana. Competições espaçadas e sem importância. 

3ª etapa (seleção de atletas). Início da especialização desportiva. 
Integração dos jovens em “escolas de desporto”.  

Modelo 
Espanhol 
(Navarro, 
1992) 

1ª etapa (Seleção básica: 8-10 anos). Efetuada na escola nas 
aulas de educação física pelos professores. Avaliação do 
desenvolvimento físico e motor geral. 

2ª etapa (Seleção preliminar: 11-12 anos). Realizada na escola 
nas aulas de educação física e no desporto escolar. Início da 
prática nos clubes ou escolas de desporto. 

3ª etapa (Seleção final: 13-14 anos). Escola de desporto. 
Recrutamento para os programas de treino de elite. Início da 
competição (14 anos). 
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Em paralelo e na tentativa de colmatar a falta de robustez científica dos 

modelos aplicados, houve um claro aumento, de modelos teóricos explicativos 

do processo de identificação e desenvolvimento da excelência igualmente nas 

últimas décadas corroborando a importância deste tema (ver Tabela 2) (Abbott 

& Collins, 2004; Baker, Schorer, Cobley, Bräutigam, & Büsch,  2009).  

Existem na literatura várias revisões dos estudos efetuados sobre os 

modelos teóricos (e.g. Barreiros, Côté, & Fonseca, 2013b; Bruner, Wilson, 

Erickson, & Côté, 2010; Baker, Cobley, & Schorer, 2012; Gulbin, Croser, 

Morley, & Weissensteiner, 2013), pelo que neste estudo apresentaremos 

apenas uma síntese dos modelos explicativos. Estes modelos que se baseiam 

em duas categorias principais: transições da carreira e talento/expertise 

(Barreiros et al., 2013b) representam o conhecimento atual sobre o 

desenvolvimento da carreira desportiva de um atleta desde a infância até à 

idade adulta.  

 

Modelo Checo 
(citado por 
Araújo, 1985) 

1ª Etapa (Seleção fundamental. 1º grau: 6-7 anos). Critérios de 
seleção: Bom estado de saúde, resultados de provas motoras, 
rendimento escolar, informação dos pais.  

2ª Etapa (Seleção fundamental. 2º grau: 10 anos). Recrutamento 
para classes desportivas especializadas. Critérios: bom estado 
de saúde, resultados de provas motoras, rendimento escolar, 
idade biológica, acordo dos pais. 

3ª Etapa (Seleção especializada. 1º grau: 12 anos). 
Recrutamento para centros de treino. Critérios: saúde, 
características morfológicas e fatores de rendimento da 
modalidade, idade biológica; evolução do rendimento 
desportivo, observação direta do professor de educação física 
e treinador, informação dos pais através de questionários.  

4ª Etapa (Seleção especializada. 2º grau: 15-16 anos). 
Recrutamento para os centros de alta competição. Critérios: 
rendimento desportivo geral, bom estado de saúde, controlo 
funcional laboratorial, rendimento desportivo na especialidade, 
qualidades psicológicas, evolução desportiva do percurso nos 
centros de treino, atividade desportiva enquadrada com os 
pais e resultados.  

5ª Etapa (Seleção especializada. 3º grau: 18-19 anos) – 
preparação nos centros de alto competição. Critérios: 
prognóstico do rendimento e potencialidades no futuro, 
qualidades psicológicas, saúde, evolução do rendimento. 
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Tabela 2: Modelos teóricos desenvolvimento da excelência no desporto. 

Autor Tipo de modelo Conceptualização 

Bloom, 1985 Talento/ 
Expertise 
-Modelo de 
desenvolvimento 
da excelência em 
diversos 
domínios 

      O desenvolvimento de atletas de elite está 
dividido em três etapas: i) os anos iniciais, 
quando o atleta adora a modalidade, participa 
por diversão, é livre para explorar e decidir a 
prática formal e recebe fundamentalmente dos 
pais estímulos, orientação, suporte e apoio 
incondicional; ii) os anos intermédios ou anos 
de especialização, caracterizados pela maior 
dedicação em termos de tempo à prática da 
modalidade, pela ajuda de um treinador expert 
que exige ao atleta mais em termos de 
disciplina e trabalho e o planeamento do treino 
é programado para longo prazo no 
desenvolvimento das habilidades específicas da 
modalidade; iii) os anos finais ou anos de elite, 
onde a prática da modalidade e os objetivos a 
que se propôs alcançar são o centro da vida do 
atleta, caraterizando-se por uma dedicação e 
um compromisso total do atleta à modalidade. 

Ericsson, 
Krampe & 
Tesch- 
Römer, 1993 

Talento/ 
Expertise  
- Modelo de 
desenvolvimento 
da excelência em 
diversos 
domínios 

    Baseados na teoria da expertise de Simon e 
Chase (1973), os autores concluíram que a 
diferença de performance entre indivíduos 
(violinistas e pianistas) de níveis de sucesso 
diferentes (top mundial, profissionais e 
amadores) baseava-se na quantidade de horas 
de treino acumuladas. Esta prática inclui 
tarefas, altamente estruturadas que são 
propositadamente planeadas para desenvolver 
o nível de desempenho atual, não sendo 
necessariamente agradáveis. É necessário 
tempo e feedback imediato. 

Stambulova, 
1994 

Carreira/ 
Transições 
(etapas de vida) 

     A autora assume que a carreira desportiva 
de um atleta baseia-se em sete “crises” 
previsíveis. Ela considera os problemas e 
dificuldades que os atletas vão encontrar em 
cada crise e propõe formas de lidar com estes 
problemas: 
1ª O início da especialização na modalidade: 

necessidade de adaptação às exigências da 
modalidade, treinador, grupo e a um novo 
estilo de vida; 
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2ª Transição para o treino intensivo: período 
onde se inicia o trabalho para os resultados; 
objetivos mais difíceis, níveis de treino, 
competição mais elevados; necessário uma 
adaptação física e psicológica. 

3ª Transição do desporto popular (regional) 
para desporto de elite (nacional): diretamente 
relacionada com a etapa seguinte. 

4ª Transição do escalão de juniores para o 
escalão de seniores: para os atletas de elite 
este é o início da fase principal da sua 
carreira desportiva; os objetivos desportivos 
passam a ser os objetivos de vida, e 
consequentemente todo o estilo de vida é em 
função do treino/competição. 

5ª Transição do desporto amador para o 
desporto profissional: adaptação a 
competição com atletas de nível de 
performance idêntico. Início do 
treino/competição com retorno financeiro. 

6ª Transição do topo para o fim da carreira 
desportiva: quando os resultados desportivos 
começam a diminuir (diversas razões, e.g 
lesões, idade, fadiga). 

7ª O final da carreira desportiva: necessidade 
de adaptação a uma nova vida. 

Côté, 1999; 
Côté, & 
Fraser-
Thomas, 
2007 

Talentos/ 
Expertise 
- Modelo de três 
estádios de 
participação 
desportiva 

Anos de diversificação (6 aos 12 anos): Grande 
envolvimento dos pais na atividade 
desportiva.  

Anos de especialização (13 aos 15 anos): 
Diminuição do número de atividades 
extracurriculares e desportivas; compromisso 
com a modalidade; incidentes de vida 
críticos/positivos (experiências positivas com 
treinadores, sucesso); compromisso dos pais 
(disponibilidade de tempo/dinheiro).  

Anos de investimento (16 anos +): 
Compromisso em alcançar o nível de elite; 
pais são a rede de suporte.  

Gagné, 2000, 
2004, 2007 

Modelo 
Diferenciado de 
Sobredotação e 
Talento 

    O processo de desenvolvimento do talento 
está influenciado por diversos fatores que se 
influenciam mutuamente: as habilidades 
naturais numa área específica, o talento 
(competências num campo particular, e.g. 
música, artes, desporto) e quatro fatores 
essenciais: os catalisadores interpessoais (e.g. 
características físicas/mentais), os 
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catalisadores ambientais (e.g. contexto, outros 
significativos, acontecimentos de vida), o 
processo de desenvolvimento do talento (e.g. 
aprendizagem formal e informal), e a sorte. 

Durand-
Bush & 
Salmela, 
2002 

Talento/ 
Expertise 
- Modelo de 
quatro estádios 
de participação 
desportiva 
(baseado no 
modelo de Côté) 

Anos de ensaio: Desenvolvimento de 
características pessoais e físicas; 
envolvimento em diversas atividades físicas 
e desportivas; 

Anos de especialização: Dedicação à prática 
dos desportos eleitos; maior relevância do 
treino e da competição; 

Anos de investimento: Focalização na prática 
deliberada e na competição; 

Anos de manutenção: Continuação do 
treino/competição ao mais alto nível. 

Wylleman & 
Lavallee, 
2003 

Carreira/ 
Transições 
(etapas de vida) 

     Baseados nos estádios de Bloom (1985) e 
acrescentando uma quarta fase final, os autores 
apresentam um modelo de transições que 
ocorrem na carreira desportiva de um atleta. Os 
autores definem dois tipos de transições: 
normativas (transições previstas e antecipadas 
– idade, escalões, escola) e não normativas 
(transições não previstas, forçadas – lesões 
graves, perda de treinador, etc). As transições 
normativas estão previstas em quatro níveis: 
1. A nível desportivo: i) iniciação, ii) 

desenvolvimento, iii) manutenção, iv) 
descontinuidade. 

2. A nível psicológico: i) infância, ii) 
adolescência, iii) adulto. 

3. A nível psicossocial : i) pais, irmãos e pares; 
ii) pares, treinador e pais; iii) companheiro/a 
e treinador; iv) família e treinador. 

4. A nível académico: i) escola primária; ii) 
escola secundária; iii) universidade; iv) 
ocupação profissional. 

Abbot & 
Collins, 2004 

Talento/ 
Expertise 
- Modelo de 
desenvolvimento 
da carreira 
desportiva 
(baseado no 
modelo de Côté) 

1. Identificação do talento baseado em 
elementos transferíveis (e.g. equilíbrio, 
flexibilidade, tomada de decisão), específicos 
da modalidade (e.g.  passar, rematar, força, 
resistência) e psicocomportamentais (e.g. 
autoavaliação, determinação de objetivos) 

2. Desenvolvimento do talento: Baseado nas 
quatro etapas propostas por Côté (anos de 
diversificação, especialização, investimento e 
manutenção), os autores propõem a 
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existência (e o desenvolvimento) de fatores 
determinantes para a facilitação da transição 
entre as fases: i) definição de objetivos e 
autorreforço; ii) planeamento e organização; 
iii) capacidade de focalização; iv) avaliação 
da performance; v) fatores psicomotores; vi) 
fatores físicos. 

Balyi & 
Hamilton, 
2004 

Talento/ 
Expertise 
- Modelo de 
desenvolvimento 
a longo prazo da 
carreira 
desportiva 

            Os autores definem que a carreira 
desportiva de um atleta se deve desenvolver 
ao longo de quatro etapas (modalidades de 
especialização precoce) ou 6 etapas 
(modalidades de especialização tardia): 

1ª Fundamentos (rapazes 6-9; raparigas 6-8): 
objetivo é a diversão, enfâse no 
desenvolvimento geral, multilateral e 
multidisciplinar; envolvimento dos pais como 
suporte e encorajamento; não existe 
periodização do treino. 

2ª Aprender a treinar (rapazes 9-12; raparigas 
8-11): introdução das habilidades básicas da 
modalidade; diminuição do número de 
atividades extracurriculares; enfâse no 
aprender a treinar. 

3ª Treinar para treinar (rapazes 12-16; 
raparigas 11-15): programas de treino 
individualizado; desenvolvimento técnico, 
tático e mental; grupos divididos por 
desenvolvimento maturacional. 

4ª Treinar para competir (rapazes 16-18; 
raparigas 15-17): foco na avaliação 
individual; especialização; aumento da 
intensidade e especificidade do treino; 
estrutura de suporte ao treino; aumento  
significativo da importância da competição. 

5ª Treinar para ganhar (rapazes 18+; raparigas 
17+): foco no treino e na otimização da 
performance; aumento da quantidade de 
treino; 

6ª Manutenção. 
Bailey & 
Morley, 2006 

Talento/ 
Expertise 
- Modelo de 
desenvolvimento 
do talento na 
educação física 
(EF) 

     Fatores determinantes para o 
desenvolvimento do talento: 
1. Habilidades/predisposição; 
2. Características pessoais; 
3. Características ambientas; 
        Estes três fatores são influenciados pela 
possibilidade de acesso e oportunidades a um 
processo de identificação de talentos, prática  e 
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preparação adequado e podem resultar e 
consequências diferentes (prática de atividade 
física durante a vida toda, experiência positiva 
na E.F escolar, desporto de elite, liderança no 
desporto). Todos estes fatores estão envolvidos 
por um fator comum: a sorte. 

Morgan & 
Giacobbi, 
2006 

Talento/ 
Expertise 
- Teoria de 
desenvolvimento 
do talento 

Nove etapas distintas: 
1. Nascimento (genética); 2. Início da 
participação desportiva (influências familiares e 
sociais); 3. Desenvolvimento e influências dos 
outros significativos (oportunidades do 
envolvimento); 4. Desenvolvimento das 
características e competências psicológicas; 5. 
Decisão de especialização numa modalidade; 
6. Deparar com a adversidade; 7. Lidar e 
superar a adversidade; 8. Motivação para 
alcançar o sucesso; 9. sucesso  

Henriksen, 
Stambulova, 
& Roessler, 
2010 

Talento/ 
Expertise 
- Perspetiva 
holística e 
ecológica do 
contexto de 
desenvolvimento 
do talento no 
desporto 

Os autores apresentam dois modelos:  
1º Modelo de treino e desenvolvimento 

desportivo: no centro do modelo estão os 
atletas com potencial para a modalidade e 
todas as outras componentes estão 
estruturadas em dois níveis (macro e micro). 
Num nível Macro estão os fatores ambientais 
gerais (e.g. cultura desportiva nacional, 
sistema educativo, federações, media); num 
nível de influência micro estão os fatores que 
influenciam o dia a dia do atleta (e.g. 
treinadores, família, escola, pares) 

2º Modelo de sucesso ambiental: representa 
que forma as condições providenciadas pelo 
ambiente (e.g. recursos financeiros, matérias 
e humanos; processo de treino/competição) 
interferem com o sucesso alcançado pelo 
atleta. Este sucesso pode ter três vertentes: 
i) desenvolvimento e sucesso individual; ii) 
sucesso da equipa (desportos coletivos) e; 
iii) desenvolvimento organizacional e cultural. 

Gublin, 
Croser, 
Morley & 
Weissenstei
ner, 2013 

Talento/ 
Expertise 
- Modelo de 
desenvolvimento 
do talento  

Etapas do desenvolvimento do talento. 
A. Fundamentos 

1ª fase: Aprender os movimentos básicos 
2ª fase: Desenvolvimento e refinamento dos 
movimentos 
3ª fase: Comprometimento com a modalidade 
e/ou competição 
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B. Talento 
4ª fase: Demonstração de potencial 
5ª fase: Verificação do potencial 
6ª fase: Prática e alcance de sucesso 
7ª fase: Reconhecimento 

C. Elite 
8ª fase: Representação 
9ª fase: Sucesso 

D. Maestria 
10ª fase: Manutenção do sucesso 

 

Todos os modelos têm um objetivo similar: descrever e explicar o melhor 

possível uma realidade muito complexa, reduzindo-a aos seus elementos 

constituintes essenciais. Estes modelos baseiam-se na noção de continuidade 

acompanhando o desenvolvimento humano do atleta, respeitando as 

características de homogeneidade e integração das diferentes etapas (Erikson, 

1963). Homogeneidade no sentido em que uma etapa é um intervalo de tempo 

em que certas variáveis do comportamento mantêm características 

macroscópicas estáveis, pelo menos do ponto de vista qualitativo. E integração 

na perspetiva de que cada etapa integra pontos essenciais de estádios 

anteriores mas em níveis organizativos e estruturais de maior complexidade.  

 

2. A multidimensionalidade no desenvolvimento do talento 
 Da análise da literatura percebemos a existência de um conjunto vasto 

de vantagens na utilização de critérios científicos no processo de identificação 

e desenvolvimento de talentos (ver revisão realizada por Wolstencroft, 2002). 

No entanto, é também percetível que ainda não é possível prever de forma 

objetiva o talento desportivo, uma vez que os pressupostos científicos para 

avaliação e prognóstico do nível de performance futura de um atleta não são 

conhecidos (Maia, 1993). Aliás uma das conclusões frequentes, 

particularmente nos desportos coletivos, consiste na perceção de que a 

identificação precoce de um jovem talento parece não garantir que esse atleta 

progrida até um nível de excelência bem como, que nem todos os jogadores 

experts são identificados como jovens talentos no início da sua carreira 

(Barreiros & Fonseca, 2012; Barreiros et al., 2012; Durand-Bush & Salmela, 
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2001; Ibáñez et al., 2010). A investigação revela continuamente a ineficácia da 

avaliação dos modelos de identificação de talentos expondo a dificuldade na 

compreensão da excelência no desporto (Bloom, 1985; Lidor, Côté, & Hackfort, 

2009; Malina, 2010).  

Paralelamente, verificamos que a maioria destes modelos adotam uma 

abordagem unidimensional ou concentram-se numa combinação de 

características antropométricas, fisiológicas e psicológicas específicas (Durand-

Bush & Salmela, 2001; Falk, Lidor, Lander, & Lang, 2004; Vayens, Lenoir, 

Williams, & Philippaerts, 2008). No entanto o talento desportivo só pode ser 

compreendido através de estudos multi e interdisciplinares, que considerem as 

relações entre as variáveis do desempenho desportivo (Maia, 1993; Garganta, 

2007; Vaeyens et al., 2008). Esta é a principal premissa que está na base das 

pesquisas mais recentes nesta área, ou seja, o desenvolvimento do talento 

desportivo depende de múltiplos fatores que se relacionam entre si e portanto a 

sua evolução deve ser estudada a partir de uma perspetiva multidimensional. 

 

Com o propósito de explorar a literatura existente no âmbito da carreira 

desportiva de atletas de elite, iniciámos este capítulo com uma abordagem 

geral ao planeamento a longo prazo e consequentes modelos de identificação 

e desenvolvimento de talentos desportivos. Em seguida, pretendendo 

compreender algumas das diversas abordagens que caracterizam a 

investigação neste âmbito, estruturamos o próximo capítulo em torno de três 

temas fundamentais: i) o efeito da idade relativa; ii) o papel do treinador; iii) a 

importância dos outros significativos (pais, irmãos e amigos). Finalizamos o 

capítulo com algumas considerações finais. 

 

2.1 O percurso para o alto rendimento.  
Em paralelo com os modelos teóricos (Bloom, 1985; Côté et al., 2003; 

Ericsson et al., 1993) a teoria do treino tem declarado que o padrão de 

rendimento mais elevado deveria funcionar como um fator estruturante de todo 

o sistema de preparação desportiva, incluindo a formação de jovens 

desportistas, e baseando-se indubitavelmente no princípio fundamental da 
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adaptação específica do sistema biológico do atleta às exigências da 

modalidade desportiva (Bompa, 2000; Tschiene, 1987).  

Paralelamente, nas mais diversas modalidades desportivas a tipologia 

morfológica de um atleta de sucesso varia em função do tipo de exigências do 

próprio desporto. Os tipos de modalidades desportivas, estão definidos há 

muito tempo e determina todo o processo de escolha dos exercícios para o 

treino da técnica e tática dos atletas. Segundo Bompa (1987) distinguem-se 

quatro graus de modalidades: i) modalidades de força de explosiva (e.g. saltos, 

lançamentos e halterofilismo) que se caracterizam por intensidades máximas, 

de curta duração dos impulsos de força, onde a técnica serve para produzir o 

máximo impulso de força na direção necessária, no momento exato, e no mais 

breve tempo possível; ii) modalidades de resistência (e.g. meio-fundo e fundo 

do atletismo, ciclismo, natação, remo, canoagem, etc.), em que a técnica serve 

para tornar económico o processo motor e ainda diminuir a fadiga; iii) 

modalidades de exatidão (e.g. ginástica desportiva, rítmica, patinagem artística, 

saltos para a água, etc.) onde a técnica é conteúdo essencial do treino e serve 

para aumentar a precisão e a expressão motora, componentes determinantes 

do rendimento; e iv) modalidades de estrutura complexa (e.g. desportos de 

combate, jogos desportivos coletivos). Estas modalidades requerem o domínio 

de várias técnicas diferenciadas que são executadas sob condições que variam 

frequentemente. Caracterizam-se por diferentes objetivos, não sendo possível 

definir com uma só expressão: a) é necessária uma grande precisão do 

movimento com intenso empenhamento da força e simultaneamente uma 

elevada economia de esforço; b) é necessário executar a própria ação de modo 

a que o adversário entenda o mais tarde possível o que se pretende fazer. As 

características acima descritas determinam a escolha do/da atleta com 

capacidades e características ideais para a prática da modalidade. 

 

O conhecimento necessário para desenvolver um planeamento a longo 

prazo tendo em conta as características da modalidade apoia-se na 

compreensão sobre as possibilidades e ritmos de desenvolvimento de vários 

fatores obrigando os treinadores a possuir uma qualificação científica elevada 
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em diversas áreas do treino desportivo. A identificação de talentos é, portanto, 

uma tarefa substancialmente complexa e, como referido, tem necessariamente 

contornos diferenciados em função da especificidade de cada modalidade. Na 

génese desta problemática reside o facto de não termos ainda conseguido 

encontrar parâmetros que permitam um prognóstico, o mais precoce e 

confiável possível, da capacidade de desempenho esperada para a 

identificação de novos talentos (Maia, 1993; Weineck, 2005). Da análise da 

literatura decorre que os fatores que exercem influência sobre o talento 

desportivo são muito diversos, nomeadamente: i) condições antropométricas; ii) 

características físicas; iii) condições técnicas e motoras; iv) capacidade de 

aprendizagem; v) prontidão e desempenho; vi) capacidades cognitivas; vii) 

fatores afetivos; viii) fatores sociais. 

Consequentemente a procura desta possibilidade de prognóstico tem 

enveredado, como referido, por áreas diversas como: i) a genética, baseado no 

facto de que as impressões dermatoglíficas são marcas genéticas onde se 

estudam as qualidades físicas, visando o tipo de atividade desportiva e o tipo 

de fibra muscular. Fernandes Filho (1997) acredita que a utilização destas 

marcas genéticas, na seleção prognóstica desportiva, permite um alto grau de 

probabilidade na etapa precoce da orientação e da seleção desportiva inicial; ii) 

as determinantes psicológicas e comportamentais da excelência desportiva 

(Garcia, Cañadas, & Parejo, 2007; Vaeyens et al., 2008); ou iii) as relações 

entre aptidões, habilidades, capacidades motoras e traços antropométricos 

(Maia, 1993; Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000; Sánchez, Campo, Trigueros, 

Velasco, & Sáenz, 2009).  

Acresce que os modelos tradicionais de identificação transversal de 

atletas de elite excluem muitos jovens dos programas de desenvolvimento de 

talentos, especialmente aqueles com maturação tardia (Malina, 2009, 2010). 

Como referido e de acordo com a literatura, as variáveis de prognóstico 

inerentes ao estudo do desempenho desportivo têm sido abordadas de forma 

fragmentada na maioria dos trabalhos existentes (Garcia et al., 2007; Maia, 

1993). Contudo, apesar dos investigadores estarem conscientes da 

necessidade de relacionar diferentes fatores em diversos níveis, as tentativas 
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para formular uma teoria geral da performance são exíguas e distantes entre si. 

Como resultado, temos uma coleção de sub-teorias que descrevem aspetos de 

grande parte do desempenho numa perspetiva específica (Vereijken, 2009).  

 

2.2. O efeito da idade relativa 
Entre o momento em que o potencial atlético e desportivo do atleta pode 

ser reconhecido e o momento em que este se concretiza ou não, decorre o 

período que coincide com uma sucessão de transformações mais intensas do 

crescimento pós-natal (Silva, Marques, & Costa, 2010).  

O efeito da idade relativa (EIR) refere-se à diferença de idade entre 

indivíduos agrupados com um objetivo comum ou para a realização de tarefa 

(Barnsley, Thompson, & Barnsley, 1985). Da análise da literatura decorre que 

este fator é estudado na educação desde os anos 60 (Armstrong & Heyndels, 

1966; Freyman, 1965), e vinte anos mais tarde é publicado o primeiro estudo 

no âmbito do desporto (Barnsley et al., 1985). Os autores reportaram uma forte 

relação entre o mês de nascimento e o número de atletas inscritos na Liga 

Nacional de Hóquei e em duas ligas “Júnior A” no Canadá, concluindo que 

existe uma sobrerrepresentação de atletas nascidos no primeiro trimestre da 

época. 

Para testar o EIR a maioria das investigações efetuadas tanto nas 

modalidades individuais como coletivas recodifica os meses de nascimento dos 

atletas em quatro trimestres, considerando que a maior parte das modalidades 

desportivas define os escalões etários a partir do dia 1 de janeiro (Addona & 

Yates, 2010; Baker & Logan, 2007; Barnsley & Thompson, 1988; Cobley, 

Abraham, & Baker, 2008; Mujika, Vaeyens, Matthys, Santisteband, Goiriena, & 

Philippaerts, 2009; Schorer, Baker, Büsch, Wiihelm, & Pabst, 2009; Sherar, 

Baxter-Jones, Faulkner, & Russel, 2007).  

 

A literatura tem continuado a demonstrar que esta é uma das variáveis 

que influencia o desenvolvimento da carreira desportiva do atleta jovem, 

principalmente nos desportos de alto impacto, em que, até determinado limite, 

maior massa muscular e peso são decisivos para alcançar melhor performance 
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(Schorer, Loffing, Hagemann, & Baker, 2012; Sherar et al., 2007). Nestas 

modalidades onde as tarefas de elevada intensidade são críticas para a 

performance, a maturação precoce é referida assim como determinante para o 

desenvolvimento do atleta, e para a aquisição de habilidades motoras 

especificas (Meylan, Oliver, & Hughes,  2010; Mujika et al., 2009; Schorer, 

Baker, Büsch, Wiihelm, & Pabst, 2009).  

Em modalidades onde capacidades condicionais como a força, e/ou a 

velocidade são decisivas para a performance do atleta, os jovens convocados 

para os escalões iniciais das seleções nacionais são na sua maioria nascidos 

nos primeiros trimestres dos anos (Baker et al., 2009; Delorme, Boiché, & 

Raspaud, 2009; Sánchez-Rodriguez, Sancho, Quintana, & Rivilla-García, 2012; 

Schorer, Baker, Büsch, Wiihelm, & Pabst, 2009). A explicação mais plausível 

avançada por todos os autores é que naturalmente estes jovens, sendo mais 

velhos, são mais avançados maturacionalmente (Malina, 2009) e, portanto têm 

uma vantagem na performance comparativamente ao colegas mais novos. 

Acresce a este fator o facto de na maioria dos escalões jovens, principalmente 

nas modalidades desportivas coletivas, os atletas serem selecionados em 

grupos dois anos consecutivos com base na data de nascimento. 

Consequentemente o EIR parece ocorrer não só nas primeiras etapas 

de recrutamento mas também está presente em todo o processo de 

desenvolvimento dos jovens talentos nas seleções nacionais. Este efeito 

parece só não existir no escalão sénior, facto naturalmente compreensível uma 

vez que na equipa sénior não há grupos de idades pré-definidos ou seja os 

atletas são convocados unicamente pela sua performance.  

Há, no entanto, alguns estudos efetuados no andebol masculino cujos 

resultados não reportam um efeito da idade relativa, relativamente ao trimestre 

de nascimento (Lidor, Côté, Arnon, Zeev, & Cohen-Maoz, 2010; Nakata & 

Sakamoto, 2011). Nestes casos, os autores apontam o baixo nível competitivo 

(Campeonato Nacional de Israel e do Japão) e o número muito pequeno da 

amostra analisada, como fatores que podem estar na origem destes resultados. 
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Em síntese a investigação nesta área aponta para algumas explicações 

relativamente ao EIR: i) os processos de identificação e seleção de talentos 

estão direcionados para as capacidades físicas dos jovens em vez das suas 

habilidades técnicas (Brewer, Balsom, & Davis, 1995; Buñuel, Molina, & Godoy, 

2006; Helsen, Hodges, Van Winckel, & Starkes, 2000; Helsen, Van Winckel, & 

Williams, 2005; Ibáñez et al., 2010; Le Gall, Carling, & Reilly, 2008; Meylan et 

al., 2010; Milanese, Piscitelli, Lampis, & Zancanaro, 2011; Musch & Grondin, 

2001; Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000; Romann & Fuchslocher, 2011; Vila, 

Manchado, Rodriguez, Abraldes, Alcaraz, & Ferragut, 2012; Wattie, Cobley, & 

Baker, 2008); ii) a organização das competições pelas Federações e 

nomeadamente pela Federação Internacional de Andebol (FIA), em grupos de 

dois anos consecutivos coloca uma maior importância nas características 

físicas e na performance imediata, dos atletas nas seleções (Aguilar, García, 

Marín, & Romero, 2012; Helsen et al., 2005). A FIA organiza os grupos de 

participantes nos campeonatos internacionais, com atletas nascidos em dois 

anos consecutivos, e estes grupos são fixos até ao escalão de seniores (idades 

superiores a 21 e 22 anos, no género feminino e masculino, respetivamente). 

Esta organização reflete-se na forma com as Federações nacionais estruturam 

as suas seleções; iii) tanto nos clubes como nos seleções regionais e nacionais 

os atletas são expostos a elevados níveis de exigência competitiva muito cedo, 

ou seja, a conceção de programas de desenvolvimento da carreira desportiva 

do atleta parecem estar assentes num caminho de especialização precoce 

(Barreiros et al., 2012; Bompa, 2000; Côté & Gilbert, 2009; Gonçalves, Silva, 

Carvalho, & Gonçalves, 2011; Leite, Baker, & Sampaio, 2009; Malina, 2010; 

Matthys, Vaeyens, Coelho-e-Silva, Lenoir, & Philippaerts, 2012). 

 

 A organização dos campeonato pela FIA obriga-nos desde logo a refletir 

sobre o facto de que se uma diferença de doze meses entre adultos não é 

relevante em termos físicos, entre jovens, durante o processo de maturação, 

estas diferenças podem ser muito significativas (Malina, 2004, 2009, 2010; 

Meylan et al., 2010). No caso dos escalões com grupos etários de dois anos 

estas diferenças são ainda mais consideráveis (Aguilar et al., 2012; Malina, 
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2010). No andebol, essa reflexão foi efetuada pela primeira vez, no estudo de 

Aguilar et al. (2012) e posteriormente por Schorer, Wattie, e Baker (2013). Os 

resultados demonstraram que de facto, durante os anos de formação, os/as 

atletas convocados/as para as seleções, nascidos/as nos anos ímpares são 

significativamente menos, comparativamente, aos/às seus colegas nascidos/às 

nos anos pares. Esta conclusão pode significar que as indicações da FIA, 

apesar de bem intencionadas, podem determinar um processo de seleção 

injusto para muitos jovens atletas.  

Paralelamente em estudos realizados noutras modalidades, concluiu-se  

que os atletas mais velhos, dentro dos grupos de um ou dois anos, terão 

maiores probabilidades de serem selecionados para as equipas de elite (e.g. 

seleções regionais e/ou nacionais ou equipas da 1ª divisão/Liga) (Addona & 

Yates, 2010; Baker & Logan, 2007; Barnsley & Thompson, 1998; Cobley, et al., 

2008; Mujika et al., 2009; Schorer, Baker, Büsch, Wiihelm, & Pabst, 2009; 

Sherar et al., 2007).  

Esta vantagem para os atletas mais velhos pode trazer, segundo alguns 

autores, consequências muito negativas para os mais jovens, ou seja, 

hipoteticamente, a frustração e o feedback negativo devido à comparação com 

os atletas mais velhos, em última análise poderá significar o abandono da 

modalidade desportiva daqueles jovens (Cobley, Baker, Wattie, & McKenna, 

2009; Helsen, Starkes, & Hodges, 1998; Lidor, Arnon, Maayan, Gershon, & 

Côté, 2013; Thompson, Barnsley, & Stebelsky, 1991). De forma inversa os 

atletas mais velhos que têm maior probabilidade de serem escolhidos, têm a 

vantagem de serem expostos a melhores condições, maior qualidade e 

quantidade de treino (e.g. treinadores qualificados, instalações desportivas e 

apoio médico, etc.) (Helsen et al., 2005; Lidor et al., 2013; Schorer, Cobley, 

Büsch, Brãutigam, & Baker, 2009; Van Rossum, 2001). 

Como referido anteriormente a investigação neste âmbito têm evoluído 

muito e as conclusões, no masculino, nos desportos coletivos, são bastante 

similares. A maioria dos estudos reporta um efeito significativo da idade relativa 

nos escalões de formação das seleções nacionais e/ou regionais (Delorme & 

Raspaud, 2009; Matthys et al., 2012; Sánchez-Rodriguez et al., 2012; Schorer 
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et al. 2013). Nestes estudos a investigação revelou uma sobrerrepresentação 

de atletas nascidos nos primeiros trimestres do ano. 

Um aspeto relevante é o facto de a maioria dos estudos utilizar apenas 

amostras referentes a atletas masculinos nas diversas modalidades (Cobley et 

al., 2009; Delorme, Boiché, & Raspaud, 2010b; Lidor et al., 2013; Musch & 

Grondin, 2001; Wattie, Cobley, Macpherson, Howard, Montelpare, & Baker 

2007). A investigação efetuada no género feminino é ainda escassa e 

demonstra resultados diversos. Se por um lado alguns destes estudos não 

reportam um EIR em algumas modalidades (e.g. ginástica, dança, futebol, 

andebol e basquetebol) (Baxter-Jones, 1995; Delorme & Raspaud, 2009; Lidor 

et al., 2013; Van Rossum & Gagné, 2006), nos últimos cinco anos outros 

estudos reportam um EIR significativo em jovens atletas femininas de diversas 

modalidades desportivas coletivas (e.g. basquetebol, futebol, andebol e 

voleibol) (Delorme, Boiché, & Raspaud, 2010a; Schorer et al., 2013; Romann & 

Fuchslocher, 2013; Till, Cobley, Wattie, O’Hara, Cooke, & Chapman, 2010). Por 

exemplo, no estudo de Aguilar et al. (2012) que analisaram 1049 andebolistas 

femininas que competiram no Campeonato do Mundo (seniores em 2009 e 

juniores e juvenis em 2010), com o objetivo de relacionar a sua data de 

nascimento e o seu nível de competição com o seu ano de nascimento (anos 

pares e ímpares), os autores reportaram em todos os escalões de formação 

diferenças significativas, entre as atletas nascidas nos anos pares e ímpares, 

sendo que a percentagem destas nos anos pares é muito maior. Resultados 

idênticos foram encontrados por Schorer et al. (2013) que reportaram um efeito 

do ano de nascimento nas seleções de 12-16 anos e de 16-18 anos de idade. 

Em diversas Federações, em ambos os géneros, os resultados destes 

estudos têm servido como ponto de análise, discussão e pesquisa muitos 

importantes para os programas de identificação e desenvolvimento de jovens 

talentos.  

O método de "observação empírica" de identificação de talentos assenta 

num conhecimento multifacetado e intuitivo constituído por "imagens" 

historicamente construídas do/da atleta física e socialmente perfeito/a como 

comprovado pelos resultados da pesquisa até agora. A investigação sobre o 
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EIR parece poder ajudar a compreender alguns dos resultados obtidos quando 

o processo de seleção é apenas baseado nas variáveis de aptidão física em 

oposição às habilidades técnicas, capacidades cognitivas, afetivas, 

motivacionais ou outras (Musch & Grondin, 2001). Tendo por objetivo óbvio a 

tentativa de contribuir para o conhecimento de forma a que a organização do 

desporto de competição seja cada vez mais justa (Brewer et al., 1995; Helsen, 

Baker, Michiels, Schorer, Van Winckel, & Williams, 2012; Wattie et al., 2008). 

 

2.3. O papel do treinador 
A relação treinador-atleta é crucial (Jowett & Cockerill, 2003) e, não só 

as influências sociais exercidas por eles e pelos pais, nas crianças e jovens 

que estão sob a sua responsabilidade, com também o modo como estas 

influências interferem com o desenvolvimento do talento, tem despertado um 

grande interesse nos investigadores desta área, traduzindo-se no aumento de 

estudos publicados (Gould et al., 2002; Wolfenden & Holt, 2005). Da análise da 

literatura decorre que quando entrevistados, os atletas de elite reportam que 

são profundamente influenciados pelos seus treinadores (Backer et al., 2011; 

Koh, Wang, Erickson, & Côté, 2012; Mageau & Vallerand, 2003; Weiss & 

Williams, 2004). Com resultados semelhantes mas na área da educação física 

escolar Csikszentmihalyi, Rathunde e Whalen (1993) realizaram um estudo 

longitudinal que avaliou o desenvolvimento de jovens adolescentes talentos em 

cinco áreas – arte, desporto, matemática, música e ciência. Mais de 200 

estudantes foram analisados durante um período aproximado de quatro anos. 

O objetivo do estudo foi determinar quais os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento do talento em alguns indivíduos e que ao mesmo tempo 

contribuem para uma eventual falta de sucesso de outros jovens. Numa das 

conclusões mais interessantes deste estudo, os autores identificaram três 

características dos treinadores que contribuíram para cultivar o sucesso dos 

seus estudantes: i) a paixão que os treinadores tinham pelo treino. Os alunos 

reconheciam-lhes um amor e devoção genuínos pelo processo de ensino; ii) os 

treinadores criavam condições ótimas de aprendizagem pelo que os atletas 

nunca estavam aborrecidos ou frustrados com o treino, motivando-os para 
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maximizar os seus níveis de concentração, autoestima, e envolvimento e; iii) os 

atletas reconheciam nos seus treinadores capacidade para entenderem as 

suas necessidades. Dentro e fora da escola, os treinadores preocupavam-se 

verdadeiramente com o desenvolvimento global dos alunos.  

Apesar desta evidência há ainda necessidade de mais estudos, 

principalmente no contexto do desenvolvimento de talentos no desporto que 

decorre do processo de identificação de jovens com potencial para alcançar 

elevados níveis de rendimento em determinada modalidade (Martindale, 

Collins, & Abraham, 2007). Sabendo que este processo de identificação de 

talentos se baseia na interação complexa entre o conhecimento e a memória 

de situações idênticas pelas quais passaram durante anos de experiência e 

reflexão, acresce naturalmente a importância dos treinadores neste processo 

(Nash & Collins, 2006).  

Obviamente que as interpretações e consequências do contexto 

desportivo depende das diferenças individuais dos atletas. Os desportistas não 

são todos iguais, e entram no sistema desportivo com diferentes competências 

físicas e mentais, habilidades técnicas, ética de trabalho, e também disposição 

psicológica (Balaguer, Duda, Atienza, & Mayo, 2002). A literatura demonstra 

que o comportamento do treinador pode influenciar de diversas formas essas 

características, seja para a definição dos seus objetivos ou para a motivação 

para o treino e competição (Cruz et al., 2001; Koh & Wang, 2015). Os 

treinadores equilibram o rigor com apoio e suporte incondicional ao atleta 

(Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 2014; Salmela & Moraes, 2003) e são 

estes mesmos treinadores que motivam os seus atletas, enfatizam expectativas 

e padrões de comportamento, fomentam a disciplina, a atitude, o treino e que o 

trabalho duro compensa (Gould et al., 2002; Gould, Lauer, Rolo, Jannes, & 

Pennisi, 2008).  

A importância do treinador na carreira desportiva de um atleta não é 

recente, e desde anos 80 (Bloom, 1985), que existem referências à capacidade 

que treinadores excecionais têm, não só, de ensinar e corrigir mas também de 

desenvolver competências psicológicas decisivas para quem quer alcançar 

sucesso no desporto (Durand-Bush & Salmela, 2002; Gomes & Cruz, 2006; 
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Gould et al., 2002). Aliás diversos estudos enfatizam a importância da 

integração da preparação psicológica no processo de treino (Côté, Bruner, 

Erickson, Strachan, & Fraser-Thomas, 2010; Gould, Chung, Smith, & White, 

2006). Gould et al., (2002), baseando-se nas etapas de desenvolvimento da 

carreira desportiva de atletas de elite de Bloom (1985), investigaram as 

características psicológicas e o desenvolvimento de atletas olímpicos, através 

de entrevistas a 10 medalhados Norte-Americanos, bem como aos outros 

significativos (e.g. treinadores, pais, tutores). Os autores concluíram que o 

desenvolvimento psicológico dos/das atletas é influenciado por diversas 

pessoas e instituições, incluindo eles/as próprios/as, pessoas não ligadas ao 

desporto, pessoas ligadas ao desporto e ainda pelo processo desportivo. 

Sendo que o treinador e a família foram fatores identificados como decisivos no 

seu desenvolvimento. Por um lado a família e os treinadores têm uma 

influência direta através do ensino, e indireta por situações não planeadas e 

não intencionais que contribuem para o desenvolvimento de diversas 

características psicológicas. 

Por outro lado também verificamos que os treinadores são decisivos, 

para os seus atletas, nos momentos de frustração que estes têm de ultrapassar 

depois de performances desapontantes. Paralelamente a estas conclusões, 

observamos da análise da literatura que a maioria dos treinadores não têm 

competências suficientes para identificar as necessidades emocionais de cada 

atleta (e.g. Malete & Feltz, 2000), sendo desta forma, esta, uma área 

importante para o desenvolvimento da formação dos treinadores (Côté et al., 

2010; Côté & Gilbert, 2009; Côté, Salmela, & Russell, 1995; Dieffenbach, 

Gould, & Moffett, 2008; Fraser-Thomas & Côté, 2009; Gould et al., 2006).  

 

O treinador assume portanto um papel decisivo em todas as etapas de 

desenvolvimento do atleta (Abbott & Collins, 2004; Elferink-Gemser, Visscher, 

Lemmink, & Mulder, 2004; Keegan et al., 2014; Morris, 2000; Reilly, Williams, & 

Nevill, 2000; Williams & Hodges, 2005; Williams & Reilly, 2000). 

 De acordo com a literatura a forma como os atletas de elite caracterizam 

os seus melhores treinadores depende do tipo de modalidade, do género, e do 
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seu nível de rendimento (Gill, Williams, Dowd, Beaudoin, & Martin, 1996; 

Gomes & Cruz, 2010; Hanrahan & Cerin, 2009; Koh & Wang, 2015). Parece 

haver ainda muito poucos estudos a analisar a diferença nas características 

dos treinadores de excelência entre os desportos individuais e coletivos (Allen 

& Hodge, 2006; Gurland & Grolnick, 2005; Ullrich-French & Smith, 2006; Vazou 

et al., 2005). Parece pouco provável que as conclusões relativas à relação 

treinador-atleta nos desportos individuais possam ser transferíveis para os 

desportos coletivos (Alfermann, Lee, & Würth, 2005). O papel de um treinador 

nos desportos coletivos é efetivamente muito diferente comparativamente ao 

dos desportos individuais. Uma exceção é o estudo de Macnamara, Button, e 

Collins (2010), que entrevistaram 24 indivíduos de nível de elite em desportos 

coletivos, desportos individuais e na música, sobre a sua experiência no seu 

percurso para a excelência nas suas áreas. Os autores referiram por exemplo 

que um atleta de judo apoia-se na estrutura da modalidade para lhe permitir 

monitorizar o progresso e ser determinado à medida que avança pelas 

diferentes graduações de cintos. Esta experiência, reportam ainda os autores, 

foi contrastante com a sua outra modalidade na altura, o rugby, cujos 

resultados foram grandemente influenciados pela performance da equipa. 

Estas conclusões sugerem que nos desportos de equipa, os atletas 

adotam estratégias para obterem sucesso não só individualmente mas também 

em função dos colegas de equipa e em conjunto com estes. Nos desportos de 

equipa a performance final é muito mais do que simplesmente a soma dos 

esforços individuais (Hoigaard, Cyper, Fransen, Boen, & Peters, 2015). Para 

Bandura (1997) este conceito de eficácia coletiva, representa a crença de todo 

o grupo nas suas capacidades combinadas para executar de forma proficiente 

as tarefas necessárias à obtenção dos seu objetivos. A eficácia coletiva 

também pode ser associada com a coesão de grupo (Heuzé, Raimbault, & 

Fontayne, 2006; Kozub & McDonnell, 2000; Ramzaninezhad, Keshtan, 

Shahamat, & Kordshooli, 2009), a persistência na eminência do fracasso 

(Greenlees, Graydon, & Maynard, 2000; Hodges & Carron, 1992), a redução da 

pressão social (Lichacz & Partington, 1996), a diminuição da intensidade da 

ansiedade pré-competitiva e o aumento das emoções positivas durante a 
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competição (Greenlees, Nunn, Graydon, & Maynard, 1999). A coesão, o 

espírito de grupo, o princípio de que alcançar o objetivo comum é prioritário às 

metas individuais é altamente incutido nos jovens nas modalidades desportivas 

coletivas e pode influenciar também a forma como os outros fatores (e.g. 

motivação para o treino e para a competição, capacidade de sacrifício, 

definição de objetivos individuais) interagem nas diferentes fases da carreira 

desportiva destes atletas. Ou seja, a aprendizagem das habilidades no 

desporto é um processo multidimensional que é moldado em parte pelas 

oportunidades e limitações do contexto social e cultural no qual essa 

aprendizagem acontece (Christensen et al., 2011). 

 

2.4. A importância dos outros significativos -  pais, irmãos e amigos 
Os estudos retrospetivos com atletas de elite nos últimos 30 anos têm 

revelado a importância do apoio dos pais no processo de desenvolvimento da 

sua carreira desportiva. 

Um dos primeiros estudos efetuados nesta área foi proposto por Bloom 

(1985). O autor analisou 120 indivíduos com talento em três domínios: música, 

artes e desporto, demonstrando que o talento individual não atinge um nível 

excecional de performance por si só. O papel e as tarefas realizadas pelo 

treinador e pelos pais são decisivas, dependendo a sua importância da etapa 

da carreira onde o atleta se encontra. Os autores reportaram ainda que os pais 

podem aliviar a exigência a que o filho está submetido no processo de treino, 

ao providenciar uma atmosfera de suporte diminuindo o stress psicológico 

inerente ao treino e à competição. Ainda Rosenfeld, Richman, e Hardy (1989) 

num estudo com atletas Americanos em idade escolar referiram que o suporte 

emocional é providenciado pelos amigos e pelos pais e a informação técnica 

pelos treinadores e colegas de equipa.  

Côté (1999) prosseguiu o estudo de Bloom (1985) e desenvolveu um 

modelo de desenvolvimento da participação desportiva. O autor estudou 

famílias de remadores e tenistas de elite Canadianos, dividindo a carreira 

desportiva de um atleta em três momentos, conforme explicado na Tabela 1. 

Similarmente ao modelo de Bloom, o papel dos pais é diferente em cada etapa. 
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Durante os anos de diversificação os pais providenciam oportunidades para os 

filhos praticarem diversas atividades desportivas, não sendo importante a 

escolha da modalidade. Ou seja, os pais são decisivos para o início da prática 

desportiva da criança (Bois, Sarrazin, Brustad, Chanal, & Trouilloud, 2005). Nos 

anos de especialização os pais têm um papel de suporte financeiro e de 

disponibilidade, suportando o acesso aos melhores treinadores, às instalações 

desportivas e à participação em competições. Finalmente nos anos de 

investimento quando o atleta se compromete com um elevado nível de treino e 

competição os pais têm fundamentalmente um papel de orientação e guia, 

providenciando um suporte emocional contínuo. 

Mais recentemente no futebol Holt e Dunn (2004) estudaram 34 atletas 

(20 internacionais Canadianos e 14 jovens profissionais Ingleses) e seis 

treinadores profissionais de futebol Ingleses, com o objetivo de identificar e 

analisar as competências psicossociais em futebolistas jovens de forma 

apresentarem uma teoria fundamentada com os fatores que influenciam o 

sucesso na modalidade. Os autores encontraram quatro competências 

psicossociais que se revelaram como centrais no sucesso de jovens atletas de 

elite: i) a disciplina (e.g. a dedicação à modalidade e a capacidade de 

sacrifício); ii) o compromisso (e.g. motivação e planeamento dos objetivos da 

carreira); iii) a resiliência (e.g. a capacidade de lidar com os obstáculos); iv) o 

suporte social (e.g. a capacidade de utilizar o suporte emocional, informacional 

e real). Uma das conclusões interessantes deste estudo indica que os 

treinadores não são citados como fonte de suporte emocional (que este era 

providenciado pelos pais). Ainda no ténis Wolfenden e Holt (2005) num estudo 

qualitativo realizado com três atletas de elite, os seus pais e dois treinadores 

pretenderam investigar a perceção do desenvolvimento do talento no ténis, 

identificando seis categorias associadas com a influencia dos adultos (suporte 

emocional, suporte real, suporte informacional, sacrifícios, pressão e relação 

com os treinadores). Os autores reportaram que tanto a pais como aos atletas 

são requeridos enormes sacríficos, que os pais parecem assegurar os papéis 

mais significativos no suporte emocional e real do atleta mas que também são 
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percecionados como fonte de pressão quando se envolvem demasiado na 

competição.  

Em 2010, Gublin, Oldenziel, Weissensteiner, e Gagné efetuaram um 

estudo sobre as experiência mais importantes e marcantes de 673 atletas de 

elite australianos (incluindo 51 Olímpicos), pertencentes a 34 desportos. O 

questionário desenvolvido pelos autores foi baseado no visão holística sobre o 

desenvolvimento do talento do modelo de Gágne (2009). Os autores 

concluíram que os atletas de elite tiveram uma participação desportiva muito 

elevada antes da especialização na sua modalidade, e que desde esse 

momento houve um grande investimento e compromisso com a prática, acesso 

a treinadores de elite, um suporte muito importante por parte dos pais, e uma 

capacidade de resiliência para ultrapassar os obstáculos. Os autores 

reportaram ainda que os atletas demonstraram uma paixão pelo desporto 

desde muito cedo na sua carreira desportiva.  

 

Observamos portanto que as componentes mais importantes no 

desenvolvimento da carreira desportiva de um atleta de elite são o contexto de 

aprendizagem a que este está exposto (o tipo de oportunidades e a 

possibilidade de adquirir um instrução de qualidade), e as relações sociais 

(pais, treinadores e pares) que os afetam durante a sua experiência desportiva 

(e.g. Allen & Hodge, 2006; Brustad, 1993, 1996; Bloom, 1985; Gurland & 

Grolnick, 2005; Ullrich-French & Smith, 2006; Vazou et al., 2005). Os estudos 

que analisam os comportamentos dos pais e o sucesso da prática desportiva 

nos jovens, reportam que grandes quantidades de suporte parental, 

encorajamento, envolvimento e satisfação está associado com maior 

divertimento, motivação intrínseca e gosto pelo desafio (Brustad, 1992, 1993, 

1996; Fraser-Thomas, Côté, & Deakin, 2008; Kirk, Carlson, O’Connor, Burke, 

Davies, & Glover, 1997). Mas por outro lado grandes quantidades de pressão 

parental, expectativas demasiado elevadas, críticas, e baixo suporte afetivo por 

parte dos pais, estão associados com a diminuição da alegria, o aumento da 

ansiedade, o abandono precoce da modalidade e o sobretreino (Barber, Sukhi, 

& White, 1998; Brustad, 2011; Coakley, 1992; Leff & Hoyle, 1995; Gould et al., 
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2002; Gould, Udry, Tuffey, & Loehr, 1996). Os pais parecem assim poder 

auxiliar, como impedir, o desenvolvimento do talento dependendo do tipo de 

papel que assumem na carreira desportiva dos filhos (Wolfenden & Holt, 2005). 

 

No que respeita à influência dos irmãos e dos pares, apesar da literatura 

ser ainda limitada, alguns estudos sugerem que estas relações podem ter um 

papel muito importante na carreira desportiva de um jovem atleta de elite, 

estando ligada ao seu autoconceito de competência física, às suas atitudes 

morais e a outros fatores afetivos (Côté, 1999; Smith, 2003). Se relativamente 

aos irmãos os estudos apresentam resultados diversificados (e.g. Côté, 1999; 

Greendorfer & Lewko, 1978; Wold & Anderssen, 1992), no que respeita aos 

pares há já algumas conclusões esclarecedoras. Por exemplo Patrick et al. 

(1999) reportaram para além do que foi atrás exposto, que se o jovem sentir 

que o desporto colide com o seu desenvolvimento social fora da modalidade, o 

seu comprometimento e motivação para a prática decresce. Ainda, outros 

estudos referem que se o/a melhor amigo/a também praticar a desporto, este é 

um fator preditor muito forte de continuação da prática desportiva do/da 

adolescente (Fraser-Thomas et al., 2008; Weiss & Weiss, 2004). 

Da análise da literatura decorre que à medida que a criança cresce a 

importância da influência da família decresce e aumenta exponencialmente a 

importância dos pares, devendo os treinadores criar condições para manter os 

atletas dentro do seu grupo etário e facilitar uma comunicação eficaz com os 

pais (Côté & Fraser-Thomas, 2007; MacPhail & Kirk, 2006). 

 

3. Considerações finais  
Ao longo deste capítulo exploramos e sintetizamos o estado atual do 

conhecimento em torno do desenvolvimento da carreira desportiva de atletas 

de elite. É possível identificar que as preocupações sobre o conhecimento 

necessário para planear a longo prazo a carreira de um jovem com potencial 

para atingir os níveis de rendimento mais elevados, ocorrem há mais de 40 

anos. Investigadores e treinadores têm seguido caminhos por vezes paralelos, 

outras vezes (poucas vezes) coincidentes na tentativa de encontrar o guia 
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eficaz para a escolha de um desses atletas talento. Atualmente percebemos 

que principalmente nos desportos coletivos não existe uma continuidade no 

processo formativo de jovens atletas, ou seja, verificamos que a maioria dos 

jovens selecionados inicialmente para as seleções nacionais não são os 

mesmo que alcançam a excelência quando adultos (Barreiros & Fonseca, 

2012).  

Decorrente dos modelos teóricos estudados (Abbot & Collins, 2004; 

Bailey & Morley, 2006; Balyi & Hamilton, 2004; Bloom, 1985; Côté, 1999; Côté 

& Fraser-Thomas, 2007; Durand-Bush & Salmela, 2002; Ericsson et al., 1993; 

Gagné, 2000, 2004, 2007; Gublin et al., 2013; Henriksen et al., 2010; Morgan & 

Giacobbi, 2006; Stambulova, 1994; Wylleman & Lavallee, 2003) verificámos 

que existem uma diversidade de fatores associados à determinação do 

sucesso ou insucesso de um jovem praticante de uma modalidade. Abordámos 

três temas gerais: i) o efeito da idade relativa; ii) o papel do treinador; e iii) a 

importância dos outros significativos (pais, irmãos e amigos). 

Relativamente ao efeito da idade relativa, uma das variáveis mais 

estudadas neste âmbito, é revelado que principalmente no masculino, parece 

ser uma desvantagem os atletas nascerem nos últimos trimestres do ano. A 

identificação dos atletas de elite jovens parece ser feita em função da sua 

performance na competição, em vez das suas qualidades técnicas, táticas e 

competências psicológicas, principalmente nas modalidades coletivas. 

Paralelamente a este fator a literatura reporta outras variáveis que podem 

influenciar decisivamente a carreira desportiva de atletas de elite: o treinador e 

a família e os pares. Os outros significativos e o treinador têm o poder de 

facilitar, perturbar ou mesmo impedir o sucesso do atleta. O suporte, o apoio 

financeiro e emocional quando regrado e ajustado às necessidades do jovem 

atleta são facilitadores do seu sucesso e atuam como catalisadores da 

performance do indivíduo. Por outro lado, a pressão excessiva pelos resultados 

pode levar a consequências negativas no desenvolvimento do atleta.  
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CAPÍTULO II 

 

Artigo 1  
 

 

SERÁ QUE OS/AS INTERNACIONAIS JOVENS VOLTAM A SÊ-LO NOS 
SENIORES? UM ESTUDO CENTRADO NO ANDEBOL PORTUGUÊS AO 
LONGO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS. 
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Resumo 
O presente estudo pretendeu compreender em que medida os/as andebolistas 

convocados/as para as seleções nacionais de andebol nas etapas iniciais da 

sua formação voltam a representar a seleção nacional quando seniores. A 

amostra foi constituída por 502 atletas (total de 287 homens [M] e 215 

mulheres [F]), nascidos entre 1970 e 1985, que participaram pelo menos uma 

vez nas competições das seleções nacionais entre as épocas desportivas de 

1986/1987 e 2010/2011. Dos principais resultados destaca-se que apenas um 

terço dos atletas (M:33%) e menos de um quarto das atletas (F:23%) que 

participaram nas seleções jovens foram convocados/as para a seleção sénior. 

Quando considerados os resultados em função da categoria, observa-se que a 

maioria dos atletas (M:68%; F:82%), que participaram na categoria Sub17 

voltaram a ser convocados para a seleção Sub19 e, ainda que cerca de 

metade dos atletas e quase dois terços das atletas convocadas para a 

categoria Sub21 não participaram uma única vez na categoria sénior. Assim 

sendo este estudo parece suportar a ideia de que existem diversos caminhos 

para alcançar o alto rendimento nos desportos coletivos. As oportunidades de 

desenvolvimento dos/das atletas jovens devem ser oferecidas pelos clubes, 

associações e federações, e os progressos destes monitorizados 

continuamente, antes de qualquer processo de seleção ou eliminação. 

 

Palavras-chave: talento, seleções nacionais, andebol 
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1. Introdução 
A procura do sucesso desportivo é uma evidência num sistema nacional 

e internacional em constante mudança mas sempre delimitado por interesses 

políticos, sociais e económicos. A filosofia dos programas desportivos assenta 

no conjunto diversificado de fatores que podem contribuir para esse sucesso 

que se pretende cada vez mais eficiente, como sejam, por exemplo, os fatores 

psicológicos, antropométricos, a aptidão física, a maturação, o papel do 

treinador, dos pais e dos pares (Baker, Horton, Robertson-Wilson, & Wall, 

2003; Côté & Hay, 2002; Gould et al., 2002). Este facto traduz-se na concepção 

de programas de desenvolvimento da carreira desportiva dos atletas assentes 

na sua maioria num caminho de especialização precoce. No entanto, ao 

mesmo tempo, a investigação continua a revelar a ineficácia da avaliação 

desses programas e, consequentemente a dificuldade na compreensão da 

excelência no desporto (Bloom, 1985; Ericsson, Roring, & Nandagopal, 2007; 

Lidor et al., 2009; Malina, 2010). Por exemplo, parece ser evidente que nos 

desportos coletivos o sucesso numa fase inicial pode não predizer ou mesmo 

explicar de forma evidente o sucesso no escalão sénior (Barreiros et al., 2012; 

Brito et al., 2004; Durand-Bush & Salmela, 2001; Vayens et al., 2011). 

Esta preocupação com o estudo da progressão da carreira do jovem 

atleta de elite tem mais de duas décadas, mas nos desportos coletivos a 

investigação é recente e ainda muito reduzida (Barreiros et al., 2012; Buñuel et 

al., 2006; Ibáñez et al., 2010) não representando o diversificado leque de 

modalidades praticadas em diferentes contextos.  

De uma forma geral, os estudos realizados neste domínio têm revelado 

que os atletas identificados como excepcionais nas etapas iniciais da sua 

carreira desportiva não são necessariamente aqueles que posteriormente são 

convocados para as seleções seniores. Por exemplo, Buñuel et al. (2006) 

revelaram que aproximadamente 90 por cento da amostra de basquetebolistas 

cadetes e juniores estudados nunca foram convocados para as seleções 

seniores, sendo que menos de 1 por cento dos cadetes foram igualmente 

convocados para os seniores e, destes, apenas metade conseguiu um lugar na 

liga ACB (principal liga competitiva em Espanha).  
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Em Portugal, o primeiro estudo realizado neste âmbito nos desportos 

coletivos foi efetuado por Barreiros et al. (2012), os quais constataram que 

aproximadamente um terço dos atletas convocados para representar as 

seleções nacionais antes dos dezasseis anos voltaram a sê-lo na etapa de 

seniores. Mais especificamente, os autores reportaram que isso aconteceu 

apenas com 34 por cento dos futebolistas e 56 por cento dos voleibolistas. 

Nos desportos individuais é possível encontrar estudos com resultados 

opostos. Ou seja, há estudos que reportam resultados semelhantes aos 

apresentados anteriormente (e.g. Brito et al., 2004; Carlson, 1988; 

Schumacher, Mroz, Mueller, Schmid, & Ruecker, 2006) mas também existem 

estudos com resultados distintos; nomeadamente o estudo efetuado por Grund 

e Ritzdorf (2006) que analisaram o desenvolvimento da performance dos 266 

finalistas do primeiro campeonato do mundo de juniores (1999) no atletismo. 

Os principais resultados demonstraram que 90 por cento do grupo estudado 

continuou a melhorar nos anos subsequentes, 88 por cento atingiu o top 100 

mundial nas suas especialidades, existindo muito poucas diferenças entre 

atletas de géneros diferentes.  

Mais recentemente, Pereira, Faro, Stotlar, e Fonseca (2013) estudaram 

o percurso das 67 atletas de ginástica feminina que representaram a seleção 

nacional Portuguesa na categoria de sénior entre 1971 e 2011 e reportaram 

que praticamente todas tinham alcançado um dos seis primeiros lugares nas 

competições nacionais em todas as etapas da sua carreira.  

Do anteriormente exposto, resulta portanto que a percentagem de 

atletas que conseguem os melhores resultados desportivos nas etapas iniciais 

da sua formação e que mais tarde conseguem igualmente atingir esse alto 

desempenho parece variar em função do tipo de modalidade e análise, 

justificando-se pois aprofundar o conhecimento sobre os contextos e situações 

em que isso se verifica. No que se refere particularmente ao andebol, contexto 

em que foi desenvolvido o presente estudo, têm sido considerados 

essencialmente os resultados encontrados noutras modalidades, justificando-

se pois desenvolver estudos especificamente com andebolistas.  
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Por outro lado, os resultados provenientes de estudos desta natureza 

também poderão permitir fornecer alguma informação sobre a qualidade e 

eficácia do processo formativo dos clubes e não apenas das seleções 

nacionais. Na verdade a constatação da inexistência de uma evolução contínua 

da maioria dos atletas identificados como talentos poderá significar que esse 

processo formativo não é adequado, levando por isso os selecionadores 

regionais e nacionais a substituírem os/as atletas que inicialmente davam 

garantias de ter algum potencial para a modalidade. Nesse sentido, 

recordando, por um lado, que no andebol não encontramos estudos efetuados 

neste âmbito e, por outro, que mesmo em relação às restantes modalidades 

desportivas estudadas, pouco se sabe sobre as diferenças e semelhanças 

entre géneros neste domínio, a presente pesquisa pretendeu compreender, 

num período de tempo suficientemente alargado, em que medida os/as 

andebolistas convocados/as para representar as seleções nacionais de 

andebol nas etapas iniciais da sua formação voltavam a representar a seleção 

nacional quando seniores, comparando naturalmente os resultados em função 

do seu sexo. 

Atendendo a que a informação disponível neste domínio é ainda 

escassa e que os resultados reportados diferem de modalidade para 

modalidade e de homens para mulheres, entende-se que este estudo poderá 

concorrer para a evolução da investigação neste âmbito e eventualmente 

constituir-se como um contributo importante para a melhoria do processo de 

desenvolvimento de talentos nos desportos coletivos em diversos contextos 

nacionais.  

 

2. Metodologia 
Para a realização deste estudo foi crucial a colaboração da Federação 

de Andebol de Portugal (FAP), que disponibilizou todos os dados necessários, 

nomeadamente: i) histórico das convocatórias para os jogos internacionais de 

todos os atletas inscritos na FAP e, ii) informação geral de cada atleta, entre as 

épocas desportivas de 1986/1987 e 2010/2011. 
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A amostra foi constituída por 502 atletas com nacionalidade portuguesa 

(287 masculinos e 215 femininos), nascidos entre 1970 e 1985, que foram 

convocados para participar pelo menos uma vez nas competições dos diversos 

escalões das seleções nacionais. 

Por último, de acordo com os grupos de idade definidos pela Federação 

Internacional de Andebol (FIA) nas últimas décadas, a carreira desportiva dos 

atletas em quatro categorias (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1.Limites de idades por categorias (M=287 e F=215). 

 Sub17 Sub19 Sub21 Sénior 

Atletas Masculinos (M) ≤17 18-19 20-21 ≥22 

Atletas Femininos (F) ≤16 17-18 19-20 ≥21 
 

3. Resultados 
Do total de atletas internacionais estudados (M:287; F:215), a maioria foi 

convocado para participar em competições nas seleções na categoria Sub19, 

tanto no masculino (M:69%) como no género feminino (F:82%) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Quantidade e percentagem de atletas convocados em cada 
categoria das seleções nacionais. 

 Sub17  Sub19  Sub21  Sénior  

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Atletas Masculinos (n=287) 160 (56) 197 (69) 153(53) 95 (33) 

Atletas femininos (n=215) 131 (61) 177 (82) 109(51) 50 (23) 

 
 

A análise à progressão da carreira desportiva dos/das atletas 

estudados/as permite perceber que menos de um terço dos atletas (M:28%) e 

apenas cerca de um quarto das atletas (F:24%) que participaram na categoria 

Sub17, foram novamente convocados/as para a seleção sénior (ver Figura 1 e 

2 ).  
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A maior percentagem de atletas convocados entre categorias 

consecutivas observa-se, em ambos os géneros, da seleção Sub17 para a 

Sub19 (M:68%; F:82%). Estas percentagens decrescem quando se analisa a 

percentagem de atletas convocados para a categoria Sub17 e posteriormente 

para a seleção Sub21 (M:49%; F:49%). 
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Figura 2. Relação percentual de atletas femininas convocadas entre cada 
categoria das seleções nacionais. 

Figura 1. Relação percentual de atletas masculinos convocados entre cada 
categoria das seleções nacionais. 
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Adicionalmente, observa-se que quanto mais avançada for a categoria 

inicial de convocatória, maior é a percentagem de atletas convocados para as 

categorias posteriores.  

 

4. Discussão  
O objetivo do estudo foi analisar a progressão de andebolistas de elite, 

de uma forma longitudinal, desde as idades mais jovens até à seleção sénior. 

De uma forma geral, os resultados revelam que menos de um terço dos atletas 

de ambos os géneros que participaram pelo menos uma vez nas seleções 

Sub17 foi novamente convocado para a seleção sénior. Considerando que a 

carreira desportiva de um jovem talento deve processar-se a longo prazo (Côté 

& Hay, 2002; Malina, 2010), os resultados encontrados parecem exprimir que 

os atletas que iniciam o percurso nas seleções nacionais jovens não são 

necessariamente aqueles que são convocados para a seleção sénior. Os 

resultados encontrados são semelhantes aos reportados por outros estudos 

efetuados noutras modalidades desportivas coletivas, apesar da investigação 

neste âmbito ainda ser escassa, principalmente no desporto feminino (Vayens 

et al., 2009). 

A este respeito, Barreiros et al. (2012) constataram que um envolvimento 

precoce em competições internacionais durante as fases iniciais de 

desenvolvimento não é um pré-requisito de sucesso, principalmente nas 

modalidades coletivas e no masculino. Os autores efetuaram o seu estudo no 

futebol, no voleibol, na natação e no judo, concluindo que apenas um terço dos 

atletas internacionais pré juniores voltou a ser convocado para os seniores. 

Ainda nesta investigação os autores analisaram, no voleibol, atletas masculinos 

e femininos e concluíram que as amostras apresentavam resultados 

ligeiramente diferentes (22 por cento das atletas voltou a ser convocada para 

competir nos seniores e 56 por cento dos atletas masculinos pré-juniores 

voltaram a ser convocados para os seniores).  

Os resultados encontrados são diferentes do presente estudo, uma vez 

que as percentagens de andebolistas que participaram nas seleções jovens e 

novamente na seleção sénior são semelhantes entre géneros. No entanto, 
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tendo em conta as diferentes realidades em Portugal do andebol feminino (i.e., 

amador) e masculino (i.e., existem alguns clubes e atletas profissionais), seria 

de esperar resultados diferentes na duração da carreira desportiva nas 

seleções nacionais entre os dois géneros. Previa-se, nomeadamente que 

existissem percentagens mais elevadas no número de atletas masculinos 

convocados para as seleções jovens e para os seniores, tendo em conta a 

literatura e o facto de, em Portugal, tal como em diversos outros países o 

desporto masculino ter mais recursos materiais e financeiros (clubes e 

federação), mais treinadores, maior número de treinadores qualificados e maior 

número de praticantes (FAP, 2011).  

É possível encontrar na literatura algumas explicações para a existência 

de uma percentagem baixa de reaproveitamento dos jovens talentos em 

diversas modalidades desportivas. Por exemplo, um dos fatores mais referidos 

como responsável pela descontinuidade do processo de desenvolvimento de 

jovens talentos nos desportos coletivos é o facto da seleção dos atletas, nos 

clubes, nas seleções regionais e nas seleções nacionais numa fase inicial 

(Sub17) ser efetuada tendo em conta apenas, ou principalmente, a aptidão 

física e o sucesso na competição (Buñuel et al., 2006; Helsen et al., 2000; 

Ibáñez et al., 2010; Milanese et al., 2011; Mohamed et al., 2009; Vila et al., 

2012). 

De facto, nas modalidades desportivas em que as capacidades 

condicionais como a força e a velocidade são fatores decisivos para o sucesso 

na competição, a escolha dos atletas apenas pela sua aptidão física e 

características antropométricas em idades jovens pode não ser adequada, uma 

vez que estas competências são claramente influenciadas pelo 

desenvolvimento maturacional e altamente variável entre indivíduos (Malina, 

2004). Parecendo ser claro que muitos dos atletas que são inicialmente 

convocados para as seleções nacionais são substituídos por outros numa fase 

posterior, a literatura aponta para que uma das explicações possa ser a de que 

estes últimos sejam atletas que têm o seu desenvolvimento maturacional mais 

tardio. O facto de as convocatórias serem baseadas na performance faz com 

que, em idades jovens, muitos destes atletas não sejam inicialmente 
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identificados; ou seja, os atletas com um desenvolvimento maturacional mais 

precoce têm vantagem sobre os seus pares. 

Neste âmbito, resultaram algumas evidências no presente estudo que 

poderão acrescentar informação relevante para a compreensão do processo de 

desenvolvimento de talentos nos desportos coletivos. Por exemplo, verificou-se 

que a percentagem de atletas que participaram na categoria Sub17 e 

novamente nos Sub19 é elevada tanto nos rapazes como, e principalmente, 

nas raparigas, não parecendo existir, no geral, uma renovação de atletas entre 

as etapas. Por outro lado na transição entre a categoria Sub19 e a categoria 

Sub21 estas percentagens diminuem consideravelmente, ou seja, 

aproximadamente 60 por cento dos atletas, e 80 por cento das atletas 

selecionadas para as seleções no período final e/ou posterior a todo o 

processo de desenvolvimento maturacional, na categoria Sub19, não foram 

convocados/as para participar uma única vez na equipa sénior. Se o fator de 

erro decorresse apenas do desenvolvimento maturacional dos/das atletas, não 

haveria razão para que nestas etapas a percentagem de atletas convocados/as 

numa fase e outra fosse mais baixa comparativamente à das fases anteriores. 

De facto, se o desenvolvimento maturacional de um jovem termina em média 

por volta dos 18 anos e nas raparigas geralmente dois anos antes (Malina, 

2004), então a razão apresentada pela maioria dos autores, neste âmbito de 

análise, relativamente às questões da vantagem maturacional não parece 

conseguir explicar de forma abrangente os nossos resultados. Na categoria 

Sub21, apesar dos valores aumentarem, as percentagens de atletas 

convocados nestas categorias são ainda consideravelmente diminutas; metade 

dos atletas e cerca de 60 por cento das atletas convocadas para esta categoria 

não participaram uma única vez no escalão sénior. Mesmo tendo em 

consideração a óbvia diminuição de atletas convocados para competir na 

equipa sénior, seria expectável que a percentagem de atletas que participaram 

nas categorias Sub19 e Sub21 e novamente nos seniores fosse mais elevada. 

Ainda a este propósito, haverá igualmente que considerar o facto de, no 

contexto do andebol em Portugal, o número de atletas inscritos diminuir na 

transição da categoria Sub19 para a Sub21 (FAP, 2011). Esta constatação 
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requer uma investigação mais aprofundada, mas o abandono precoce da 

modalidade, principalmente no género feminino, é abordado já em diversos 

estudos (e.g. Guillet, Sarrazin, Fontayne, & Brustad, 2006; Sarrazin & Guillet, 

2001), e pode explicar a percentagem baixa de atletas convocados/as nestas 

etapas finais e a necessidade de substituição dos/das atletas inicialmente 

convocados/as. 

Para além dos possíveis erros nos indicadores de rendimento na 

convocatória dos jovens durante a fase de desenvolvimento maturacional já 

referidos, há estudos que indicam que o tempo de prática é outra variável a ter 

em conta e que possivelmente pode ajudar a explicar os resultados. Por 

exemplo, Buñuel et al. (2006), reportaram que menos de 1 por cento dos 

basquetebolistas masculinos convocados para o escalão de cadetes foram 

igualmente convocados para os seniores. Já Ibáñez et al. (2010) ao 

investigarem 320 atletas que participaram no campeonato espanhol em 

diferentes escalões etários, concluíram igualmente que apenas uma pequena 

percentagem de basquetebolistas espanhóis reconhecidos como talentos 

(sub16) conseguiu alcançar a excelência enquanto adultos e que esta evolução 

foi semelhante para rapazes e raparigas. Na sua investigação, estes autores 

sublinharam, ainda, a existência de uma ruptura de continuidade entre os 

atletas masculinos convocados para os sub16 e posteriormente para os 

seniores e no género feminino na passagem dos sub18 para os seniores. Estes 

autores afirmaram, por um lado, que o sucesso na competição nestas idades 

jovens pode ser explicado pelo maior tempo de prática dos atletas, ou seja, 

pelo facto de determinados atletas terem iniciado a prática desportiva 

especializada em idades mais baixas que os seus pares.  

No entanto, alguns estudos ressalvam que atletas com pouco tempo de 

prática formal na modalidade específica conseguem alcançar níveis de 

excelência equivalentes aos atletas selecionados numa etapa inicial da sua 

carreira desportiva (Baker, Côté, & Deakin, 2007; Oldenziel, Gagné, & Gulbin, 

2004; Tucker & Collins, 2012; Vayens et al., 2009). Estas investigações podem 

permitir compreender porque é que a percentagem de atletas substituídos por 

outros nas idades mais avançadas do processo de seleção é elevada, o que de 
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certa forma contrasta com o modelo proposto por Ericsson et al. (1993). Com 

efeito, quando os autores referidos estudaram as atividades diárias de músicos 

de diferentes níveis de aptidão, concluíram que a excelência é alcançada pela 

prática e não por um potencial ou características inatas, tendo defendido que a 

expertise resulta de, pelo menos, 10 anos ou aproximadamente 10 mil horas de 

prática deliberada. Esta teoria foi já testada em vários domínios e diversos 

desportos (ver Barreiros et al., 2013b) e muitos estudos revelaram que muitos 

dos atletas de maior sucesso e nível de rendimento, acumularam ao longo da 

sua carreira significativamente mais horas de prática que os restantes (Baker, 

2003; Ward, Hodges, Starkes, & Williams, 2007). O presente estudo não 

permite afirmar que os atletas de elite não completam o total de horas de 

prática deliberada sugerido pelo modelo anterior; no entanto, parece difícil que 

um atleta que integre as seleções nacionais após os 18-19 anos de idade 

cumpra todos requisitos definidos pelos autores. Aliás, nesta perspetiva, 

diversos autores revelam que os atletas de elite raramente completam as 

10000 horas de treino antes de atingirem o alto rendimento (Baker, 2003). Por 

exemplo, enquanto Oldenziel et al. (2004) destacaram que 28 por cento dos 

atletas de elite australianos, por eles estudados, atingiram o alto rendimento 

após praticarem a sua modalidade desportiva apenas durante quatro anos. 

Helsen et al. (1998) reportaram que atletas que atingiram resultados 

desportivos de excelência na luta livre, no hóquei em patins e no futebol, 

acumularam apenas cerca de 6000, 4000 e 5000 horas de treino, 

respectivamente. 

Por outro lado, a literatura refere que uma quantidade muito elevada de 

prática formal em idades muitos jovens pode traduzir-se em consequências 

negativas como o abandono da modalidade, não sendo necessariamente 

aquele o único caminho para a excelência no desporto (Baker, 2003; 

Figueiredo, Gonçalves, Silva, & Malina, 2009; Matthys et al. 2012; Wall & Côté, 

2007). É aliás indicado como um caminho importante para alcançar o sucesso, 

a prática de várias modalidades desportivas na fase inicial da carreira 

desportiva. Diversos autores revelam que atletas de diversas modalidades 

desportivas que alcançaram o alto rendimento não se especializaram muito 
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cedo, apontando assim que a especialização precoce não parece ser um pré-

requisito para o sucesso (Carlson, 1997; Côté et al. 2003; Hill, 1993; Hill, 

MacConnell, Forster, & Moore, 2002; Leite et al., 2009; Vayens et al., 2009). 

A tentativa de explicação do diminuto aproveitamento dos atletas 

convocados para as seleções nacionais jovens, debruça-se ainda na 

possibilidade de existirem gerações que concedem mais jogadores à seleção 

sénior que outras, podendo portanto haver gerações de atletas sem as 

mesmas oportunidades de convocatória para a seleção sénior (Buñuel et al., 

2006; Ibáñez et al., 2010). Se houver gerações cujos atletas permaneçam mais 

tempo na seleção nacional sénior, a entrada de atletas mais jovens será 

obviamente mais difícil. Este facto pode inclusive traduzir-se num abandono 

precoce da modalidade por parte dos atletas mais jovens que veem o seu 

percurso no desporto de elite terminado precocemente relativamente às suas 

expectativas e consequentemente haverá a necessidade de os substituir nas 

etapas posteriores. Esta fundamentação pode ajudar a explicar alguns dos 

resultados obtidos no presente estudo, apesar deste ter abrangido a totalidade 

de atletas convocados e, portanto, não permitir verificar se todas as gerações 

tiveram comportamentos iguais relativamente à progressão nas seleções 

nacionais  dos/das andebolistas analisados/as.  

Independentemente porém das eventuais explicações para a sua 

ocorrência, em nossa opinião, seria importante que os resultados encontrados 

originassem uma reflexão profunda sobre os programas de desenvolvimento 

dos/as andebolistas de elite portugueses. De facto, foi evidente que não só há 

um baixo aproveitamento na equipa sénior dos/das atletas convocados/as 

inicialmente para as seleções jovens (Sub17), como cerca de metade dos 

atletas e quase dois terços das atletas convocadas para a categoria Sub21 não 

participaram uma única vez na categoria sénior.  

Em síntese, os resultados revelam uma descontinuidade no processo de 

seleção para as diversas categorias das equipas nacionais dos andebolistas 

Portugueses, suscitando-se portanto a questão sobre o modo como os 

programas de identificação e desenvolvimento de talentos adoptados pela 

Federação de Andebol de Portugal nas últimas décadas não conseguiram 
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assegurar que a maioria dos/das atletas convocados/as inicialmente para 

competir nas seleções jovens fosse reaproveitada na seleção sénior. A este 

propósito, parece ser determinante que estudos desta natureza analisem os 

resultados numa perspetiva ecológica, considerando-os sempre à luz do 

contexto cultural e contextual da modalidade desportiva (Barreiros, Côté, & 

Fonseca, 2013a; Lidor et al., 2013). Adicionalmente, parece ser evidente que 

existem diversos caminhos para alcançar o alto rendimento nos desportos 

coletivos, sendo por isso mesmo importante que as oportunidades de 

desenvolvimento dos/das atletas jovens devam ser oferecidas pelos clubes, 

associações e federações e os progressos destes/as, monitorizados 

continuamente, antes de qualquer processo de seleção ou eliminação. Mais, 

seria fundamental que, após as fases iniciais de seleção, esse processo fosse 

reavaliado, no sentido de diminuir as vantagens/ desvantagens maturacionais, 

assumindo-se que o planeamento da carreira desportiva de um jovem talento 

seja, por um lado, programado a longo prazo e por outro, continuamente 

avaliado e adaptado ao seu contexto social, cultural e educativo.   

 

5. Conclusões 
Os resultados do presente estudo permitem concluir que muitos dos/das 

atletas convocados/as para as seleções nas idades de formação não são 

aqueles/as que são convocados/as para a seleção sénior. Por um lado menos 

de um terço dos/as atletas que participaram na categoria de Sub17 foram 

novamente convocados para a equipa sénior; por outro, cerca de metade dos 

atletas e quase dois terços das atletas convocados/as para a categoria Su21 

não participaram uma única vez na seleção sénior.  

 Em concordância com a literatura disponível neste domínio do 

conhecimento parece poder concluir-se que nas modalidades coletivas o 

sucesso em idades jovens aparenta contribuir apenas para uma pequena parte 

da explicação do sucesso no desporto de elite. 
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CAPÍTULO II 

 

Artigo 2  
 

 

A PROGRESSÃO DOS ANDEBOLISTAS DE ELITE NAS DIVERSAS 
CATEGORIAS DAS SELEÇÕES NACIONAIS DE PORTUGAL. UM ESTUDO 
COMPARATIVO DE OITO COORTES ENTRE A ÉPOCA 1986/1987 E 
2010/2011. 
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Resumo 
O objetivo central deste estudo foi comparar oito coortes de gerações 

consecutivas, de andebolistas de elite portugueses, ao longo de mais de duas 

décadas, relativamente à probabilidade de um/a atleta convocado/a para 

participar nas seleções jovens, ser novamente convocado/a para a equipa 

sénior. A amostra foi constituída por 502 atletas (Homens: 287; Mulheres: 215) 

nascidos entre 1970 e 1985, que participaram pelo menos uma vez nas 

competições das seleções nacionais, entre as épocas desportivas 1986/1987 e 

2010/2011. A amostra foi dividida em oito coortes(C) de cada género, cada 

uma com atletas nascidos em dois anos consecutivos. Dos principais 

resultados destaca-se que há uma enorme variação no comportamento das 

diferentes coortes em ambos os géneros. Por exemplo a percentagem de 

atletas masculinos (M) que participaram na categoria Sub17 e que foram 

novamente convocados para a equipa sénior varia entre 100% (M: C7) e 13% 

(M: C8). Nesta análise esta variação entre coortes é mais baixa no género 

feminino (F) comparativamente ao masculino (F: C4=43% e C6: 8%). Conclui-

se que em todas as análise efectuadas há sempre, pelo menos uma coorte, 

que apresenta valores muito diferentes (muito superiores ou muito inferiores) 

daqueles reportados na literatura, com análises globais noutras modalidades 

desportivas coletivas. 

 
Palavras-chave: desenvolvimento, progressão, seleções nacionais, andebol, 

coortes. 
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1. Introdução 
A análise da carreira desportiva de atletas de elite é um dos âmbitos de 

investigação mais atuais. Umas das conclusões mais comuns, particularmente 

nos desportos coletivos, consiste no facto de que a identificação precoce de um 

jovem talento parece não garantir que esse atleta progrida até à expertise bem 

como, que nem todos os jogadores experts foram identificados como jovens 

talentos no início da sua carreira (Barreiros & Fonseca, 2012; Durand-Bush & 

Salmela, 2001; Ibáñez et al., 2010; Regnier et al., 1993). A maioria da 

investigação efetuada neste âmbito utiliza uma metodologia prospectiva de 

análise da carreira desportiva dos atletas de elite, usando amostras muito 

amplas e fundamentalmente de atletas masculinos. A maioria destes estudos 

utilizam amostras que incluem atletas de várias gerações, retirando conclusões 

transversais, independentemente do contexto cultural, desportivo, político, e de 

performance de cada geração. Neste âmbito alguns autores sugerem que pode 

haver gerações com padrões diferenciados (Buñuel et al., 2006; Ibáñez et al., 

2010), integrando, por exemplo, atletas que se mantêm na seleção sénior 

durante mais tempo, impedindo ou dificultando a entrada dos atletas mais 

jovens. Assim parece ser interessante que a investigação compare várias 

gerações consecutivas de atletas de elite de forma a comprovar a premissa 

anterior e acrescentar aos resultados até agora reportados neste âmbito. 

Tendo ainda em consideração que a investigação neste âmbito estabelece 

como objetivo último o apoio ao desenvolvimento desportivo nas modalidades 

estudadas. E que as políticas de desenvolvimento desportivo nas diversas 

federações nacionais e internacionais raramente são efetuadas tendo em conta 

apenas um género são necessárias novas investigações que estudem o 

desporto nos dois géneros na mesma modalidade.  

As conclusões reportadas na literatura são, de uma forma geral, 

semelhantes para os desportos coletivos no masculino, mas contraditórias 

entre modalidades desportivas coletivas e individuais, e com diferenças 

relevantes nos poucos estudos que comparam os géneros. Assim justifica-se a 

realização de um estudo, em ambos os géneros, numa modalidade onde não 

encontramos investigações efectuadas, no âmbito da análise prospectiva da 
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carreira de atletas de elite e onde a reflexão sobre a eficácia dos programas de 

desenvolvimento de talentos tem sido efectuada utilizando as conclusões e 

análises realizadas noutras modalidades desportivas, muitas vezes de 

caraterísticas diferentes, como o voleibol ou o basquetebol. O primeiro estudo 

efetuado neste âmbito utilizando uma metodologia prospectiva foi efetuado por 

Carlson (1988), com tenistas masculinos e femininos de elite, concluindo que 

não é possível predizer que atleta irá atingir as competições de elite baseando-

nos apenas no seu sucesso competitivo enquanto jovem atleta. Ilações 

semelhantes foram reportadas mais recentemente nos desportos individuais 

por outros autores (Barreiros et al., 2012; Brito et al., 2004;  Schumacher et al., 

2006). 

No entanto é possível encontrar estudos que apresentam resultados 

distintos. Por um lado Grund e Ritzdorf (2006), no atletismo, analisaram o 

desenvolvimento da performance dos 266 finalistas do primeiro Campeonato 

do Mundo de Juniores, em 1999, demonstrando que 90 por cento do grupo 

estudado continuou a melhorar nos anos subsequentes, e 88 por cento atingiu 

o top 100 mundial nas suas especialidades. Os autores concluíram também 

que 21 por cento do grupo qualificou-se posteriormente para os Jogos 

Olímpicos, existindo muito poucas diferenças entre atletas masculinos e 

femininos. Por outro lado, Pereira et al. (2013) estudaram o percurso de todas 

as ginastas que representaram a seleção nacional portuguesa na categoria de 

sénior entre 1971 e 2011 e reportaram que praticamente todas tinham 

alcançado um dos seis primeiros lugares nas competições nacionais em todas 

as etapas da sua carreira. Adicionalmente, os autores verificaram que todas as 

atletas que participaram nos Jogos Olímpicos tinham obtido sistematicamente, 

ao longo do seu percurso desportivo, os primeiros lugares nos campeonatos 

nacionais das várias etapas de formação. Mantendo uma metodologia 

semelhante e utilizando amostras fundamentalmente masculinas e de gerações 

muito amplas os estudos efetuados nos desportos coletivos, são poucos e 

apresentam resultados variados nos diferentes géneros exprimindo a mesma 

dificuldade, demonstrada nos estudos descritos anteriormente, em prever o 

sucesso de atletas de elite. Por exemplo, no basquetebol Buñuel et al. (2006) 
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estudaram as relações entre a participação de basquetebolistas nascidos entre 

1974 e 1981 nos escalões de cadetes, juniores, Sub22 e seniores, observando 

que menos de 1 por cento dos basquetebolistas masculinos convocados para o 

escalão de cadetes foram igualmente convocados para os seniores. Ainda 

Ibáñez et al. (2010) efetuaram um estudo com 320 basquetebolistas 

masculinos e femininos espanhóis, nascidos entre 1964 e 1981 e concluíram 

que existe uma rutura de continuidade entre os atletas convocados para os 

Sub16 e posteriormente para os seniores e que esta rutura também se verifica 

nas mulheres na passagem dos Sub18 para os seniores. 

Mais recentemente Barreiros et al. (2012), a partir de uma amostra de 395 

atletas de diferentes modalidades (futebol, voleibol, natação e judo) reportaram 

que apenas aproximadamente um terço dos atletas internacionais pré juniores 

volta a ser convocado para os seniores, concluindo ainda que um envolvimento 

precoce em competições internacionais durante as fases iniciais de 

desenvolvimento não é um pré-requisito de sucesso, principalmente nas 

modalidades coletivas e no masculino. Nesta investigação os autores 

estudaram os dois géneros apenas no voleibol e concluíram haver ainda um 

menor reaproveitamento (i.e. participação nas seleções nacionais seniores de 

atletas selecionados previamente como pré-juniores) no caso do sexo feminino. 

Desta forma parece ser importante refletir sobre o contexto da metodologia 

utilizada atualmente. Considerando o facto dos programas de desenvolvimento 

de talentos serem altamente mutáveis, de acordo com os interesses políticos, 

sociais e económicos, nacionais e internacionais, o estudo de várias gerações 

em simultâneo pode resultar numa análise enviesada dos dados, ou seja, 

podem haver gerações com padrões diferenciados, por competência dos seus 

atletas (Buñuel et al., 2006; Ibáñez et al., 2010), pela quantidade e/ou 

qualidade das oportunidades de prática e competição (Durand-bush & Salmela, 

2001; Helsen et al., 2000; Ward et al., 2007) ou, possivelmente, por outros 

fatores ainda não identificados na investigação. 

De uma forma geral os estudos realizados nos desportos coletivos acima 

descritos reportam que o sucesso desportivo de um atleta numa fase inicial não 

parece conseguir predizer ou explicar claramente o sucesso no escalão sénior, 
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havendo diferenças entre modalidades, entre géneros e até entre gerações. 

Assim a investigação neste âmbito utilizando uma amostra com ambos os 

géneros, efectuada numa modalidade ainda não estudada e, por último, 

realizando uma análise comparativa entre coortes consecutivas pode ajudar a 

compreender se, efetivamente, nas modalidades colectivas o sucesso juvenil 

não prediz o sucesso no escalão sénior de uma forma geral, ou se existem 

gerações onde esta premissa é falsa. Ainda tendo em conta que existem 

muitos fatores que influenciam o desenvolvimento da carreira desportiva do 

atleta, a identificação de uma ou mais gerações em que o processo foi eficaz 

pode permitir a realização de investigações mais eficientes. Este estudo pode 

assim contribuir para a evolução da investigação neste âmbito e possivelmente 

ser um contributo para a concepção de programas de desenvolvimento da 

carreira desportiva de atletas de elite nas diversas modalidades desportivas 

coletivas. 

 

2. Metodologia 
Todos os dados necessários para a concretização deste estudo foram 

disponibilizados pela FAP, nomeadamente todas as convocatórias efetuadas 

para os jogos internacionais entre as épocas de 1986/1987 e 2010/2011 e 

todos os anos de nascimento dos atletas internacionais, com nacionalidade 

portuguesa, nascidos entre 1970 e 1985. Todos os atletas tinham idade para 

poderem ser selecionados para competir na seleção nacional sénior e tinham 

no máximo de 28 anos de idade no final da época 2010/2011. A amostra total 

de 502 atletas (Homens: 287 e Mulheres: 215) foi dividida em oito coortes em 

ambos os géneros de acordo com os anos de nascimento apresentados na 

Tabela 1.  

A divisão da amostra baseou-se no facto da FIA determinar grupos de 

dois anos de idade para os campeonatos internacionais das seleções jovens 

e, estas indicações traduzirem-se numa organização semelhante das 

seleções nacionais. As seleções são assim constituídas por grupos de atletas 

nascidos em dois anos consecutivos, permanecendo este critério o mesmo 

durante todos os escalões de formação, ou seja, tanto em termos 
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internacionais como nacionais os atletas nascidos nos anos pares são sempre 

os mais velhos dos grupos.  

 

Tabela 1. Distribuição do número e 
percentagem de atletas ao longo das oito 
coortes (M= 287 e F= 215). 

Coorte Masculino Feminino 
n (%) n (%) 

C1 27 (9) 23 (11) 
C2 24 (8) 26 (12) 
C3 34 (12) 28 (13) 
C4 40 (14) 30 (14) 
C5 34 (12) 26 (12) 
C6 37 (13) 28 (13) 
C7 38 (13) 32 (15) 
C8 53 (18) 22 (10) 

 

Por último dividiu-se a carreira desportiva dos atletas em quatro 

categorias, como representado na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Limites de idades por categorias (M= 287 e F= 215). 

 Sub17 Sub19 Sub21 Sénior 

Atletas Masculinos (M) ≤17 18-19 20-21 ≥22 

Atletas Femininos (F) ≤16 17-18 19-20 ≥21 
 

 
3. Resultados 

As Tabelas 3 e 4 apresentam o total de atletas convocados em cada 

coorte e por categoria e é possível observar que principalmente no masculino 

existe uma grande variabilidade, tanto no total de convocados por coorte (M:C2 

= 24 e M:C8=53; F: C7=22 e F:C8=32) como por categoria de convocatória (M: 

Sub17 – C2 e C5=9 e M: Sub17 – C8=40; F: Sub21 – C3, C6 e C8=8 e F: 

Sub21 – C4=23). 
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3.1 Análise prospectiva aos atletas convocados por coorte na categoria 
Sub17.  

Do total de atletas estudados (M:160; F:131), observa-se que a 

percentagem de atletas que participaram na categoria de Sub17 e que voltaram 

a ser convocados para a seleção sénior é muito diferente entre coortes, para 

ambos os géneros (e.g. M:C=100%, M:C2=67%, M:C8=18%; F:C4=43%) e na 

maioria das coortes os valores são abaixo dos 30% (ver Figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Atletas femininos selecionados nas 
quatro categorias por coortes (C). 

	  

Tabela 3. Atletas masculinos selecionados nas 
quatro categorias por coortes (C). 

 

	  

Coorte 
(n=287) 

Sub17 Sub19  Sub21 Sénior  
n (%) n(%) n(%) n(%) 

C1 (n=27) 14(52) 16(59) 15(56) 10(37) 
C2 (n=24) 9(38) 21(88) 16(67) 15(63) 
C3 (n=34) 16(47) 27(79) 24(71) 12(35) 
C4 (n=40) 27(68) 25(63) 18(45) 14(35) 
C5 (n=34) 9(27) 27(79) 19(56) 14(41) 
C6 (n=37) 29(78) 28(76) 19(51) 14(38) 
C7 (n=38) 16(42) 26(68) 18(47) 7(18) 
C8 (n=53) 40(76) 27(51) 24(45) 9(17) 

Total 160 197 153 95 
!

Coorte 
(n=215) 

Sub17 Sub19  Sub21 Sénior  
n (%) n(%) n(%) n(%) 

C1 (n=23) 6(26) 22(96) 11(48) 5(22) 
C2 (n=26) 14(54) 21(81) 17(65) 6(23) 
C3 (n=28) 23(82) 20(71) 8(29) 4(14) 
C4 (n=30) 21(70) 26(87) 23(77) 11(37) 
C5 (n=26) 15(58) 23(89) 17(65) 7(27) 
C6 (n=28) 12(43) 24(86) 8(29) 2(7) 
C7 (n=32) 24(75) 23(72) 17(53) 12(38) 
C8 (n=22) 16(73) 18(82) 8(36) 3(14) 

Total 131 177 109 50 
!

Figura 1. Atletas masculinos convocados por coorte na 
categoria Sub17. 
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De igual forma a análise à percentagem de atletas convocados para 

competir entre etapas consecutivas (Sub17 e Sub19) revela uma grande 

variabilidade no masculino (e.g. M:C2=100% e C8=13%). Nas atletas do 

género feminino não se verificam estes resultados, uma vez que esta 

variabilidade é consideravelmente menor. A percentagem de atletas 

convocadas para participar na categoria Sub17 e novamente para as Sub19 

encontra-se acima dos 70 por cento para todas as coortes.  

  
3.2 Análise prospectiva aos atletas convocados por coorte na categoria 
Sub19. 

A análise às Figuras 3 e 4, permite observar que do total de atletas que 

participaram na categoria Sub19 (M:197; F:177), menos de metade são 

novamente convocados para a seleção sénior em todas as coortes. Em ambos 

os géneros há sempre uma coorte com valores mais elevados que as restantes 

(M:C2=57%, F:C4 e C7=39%). No que respeita à análise entre categorias 

consecutivas (Sub19 e Sub21) verifica-se que no masculino os valores 

encontrados estão acima dos 50 por cento em todas as coortes (e.g. M: 

C2=76% e C4=54%). Nas atletas do género feminino esta variação é maior, os 

Figura 2. Atletas femininos convocados por coorte na 
categoria Sub17. 
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valores verificados encontram-se entre os 40 por cento na C3 e os 81 por cento 

na C4.  

 

3.3 Análise prospectiva aos atletas convocados por coorte na categoria 
Sub21. 

Por último do total de atletas convocados para a categoria de Sub21 

(M:153; F:109) há, em algumas coortes, uma elevada percentagem de atletas 

convocados novamente para a equipa sénior (M: C2=75% e C4=61%). Esta 

percentagem é inferior nas atletas estudadas, e apenas na coorte 7 cerca de 

metade das atletas que participaram na categoria Sub21 foram novamente 

convocadas para a equipa sénior, sendo que com a exceção da coorte 6 

(F:C6=13%) os valores observados nas restantes coortes variam entre os 35 

por cento e os 39 por cento (ver Figura 5 e 6).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Atletas masculinos convocados por 
coorte na categoria Sub19. 
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Figura 4. Atletas femininos convocados por 
coorte na categoria Sub19.	  
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4. Discussão 
Os resultados obtidos parecem demonstrar que as conclusões 

reportadas pelos estudos efetuados neste âmbito podem não explicar de forma 

abrangente a eficácia do processo de seleção de atletas de elite nas 

modalidades coletivas. Em todas as análises efetuadas nos dois géneros, há 

sempre pelo menos uma coorte que apresenta valores muito diferentes (muito 

superiores ou muito inferiores) daqueles reportados nos estudos que utilizam 

amostras muito amplas e com várias gerações em simultâneo.  

As investigações efetuadas nos desportos coletivos analisam várias 

gerações em simultâneo e as conclusões são obviamente generalizadas a 

todos os atletas internacionais incluídos nas amostras. De uma forma geral os 

estudos efetuados nas modalidades coletivas indicam que apenas uma 

pequena percentagem de atletas convocados para os escalões de formação 

são novamente convocados para os seniores (Barreiros et al., 2012; Buñuel et 

al., 2006; Ford & Williams, 2012; Helsen et al., 2000; Ibáñez et al., 2010). O 

nosso estudo parece contradizer estes resultados. Por exemplo na coorte 7 

100 por cento dos atletas foram convocados para competir na categoria Sub17 

e novamente nos seniores, valores nunca antes reportados nos desportos 
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Figura 5. Atletas Masculinos convocados por 
coorte, na categoria Sub21.	  

Figura 6. Atletas Femininos convocados por coorte 
na categoria Sub21.	  
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coletivos. Outro dado interessante é o facto de esta ter sido a coorte que 

apresentou valores mais baixos nas percentagens de atletas convocados para 

competir entre etapas consecutivas, comparativamente às outras coortes. 

Estes dados parecem indicar que houve uma seleção de atletas diferentes 

durante as etapas de formação, no entanto, os atletas convocados na categoria 

Sub17 devem ter apresentado na idade de sénior aptidão superior aos colegas, 

o que se traduziu nos resultados encontrados. Parece assim ser possível 

concluir que nesta geração o planeamento a longo prazo da carreira desportiva 

destes jovens atletas foi muito eficaz, pelo que seria muito interessante 

conhecer os fatores que contribuíram para este sucesso.  

Como referido anteriormente os valores encontrados são muito 

diferentes entre as coortes estudadas e por exemplo na coorte 2 os valores 

reportados foram também muito superiores àqueles reportados nos estudos 

que analisam várias gerações em simultâneo (M:C2=67%). No entanto nesta 

coorte o comportamento da população em estudo foi diferente da coorte 7 

porque entre etapas consecutivas a percentagem de atletas convocados é 

muito elevada (Sub17-Sub19: 100%; Sub19-Sub21:76% e Sub21-Sénior:75%). 

Ou seja apesar de se verificar uma estabilidade nos atletas convocados 

durante os escalões de formação, esta não se traduziu num aproveitamento 

máximo desses atletas nos seniores. No entanto, cerca de dois terços de 

atletas convocados é um valor muito elevado comparativamente aos resultados 

obtidos noutros estudos, noutras modalidades e, parece refletir as várias 

possibilidades quanto às trajetórias dos atletas até à seleção sénior. 

Os resultados encontrados no género feminino são semelhantes, apesar 

da diferença entre coortes não ser tão expressiva como no masculino. Por 

exemplo na coorte 4 verifica-se um grande aproveitamento de atletas nas 

categorias iniciais entre etapas consecutivas durante o processo de formação 

(Sub17-Sub19: 95% e Sub19-Sub21: 81%), e também uma elevada 

percentagem de atletas convocadas para a equipa sénior (F: C4=43%).  

Há também a considerar os valores baixos na transição entre a categoria 

Sub21 e a Sénior, em ambos os géneros, que pode ser justificado, por 

exemplo, pela diminuição do número de convocados na seleção sénior.  
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Por outro lado, verifica-se ainda que nos dois géneros existem coortes 

que apresentam valores consideravelmente mais baixos do que aqueles 

reportados pelos estudos onde a análise foi efetuada com várias gerações em 

simultâneo. Há também uma enorme variabilidade nas percentagens de atletas 

convocados/as entre etapas consecutivas. Os valores são de tal forma 

diferentes entre algumas coortes que avançar com justificações para estes 

dados não seria mais do que especulação e apenas uma análise aprofundada 

a estas coortes permitiria encontrar explicações para estes resultados. 

Há no entanto na literatura tentativas de explicações para os resultados 

encontrados nos estudos referidos que permitem efetuar uma reflexão neste 

âmbito. Por um lado, e como já referido, nos últimos anos alguns autores 

referem o facto de poder haver gerações com maior número de atletas de alto 

nível, o que poderá significar que estes atletas permanecem na seleção sénior 

durante mais tempo, dificultando a participação dos atletas mais jovens. Por 

outro lado, há ainda a considerar o facto de que os planos de desenvolvimento 

de talentos das federações (Blanco, 2004) possam ser diferentes de geração 

para geração, traduzindo-se em maiores (ou menores) oportunidades para os 

jovens em formação. Esta constatação pode possivelmente explicar a variação 

do número total de atletas convocados nas diferentes gerações. Aliás, observa-

se que mesmo em coortes com número semelhante de convocados, os atletas 

que participaram nas diversas categorias em estudo é diferente. Há coortes 

onde foram convocados menos atletas por categoria, o que se pode traduzir 

em menos oportunidades para alguns atletas. 

A literatura refere ainda que o sucesso na competição nestas idades 

jovens pode ser explicado pelo maior tempo de prática dos atletas, ou seja, os 

atletas mais experientes têm mais sucesso (Barreiros et al., 2013a; Ford & 

Williams, 2012; Ward et al., 2007). Este fator parece ser muito interessante na 

tentativa de explicar os resultados obtidos mas seria necessário informação 

relativa ao tempo de prática dos atletas para se poder concluir que este foi um 

fator decisivo no processo de seleção destes atletas. 

Por último, os estudos reportam que as baixas percentagens de atletas 

convocados para os escalões de formação de elite e novamente para a seleção 
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sénior, podem provavelmente ser explicadas pelo facto de nos clubes e nas 

seleções regionais e nacionais a escolha, numa fase inicial (Sub17) ser 

efetuada tendo em conta apenas, ou principalmente, a aptidão física dos 

atletas (Buñuel et al., 2006; Helsen et al., 2000; Ibáñez et al., 2010; Meylan et 

al., 2010; Milanese et al., 2011; Musch & Grondin, 2001; Reilly et al., 2000; 

Romann & Fuchslocher, 2011; Vayens et al., 2009; Vila et al., 2012). Durante 

as fases iniciais de seleção, os atletas são escolhidos pela sua aptidão física e 

características antropométricas, fatores claramente influenciados pelo processo 

de desenvolvimento maturacional, e altamente variável entre indivíduos 

(Malina, 2004). A presente investigação parece demonstrar que esta explicação 

pode não ser tão linear quanto aparenta, uma vez que não justifica o enorme 

sucesso do processo de desenvolvimento desportivo que se encontrou neste 

estudo em algumas coortes (e.g. M: coorte 7).  

Por outro lado, há ainda coortes com elevadas percentagens de 

convocados para participar nas categorias Sub17 e Sub21. Por exemplo, no 

masculino as coortes 2 e 3 apresentam valores percentuais superiores a 80 por 

cento, e no género feminino a coorte 4 também, o que significa que estes/as 

atletas foram convocados/as durante a fase do seu desenvolvimento 

maturacional (Sub17) e novamente numa fase onde esse desenvolvimento já 

terminou não sendo substituídos/as por outros/as atletas durante este 

processo. Assim, tal como referido anteriormente parece muito interessante o 

estudo de coortes específicas (no caso, as coortes com valores muito 

superiores e muito inferiores aos reportados nos estudos efetuados neste 

âmbito nos desportos coletivos), de forma a procurar explicações exatas e reais 

para a investigação do desenvolvimento da carreira dos jovens desportistas de 

elite nos desportos coletivos. 

 
5. Conclusões 
 O presente estudo permitiu concluir que a percentagem de atletas que 

participaram pelo menos uma vez na categoria Sub17 e que voltaram a ser 

convocados para a equipa sénior é muito diferente entre coortes para ambos 

os géneros. Em todas as análises efectuadas há sempre, pelo menos uma 
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geração, que apresenta valores muito diferentes (muito superiores ou muito 

inferiores) daqueles reportados nas análises globais noutras modalidades 

desportivas coletivas. Parece claro que em ambos os géneros os estudos neste 

âmbito devam concentrar-se em determinadas gerações, de forma a procurar 

explicações exatas para o estudo da progressão dos jovens atletas de elite nas 

seleções nacionais nas modalidades desportivas coletivas. 
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CAPÍTULO III 

 

Artigo 3  
 

 

UM PONTO DE VISTA DIFERENTE SOBRE O EFEITO DA IDADE RELATIVA 
NOS DESPORTOS COLETIVOS. 
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Resumo 
O efeito da idade relativa (EIR) refere-se à diferença de idades entre 

indivíduos agrupados para um fim ou tarefa particular, e a investigação atual 

reporta que em diversas modalidades desportivas há uma sobrerrepresentação 

dos atletas nascidos nos anos pares e nos primeiros trimestres do ano nos 

escalões de formação das seleções nacionais e/ou regionais. Apesar desta 

constatação começa-se a prever que há gerações que podem ter 

comportamentos diferenciados. Assim pretendemos analisar se a prevalência 

do EIR nos/nas atletas convocados/as para os diferentes escalões das 

seleções nacionais, em função do ano e do trimestre de nascimento é 

semelhante quando estudamos várias gerações em simultâneo ou em coortes 

independentes. A amostra foi constituída por 502 atletas (Homens: 287; 

Mulheres: 215) nascidos entre 1970 e 1985, que participaram pelo menos uma 

vez nas competições das seleções nacionais, entre as épocas desportivas 

1986/1987 e 2010/2011. O total de atletas foi dividido em oito coortes de cada 

género, cada uma com atletas nascidos em dois anos consecutivos. Os 

resultados demonstram claramente que no masculino é uma desvantagem um 

atleta nascer nos últimos trimestres do ano, e que é ainda maior a 

desvantagem se o atleta nasce nos últimos trimestres dos anos ímpares. Nas 

atletas do género feminino, observaram-se resultados opostos aos reportados 

na maioria dos estudos, ou seja, verificou-se que há significativamente mais 

atletas nascidas nos anos ímpares. Quando analisamos a amostra por coortes 

não se verifica um EIR significativo nos trimestre de nascimento e no ano de 

nascimento, em ambos os géneros. Este existe apenas em algumas coortes. 

Ainda, observa-se um EIR no escalão de sénior em pelo menos uma coorte em 

ambos os géneros. 

 

 
Palavras-Chave: Efeito da idade relativa, andebol, coortes, atletas de elite 
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1. Introdução 
 Uma das variáveis que consistentemente tem sido descrita como 

decisiva no desenvolvimento da carreira desportiva do atleta jovem é o efeito 

da idade relativa (EIR). O EIR refere-se à diferença de idade entre indivíduos 

agrupados para um fim ou tarefa particular e há referências na literatura desde 

1965 no âmbito da educação (Freyman), e no desporto desde 1985 (Barnsley 

et al.). Os autores foram os primeiros a demonstrar uma sobrerrepresentação 

dos atletas nascidos no primeiro trimestre da “época de hóquei”, reportando 

uma forte relação entre o mês de nascimento e o número de atletas inscritos na 

Liga Nacional de Hóquei e em duas ligas “Júnior A” no Canadá. 

Igualmente noutras modalidades a investigação neste âmbito têm 

evoluído consideravelmente e as conclusões nos desportos coletivos são 

bastante similares. A maioria dos estudos reporta um efeito significativo da 

idade relativa nos escalões de formação das seleções nacionais e/ou regionais, 

ou seja, há uma sobrerrepresentação de atletas nascidos nos primeiros 

trimestres do ano e nos anos pares (Delorme et al., 2009; Gil et al., 2014; 

Matthys et al., 2012; Sánchez-Rodríguez, Grande, Sampedro, & Rivilla-García, 

2013; Schorer, Baker, Büsch, Wiihelm, & Pabst, 2009; Schorer, Cobley, Büsch, 

Brãutigam, & Baker, 2009). Neste contexto há a considerar que não só a 

maioria dos estudos utiliza apenas amostras referentes a atletas masculinos 

nas diversas modalidades como também estudam várias gerações em 

simultâneo (Delorme et al., 2010b; Lidor et al., 2013; Hollings, Hume, & 

Hopkins, 2014; Musch & Grodin, 2001; Ostapczuk & Musch, 2013; Veldhuizen, 

Wade, Cairney, Hay, & Faught, 2014). No entanto, a investigação começa a 

revelar que o comportamento das gerações pode variar, significando que há 

determinados fatores que podem aparecer como determinantes quando 

estudamos várias gerações em conjunto mas não o são efetivamente quando 

analisamos apenas determinadas gerações (Karcher, Ahmaidi, & Buchheit, 

2014). Adicionalmente, há ainda menos estudos que tentam identificar neste 

processo, diferenças entre géneros, o que afigura-se como muito importante 

para a evolução da investigação nesta área uma vez que ao contrário do 

masculino os estudos efetuados em atletas femininas demonstram resultados 
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diferenciados. Por um lado há estudos em diversas modalidades (ginástica, 

dança, futebol, andebol e basquetebol) que não reportam o EIR (Baxter-Jones, 

1995; Delorme et al., 2010b; Lidor et al., 2013; Van Rossum & Gagné, 2006). 

Por outro lado, nos últimos cinco anos outros estudos reportam um EIR 

significativo em jovens atletas femininas, nomeadamente no basquetebol, 

futebol, andebol e voleibol (Aguilar et al., 2012; Delorme et al., 2010b; Romann 

& Fuchslocher, 2011, 2013; Schorer, Cobley, Büsch, Brãutigam, & Baker, 2009; 

Till et al., 2010).  

Em síntese, diversos estudos desde 1985 reportam uma estreita relação 

entre o mês e o ano de nascimento e os atletas escolhidos para as seleções 

regionais e nacionais. Este estudos demonstram que principalmente nos 

desportos de alto impacto, até determinado limite, maior massa muscular e 

peso, caraterísticos da fase pós-pubertária, são decisivos para alcançar melhor 

performance (Schorer et al., 2012; Sherar et al., 2007). Nos dois géneros, em 

diversas Federações desportivas, os resultados destes estudos têm servido 

como ponto de análise, discussão e pesquisa muitos importantes para os 

programas de identificação e desenvolvimento de jovens talentos. Mas e se ao 

estudarmos este fenómeno por coortes especificas não verificarmos os 

mesmos resultados? Apesar da extensa literatura nesta área e em particular no 

andebol, parece-nos que comparar os resultados obtidos no estudo do EIR em 

determinadas coortes com a análise de toda a população em simultâneo pode 

contribuir para o avanço do conhecimento no desenvolvimento da carreira de 

atletas de elite nos desportos coletivos. Assim, o nosso objetivo é analisar, nos 

dois géneros, se a prevalência do EIR (trimestre e ano de nascimento) nas 

diferentes categorias das seleções nacionais é semelhante, quando estudamos 

várias gerações em simultâneo ou como coortes independentes. 

 

2. Metodologia 
Todos os dados necessários para a concretização deste estudo foram 

disponibilizados pela FAP, nomeadamente todas as convocatórias efetuadas 

para os jogos internacionais entre as épocas de 1986/1987 e 2010/2011 e 

todos os anos de nascimento dos atletas internacionais, com nacionalidade 
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portuguesa, nascidos entre 1970 e 1985. Todos os atletas tinham idade para 

poderem ser selecionados para competir na seleção nacional sénior e tinham 

no máximo de 28 anos de idade no final da época 2010/2011. A amostra total 

de 502 atletas (Homens: 287 e Mulheres: 215) foi dividida em oito coortes em 

ambos os géneros de acordo com os anos de nascimento apresentados na 

Tabela 1.  

A divisão da amostra baseou-se no facto da FIA determinar grupos de 

dois anos de idade para os campeonatos internacionais das seleções jovens e, 

estas indicações traduzirem-se numa organização semelhante das seleções 

nacionais. As seleções são assim constituídas por grupos de atletas nascidos 

em dois anos consecutivos, permanecendo este critério o mesmo durante 

todos os escalões de formação, ou seja, tanto em termos internacionais como 

nacionais os atletas nascidos nos anos pares são sempre os mais velhos dos 

grupos.  

 

Tabela 1. Distribuição do número e percentagem de 
atletas masculinos, por coorte e por categorias (n= 287). 

 
 

 

 

 

 

 

Coorte 
Sub17 Sub19 Sub21 Sénior 
n (%) n(%) n(%) n(%) 

C1 (n=27) 14(52) 16(59) 15(56) 10(37) 
C2 (n=24) 9(38) 21(88) 16(67) 15(63) 
C3 (n=34) 16(47) 27(79) 24(71) 12(35) 
C4 (n=40) 27(68) 25(63) 18(45) 14(35) 
C5 (n=34) 9(27) 27(79) 19(56) 14(41) 
C6 (n=37) 29(78) 28(76) 19(51) 14(38) 
C7 (n=38) 16(42) 26(68) 18(47) 7(18) 
C8 (n=53) 40(76) 27(51) 24(45) 9(17) 

!
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Tabela 2. Distribuição do número e percentagem  de 
atletas femininos, por coorte e por categoria (n= 215). 

 
Ainda dividiu-se a carreira desportiva dos atletas em quatro categorias, 

como representado na Tabela 3.  

  

Tabela 3. Limites de idades por categorias (M: 287 e F: 215). 

 Sub17 Sub19 Sub21 Sénior 

Atletas Masculinos (M) ≤17 18-19 20-21 ≥22 

Atletas Femininos (F) ≤16 17-18 19-20 ≥21 
 

Para testar o EIR, recodificou-se os meses de nascimento dos atletas 

em quatro trimestre de nascimento (T), uma vez que a maioria das 

modalidades desportivas define os escalões etários a partir do dia 1 de Janeiro. 

Assim, os trimestres foram organizados da seguinte forma: Primeiro Trimestre 

(T1): Janeiro a Março; Segundo Trimestre (T2): Abril a Junho; Terceiro 

Trimestre (T3): Julho a Setembro; Quarto Trimestre (T4): Outubro a Dezembro 

(Addona & Yates, 2010; Baker & Logan, 2007; Barnsley & Thompson, 1988; 

Cobley et al., 2009; Mujika et al., 2009; Schorer, Cobley, Büsch, Brãutigam, & 

Baker, 2009; Sherar et al., 2007). As diferenças na distribuição das 

percentagens de nascimentos nos trimestres, e nos anos de nascimento, nos 

dois estudos, foram analisadas através do teste de Qui Quadrado (p<0,05).  

 

 

Coorte Sub17 Sub19 Sub21 Sénior 
n (%) n(%) n(%) n(%) 

C1 (n=23) 6(26) 22(96) 11(48) 5(22) 
C2 (n=26) 14(54) 21(81) 17(65) 6(23) 
C3 (n=28) 23(82) 20(71) 8(29) 4(14) 
C4 (n=30) 21(70) 26(87) 23(77) 11(37) 
C5 (n=26) 15(58) 23(89) 17(65) 7(27) 
C6 (n=28) 12(43) 24(86) 8(29) 2(7) 
C7 (n=32) 24(75) 23(72) 17(53) 12(38) 
C8 (n=22) 16(73) 18(82) 8(36) 3(14) 

!
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3. Resultados  
3.1 Análise efetuada a todas as coortes em simultâneo 
3.1.1 Análise por ano de nascimento  

Os resultados obtidos permitem observar que dos 502 atletas analisados 

há, por um lado, significativamente mais atletas nascidos num determinado 

ano. Assim, a verifica-se que a maioria dos atletas nasceu nos anos pares 

(M:64%, X2(1)= 22,861; p=0,000), e a maioria das atletas nasceu nos anos 

ímpares (F:59%, X2(1)= 7,074; p=0,008) (ver Figura 1 e 2). 

 
 
3.1.2 Análise por ano de nascimento em cada categoria 

A análise efetuada aos anos de nascimento em cada categoria das 

seleções nacionais, demonstra mais uma vez comportamentos opostos entre 

géneros, tal como se pode verificar na Figura 3. Em todas as etapas de 

convocatória, os atletas masculinos selecionados nasceram maioritariamente 

nos anos pares, sendo que estas diferenças são sempre significativas, com 

exceção dos seniores (Sub17: X2(14)= 57,313; p=0,000; Sub19: X2(14)= 

34,853; p=0,002; Sub21: X2(14)= 35,529; p=0,001). Por outro lado, as atletas 

selecionadas nas diversas categorias nasceram maioritariamente nos anos 

ímpares, sendo que estas diferenças apenas são significativa nas categorias 

Figura 2. Distribuição da percentagem de 
atletas femininos por ano de nascimento. 

Figura 1. Distribuição da percentagem de 
atletas masculinos por ano de nascimento. 
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Sub17 e Sub21 (Sub17: X2(15)= 28,145; p=0,021; Sub21: X2(14)= 40,862; 

p=0,000). 

 

 
3.1.3. Análise por trimestres de nascimento  

Na amostra estudada existe um efeito significativo da idade relativa nos 

trimestres de nascimento dos/das atletas que participaram nas diversas 

categorias das seleções nacionais (M:X2(3)= 26,045; p=0,000 e F:X2(3)= 

10,098; p=0,018). Do total de atletas analisados (M:287; F:215), observa-se 

que a maioria dos/das atletas nasceram nos dois primeiros trimestres do ano 

(M: T1 e T2 = total de 65%; F: T1eT2= 59%) (ver fig. 4 e 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribuição de atletas por ano de nascimento, por categorias. 
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Figura 5. Distribuição dos atletas femininos por trimestre 
de nascimento. 

Figura 4. Distribuição dos atletas masculinos 
por trimestre de nascimento. 
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3.1.4 Análise por trimestre de nascimento em cada categoria 
 Conforme se observa nas Figuras 6 a 9 as diferenças na distribuição de 

nascimentos entre os trimestres do ano mantém-se em todas as categorias, 

sendo que apenas nos seniores não são significativas (Sub17: X2(3)= 23,250; 

p=0,000; Sub19: X2(3)= 20,401; p=0,000; Sub21: X2(3)= 11,680; p=0,009).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 . Distribuição de atletas masculinos 
convocados para categoria Sub17 por trimestre. 

Figura 7. Distribuição de atletas masculinos 
convocados para a categoria Sub19 por trimestre. 

Figura 8. Distribuição de atletas masculinos 
convocados para a categoria Sub21, por 
trimestre. 

Figura 9. Distribuição de atletas masculinos 
convocados para a categoria Sénior, por 
trimestre. 
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Nas raparigas estas diferenças não são tão acentuadas, e apenas são 

significativas nas Sub17 e nas Sub19 (Sub17: X2(3)= 15,595; p=0,001; Sub19:  

X2(3)= 10,096; p=0,018). Ainda assim, observa-se sempre um maior número de 

atletas nascidas nos trimestres T2 e T3 (ver Figuras 10 a 13).  

 
3.1.5 Análise por ano e por trimestre de nascimento 
 A partir da análise às Figuras 14 e 15 pode-se verificar que a distribuição 

do número de nascimentos dos atletas masculinos, se mantém muito 

semelhante, e de igual forma significativa, quando se efetua a análise por 

trimestres em cada ano de nascimento (anos pares: X2(3)= 10,049; p=0,018; 

Figura 10. Distribuição de atletas femininos 
convocadas para a categoria Sub17, por trimestre. 

Figura 11. Distribuição de atletas femininos 
convocadas para a categoria Sub19, por trimestre. 

Figura 12. Distribuição de atletas femininos 
convocadas para a categoria Sub21, por trimestre. 

Figura 13. Distribuição de atletas femininos 
convocadas para a categoria Sénior, por trimestre. 
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anos ímpares: X2(3)= 16,217; p=0,001). Nos anos ímpares, nos dois primeiros 

trimestres do ano nasceram cerca de 65% dos atletas selecionados, mantendo-

se claramente elevada essa percentagem nos anos pares (64%) quando se 

compara com os trimestres 3 e 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No género feminino (cf. Figuras 16 e 17) observa-se um efeito da idade 

relativa, significativo, apenas nos anos pares (X2(3)= 15,646; p=0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 14. Distribuição dos atletas masculinos por 
trimestre de nascimento (anos pares). 

Figura 15. Distribuição dos atletas masculinos 
por trimestre de nascimento (anos ímpares). 

Figura 16. Distribuição dos atletas femininos por 
trimestre de nascimento (anos pares). 

Figura 17. Distribuição dos atletas femininos por 
trimestre de nascimento (anos ímpares). 
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3.2 Análise efetuada por coortes  
3.2.1. Análise por ano de nascimento por coortes 

Observa-se um efeito significativo da idade relativa, nos anos de 

nascimento dos atletas convocados para competir nas seleções nacionais, 

apenas em algumas coortes (M: C3, C7 e C8; F: C5) (ver Tabela 4). 

 
Tabela 4. Atletas masculinos e femininos selecionados por ano nascimento e 
por coortes. 

3.2.2 Análise por ano de nascimento, por coortes e por categoria 
Seguidamente apresenta-se os resultados que nas diferentes coortes 

foram estatisticamente significativos relativamente à análise da distribuição dos 

nascimentos por ano de nascimento nas quatro categorias de convocatória.   

Assim na categoria Sub17, observa-se um EIR em algumas coortes em 

ambos os géneros (M: C3 - X2 (1) = 12,250; p=0,000; M: C7 - X2 (1) = 6,250; 

p=0,012 e F: C5 - X2 (1) = 5,400; p=0,02), ou seja, no masculino, nas coortes 

anteriormente identificadas há significativamente mais atletas selecionados 

nascidos nos anos pares (ver Figura 18 e 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ano de nascimento  

  Ano impar Ano Par Sig. * n  (%) n  (%) 

Masculino 
C3 10 (29%) 24 (71%) X2 (1) = 5,765; p=0,016 
C7 3 (8%) 35 (92%) X2(1) = 26,947; p=0,000 
C8  19 (36%) 34 (64%) X2 (1) = 4,245; p=0,039 

Feminino C5 20 (77%) 6 (23%) X2 (1) = 7,538; p=0,006 
!

Figura 18. Distribuição da percentagem 
atletas masculinos da Coorte 3, por ano de 
nascimento, na categoria Sub17. 

Figura 19. Distribuição da percentagem atletas 
masculinos da Coorte 7, por ano de nascimento, 
na categoria Sub17. 



	   90 

Nas atletas, conforme se verifica na Figura 20, há mais atletas 

selecionadas nascidas nos anos ímpares. Ainda nesta categoria observa-se 

que na coorte 5, 100% (M=9) das atletas convocadas nasceram no ano ímpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na categoria Sub19, verifica-se um EIR significativo apenas numa coorte 

em ambos os géneros (M:C8- X2 (1) = 8,333; p=0,004 e F:C5- X2 (1) = 7,348; 

p=0,007). Sendo que conforme se verifica nas Figuras 21 e 22, há mais atletas 

nascidos no ano par e no género feminino mais atletas nascidas no ano impar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribuição da percentagem atletas 
femininos da Coorte  5, por ano de nascimento, na 
categoria Sub17. 

	  

Figura 21. Distribuição da percentagem atletas 
masculinos da Coorte 8, por ano de 
nascimento, na categoria Sub19. 

	  

Figura 22. Distribuição da percentagem atletas 
femininos da Coorte 5, por ano de nascimento, 
na categoria Sub19. 

	  



	   91 

Ainda nesta categoria observa-se que na coorte 7, 100% (M=26) dos 

atletas convocados nasceram no ano par. 

Na categoria Sub21, conforme se observa nas Figuras 23 a 26, há duas 

coortes em ambos os géneros onde se verifica um EIR significativo (M: C3 - X2 

(1) = 8,167; p=0,004; M: C8 - X2 (1) = 8,167; p=0,004 e F: C7 - X2 (1) = 13,235; 

p=0,000; F: C8 - X2 (1) =4,5; p=0,034). Sendo que tal como nas categorias 

anteriores, o maior número de atletas masculinos nasceu no ano par e as 

atletas convocadas nasceram maioritariamente no ano impar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribuição da percentagem 
atletas masculinos da Coorte 3, por ano de 
nascimento, na categoria Sub21. 

	  

Figura 24. Distribuição da percentagem 
atletas masculinos da Coorte 8, por ano de 
nascimento, na categoria Sub21. 

	  

Figura 25. Distribuição da percentagem atletas 
femininos da Coorte 7, por ano de 
nascimento, na categoria Sub21. 

	  

Figura 26. Distribuição da percentagem atletas 
femininos da Coorte 8, por ano de 
nascimento, na categoria Sub21. 
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Ainda, nesta categoria (Sub21) observa-se que todos os atletas da 

Coorte 7 (M=18) e todas as atletas da Coorte 6 (F=8), nasceram no ano par. 

Na categoria sénior verifica-se um EIR significativo na Coorte 1 (M: X2 

(1) = 6,4; p=0,011), sendo que conforme se observa na figura 27, a maior parte 

dos atletas nasceu no ano par. Ainda nesta categoria, na Coorte 4, todos os 

atletas (M=7) nasceram no ano par e o mesmo resultado foi encontrado no 

género feminino na Coorte 8 (F=3). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.2.3 Análise por trimestres de nascimento e por coortes 

A análise às oito coortes em estudo, permitiu-nos verificar um efeito 

significativo da idade relativa nos trimestres de nascimento, apenas no  género 

feminino e em algumas coortes – coorte 4, coorte 5 e coorte 8 (ver Tabela 5). 

 

Tabela 5. Distribuição do número e percentagem de atletas masculinos e 
femininos, por trimestre de nascimento e por coorte. 

 

  Trimestre de nascimento  
  T1 T2 T3 T4 

Coorte n  (%) n  (%) n (%) n  (%) 

Fe
m

in
in

o 

C4 2 (7%) 12 (40%) 10 (33%) 6 (20%) X2 (3) = 7,867; 
p=0,049 

C5 2 (8%) 13 (50%) 5 (19%) 6 (23%) 
X2 (3) = 10,0; 
p=0,019 

C8 5 (23%) 11 (50%) 2 (9%) 4 (18%) 
X2 (3) = 8,182; 
p=0,042 

!

Figura 27. Percentagem de atletas masculinos  
selecionados na Coorte 1, por ano de nascimento, 
na categoria sénior. 
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3.2.4. Análise por trimestres de nascimento, por coortes e por categoria. 
As Figuras 28 a 31 apresentam os resultados que nas diferentes coortes 

foram estatisticamente significativos relativamente à análise por trimestres de 

nascimento nas quatro categorias de convocatória.   

 

Na categoria Sub17 observa-se um EIR significativo nos trimestres de 

nascimento das atletas pertencentes à coorte 5 (F: C5 - X2 (3) = 10,333; 

p=0,016) (ver figura 28) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na categoria Sub19, verifica-se um EIR significativo nos trimestres de 

nascimento dos atletas pertencentes a uma coorte em ambos os géneros  

(M:C4 -X2 (3) = 9,080; p=0,028; F:C4 - X2 (3) = 8,154; p=0,043) (ver Figura 29 e 

30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribuição da percentagem atletas 
feminino da coorte 5, por trimestre de nascimento, 
na categoria Sub17. 
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Na categoria sénior encontra-se um EIR nos trimestres de nascimento 

dos atletas pertencentes à coorte 2 (M: C2 - X2 (3) = 8,2; p = 0,042) (ver Figura 

31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Análise por ano e por trimestre de nascimento e por coortes 
Na análise aos atletas nascidos nos anos ímpares, observa-se um EIR 

significativo apenas nos trimestres de nascimento das atletas pertencentes às 

coortes 5 e 8 (ver Tabela 6). Não se verifica nenhum EIR significativo no 

Figura 31. Distribuição da percentagem atletas 
masculinos da Coorte 2, por trimestre de 
nascimento, na categoria Sénior. 

Figura 29. Distribuição da percentagem 
atletas masculinos da coorte 4, por trimestre 
de nascimento, na categoria Sub19. 

Figura 30. Distribuição da percentagem de 
atletas femininos nascidas na coorte 4, por 
trimestre de nascimento, na categoria Sub19. 
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masculino apesar de se observar uma tendência de nascimento da maioria dos 

atletas nos dois primeiros trimestres em todas as coortes. 

 

Tabela 6. Distribuição do número e percentagem de atletas masculinos 
por trimestre de nascimento nos anos ímpares, por coortes. 

 
Ao analisar os atletas nascidos nos anos pares, verifica-se um EIR nos 

trimestres de nascimento dos atletas pertencentes à coorte 1 (ver Tabela 7). 

Não foi encontrado nenhum EIR significativo no género feminino.   

 

Tabela 7. Distribuição do número e percentagem de atletas masculinos por 
trimestre de nascimento nos anos pares, por coortes. 

 
4. Discussão 

A prevalência do EIR é distinta entre géneros e também se analisarmos 

várias coortes em simultâneo ou separadamente. Os resultados globais 

parecem demonstrar que: i) a prevalência do EIR nos anos de nascimento é 

oposta entre géneros, sendo que este resultado é corroborado em apenas 

algumas coortes; ii) existe um EIR significativo nos trimestre de nascimento nos 

dois géneros, i.e., há mais atletas inscritos que nasceram nos dois primeiros 

trimestres do ano. Estes resultados não são corroborados em nenhuma coorte 

nos atletas masculinos e nas atletas apenas uma coorte obteve o mesmo 

resultado; iii) na amostra masculina verificou-se um EIR significativo tanto no 

coorte 

Trimestre de nascimento / Ano 
impar 

 

T1 T2 T3 T4 
Sig. 

F
em

.  n (%) n(%) n(%) n(%) 
C5 2 (10) 12(60) 3(15) 3(15) X2(3)=13,200; p=0,004 
C8 3(23) 8(62) 1(7) 1(7) X2(3)=10,077; p=0,018 

!

coorte 

Trimestre de nascimento / ano par  

T1 T2 T3 T4 
Sig. n(%) n(%) n(%) n(%) 

 C1 7(47) 6(40) 1(7) 1(7) X2(3)=8,200; p=0,042 

!
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ano como no trimestre de nascimento em todas as categorias analisadas, com 

exceção dos seniores. A análise efetuada às várias coortes demonstrou que 

existe pelo menos uma coorte onde se verificou um EIR tanto nos anos, como 

nos trimestres de nascimento, na categoria de sénior; iv) no género feminino 

verificou-se um EIR significativo no ano e nos trimestre de nascimento, apenas 

em duas categorias, e obteve-se resultados idênticos em apenas algumas 

coortes. 

Os resultados obtidos quando efetuamos a análise à amostra em 

simultâneo são idênticos àqueles descritos na literatura no âmbito dos 

desportos coletivos e em diferentes contextos nacionais (Aguilar et al., 2012; 

Baker et al., 2009; Delorme et al., 2010a; Gil et al., 2014; Ostapczuk & Musch 

2013; Romann & Fuchslocher, 2011; Sánchez-Rodríguez et al., 2013; Schorer 

et al., 2013; Schorer, Cobley, Büsch, Brãutigam, & Baker, 2009; Till et al., 

2010). 

Estes resultados foram obtidos em diversas modalidades desportivas, 

nomeadamente: Rugby (masculino e feminino) (Till et al., 2010); Basquetebol 

(masculino e feminino) (Delorme & Raspaud, 2009; Leite, Borges, Santos, & 

Sampaio, 2013); Futebol (masculino) (Barnsley, Thompson, & Legault, 1992; 

Costa, Garganta, Greco, Mesquita, & Seabra, 2010; Helsen et al., 2012; Mujika 

et al., 2009); Futebol (masculino e feminino) (Delorme et al., 2010a; Helsen et 

al., 2000; Helsen et al., 2005; Vincent & Glamser, 2006; Romann & 

Fuchslocher, 2011); Basebol (Thompson et al., 1991); Hóquei no gelo 

(masculino) (Addona & Yates, 2010; Baker & Logan, 2007; Nolan & Howell, 

2010; Sherar et al., 2007); Natação (masculino e feminino) (Costa, Marques, 

Louro, Ferreira, & Marinho, 2013); Atletismo (Hollings et al., 2014). 

No andebol há igualmente estudos efetuados no masculino que 

analisaram a distribuição do número de nascimentos nos anos pares e 

ímpares. Por exemplo em 2013, Schorer et al., reportaram, um claro efeito dos 

anos consecutivos no sistema de desenvolvimento de talentos de andebol 

alemão. Os mesmos resultados foram encontrados por Baker et al. (2009) e 

por Sánchez-Rodríguez et al. (2013), ou seja, estes estudos reportam um efeito 

relativo ao ano de nascimento na percentagem de atletas convocados para as 
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diferentes seleções estudadas nos diferentes contextos nacionais (Alemanha e 

Espanha, respectivamente). 

Por outro lado, alguns estudos efetuados no andebol masculino, não 

reportam um EIR, relativamente ao trimestre de nascimento, dos atletas (Lidor, 

et al., 2010; Nakata & Sakamoto, 2011). Nestes casos, os autores apontam o 

baixo nível competitivo (campeonato nacional de Israel e do Japão) e o número 

muito pequeno da amostra analisada como fatores que podem estar na origem 

destes resultados. Alguns dos resultados obtidos em algumas coortes no 

presente estudo podem igualmente ser justificados pelo diminuto número de 

atletas que foram convocados em cada categoria das seleções nacionais. 

Estes resultados são semelhantes aos encontradas por Schorer et al. 

(2009), mas apenas quando estes estudaram o EIR nas atletas da seleção 

regional alemã (12-15 anos). Os autores reportaram ainda um EIR significativo 

nos escalões posteriores (15-17 anos e 18-20 anos) com um maior número 

atletas nascidas no primeiro trimestre do ano. Na seleção Nacional sénior, não 

foi encontrado um EIR significativo.  

Na análise efetuada aos anos de nascimento, os resultados 

demonstraram um EIR significativo quando se compara a distribuição de atletas 

nascidas nos anos pares e ímpares. Estes resultados são opostos aos 

encontrados na literatura, uma vez que a maior percentagem de atletas 

convocadas para competir nas diversas etapas das seleções nacionais, 

nasceram nos anos ímpares. Esta diferença é significativa nas categorias de 

Sub17 e Sub21. Neste âmbito Aguilar et al. (2012), estudaram 1049 

andebolistas femininas que competiram no Campeonato do Mundo (seniores 

em 2009 e Juniores e juvenis em 2010) com o objetivo de relacionar a sua data 

de nascimento e o seu nível de competição com o seu ano de nascimento 

(anos pares e ímpares). Tal como no nosso estudo na análise global aos 

dados, os autores não encontraram diferenças estatisticamente significativas 

no escalão de seniores. No entanto nos outros escalões, foram encontradas 

diferenças significativas, entre as atletas nascidas nos anos pares e ímpares, 

sendo que a percentagem destas nos anos pares é muito maior que nos anos 

ímpares. Resultados idênticos foram encontrados por Schorer et al. (2013) que 
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reportaram um efeito do ano de nascimento nas seleções de 12-16 anos e de 

16-18 anos de idade.  

Igualmente nos últimos cinco anos outros estudos reportam um EIR em 

jovens atletas femininas das seguintes modalidades desportivas coletivas: 

basquetebol, futebol, andebol e voleibol (Aguilar et al., 2012; Delorme et al., 

2010a; Romann & Fuchslocher, 2011, 2013; Schorer et al., 2009; Till et al., 

2010). Ainda neste âmbito verificam-se resultados opostos, ou seja, outros 

estudos reportam que não encontraram um EIR, nalguns casos em amostras 

das mesmas modalidades desportivas (ginástica, dança, futebol, andebol e 

basquetebol) (Baxter-Jones, 1995; Delorme et al., 2009; Lidor et al., 2013; Van 

Rossum & Gagné, 2006).  

De uma forma global a investigação nesta área aponta para algumas 

explicações relativamente ao EIR. A explicação mais plausível avançada por 

todos os autores, é que os processos de identificação e seleção de talentos 

estão direcionados para as capacidades físicas dos jovens em vez das suas 

habilidades técnicas. Assim, naturalmente os atletas mais velhos, são mais 

avançados maturacionalmente (Malina, 2009) e, portanto têm uma vantagem 

na performance, em modalidades como o andebol, comparativamente ao 

colegas mais novos (Buñuel et al., 2006; Ibáñez et al., 2010; Meylan et al., 

2010; Milanese et al., 2011; Reilly et al., 2000; Vila et al., 2012).  

Nas modalidades coletivas, onde, como referido, as capacidades 

condicionais e cognitivas são decisivas para a performance, se a organização 

estrutural da competição jovem estiver baseada exclusivamente na vitória e 

não no desenvolvimento a longo prazo (Mujika et al., 2009) os atletas com 

maturação mais precoce: i) serão sempre os escolhidos para as posições 

chave do jogo, nos clubes e nas seleções nacionais jovens; ii) terão mais 

tempo de jogo acumulado ao longo dos anos de formação; iii) serão 

possivelmente “contratados” para as melhores equipas onde terão acesso a 

treinadores mais qualificados, equipamentos, mais tempo de treino e melhor 

acompanhamento médico. Todos estes fatores traduzir-se-ão numa maior 

probabilidade de ser convocado para o escalão sénior e manter-se na 

modalidade ao mais alto nível.  
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Desta forma o EIR parece ocorrer durante todo o processo de 

desenvolvimento dos jovens talentos nas seleções nacionais, menos no 

escalão sénior, resultado justificado pelos autores pelo facto de na equipa 

sénior não haver grupos de idades pré-definidos ou seja os atletas são 

convocados unicamente pela sua performance. No entanto os resultados do 

nosso estudo parecem contradizer estas explicações uma vez que como 

referido observou-se que há pelo menos uma coorte onde se verifica um EIR 

no escalão sénior. Apesar de se analisar a totalidade dos atletas convocados 

para competir nas seleções nacionais, a análise por coorte e por categoria 

diminui consideravelmente o número de atletas estudados. Nas coortes onde 

estes resultados foram observados, efetivamente o número de atletas é 

pequeno, o que pode justificar este EIR encontrado. Seria no entanto 

interessante uma análise mais aprofundada a todo o processo de 

desenvolvimento desportivo destas coortes por forma a identificar os fatores 

que contribuíram para estes resultados. 

Por outro lado, a organização das competições pelas Federações e 

nomeadamente pela FIA, em grupos de dois anos consecutivos coloca uma 

maior importância nas características físicas e na performance imediata, dos 

atletas nas seleções (Aguilar et al., 2012; Helsen et al., 2005). Estas indicações 

traduzem-se numa organização semelhante das seleções nacionais, ou seja, 

estas são constituídas por grupos de atletas nascidos em dois anos 

consecutivos, e este critério permanece o mesmo durante toda a formação. 

Para além de analisarem várias gerações em simultâneo a maioria dos estudos 

efetuados neste âmbito analisa o EIR em coortes de um ano. Tendo em conta 

os resultados obtidos neste estudo parece importante que a metodologia 

adotada neste âmbito se debruce sobre coortes específicas e analise grupos 

de dois anos consecutivos nas modalidades que tal como o andebol 

apresentam esta organização em termos de seleções nacionais e de 

campeonatos internacionais. 

Por último, alguns autores referem que estes resultados podem ser 

explicados pelo facto de tanto nos clubes como nas seleções regionais e 

nacionais os atletas serem expostos a elevados níveis de exigência competitiva 
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muito cedo, ou seja, a concepção de programas de desenvolvimento da 

carreira desportiva do atleta assenta num caminho de especialização precoce 

(Barreiros et al., 2012; Bompa, 2000; Côté, Lidor, & Hackfort, 2009; Gonçalves 

et al., 2011; Malina, 2010). 

Apesar de neste estudo não ser possível justificar de forma objetiva 

todos os resultados obtidos, há algumas ilações que se podem efetuar tendo 

em conta o contexto do andebol português. Desde logo o facto de se encontrar 

resultados diferentes entre coortes, nos dois géneros, pode significar que 

qualquer análise efetuada, neste âmbito, deve ser sempre explicada tendo em 

conta o contexto nacional, os constrangimentos socioculturais, económicos e 

desportivos da modalidade (Barreiros et al., 2012; Côté, Macdonald, Baker, & 

Abernethy, 2006; Lidor et al, 2013). Tal ilação significa que o estudo de 

algumas coortes específicas poderia revelar informação muito interessante 

para o estudo do desenvolvimento da carreira desportiva do atleta de elite. 

Ao analisar de uma forma geral o andebol em Portugal, observa-se que 

o Campeonato Nacional Masculino da 1ª divisão não está ainda ao nível da 

competição dos países onde esta modalidade está mais desenvolvida, mas 

apresenta características de bom nível desportivo traduzindo-se em alguns 

excelentes resultados das seleções nacionais jovens nos últimos anos (2º lugar 

no Campeonato da Europa 2010, e 9º lugar no Campeonato do Mundo 2011).  

Por outro lado em Portugal o Campeonato Nacional Feminino da 1ª 

divisão não é profissional e o nível competitivo é baixo. Para além disso, 

verifica-se que o número de atletas selecionadas para a equipa sénior é 

claramente pequeno na maioria das coortes o que, tendo em conta o contexto 

do desporto feminino em Portugal pode significar que o leque de atletas para 

selecionar é escasso. Sendo também uma realidade o facto das atletas não se 

manterem a competir durante muito tempo após o escalão sénior (FAP, 2012), 

significando que essa convocatória recai sobre as mesmas atletas 

independentemente da coorte ou do seu trimestre e/ou ano de nascimento. A 

permanência ou não da atleta no andebol de elite parece estar mais 

dependente de fatores socioculturais, motivacionais, económicos e individuais 

da modalidade específica do que necessariamente da organização do sistema 
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desportivo nacional. Este será provavelmente um fator importante na 

compreensão dos resultados obtidos quando comparados com investigações 

efetuadas em campeonatos profissionais e de nível competitivo muito superior 

(Alemanha e Espanha, Schorer et al., 2013; Aguilar et al., 2012, 

respectivamente).  

Em síntese, no processo de progressão nas diversas categorias das 

seleções nacionais de atletas de elite a organização dos campeonatos 

internacionais pelas Federações parece ter uma influência decisiva no método 

de organização das seleções nacionais jovens. Com esta investigação 

demonstrou-se que o estudo efetuado a coortes específicas e contextualizadas 

a um conjuntura cultural, social e desportiva pode acrescentar de forma 

concreta informação importante e decisiva para a compreensão de todo o 

processo de desenvolvimento da carreira desportiva dos jovens atletas de elite. 

Informação essa que deve ser ainda utilizada para o planeamento estratégico 

das políticas desportivas de uma modalidade num país. Os resultados do 

presente estudo permitem ainda concluir que principalmente no masculino, é 

uma desvantagem nascer nos últimos trimestres do ano, mas é ainda maior a 

desvantagem se o atleta nasce nos últimos trimestres dos anos ímpares. Ainda 

para a compreensão da eficácia de uma organização estrutural desportiva 

nacional parece necessário a análise ao comportamento de ambos os géneros 

de forma a compreender os diferentes constrangimentos que se impõem no 

desenvolvimento do/da atleta na modalidade em análise.  

 
 
5. Conclusões 

De uma forma geral, os resultados permitem concluir que o EIR depende 

do género e da coorte estudada. Nas análises efetuadas nos dois géneros há 

sempre pelo menos uma coorte que apresenta valores muito diferentes, e por 

vezes, opostos àqueles reportados a partir da análise à amostra na sua 

totalidade, onde tal como na maioria dos estudos efetuados neste âmbito são 

analisadas várias coortes em simultâneo.  
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Apesar de se verificar, principalmente no masculino, que é uma 

desvantagem os atletas nascerem nos últimos trimestres do ano, e que é ainda 

maior a desvantagem se o atleta nasce nos últimos trimestres dos anos 

ímpares, este facto não acontece em todas as coortes e, é muito importante 

portanto, que o EIR seja sempre analisado tendo em conta o contexto nacional, 

os constrangimentos socioculturais, económicos e desportivos da modalidade, 

num momento específico. 
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CAPÍTULO III 

 

Artigo 4  
 

 

EXPLORANDO A IMPORTÂNCIA DOS TREINADORES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DESPORTIVA NO ANDEBOL. A 
PERCEPÇÃO DE ATLETAS DE MAIOR E MENOR SUCESSO DESPORTIVO. 
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Resumo 
O propósito do nosso estudo foi perceber qual a percepção de andebolistas de 

elite pertencentes a gerações com sucessos diferenciados, sobre: i) as 

características dos treinadores dos clubes e dos selecionadores nacionais que 

foram decisivos nas suas carreiras desportivas; ii) se essas características são 

idênticas nas diferentes etapas das suas carreiras. Com base no protocolo de 

entrevista de Gould et al. (2002), foram entrevistados 14 atletas pertencentes a 

uma geração de maior sucesso (M=4; F=4) e a uma geração de menor sucesso 

(M=2; F=4). Os resultados obtidos permitiram-nos perceber que a natureza da 

importância atribuída aos treinadores varia em função da etapa da carreira dos 

atletas. Durante os anos iniciais as referências parecem basear-se, sobretudo, 

no ensino e na empatia criada com os treinadores do clube independentemente 

da geração dos atletas. Nos anos intermédios, os atletas de maior sucesso de 

ambos os sexos reportaram que pelo menos um/a treinador/a no clube e em 

simultâneo um selecionador marcaram de forma definitiva a sua carreira 

desportiva. Todos os atletas referiram que o conhecimento detalhado sobre 

modalidade era a característica mais importante dos seus treinadores de 

referência, para além de uma insistência forte na perfeição. Segundo a 

percepção dos atletas, os seus treinadores/selecionadores de referência 

ensinaram de forma direta e indireta (cuidando, dando atenção, modelando a 

personalidade) e enfatizaram ainda expectativas, a exigência, a disciplina e a 

atitude que o trabalho duro compensa. Além disso dedicaram tempo ao 

planeamento de programas de treino individualizados, providenciaram atenção 

individual e procuraram ir de encontro às necessidades do indivíduo.  

 

Palavras-chave: treinadores, atletas de elite, desenvolvimento do talento, 

andebol. 
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1. Introdução 
A avaliação da eficácia dos programas de desenvolvimento de talentos é 

profundamente complexa uma vez que existe um conjunto diversificado de 

fatores que podem contribuir para a excelência desportiva (Baker, Côté, & 

Abernethy, 2003; Côté & Hay, 2002; Gould et al., 2002; Gould et al., 2008). 

Estes fatores estão identificados, (e.g. psicológicos, antropométricos, aptidão 

física, o papel do treinador, os outros significativos) sendo que a dificuldade 

está em percebermos qual o peso de cada um em cada fase da carreira do/da 

atleta. Além disso a criação de programas de desenvolvimento de talentos 

eficazes tanto a curto como a longo prazo, é profundamente dificultada pela 

necessidade de os adaptar aos interesses políticos, sociais e económicos, 

nacionais e internacionais. Estas constatações têm provocado um 

aparecimento de estudos de tipo qualitativo que têm como objetivo encontrar 

as variáveis que em cada etapa contribuem para a formação de atletas que 

alcançaram a excelência nas suas modalidades (Raga, Jiménez, Molina, Leite, 

& Lorenzo, 2012). 

 

Desde o estudo clássico desenvolvido por Bloom (1985) em diferentes 

áreas, que há evidências que indivíduos talentosos não atingem um nível 

excecional de performance por si só. Isto é o papel e as tarefas realizadas pelo 

treinador/professor e pelos pais são decisivas, dependendo a sua importância 

da etapa da carreira onde o indivíduo se encontra. Estas conclusões foram 

corroboradas posteriormente por diversos estudos que reportaram que as 

componentes mais importantes no desenvolvimento da carreira desportiva de 

um atleta de elite são o contexto de aprendizagem a que este está exposto (o 

tipo de oportunidades e a possibilidade de adquirir uma instrução de 

qualidade), e as relações sociais (pais, treinadores e pares) que afetam os 

jovens durante a sua experiência desportiva (e.g. Allen & Hodge, 2006; Gurland 

& Grolnick, 2005; Ullrich-French & Smith, 2009; Vazou et al., 2005). 

 

Desta forma nos estudos revistos neste âmbito o treinador assume um 

papel decisivo em todas as etapas de desenvolvimento do atleta (Abbott & 
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Collins, 2004; Elferink-Gemser et al., 2004; Gomes & Cruz, 2006, 2010; 

Keegan et al., 2014; Morris, 2000; Reilly, Williams, & Nevill, 2000; Williams & 

Hodges, 2005; Williams & Reilly, 2000). Varia, no entanto, a forma como os/as 

atletas de elite de diferentes modalidades desportivas caracterizam o seu/sua 

treinador/a ideal, e/ou aquele/a que os/as marcou na sua carreira desportiva. A 

este propósito, num dos estudos mais conceituados neste âmbito, Gould et al. 

(2002) investigaram as características psicológicas e o desenvolvimento de 

atletas olímpicos, através de entrevistas a 10 medalhados norte-americanos, 

bem como a outros significativos (e.g. treinadores, pais, tutores). Os autores 

concluíram que o desenvolvimento psicológico dos/das atletas é influenciado 

por diversas pessoas e instituições, incluindo eles/as próprios/as, pessoas não 

ligadas ao desporto, pessoas ligadas ao desporto e o processo desportivo. Em 

particular o treinador e a família foram fatores identificados como decisivos no 

seu desenvolvimento. Esta influência procedeu-se de forma direta através do 

ensino e indireta envolvendo situações não planeadas e não intencionais que 

contribuíram para o desenvolvimento de diversas características psicológicas.  

Especificamente os atletas referem que os treinadores significativos nas 

suas carreiras são competentes, dedicam parte do seu tempo a planear 

programas de treino individualizados e dão atenção e suporte individual indo de 

encontro às suas necessidades (Gould et al., 2008). Referem ainda que eles os 

motivam, enfatizam as suas expectativas e padrões de comportamento 

fomentando a disciplina, o trabalho duro e a atitude de que o treino compensa. 

São também os mesmos treinadores que equilibram o rigor, com apoio e 

suporte incondicional ao/à atleta (Keegan et al., 2014; Salmela & Moraes, 

2003). 

Relativamente à investigação neste domínio, e tendo em conta os 

estudos referidos anteriormente, parece-nos interessante compreender a 

diferenciação da importância que os treinadores dos clubes e os treinadores 

das seleções têm na carreira desportiva dos atletas das modalidades coletivas. 

Haverá diferenças na percepção dos atletas sobre a importância e as 

características destes dois tipos de treinadores cuja intervenção é altamente 

decisiva na sua carreira desportiva? 



	   108 

Conjuntamente os estudos centram-se na análise dos atletas 

relativamente a um treinador que mais os/as marcou ao longo da sua carreira, 

comparando atletas que obtiveram sucesso, com atletas que obtiveram menor 

sucesso, não tendo em consideração a diferenciação entre o tipo de treinador, 

nem o nível de performance da equipa ou da geração onde eles estão 

integrados (e.g. Baker, Côté, & Deakin, 2006; Barreiros, et al., 2013b; Ford & 

Williams, 2012).  

Desta forma, e para além do tipo de treinadores, parece-nos importante 

considerar os resultados dos estudos em função das características das 

modalidades em análise, uma vez que nos parece ser possível que nos 

desportos de equipa, os atletas adoptem estratégias para obterem sucesso não 

só individualmente mas também em função dos colegas de equipa e em 

conjunto com estes (Christensen et al., 2011; Gomes & Cruz, 2010). A coesão, 

o espírito de grupo, o princípio de que alcançar o objetivo comum é prioritário 

face ao individual, são aspetos altamente incutidos nos jovens nas 

modalidades desportivas coletivas e podem afetar, também a forma como os 

fatores que influenciam a performance dos atletas interagem nas diferentes 

fases da sua carreira desportiva. A este propósito, recentemente, Macnamara 

et al. (2010) entrevistaram 24 indivíduos de nível de elite em desportos 

coletivos, desportos individuais e na música, sobre a sua experiência no seu 

percurso para a excelência nas suas áreas. Os autores concluíram, por 

exemplo, que um atleta de judo apoia-se na estrutura da modalidade para 

monitorizar o seu progresso à medida que avança pelas diferentes graduações 

de cintos. Esta experiência, reportaram ainda os investigadores, foi 

contrastante com a sua outra modalidade na altura, o rugby, cujos resultados 

foram grandemente influenciados pela performance da equipa. 

Parece-nos assim relevante comparar a carreira desportiva de atletas de 

elite com sucesso diferenciado nos anos de elite (Bloom, 1985) tentando 

perceber se terão existido fatores comuns que levaram a que uns alcançassem 

níveis de rendimento de excelência e outros não? Partindo desta interrogação 

é nosso propósito compreender qual a percepção dos/das atletas pertencentes 

a gerações de maior e menor sucesso, nomeadamente sobre: i) as 
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características dos treinadores dos clubes e dos selecionadores nacionais; ii) 

se essas características são idênticas nas diferentes etapas do 

desenvolvimento da carreira desportiva deste atletas.  

 

2. Metodologia  
Amostra 

Participaram no estudo 14 atletas, oito do sexo feminino e seis do sexo 

masculino pertencentes a uma geração de maior sucesso no andebol 

masculino (n=4) e no feminino (n=4) e a uma geração de menor sucesso, 

igualmente nos dois géneros ( masculino: n=2; feminino: n=4). Atendendo aos 

objetivos deste estudo, nas gerações de maior sucesso foram considerados os 

atletas com maior número de internacionalizações nas seleções jovens e sénior 

até à época 2010/2011 e nas gerações de menor sucesso foram considerados 

os atletas com maior número de internacionalizações nas seleções jovens e 

menos de 5 internacionalizações na seleção sénior. 

 

Instrumentos e procedimentos 

Para a realização deste estudo, os dados foram recolhidos através de 

uma entrevista semiestruturada e de resposta aberta, desenvolvida com base 

no protocolo de entrevista de Gould et al. (2002). O guião de entrevista é 

composto por: a) questões gerais sobre a carreira do atleta e 

fundamentalmente as características dos treinadores (e.g. quando iniciou a 

prática da modalidade, o suporte que recebeu dos pais, treinadores, amigos, 

etc); b) desenvolvimento destas características relativamente a cada fase da 

carreira desportiva definidas por Bloom (1985): os anos iniciais, os anos 

intermédios e os anos finais.  

Em todas as entrevistas foi assegurada a confidencialidade e anonimato 

dos dados, especificamente todos os nomes de atletas, treinadores, clubes e 

cidades foram alterados para letras (e.g., X, Y). Foi ainda recebida autorização 

para gravação das entrevistas que se realizaram em locais reservados pela 

mesma investigadora e tiveram a duração de 40 a 90 minutos.  
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Análise dos dados 

As entrevistas foram transcritas verbatim, e os dados recolhidos 

submetidos a uma análise de conteúdo que se processou em três momentos: 

1) com o recurso ao Nvivo10 a informação recolhida foi organizada e dividida 

de acordo com as etapas propostas por Bloom (1985); 2) a interpretação dos 

dados foi efetuada de acordo com a literatura (Allen, & Hodge, 2006; Barreiros 

et al., 2013a; Gould et al., 2002; Gublin et al., 2010; Keegan et al., 2014) de 

forma dedutiva e indutiva o que possibilitou a construção de um sistema 

organizado de categorias, dimensões gerais, temas e subtemas em cada uma 

das etapas da carreira desportiva dos atletas; 3) por último, como critério de 

inclusão de uma resposta numa dimensão ou tema foi definida a 

obrigatoriedade de concordância dos três especialistas que integravam o painel 

de investigadores deste estudo. 

 

3. Resultados 
Da análise dedutiva-indutiva efetuada com o propósito de responder aos 

objetivos do presente estudo emergiram duas categorias: a) os treinadores da 

seleção nacional e b) os treinadores do clube.  

De forma a demonstrar as semelhanças e as diferenças na percepção 

dos/das atletas das duas gerações (geração de maior sucesso: GS e geração 

de menor sucesso: GMS) sobre a importância que estes treinadores tiveram no 

desenvolvimento da sua carreira desportiva, as categorias são apresentadas 

nas Figuras 1 (masculino) e Figura 2 (feminino). Cada figura representa os 

resultados obtidos em cada género por etapa do desenvolvimento (Bloom, 

1985).  
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Figura 1. Perspectivas dos andebolistas de elite sobre a importância dos treinadores do clube e da 
seleção nacional na sua carreira desportiva (Geração de maior sucesso; Geração de menor sucesso). 
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Diversos temas específicos referidos pelos entrevistados foram 

organizados em duas dimensões gerais: i) importância do ensino e, ii) impacto 

do sucesso/insucesso. A dimensão sobre a “importância do ensino” foi ainda 

subdividida em três temas (saber ensinar, planeamento individual e demonstrar 

conhecimento específico). Relativamente às dimensões gerais os resultados 

foram apresentados num tema único sobre as experiências na competição. No 

texto os temas serão apresentados de forma pormenorizada e, na maioria dos 

casos, será escolhida uma citação que represente o conteúdo de cada tema. 

Figura 2. Perspectivas das andebolistas de elite sobre a importância dos treinadores do clube e da 
seleção nacional na sua carreira desportiva (Geração de maior sucesso; Geração de menor sucesso). 
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Diversos fatores foram percebidos como importantes em cada etapa 

analisada. No entanto há uma clara percepção que tanto os treinadores do 

clube como os selecionadores têm uma importância maior na etapa intermédia. 

 

Anos iniciais – etapa 1 

Nesta etapa, foi referido por alguns atletas (n=3 - GS-M:1; GMS-M:1, 

F:1) relativamente aos treinadores do clube e também por uma atleta (GMS) 

relativamente a uma treinadora da seleção que os treinadores enfatizaram o 

trabalho duro e a disciplina. A atleta disse: “Gostei imenso de trabalhar com a 

treinadora X. Muito. A treinadora Y era mais sorridente, e assim. E eu encarava 

melhor o perfil da treinadora X, de mais rigor, mais sisudo, para trabalhar. (...) 

gostei muito de trabalhar com ela. Muito mesmo” (GMS3F). 

 

De forma semelhante praticamente todos os atletas (n=12 - GS-M:3, F:3; 

GMS-M:2, F:4) reportaram uma grande estima e respeito pelos seus 

treinadores dos anos iniciais, esta foi a segunda característica mais valorizada. 

Um atleta disse: “Nós criámos uma ligação muito forte, não só eu mas toda a 

equipa porque era um senhor que gostava muito de nós, fazia muito por nós, 

era uma pessoa também muito humilde e nós criámos ali uma empatia muito 

grande. E sem ele, olhando agora para trás, muitas das bases que eu tenho(...) 

deveu-se a muitos dos treinos que nós fizemos na altura“ (GS1M). 

 

Houve ainda uma atleta da geração de maior sucesso que referiu que 

uma treinadora da seleção enfatizou as suas expectativas. A atleta comentou: 

“Tive uma treinadora (na seleção) muito marcante (...). Ela deve ter visto 

alguma coisa em mim que eu desconhecia que existia. E ela é que falou com 

os meus pais, e tudo, disse-lhes: “ela realmente pode ir mais longe, se 

deixarem que ela venha estudar para a cidade X, para o clube Y (...), pode ser 

que isto se torne um caso sério” (GS4F). 
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Como podemos verificar na Figura 1, todos os atletas referem que os 

seus treinadores do clube fomentaram o ensino da modalidade, esta é a 

característica mais realçada pelos entrevistados nesta etapa. E é também 

realçada por duas atletas do grupo de maior sucesso relativamente aos seus 

treinadores da seleção. Uma atleta refere: “ (...) começaram a fazer um 

trabalho à parte comigo, só que eu nunca tinha percebido isso. Enquanto a 

equipa ficava a treinar toda junta, punham-me à parte, e eu sempre pensei que 

estava de castigo, (...) mas agora percebo que eles queriam o meu bem. Foram 

esses treinadores (...) que puxaram muito por mim porque viam que eu tinha 

talento e quiseram apostar. E foram os dois que apostaram mais em mim” 

(GS1F). 

 

Anos intermédios – etapa 2 

Relativamente à segunda etapa do desenvolvimento da carreira 

desportiva dos/das atletas a análise sobre a importância do 

treinador/selecionador, revela a percepção destes/as relativamente aos seus 

treinadores tanto na seleção nacional como no clube. No grupo masculino não 

se verificaram grandes diferenças nos discursos dos atletas relativamente ao 

treinador de seleção mas sim no que respeita aos treinadores dos clubes, 

nomeadamente no caso do grupo de atletas de maior sucesso. Já no grupo do 

género feminino encontrámos diferenças relevantes no discurso das atletas das 

diferentes gerações em ambas as categorias. 

 

Os atletas masculinos das duas gerações e as atletas da geração de 

maior sucesso (n=10 - GS-M:4, F:4; GMS-M:2) foram unânimes em considerar 

que a sua personalidade foi vincada pelo seu treinador da seleção e que o seu 

sucesso foi determinado por essa mudança. Este mesmo fator foi referido 

pelos/as atletas das gerações de maior sucesso relativamente a pelo menos 

um treinador do clube (n=8 - GS-M:4, F:4). Por exemplo, uma atleta referiu: 

"não teria sido a atleta que me tornei, nem teria chegado tão longe se não 

fossem eles (treinador da seleção e treinador do clube), e também não teria 
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sido a pessoa que sou hoje se eles não tivessem vincado a minha 

personalidade nessa altura" (GS4F).  

 

Igualmente todos os atletas masculinos e as atletas da geração de maior 

sucesso (n=10-GS-M:4, F:4; GMS-M:2) foram unânimes em considerar que o 

treinador da seleção foi fundamental para o seu processo de ensino e evolução 

na modalidade. Por exemplo, um atleta disse: "(...) ele com o conhecimento 

tático dele, (...) fazia qualquer equipa parecer uma equipa fácil. E a nível de 

treinos mudou a minha opinião sobre a aquilo que se fazia em Portugal. Os 

treinos de defesa, os treinos de ataque, veio com novas ideias, coisas que eu 

também não estava habituado. E ajudou-me muito a crescer" (GMS2M). Este 

tema foi também identificado no discurso dos atletas referidos relativamente a 

pelo menos um treinador do clube (n=10 - GS-M:4, F:4; GMS-M:2). Dois atletas 

referiram "Na altura (...), era o treinador dos seniores e (eu) já trabalhava com 

ele, e também com o treinador X, eram os dois que trabalhavam mais comigo. 

Na altura foram os que me marcaram mais, e os que me ajudaram a 

desenvolver mais as minhas capacidades" (GS3M). Ainda outro atleta refere a 

propósito deste tema: "(...) senti muito apoio na altura do treinador (X) que 

desde cedo mostrou interesse em me ensinar" (GS1M). 

 

A referência ao trabalho duro e à exigência imposta pelos treinadores e 

selecionadores, e ainda que esta exigência era igual para todos os atletas, foi 

referida por todos os atletas, neste caso, inclusive por duas atletas da geração 

de menor sucesso (n=12- GS-M:4, F:4; GMS-M:2, F:2). Uma atleta referiu: "(...) 

o nosso treinador da seleção (...), sempre nos tratou por igual, sempre nos pôs 

a trabalhar e isso ajudou-nos bastante. Trabalho, muito trabalho para chegar 

onde chegamos" (GS1F). Ainda outra atleta "Porque a primeira vez que eu fui 

chamada à seleção nacional, (...) o treinador X era muito rígido, mas mesmo 

muito rígido, e eu adorei. Eu adorei. (...) adorei aquele rigor, (...)” (GMS2F). 

Este mesmo fator foi também referido pelos/as atletas das gerações de 

sucesso (n=8 - GS-M:4,F:4) relativamente aos treinadores do clube. Uma atleta 

disse: "Uma pessoa que passa diariamente... (...) e é muito tempo entre os 16 e 
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os 20, 21 anos são aqueles anos em que nos marcam. (...) levava muito “para 

a cabeça” quer quando estava a trabalhar com (treinadora do clube), quer 

quando estava a trabalhar com (o treinador da seleção), e funcionava bem, 

psicologicamente, eu funcionava bem sob pressão... quanto mais me 

chateavam, quanto mais me massacravam, quanto mais gritavam comigo, 

melhor eu reagia. Penso que essa terá sido a parte fundamental do aspecto 

psicológico... Trabalho e aprender a reagir muito bem sob pressão o que num 

desporto como o andebol é essencial (...)" (GS4F). 

 

Os treinadores (clube e/ou seleção) orientavam os atletas e enfatizaram 

expectativas e padrões de comportamento. Esta referência, relativamente aos 

selecionadores nacionais é feita novamente por todos os atletas masculinos 

(GS e GMS) e pelas atletas femininas (GS) (n=10 - GS-M:4,F:4; GMS-M:2). Por 

exemplo uma atleta refere: "E ele (o treinador da seleção) também foi um 

grande responsável por querer ser melhor e ele também me mostrou que eu 

podia ser melhor” (GS3F). Ainda a este propósito um atleta disse: “E eu acho 

que isso foi um fator muito importante o facto de o termos apanhado nas 

seleções mais jovens, um treinador (selecionador), lá está, não é só um 

treinador que sabia de andebol, é um treinador que sabia encaminhar os 

atletas” (GS4M). No que diz respeito aos treinadores do clube muitos atletas 

também fizeram esta referência (n=8 - GS-M:4, F:3; GMS-M:1). Uma atleta 

disse: "O que me marcou sempre, foi sempre o mesmo, foi ele que foi um 

bocado responsável por sempre me apoiar, e sempre que ajudar. E a pensar 

que poderia ir mais longe” (GS3F). 

 

Segundo diversos atletas entrevistados os treinadores despendiam 

tempo individualizado com o atleta (n=10 - GS-M:4, F:4; GMS-M:2). Uma atleta 

refere: "E ele (selecionador) ia muitas vezes aos clubes e acompanhava de 

perto o nosso trabalho” (GS4F). Também vários atletas referiram este fator 

relativamente a pelo menos um treinador do clube (n=8 - GS-M:4, F:3; GMS-

M:1). Um atleta comentou: "No segundo (ano) tive a felicidade de encontrar lá 

esse treinador que ficava sempre comigo durante muito tempo, muito tempo 
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depois dos treinos. (...) Eu acho que o meu nível era inferior ao nível que os 

outros atletas tinham e através destes treinos individuais e desta.. sei lá... como 

é que eu hei de explicar... boa vontade ou perspicácia... ou o que quisermos 

chamar do treinador em querer que eu evolua, eu nos outros anos seguintes 

acho que já consegui atingir o melhor nível do escalão" (GS4M). 

 

Da mesma forma os atletas referidos contam que o facto do 

selecionador ser muito competente e capaz foi decisivo para a sua evolução 

nesta etapa da sua carreira (n=10 - GS-M:4, F:4; GMS-M:2). A este propósito 

dois atletas referem: "(...) foi um conjugar de vários fatores, (o sucesso da sua 

geração) e foi o facto de ser ele o nosso treinador, e todas a capacidades que 

ele tinha (...) (GS4F). Outro atleta refere: "Mas lá está coincidiu esse tempo de 

estágio com o facto de termos um treinador que nos soube encaminhar, (...) ele 

chegava à beira de cada atleta e dizia-lhe:” tu precisas disto, tu precisas 

daquilo, ..” e aquilo para nós era... ele sabia tudo... sabia mesmo tudo” (GS4M). 

Este subtema é igualmente referido por diversos atletas relativamente a pelo 

menos um dos seus treinadores no clube (n=8 - GS-M:4, F:3; GMS-M:1). Uma 

atleta disse: "Portanto tudo o que fizesse... para mim os treinos específicos que 

comecei a fazer com a (treinadora X) foi uma descoberta e automaticamente 

era uma motivação. Eu percebi que podia fazer coisas novas e que podia 

chegar mais longe" (GMS4F). 

 

Foi muito clara a noção de que os selecionadores eram respeitados e 

estimados por todos/as  (n=10 - GS-M:4, F:4; GMS-M:2). Um atleta disse: "Ele 

era uma pessoa superexperiente e muito bondosa e depois tinha um carisma 

especial, facilmente ele conseguiu o respeito de todos os jogadores e não é 

fácil miúdos de 18 e 19 anos em grupo haver essa unanimidade (...) e ensinou-

nos muitas coisas era muito conselheiro. Nós todos gostávamos muito de 

trabalhar com ele. (...) Tudo o que ele dizia nós realmente acatávamos e 

respeitávamos (...)” (GS1M). Ainda outro atleta referiu: "acho que marcou a 

nossa geração toda enquanto pessoa, enquanto treinador principalmente não 

só na sua sabedoria que é conhecida, e era conhecida na altura mas enquanto 
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homem, enquanto pessoa, marcou-nos muito, também” (GS4M). Também no 

que respeita aos treinadores do clube diversos atletas fizeram esta referência 

pelo menos uma vez (n=11 - GS-M:3, F:4; GMS-M:2, F:2).   

 

As atletas femininas pertencentes à geração de sucesso foram ainda 

unânimes (n=4) em considerar que o selecionador fomentava a importância do 

trabalho de equipa: "Para mim (o facto da geração ter tido sucesso) foi o 

treinador da seleção sem dúvida, (...). Porque ele incutiu em nós... não era as 

vitórias, atenção! O ganhar era sempre bom.... Mas era o trabalho, a união de 

grupo sem dúvida, para mim é um segredo, o coletivo. Hoje em dia aplico 

isso... Para mim foi ele, aquela seleção marcou-nos muito a todas, e aquela 

união de grupo, aquela força interior” (GS2F). Ainda outra atleta disse: "o 

treinador incutia-nos, se nós não trabalhássemos prejudicávamos a colega que 

estava ao lado, e isso era muito importante" (GS1F). 

 

Da mesma forma as atletas referidas anteriormente (n=4) mencionam 

que o selecionador as motivava. Uma atleta disse: "O treinador X tem uma 

personalidade forte que consegue transmitir isso também aos atletas enquanto 

treinador e nós sabíamos que o trabalho que fazíamos na seleção, não 

acabava na seleção, era um trabalho que tinha de continuar no clube. E ele 

sabia exatamente, como nos transmitir isso, como nos motivar para isso” 

(GS4F). 

 

Vários atletas (n=5 - GMS-M:2, GS-F:3) referem que pelo menos um 

treinador do clube incutiu-lhes o gosto pelo treino e pela modalidade. Dois 

atletas comentaram: "mais do que a eficácia nos jogos foi o gosto pelo treino 

que ele me incutiu, tanto que nós, muitas vezes, ou antes dos treinos ou 

conforme a disponibilidade, íamos para casa dele ver cassetes de jogos da liga 

alemã. Ver como é que os atletas faziam, reagiam e... incutiu-me muito este 

gosto por melhorar, melhorar, melhorar, e o gosto pelo treino." (GMS1M). Outro 

atleta refere: "...Acima de tudo ensinaram-me (treinador do clube e da seleção) 
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a não desistir e acreditar que com trabalho mais cedo ou mais tarde podia ser 

quem sou hoje" (GS3F).   

  

Por outro lado há fatores percecionados apenas pelos/pelas atletas das 

gerações de menor sucesso relativamente aos treinadores do clube e da 

seleção:  

Os atletas masculinos (n=2) referem este fator, um dos atletas disse: "O 

treinador X era mais brincalhão, mais humano no sentido de perceber que 

éramos miúdos, que tínhamos muitos defeitos e que a pouco a pouco 

tentávamos corrigir" (GMS2M). 

 

Todas as atletas (F:GMS; n=4) referiram que os treinadores que tiveram 

nas seleções foram importantes. Uma atleta refere:" (...) tudo isso ajudou o 

sucesso até aonde tive. Depois, lá está, (...) quando ia para a seleção, os 

treinadores também foram incansáveis" (GMS1F). Todas as atletas referiram 

este fator relativamente aos treinadores no clube. Duas atletas comentaram: 

"Gostei de todos, aprendi imenso com todos" (GMS3F). "(...) foi o treinador que 

eu tive mais anos. Portanto, acho que me marcou, porque sempre tive 

proximidade com ele" (GMS4F). 

  Uma atleta refere ainda que o apoio dos treinadores do clube foi muito 

importante durante esta fase da carreira desportiva dela, ela disse: "E 

relacionamento... ela (treinadora X) foi um grande apoio, mesmo quando tinha 

problemas pessoais e em momentos mais difíceis ela estava lá, não era só no 

andebol. Ainda hoje (...)" (GMS1F). 

 

Anos finais – etapa 3 

Por último nos anos finais da sua carreira desportiva (Bloom, 1985) os 

atletas percecionam os seus treinadores de forma diferente comparativamente 

às etapas anteriores e, no caso do género feminino, as diferenças são 

substanciais. 

Todos os atletas das gerações masculinas e femininas de maior sucesso 

e os atletas da geração masculina de menor sucesso (n=10) referiram a 
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competência de pelo menos um dos seus treinadores como uma das 

características mais importantes nesta etapa. Para além disso referiram que o 

facto de terem conquistado títulos nacionais e internacionais com esses 

treinadores foi decisivo e muito marcante para a sua carreira. Um atleta disse:  

(...) eu separo o facto de ter ganho campeonatos com ele, do que ele me 

ajudou a mim enquanto atleta a superar. Porque eu olho para mim enquanto 

atleta antes de ele chegar, e olho para mim enquanto atleta depois dele chegar 

(...) e acho-me um atleta muito mais competente, muito mais preparado para 

tudo” (GS4M). 

 

Há ainda alguns atletas que reportaram que os treinadores 

demonstraram confiança neles e que isso foi muito importante nesta etapa (n=5 

– GSM:3; GMSM:2). Há ainda um atleta (GS) que refere que o treinador foi 

decisivo para o seu desenvolvimento psicológico. O atleta disse: “(...) essa 

confiança que ele demonstra num atleta. (...) ele confiava em mim, acreditava 

que eu era capaz de ser decisivo e demonstrou força nele e passou essa força 

para mim. Essa força psicológica, essa resistência (...)” (GS4M). 

 

Por último diversos atletas reportam que pelo menos um treinador 

enfatizou as suas expectativas relativamente às suas competências. Um atleta 

comentou: “e é no fim desse 2º ano que eu realmente chego à Seleção, através 

do Treinador X. (...) ele era o meu treinador quando eu cheguei à seleção A, 

(...) era meu treinador quando eu dou o maior salto competitivo. Deixo de 

competir como um menino, como um júnior e passo a competir de uma forma... 

internacional e realmente ele tem um impacto muito grande” (GS2M). 

 

Nesta etapa nenhum/a atleta das gerações de maior sucesso referiu 

como marcante os selecionadores nacionais. Mencionaram as convocatórias 

para a seleção nacional sénior como sendo um orgulho e um objetivo, 

referindo-se aos selecionadores sempre de forma positiva, mas não declararam 

que estes os tinham marcado nesta etapa da carreira desportiva. 
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4. Discussão  
Analisámos o discurso de atletas pertencentes a gerações de elite que 

obtiveram diferentes níveis de sucesso, relativamente à perceção deles/delas 

sobre as características dos treinadores e selecionadores que influenciaram a 

sua carreira desportiva ao longo das diferentes etapas. Diversos fatores foram 

identificados como importantes pelos/as atletas no entanto, a maior parte 

destes fatores varia entre as etapas. Por exemplo, durante os anos iniciais as 

referências basearam-se sobretudo no ensino e na empatia criada com os 

treinadores dos clube, e não se observaram diferenças relevantes nos 

discursos dos/das atletas das diferentes gerações. Por outro lado, nos anos 

intermédios, que se caracterizam por serem anos de especialização, de maior 

dedicação e compromisso por parte dos atletas (Bloom, 1985) os treinadores 

ocupam um lugar de maior destaque. Efetivamente verificámos diferenças, 

principalmente no discurso das atletas relativamente à relevância atribuída aos 

seus treinadores tanto no clube como nas seleções nacionais. Ainda nos anos 

finais o foco do discurso dos/das atletas centrou-se unicamente nos treinadores 

dos clubes. O facto dos atletas que pertenceram à seleção nacional A, não 

terem conseguido alcançar resultados relevantes (apuramentos para 

Campeonato da Europa, Mundo ou Jogos Olímpicos), pode, em certa medida 

ajudar a explicar estes resultados. Ou seja, apesar de identificarem a influência 

dos selecionadores como muito positiva, esta poderá não ter sido tão marcante 

porque não conseguiram alcançar os objetivos a que se propuseram. 

Efetivamente os estudos realizados neste âmbito utilizam maioritariamente 

como amostra atletas medalhados Olímpicos, ou com presenças em 

Campeonatos do Mundo, o que contrasta com os atletas por nós investigados, 

e que nos leva a afirmar que as conclusões retiradas em investigações desta 

natureza devem ser testadas em contextos e culturas diferenciadas (Van 

Rossum, 2001). 

 

A maioria dos atletas refere, ao longo do seu discurso, que os momentos 

em que alcançaram títulos (nacionais e internacionais) nos clubes foram dos 

momentos mais marcantes e reportaram-se sempre ao treinador que liderava a 
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equipa nesses períodos com elevado reconhecimento e estima. Para além 

desta característica, a demonstração de confiança por parte do treinador foi um 

dos fatores que apenas foi referido pelos atletas nesta etapa. No entanto, tal 

como na etapa 1, não há uma diferenciação relevante, entre gerações, nas 

perceções das características mais importantes dos treinadores que mais 

marcaram os atletas entrevistados. 

É, também, interessante destacar que os aspetos relacionados com o 

ensino, as expectativas e com o reconhecimento da competência dos 

treinadores é novamente referido pela maioria dos atletas, tal como tinha sido 

nas duas etapas anteriores. Efetivamente, os treinadores ensinam de forma 

direta (orientando, ensinando habilidades psicológicas) e indireta (cuidando, 

dando atenção, modelando a personalidade) e enfatizam ainda expectativas, a 

exigência, a disciplina e a atitude que o trabalho duro compensa (Gould et al., 

2008).  

De facto num estudo recente efetuado em atletas de elite australianos 

(673 atletas de 34 modalidades desportivas), Gublin et al., (2010) demostraram 

que pelo menos dois terços dos atletas indicaram que o treino foi crítico e muito 

influenciador do seu talento em todos os níveis de competição e fases da 

carreira. Os resultados revelaram ainda que à medida que avançavam nas 

etapas de competição a perceção dos atletas relativamente à importância do 

treinador é maior. E que a capacidade do treinador os motivar e encorajar são 

características muito importantes numa etapa intermédia (júnior e início da 

competição de sénior). Também outra das conclusões reportadas, e que é 

corroborada pelo nosso estudo, é que durante as fases intermédias e seniores 

da carreira desportiva dos atletas o conhecimento detalhado sobre modalidade 

parece ser a característica mais importante dos seus treinadores, para além de 

uma insistência forte na perfeição. 

 

Ainda no que respeita aos anos intermédios, a análise de conteúdo 

efetuada demonstrou que nas gerações de maior sucesso, masculinas e 

femininas, pelo menos um treinador no clube e em simultâneo um selecionador 

marcaram de forma definitiva a sua carreira desportiva. Observamos apenas 
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dois fatores reportados unicamente pelas atletas, como o fator decisivo do 

treinador de seleção i) fomentou a importância do trabalho em equipa; e ii) a 

referência à motivação para o treino. Apesar de neste estudo estas 

características só aparecerem nas atletas da geração de maior sucesso 

relativamente ao treinador da seleção, este aspeto é amplamente reportado na 

literatura, i.e. o facto dos treinadores providenciarem encorajamento e suporte 

incondicional, motivando os seus/suas atletas através de técnicas 

motivacionais e desafios (Allen & Hodge, 2006; Gould et al., 2002; Gublin et al., 

2010; Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee 2009; Ullrich-French & Smith, 2006; 

Vazou et al., 2005). Em todas as outras categorias ambas as gerações de 

maior sucesso reportaram sentimentos semelhantes.  

Apesar destes resultados corroborarem as conclusões anteriormente 

avançadas por outras investigações, recentemente Brustad (2011), revelou que 

um dos aspetos mais negligenciados no desenho dos sistemas de 

desenvolvimento de talentos envolve o papel assumido pelos treinadores na 

modelação das orientações motivacionais de atletas jovens. Estes treinadores 

claramente determinam alterações substanciais no desenvolvimento da carreira 

dos atletas e ajudam-nos a determinar as expectativas e padrões de conquista 

que estes podem alcançar (Gould et al., 2008) em função da etapa da carreira 

onde encontram (Bloom, 1985). Para que tal seja possível e assim como 

referido por muitos dos atletas entrevistados e neste caso considerando que 

estes praticam uma modalidade coletiva, os melhores treinadores dedicam 

tempo ao planeamento de programas de treino individualizados, providenciam 

atenção individual e vão ao encontro das necessidades do indivíduo.  

 

De referir que também as atletas da geração de menor sucesso 

demonstraram a mesma perceção relativamente à importância dos seus 

treinadores mas apenas relativamente a um selecionador nacional, i.é., as 

atletas referiram o trabalho duro e a exigência e o facto de este ser respeitado 

e estimado por todos como fator marcante também na sua carreira.  

De acordo com diversos autores nada disto é possível ser alcançado se 

o treinador não realizar as expectativas dos atletas inicialmente, esse é o 
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primeiro passo para ganhar o respeito deles (e.g., Potrac, Jones, & Armour, 

2002; Purdy, Potrac, & Jones, 2008). No seu estudo com 12 medalhados 

Olímpicos, Jowet e Cockerill (2003) analisaram a natureza e o significado do 

contexto da relação entre atleta-treinador em relação a três construtos 

interpessoais (proximidade, coorientação e complementaridade). Os autores 

revelaram que os atletas de sucesso enfatizam a importância de sentimentos 

recíprocos de proximidade e respeito com os seus treinadores como essencial 

para uma eventual conquista de níveis elevados de performance desportiva. Os 

resultados deste estudo indicam que estes sentimentos de proximidade que 

incluem sentimentos de confiança, respeito, orientação, e de partilha de 

objetivos comuns foram salientados pelos atletas como contributos altamente 

importantes para alcançar o sucesso. Estes fatores são também referidos, 

durante as três etapas do desenvolvimento da carreira desportiva, por 

praticamente todos/as os/as atletas entrevistado/as neste estudo.  

 

Para além da proximidade, a capacidade de liderança de um grupo é 

reportada como decisiva para a evolução do atleta. Para Abraham, Collins e 

Martindale (2006) num estudo efetuado a 16 treinadores de elite sobre o 

processo de tomada de decisão, com o objetivo de propor um novo modelo 

esquemático, esta foi uma das funções que se evidenciou nos treinadores 

experientes, ou seja, o desenvolvimento da capacidade de liderança numa 

equipa de trabalho e num grupo de jogadores. Este fator foi o aspecto mais 

referido por todos/as, quer relativamente a um selecionador ou a um treinador 

do clube. No estudo de Gould et al., (2002) anteriormente referido todos os 

entrevistados referiram igualmente a importância de uma boa relação treinador-

atleta, particularmente durante os anos intermédios e na fase de elite das suas 

carreiras desportivas. Essa boa relação foi caracterizada como confiança 

mútua, segurança nas habilidades um do outro, boa comunicação 

(especialmente boa capacidade de ouvir) e um sentimento de colaboração e de 

entre ajuda. 

Estas mesmas categorias foram identificadas pelos atletas masculinos 

da geração de menor sucesso mas apenas para o treinador da seleção. 
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Relativamente a este aspeto, parece-nos importante relembrar que estes 

atletas fizeram um percurso semelhante ao dos seus colegas da outra geração, 

isto é, enquanto jovens obtiveram um sucesso idêntico nas seleções nacionais 

o que os diferenciou foi o facto de não terem conseguido transitar para a 

seleção sénior, pelo menos de forma contínua. É, portanto, natural que estes 

resultados relativamente à importância dos selecionadores nacionais na 

carreira desportiva sejam idênticos, parecendo-nos que a diferença 

fundamental poderá estar no seu percurso nos clubes, onde identificamos que 

há dois fatores não referidos por estes atletas: i) não tinha tido o sucesso que 

teve se ele não tivesse vincado a minha personalidade nesta altura; ii) 

fomentava o trabalho duro e a exigência. Percebe-se, assim, que o treinador 

que os/as atletas das gerações de maior sucesso referem os marcou em 

relação à exigência, à disciplina, ao trabalho duro e principalmente à mudança 

da sua personalidade. Aparentemente os atletas das outras gerações tiveram 

treinadores que os marcaram, de quem eles gostaram e a quem eles 

reconhecem competência mas, por um lado, não coincidiu terem ao mesmo 

tempo um selecionador que os tenha também marcado ou a conjugação destes 

fatores não aconteceu nesta idade (anos intermédios). 

 

As atletas da geração de menor sucesso reportam ainda dois fatores 

não distinguidos pelas suas colegas da geração de maior sucesso, 

relativamente aos treinadores e aos selecionadores: i) suporte e atenção e ii) 

importância geral dos treinadores. A este propósito Holt e Dunn (2004) 

estudaram 34 futebolistas (20 internacionais canadianos e 14 jovens 

profissionais ingleses) e seis treinadores profissionais de futebol ingleses, com 

o objetivo de identificar e analisar as competências psicossociais em 

futebolistas jovens de forma apresentar uma teoria fundamentada com os 

fatores que influenciam o sucesso na modalidade. Os autores encontraram 

quatro competências psicossociais que se revelaram como centrais no sucesso 

de jovens atletas de elite: i) a disciplina (e.g. a dedicação à modalidade e a 

capacidade de sacrifício); ii) o compromisso (e.g. motivação e planeamento dos 

objetivos da carreira); iii) a resiliência (e.g. a capacidade de lidar com os 
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obstáculos); iv) o suporte social (e.g. a capacidade de utilizar o suporte 

emocional, informacional e real). Uma das conclusões interessantes deste 

estudo indica que os treinadores não são citados como fonte de suporte 

emocional (o qual era providenciado pelos pais). Resultados semelhantes são 

também reportados por outros estudos como o de Rosenfeld et al. (1989) que 

num estudo com atletas em idade escolar americanos referem que o suporte 

emocional é providenciado pelos amigos e pelos pais e a informação técnica 

pelos treinadores e colegas de equipa. Mais recentemente Wolfenden e Holt 

(2005) reportam resultados idênticos, num estudo qualitativo realizado com três 

jovens tenistas de elite, os seus pais e dois treinadores. Os autores 

pretenderam investigar a perceção do desenvolvimento do talento no ténis e 

identificaram seis categorias associadas com a influência dos adultos (suporte 

emocional, suporte real, suporte informacional, sacrifícios, pressão e relação 

com os treinadores). Os autores reportaram que tanto aos pais como aos 

atletas são requeridos enormes sacríficos, que os pais parecem assegurar os 

papéis mais significativos no suporte emocional e real do atleta mas que 

também são percepcionados como fonte de pressão quando se envolvem 

demasiado na competição. Mais uma vez o papel do treinador foi focado na 

capacidade de este proporcionar orientação técnica. 

 

Em síntese, todos os/as atletas da geração de maior sucesso distinguem 

claramente, durante os seus anos intermédios, um treinador no clube e na 

seleção como decisivos para o sucesso da sua carreira. Este facto acontece 

também com um atleta da geração de menor sucesso. Elas/eles referem-se 

aos outros treinadores que tiveram durante todas estas etapas de formação 

(anos iniciais e anos intermédios) de forma positiva e com grande estima mas 

reconhecem e são muito específicos/as que a importância deles não se 

compara àqueles que eles/as identificam como cruciais na mudança radical das 

expectativas relativamente aos seus objetivos enquanto atletas da modalidade. 
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5. Conclusões 
Dos dados obtidos no presente estudo podemos retirar uma orientação 

prática interessante não só para a formação de treinadores, mas também para 

a orientação de dirigentes e pais na procura dos treinadores mais qualificados. 

Ou seja, aqueles treinadores que possuem as competências e as 

características de personalidade identificadas pelos atletas de elite como 

fundamentais para o máximo desenvolvimento do seu rendimento nas 

diferentes etapas da sua carreira.  

De acordo com o Programa Nacional de Formação de Treinadores 

(PNFT) as competências necessárias para a orientação dos praticantes nas 

diferentes etapas da sua carreira desportiva estão perfeitamente definidas. No 

entanto os nossos resultados podem ajudar a clarificar alguns eixos 

estruturantes da formação dos treinadores, por exemplo, verificámos que nos 

anos iniciais todos os atletas referiram que não só empatia mas também o 

saber ensinar de forma integrada os conteúdos específicos da modalidade 

foram fatores decisivos para eles. Assim sugere-se como forma de potenciar o 

que já está definido pelo PNFT que a formação geral (e.g. didática do desporto) 

seja abordada de forma integrada, ou seja, relacionando desde uma fase inicial 

os conteúdos gerais com os conteúdos específicos da modalidade. Para que tal 

seja possível, estes módulos devem ser abordados por treinadores ou 

especialistas experientes que possuam um conhecimento teórico profundo dos 

conteúdos abordados em todo o curso.  

Por outro lado os atletas, durante a sua fase de especialização referiram 

que os treinadores que os marcaram, eram altamente competentes e tinham 

um conhecimento detalhado sobre a modalidade, ou seja, mais uma vez o 

saber ensinar é percepcionado como uma competência fulcral. Mas 

acrescentam ainda, que não só despendiam tempo no planeamento do treino 

individualizado, como eram perfecionistas e exigiam-lhes essa mesma 

perfeição em todas as tarefas do treino. Estes resultados são, na nossa opinião 

muito interessantes para os responsáveis da federação e dirigentes dos clubes, 

não só no sentido de apostarem na contratação de treinadores/selecionadores 

com este perfil, ou na formação dos seus treinadores/selecionadores, mas 
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também na criação de condições para que estes possam realizar um trabalho 

desta natureza. Obviamente estes resultados devem ser analisados tendo em 

conta o contexto cultural e social do andebol português mas parece-nos 

importante que as organizações locais, regionais e nacionais sejam proactivas 

na formação dos dirigentes e dos treinadores de forma a que estes saibam 

potenciar as qualidades de cada atleta de acordo com as suas necessidades 

individuais e em função da etapa da carreira desportiva em que se encontram. 
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CAPÍTULO III 

 

Artigo 5  
 

 

O DESENVOLVIMENTO DE UMA CARREIRA DESPORTIVA DE ELITE E A 
INFLUÊNCIA DOS OUTROS SIGNIFICATIVOS: UM ESTUDO CENTRADO 
EM ANDEBOLISTAS DE ELITE COM NÍVEIS DE SUCESSO 
DIFERENCIADO. 
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Resumo 
O objetivo central do estudo foi comparar a influência de pais, irmãos e amigos 

na carreira desportiva de atletas de elite, de uma modalidade coletiva, que 

durante as primeiras fases da sua carreira tiveram níveis de sucesso idênticos 

mas com sucessos distintos na seleção sénior. Foram entrevistados com base 

no protocolo de entrevista de Gould et al. (2002), 14 atletas pertencentes a 

uma geração de maior sucesso (M=4; F=4) e a uma geração de menor sucesso 

(M=2; F=4). Os resultados obtidos permitiram-nos perceber que todos são 

fontes de influência importantes, mas que o seu nível de influência varia de 

acordo com o nível e as etapas de desenvolvimento desportivo do/da atleta 

(Bloom, 1985). Especificamente: i) nos anos iniciais a família é referida como 

decisiva para a facilitação da prática desportiva (e.g. transporte) e nos anos 

intermédios como fonte de enorme suporte emocional para os/as atletas da 

geração de maior sucesso; ii) os pais foram percecionados como fonte de 

pressão relativamente às vitórias/derrotas em competição pela maioria das 

atletas das geração de menor sucesso, enquanto que os/as atletas das 

restantes gerações referiram que eles relativizavam o sucesso/insucesso 

durante os anos iniciais e intermédios; iii) no que diz respeito aos irmãos, os/as 

atletas referiram que estes foram decisivos como fonte de apoio e suporte, 

principalmente nos anos intermédios; por último e também nestes anos iv) 

todos/as os/as atletas identificaram os colegas de equipa como fonte de apoio 

incondicional e fator de motivação para a continuação da prática da 

modalidade. 

 

 

Palavras-chave: outros significativos, atletas de elite, andebol, desenvolvimento 

do talento 
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1. Introdução 
A participação desportiva de jovens atletas de elite pauta-se pela 

interação entre os fatores individuais (e.g. maturação, tempo de prática 

deliberada, características físicas e psicológicas e idade cronológica), os 

constrangimentos do envolvimento (e.g. família, amigos, instalações 

desportivas, competência dos treinadores, importância cultural e social da 

modalidade, políticas desportivas locais e nacionais), e a tarefa (as 

capacidades condicionais e coordenativas que caracterizam as habilidades 

técnicas e táticas que os atletas têm que realizar) (Baker, Cobley, & Schorer, 

2012; Côté & Hay, 2002; Gould et al., 2002; Gould et al., 2008). A forma como 

estes fatores interagem determina o sucesso ou insucesso de um atleta, e a 

ineficácia dos programas de desenvolvimento de talentos prende-se com o 

facto de não sabermos exatamente como e com que intensidade é que estes 

fatores influenciam um indivíduo nas diferentes etapas da sua carreira 

desportiva (Christensen et al., 2011; Durand-Bush & Salmela, 2002; Gagné, 

2010; Raga et al., 2012; Williams & Hodges, 2005).  

Relativamente à investigação neste domínio importará recordar o estudo 

clássico desenvolvido por Bloom (1985) com indivíduos talentosos em 

diferentes domínios com base no qual foi proposto que estes não atingem um 

nível excecional de performance por si só. Isto é, o papel e as tarefas 

realizadas pelo treinador/professor e pelos pais são decisivas, dependendo a 

sua importância da etapa da carreira onde o indivíduo se encontra. Estas 

conclusões têm sido corroboradas posteriormente por diversos estudos que 

têm evidenciado que as componentes mais importantes no desenvolvimento da 

carreira desportiva de um atleta de elite parecem ser o contexto de 

aprendizagem a que este está exposto (e.g. o tipo de oportunidades e a 

possibilidade de adquirir um instrução de qualidade), e as relações sociais (e.g. 

pais, treinadores e pares) que afetam os atletas jovens durante a sua 

experiência desportiva (e.g. Allen & Hodge, 2006; Bois, Sarrazin, Brustad, 

Trouilloud, & Cury, 2002; Brustad, 1993, 1996; Fredricks & Eccles, 2005; 

Gurland & Grolnick, 2005; Ntoumanis & Vazou, 2005; Pereira et al., 2014; 

Ullrich-French & Smith, 2006). Neste âmbito Gould et al. (2002) entrevistaram 
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10 atletas olímpicos, os seus treinadores e ainda um pai, tutor ou outro 

significativo e investigaram as suas características psicológicas e o seu 

desenvolvimento. Os autores concluíram que o desenvolvimento psicológico 

dos atletas é influenciado por diversas pessoas e instituições, incluindo eles 

próprios, pessoas não ligadas ao desporto, pessoas ligadas ao desporto e, o 

processo desportivo, sendo que o treinador e a família foram fatores 

identificados como fundamentais no desenvolvimento dos/das atletas. 

O suporte parental é referido, nos últimos 40 anos, por um lado como um 

fator decisivo para o desenvolvimento da excelência (e.g. Baker et al. 2003; 

Barreiros et al. 2013b; Bloom, 1985; Côté, 1999; Gould et al. 2006, 2008; 

Gublin et al., 2010) mas por outro lado é também identificado como um fator 

potencialmente negativo (Brustad, 2011; Fraser-Thomas et al., 2008; Harwood 

& Knight, 2009a; 2009b; Lauer, Gould, Roman, & Pierce, 2010; Salmela & 

Moraes, 2003) se estiver associado a comportamentos inapropriados dentro e 

fora das sessões de treino e, consequentemente, sendo fonte de pressão e 

ansiedade (Barreiros et al., 2013a). Verificamos, portanto, que a influência dos 

pais é um fator muito complexo de influência no desenvolvimento da excelência 

sendo, portanto, necessário o aprofundamento do conhecimento neste âmbito. 

Esta necessidade parece ser ainda mais determinante se tivermos em conta 

diferentes contextos sociais, culturais e desportivos daqueles até agora 

investigados na literatura (Brustad, 1996). 

Atualmente diversos autores têm também tentado perceber, para além 

da influência dos pais, a importância dos irmãos na carreira desportiva de 

atletas de elite, uma vez que também estes são essenciais para o 

conhecimento da dinâmica familiar e consequente desenvolvimento de 

qualquer indivíduo (Hopwood, Farrow, MacMahon, & Baker, 2015). A relação 

entre irmãos é descrita como a mais duradoura e, possivelmente, a mais forte 

durante toda a vida do indivíduo pelo que a investigação tem também tentado 

perceber a amplitude da sua influência na carreira desportiva dos atletas de 

elite (Conger & Kramer, 2010). A importância desta relação entre irmãos no 

desporto e no processo de desenvolvimento da carreira desportiva dos atletas 

de elite é ainda muito pouco conhecida (Blazo, Carson, Czech, & Dees, 2014), 
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e os estudos revistos apresentam por vezes resultados contraditórios, sendo 

que se torna necessário o seu estudo mais aprofundado (Côté, 1999; Davis & 

Meyer, 2008; Hopwood et al., 2015; Morgan & Giacobbi, 2006). Este facto 

torna-se ainda mais evidente uma vez que estas são relações complexas que 

se pautam por diversas vertentes em termos sociais: i) a relação de status ou 

poder, ou o grau de hierarquia e de poder vivida dentro da família; ii) a relação 

de proximidade, apoio e suporte incondicional; iii) o conflito; e iv) a rivalidade, 

caracterizadas por relações tensas, antagónicas e competitivas (Blazo et al., 

2014; Furman & Buhrmester, 1985; Gould et al., 2002).  

 

Verificamos assim que a carreira desportiva de atletas de elite pode ser 

influenciada significativamente pela família, apesar da importância desta 

parecer diminuir à medida que a idade do atleta avança. Durante a 

adolescência a investigação recente tem-se centrado sobre a influência dos 

pares, revelando que estes têm um papel preponderante na prática de 

atividade física (Fitzgerald, Fitzgerald, & Ahernem, 2012; Keegan, Spray, 

Harwood, & Lavallee, 2010; Ntoumanis & Vazou, 2005; Rottensteiner, Laakso, 

Pihlja, & Konttinen, 2013; Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons, & Keeler, 

1993; Vazou et al. 2005, Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2006). A literatura neste 

âmbito refere assim que a idade modera o impacto das influências sociais dos 

outros significativos na carreira desportiva dos jovens atletas (Côté & Hay, 

2002; Fredricks & Eccles, 2005; Giacobbi, Lynn, Wetherington, Jenkins, 

Bodenford, & Langley, 2004; Holt & Dunn, 2004; Jõesaar, Hein, & Hagger, 

2011; Morgan & Giacobbi, 2006). Diversos estudos, em modalidades 

desportivas diferenciadas reportam que o clima motivacional dos pares 

influencia os indivíduos em três competências psicológicas básicas 

(competência, autonomia e afinidade) e que esta influência é maior durante a 

adolescência (Chan, Lonsdale, & Fung, 2012; Jõesaar et al., 2011; Moreno, 

San Roman, Galiano, Alonso, & Gonzalez-Cutre, 2008). 

Neste âmbito é portanto possível perceber que os estudos de 

investigação reportam resultados diversos em função não só do contexto social 

e desportivo estudado e do género (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud, & Cury, 
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2002; Brustad, 1993, 1996) mas também do nível dos atletas investigados e 

ainda da fase da carreira desportiva em que estes se encontram pelo que nos 

parece importante o incremento de resultados neste âmbito (Côté, 1999; Davis 

& Meyer, 2008; Dixon, Warner, & Bruening, 2008; Fredricks, Alfeld-Liro, Hruda, 

Eccles, Patrick, & Ryan, 2002; Giacobbi et al., 2004; Gould et al., 2002; 

Greendorfer & Lewko, 1978; Hopwood et al., 2015; Pereira et al., 2014; 

Wolfenden & Holt, 2005). Assim o objetivo central do nosso estudo foi 

comparar a influência de pais, irmãos e amigos na carreira desportiva de 

atletas de elite que durante as primeiras fases da carreira desportiva tiveram 

sucesso semelhante mas com sucessos distintos na seleção sénior. 

  

 
2. Metodologia 
Amostra  

Participaram no estudo 14 atletas, oito do sexo feminino e seis do sexo 

masculino pertencentes a uma geração de maior sucesso no andebol 

masculino (n=4) e no feminino (n=4) e a uma geração de menor sucesso 

(masculino: n=2; feminino: n=4). Atendendo aos objetivos deste estudo, nas 

gerações de maior sucesso foram considerados os atletas com maior número 

de internacionalizações até à época 2010/2011 e nas gerações de menor 

sucesso foram considerados os atletas com maior número de 

internacionalizações nas seleções jovens e menos de 5 internacionalizações na 

seleção sénior. 

 

Instrumentos e procedimentos 

Para a realização deste estudo os dados foram recolhidos através de 

uma entrevista semiestruturada e de resposta aberta, desenvolvida com base 

no protocolo de entrevista de Gould et al. (2002). O guião da entrevista é 

composto por questões gerais sobre a carreira do atleta, ou seja, quando 

iniciou a prática da modalidade, o suporte que recebeu dos pais, irmãos e 

amigos. As questões focaram-se sobre a influência destes significativos em 
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cada fase da carreira desportiva definidas por Bloom (1985): os anos iniciais, 

os anos intermédios e os anos finais.  

Em todas as entrevistas foi assegurada a confidencialidade e anonimato 

dos dados, especificamente todos os nomes de atletas, treinadores, clubes e 

cidades foram alterados para letras (e.g. X, Y). Foi ainda recebida autorização 

para gravação das entrevistas que se realizaram em locais reservados pela 

mesma investigadora e tiveram a duração de 40 a 90 minutos.  

 

Análise dos dados 

As entrevistas foram transcritas verbatim, e os dados recolhidos 

submetidos a uma análise de conteúdo que se processou em três momentos: 

1) com o recurso ao Nvivo10 a informação recolhida foi organizada e dividida 

de acordo com as etapas propostas por Bloom (1985); 2) a interpretação dados 

foi efetuada de acordo com a literatura (Allen & Hodge, 2006; Barreiros et al., 

2013b; Gould et al., 2002; Gublin et al., 2010; Keegan et al., 2014) de forma 

dedutiva e indutiva o que possibilitou a construção de um sistema organizado 

de dimensões gerais, temas e subtemas por em cada uma das etapa da 

carreira desportiva dos atletas; 3) por último, foi definida a obrigatoriedade de 

concordância dos especialistas que integravam o painel de investigadores 

deste estudo, como critério de inclusão de uma resposta numa categoria ou 

tema. 

 

3. Resultados 
3.1. Outros Significativos 

De forma a demonstrar as semelhanças e as diferenças na percepção 

dos/das atletas das duas gerações (geração de maior sucesso: GS e geração 

de menor sucesso: GMS) sobre a importância que pais, irmãos e amigos 

tiveram no desenvolvimento da sua carreira desportiva, as dimensões gerais e 

os temas encontrados são apresentados nas Figuras 1 e 2. Cada figura 

representa os resultados obtidos em cada género por etapa de 

desenvolvimento dos/das atletas (Bloom, 1985).  
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Figura 1. Perspectivas dos andebolistas de elite sobre a importância dos pais, irmãos e 
amigos na sua carreira desportiva (Geração de maior sucesso; Geração de menor sucesso). 
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Diversos temas específicos referidos pelos entrevistados foram 

organizados em duas dimensões gerais: i) modalidade e, ii) relações pessoais. 

A dimensão sobre a “a modalidade” foi ainda subdividida em dois temas 

(Ensino e Relação com a modalidade). Relativamente à segunda dimensão os 

resultados foram apresentados num tema único sobre a forma como os outros 

significativos providenciam suporte aos atletas. No texto os temas serão 

apresentados de forma pormenorizada e, na maioria dos casos, será escolhida 

uma citação que represente o conteúdo de cada tema. 

 

 

 

Figura 2. Perspectivas das andebolistas de elite sobre a importância dos pais, irmãos e 
amigos na sua carreira desportiva (Geração de maior sucesso; Geração de menor sucesso). 
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3.1.1 Os pais 

Uma análise geral aos resultados permitiu-nos perceber que só são 

encontradas diferenças num tema específico, e apenas nas atletas femininas 

entrevistadas: relativizavam o sucesso/insucesso. A maioria dos/das atletas da 

geração de maior sucesso e os atletas da geração de menor sucesso (n=10 – 

GS-M:3, F:4; GMS-M:2, F:1) referiram em todas as etapas que os pais não 

pressionavam e relativizavam o sucesso. A este propósito uma atleta disse: “A 

minha mãe quando eu perdia e ficava a chorar, dizia-me: “no jogo tanto 

podemos ganhar ou perder porque a bola é redonda”. Eu ficava muito chateada 

quando perdia, tanto no estrangeiro como em Portugal (...), ela tentava sempre 

levantar-me o ânimo, que é o que as mães fazem. Às vezes eu dizia que tinha 

jogado mal, e eles davam sempre a volta ao contrário... sempre a dar-me muita 

força” (GS1F). 

Por outro lado as atletas da geração de menor sucesso (n=3) referiram 

que os pais enfatizavam o sucesso e que pressionavam para que ganhassem 

(n=3), tanto nos anos iniciais como nos anos intermédios. Uma atleta disse: 

“Eram muito emotivos... se nós jogássemos mal, levava sermão! E portanto 

havia um grande grau de proximidade e de vivência dos jogos. Rivalidades... 

como todos os desportos amadores, aquilo às vezes parecia que estávamos 

nas Champions, (...) (GMS4F). 

 

Há também um fator que foi percepcionado como muito importante 

durante os anos intermédios por todos os atletas excepto pelas atletas da 

geração de menor sucesso: o facto dos pais enfatizarem a autonomia ao 

facilitarem e aceitarem a mudança para outro clube e nalguns casos (n=7 – 

GS-M:3, F:4; GMS-M:2) a mudança de cidade e consequente saída de casa. 

Um atleta disse: “Nessa altura, o facto de ir para a cidade X, em casa foi altura 

de muitas desilusões, porque deixar um filho ir para cidade X sozinho, nem o 

12º ano tinha completo ainda, foi ali uma guerra, um bocadinho dura em termos 

sentimentos. Mas aceitaram. Ainda bem...” (GMS1M). 
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Relativamente aos outros fatores não houve diferenças relevantes entre 

gerações ou entre géneros. O aspeto mais mencionado pela maioria dos/as 

atletas (n=12 – GS-M:3, F:4; GMS-M:2, F:3) em todas as etapas foi o apoio e 

suporte incondicional. Um atleta refere: “Foi muito importante. Eles (os pais) 

foram os mais importantes! Se não fossem eles eu possivelmente não tinha 

chegado onde cheguei” (GS4M). Ainda a este propósito, outro atleta referiu que 

durante os anos de elite pensou em abandonar a modalidade e que os pais 

foram decisivos para que ele pudesse decidir o que queria, sem pressão: “eles 

(os pais) diziam (...) se é aquilo que tu achas que é melhor para ti nós 

apoiamos-te, não há problema nenhum... ajudamos-te naquilo que for preciso” 

(GMS1M). 

Foi ainda referido por todos os atletas (n=14 – GS-M:4, F:4; GMS-M:2, 

F:4) que na etapa inicial os objetivos dos pais era que os/as filhos/as se 

divertissem-se e estivessem ocupados com atividades saudáveis, como reporta 

uma atleta: “(...) para os meus pais o mais importante era que nos 

divertíssemos e gostássemos da modalidade” (GS1F). 

 

Cinco atletas (GS-M:2, F:2; GMS-M:1) referiram ter bons padrões de 

comunicação como um fator muito importante também na etapa inicial e na 

etapa intermédia. Uma atleta disse: “A minha família apoiou-me muito, nós 

estávamos sempre a falar. (...) e isso era muito importante, o meu pilar mesmo 

foi a minha família. O apoio que me deram, a força (...). Foi isso que me ajudou 

bastante” (GS1F).  

 

Alguns pais enfatizaram competências positivas de compromisso e 

responsabilidade social (n=6 - GS-M:2, F:3; GMS-M:1), principalmente nos 

anos intermédios. Um atleta disse: “Mas lá está, depois aí veio o apoio, da 

minha mãe, do meu irmão, estiveram sempre presentes e nunca me deixaram 

desistir. E sempre me disseram para levar as coisas até ao fim... que não ia 

sair de um clube a meio que não ia deixar as coisas a meio e sempre com um 

sentido de responsabilidade” (GMS2M). 
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Por outro lado, três (GS-M:1; GMS-M:1; F:1) atletas referiram que a 

família não tinha qualquer ligação ao desporto pelo que todas as decisões 

relativas à sua carreira desportiva foram tomadas individualmente. Ainda, uma 

das atletas referiu que a mãe considerava que a modalidade não era 

apropriada para raparigas: “A minha mãe sempre foi contra. Sempre. Sempre. 

Porque ela achava que jogar andebol era para os meninos. (...) O meu pai 

dava-me apoio. Mas mesmo assim, não iam ver os jogos, só começaram as ver 

os meus jogos quando eu tinha para ai 16 anos. Porquê? Porque havia muita 

pressão da minha mãe para eu deixar de jogar. A minha mãe queria que eu 

tocasse piano ou tocasse violino, coisas mais de menina” (GMS2F). 

 

Alguns atletas (n=4 - GS-M:1; GMS-F:3) referiram ainda que durante os 

anos intermédios os pais os corrigiam e davam indicações após os jogos. Um 

atleta refere: ”(...) Preocupavam-se muito na minha postura em campo (...), 

eram muito críticos, sempre com algum cuidado para depois não ter um choque 

psicológico demasiado grande mas davam-me muito para baixo. (...) Eu depois 

bem fazia uma retrospetiva, mas isso tinha que ser sozinho, porque senão 

tinha que lhes dar razão... e essa é uma altura que não se quer muito dar razão 

aos pais” (GS2M). 

 

3.1.2 Os irmãos 

Dos 14 atletas entrevistados, 10 tinham irmãos/irmãs (GS-M:3, F:3; 

GMS-2, F:3). Destes, apenas seis referiram que os irmãos também praticavam 

desporto durante os anos iniciais e intermédios das suas carreiras desportivas 

(GS-M:2, F:2; GMS-M:1, F:1) e ainda que o apoio e suporte dos irmãos foi 

muito importante nos intermédios (n= 7 - GS-M:1, F: 2; GMS-M:1, F:3) mas 

principalmente nos anos finais da sua carreira desportiva (n=6 GS-F:3, GMS-

M:1, F:2). A este propósito uma atleta disse: “a minha família sempre me 

visitou. Nos sítios onde eu estive, foram sempre ver alguns jogos. (...) A minha 

irmã (...) esteve sempre em todos os países que eu estive. Nós tínhamos 

sempre estágios na pré-época e ela fazia sempre o reconhecimento todo (do 

local) (...) Ela fazia-me sempre isso, era muito bom” (GS1F). 
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Um atleta referiu que existia uma grande rivalidade em termos de 

competição com o irmão mais velho e que isso o ajudou na sua carreira 

desportiva: “(...) havia sempre em competição, qualquer jogo de futebol, de 

computador, houve sempre. (...), uma competição saudável, que ele nunca me 

deixou ganhar em nada e, até hoje, qualquer desporto ou um jogo de futebol 

entre amigos, um jogo de voleibol, qualquer coisa obriga-nos a estar cada um 

do lado oposto, que não jogamos na mesma equipa” (GMS2M). 

Por último uma atleta referiu que durante os anos intermédios o irmão a 

corrigia e dava feedbacks após os jogos: “Era para o bom e para o mau. Pela 

positiva e para a crítica” (GMS3F) 

 

 

3.1.3 Os amigos 

Relativamente aos amigos há uma diferença relevante apenas num 

tema, na passagem dos anos intermédios para os anos de elite: o 

reconhecimento por parte dos pares. Todos os/as atletas (n=14) reportam um 

elevado reconhecimento por parte dos seus pares durante os anos intermédios. 

Uma atleta disse: “Todos, quase todos e ainda hoje... achavam-me... Punham-

me ali em cima... com 15 anos (...), iam ver os meus jogos, apoiavam-me 

imenso, e muitos jogavam andebol na altura e diziam... tu és um espetáculo!!! 

(GS2F). No entanto, este facto só é identificado durante os anos finais por 

todos os atletas das gerações de maior sucesso e uma atleta da geração de 

menor sucesso (n=9: GS-M:4, F:4; GMS-M:1).  

A maioria dos atletas referiu que durante os anos iniciais e os anos 

intermédios os amigos foram um grande apoio, sendo que inclusive alguns 

foram responsáveis pela entrada deles na modalidade (n=6 – GS-M:3, F:1; 

GMS-M:1, F:1) mas diferenciaram claramente que durante os anos iniciais os 

amigos eram os da escola, e a partir dos anos intermédios os amigos eram os 

colegas de equipa. Um atleta disse: “(...) a partir desta altura (anos 

intermédios), os meus amigos, passaram a ser os amigos do andebol, porque 

eu passava muito tempo com o pessoal do andebol (...). Estava com eles ao 
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final do dia, estava com eles ao fim de semana, portanto passaram a fazer 

parte integrante da minha vida e as amizades no andebol começaram a tornar-

se mais fortes, obviamente “(GS4F). Inclusivamente estes/as amigos/as são 

muitas vezes mencionados/as como “família”, principalmente no género 

feminino: “(...) As minhas colegas de equipa começaram a ser muito família. 

Começámos a ter uma relação muito forte. Tanto que continuamos com essa 

amizade“ (GMS2F). 

Na fase final foi também comum no discurso dos atletas (n=11 – GS-

M:1, F:4; GMS-M:2, F:4) a referência a que os amigos (reportando-se aos 

amigos que mencionaram na fase intermédia) são aqueles que se mantiveram 

sempre, e nalguns casos já depois da sua carreira desportiva ter terminado, tal 

como refere um atleta: “(...) a nível de colegas de equipa, era uma maravilha. 

Aliás, nós mantemos a amizade desses anos” (GMS3F). 

 

4. Discussão 
Analisámos o discurso de atletas pertencentes a gerações de elite que 

obtiveram sucesso enquanto jovens mas no escalão de sénior tiveram 

sucessos diferenciados, relativamente à percepção deles/delas sobre a 

influência que pais, irmãos e amigos tiveram nas diferentes etapas da sua 

carreira desportiva. De uma forma geral diversos fatores foram identificados 

como importantes pelos/as atletas no que respeita a cada um dos significativos, 

mas na comparação entre gerações observámos diferenças em apenas um 

fator nos anos iniciais e intermédios. A maioria das atletas da geração de 

menor sucesso referiram que os pais se preocupavam com o seu rendimento, 

que as pressionavam para que ganhassem e que por vezes davam alguns 

feedbacks negativos após a competição. Nas restantes gerações, os/as atletas 

referiram que os pais relativizavam o sucesso. Efetivamente diversos autores 

reportam que comportamentos positivos por parte dos pais de atletas de elite 

como não comparar os filhos com outros atletas, nem se focar nos resultados 

são essenciais ao desenvolvimento da sua carreira (Gould et al., 2008; Keegan 

et al., 2009; Lauer et al., 2010). Por outro lado a “pressão” sentida por atletas 

jovens relativamente ao que os pais pensam acerca das situações da 
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competição, como perder, ganhar, errar, não ser escolhido, etc., está 

documentada em diversas modalidades e é permanentemente relacionada com 

sentimentos de stress, ansiedade e burnout (Gould et al., 2008; Lauer et al., 

2010).  

 

Como referido não encontrámos mais diferenças relevantes entre 

gerações ou entre géneros. Parece-nos importante ainda assim referir que o 

aspeto mais mencionado pela maioria dos/as atletas em todas as etapas foi o 

apoio e suporte incondicional dos pais. Este apoio parece ter uma relevância 

diferente à medida que a idade do atleta avança, resultados que corroboram a 

literatura que tem mostrado que nos anos iniciais o apoio dos pais é 

fundamental e caracterizado pela facilitação do transporte para os treinos e 

jogos, inscrições nos clubes e participação nos eventos da modalidade, bem 

como um apoio emocional saudável onde a diversão e o prazer dos filhos é o 

objetivo primordial da prática da modalidade (Brustad, 1992, 1993, 1996; Côté, 

1999; Durand-Bush & Salmela, 2002; Gould, Lauer, Rolo, & Pennisi, 2006; 

Gould et al., 2008; Lauer et al., 2010; Wolfenden & Holt, 2005). Segundo Dixon 

et al. (2008), num estudo realizado com atletas femininas americanas, 

treinadores e pais de diversas modalidades sobre o impacto da socialização na 

participação continuada das raparigas no desporto, revelou que a assistência 

dos pais/mães aos jogos/competições, principalmente nos anos intermédios, foi 

o fator que mais vezes as atletas reportaram para explicarem o suporte dos 

pais. Também no nosso estudo este suporte foi mencionado como decisivo 

pelos atletas das gerações de maior sucesso e pelos atletas masculinos das 

gerações de menor sucesso, durante esta etapa. Os/as atletas caracterizaram 

o apoio emocional e o suporte, não só pela presença dos pais nas competições 

como referido mas também pelo facto destes ajudarem na manutenção do 

equilíbrio entre o treino, o repouso e a escola, tendo em conta o aumento 

significativo das horas de treino semanal durante esta fase. Mais uma vez tal 

como nos estudos revistos, os atletas entrevistados percepcionaram um 

esforço muito grande dos pais para que eles conseguissem ter sucesso no 

desporto (Lauer et al., 2010; Gould et al., 2006). Este esforço é particularmente 
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indicado pelos/as atletas que mudaram de clube e/ou de cidade durante estes 

anos. Todos eles referiram que o sucesso na carreira deles se deveu ao facto, 

de neste momento em particular, os pais terem facilitado a sua autonomia, 

circunstância também referida na literatura (Gould et al., 2006; Ross, Mallett, & 

Parkes, 2015; Weiss & Smith, 2002). 

Nos anos finais o suporte dos pais foi fundamentalmente caracterizado 

por ser um apoio emocional e de diálogo quando tinham decisões de carreira 

importantes a considerar (Bloom, 1985, Côté, 1999; Durand-Bush et al., 2004; 

Gould et al., 2002). Aliás Sukys, Lisinskiene, e Tilindiene (2015) referem que 

desde as etapas iniciais da carreira desportiva dos atletas, e principalmente na 

adolescência, uma boa relação de comunicação entre pais e filhos está 

associada a memórias positivas por parte dos atletas relativamente a emoções 

como, por exemplo, confiança, resolução de problemas e autoestima.  

O desenvolvimento e ensino de competências positivas de compromisso 

e responsabilidade estão também amplamente divulgadas na literatura no que 

respeita a um dos aspetos relacionados com experiências positivas na relação 

pais-filhos no âmbito do desporto (Bloom, 1985; Durand-Bush et al., 2004; 

Ericsson et al., 1993; Gould, et al., 2002; Lauer et al., 2010). Alguns atletas 

indicaram que este foi um dos aspetos importantes para o sucesso da sua 

carreira desportiva essencialmente para lidarem com as emoções de stress e 

ansiedade comuns do treino e da competição. No entanto, a influência dos pais 

para que os jovens assumam os compromissos e os cumpram, pode também 

ser percepcionada de forma negativa se os pais fizerem valer a necessidade de 

manter o compromisso através de ultimatos relativamente à prática desportiva. 

Por exemplo, foi referido por alguns atletas que os pais indicavam que a 

participação na modalidade estava dependente da manutenção da sua média 

na escola. No caso em estudo, muitos atletas referiram sentir uma pressão 

positiva dos pais relativamente aos estudos, facto aliás explicado por Côté 

(1999) que reportou que em todas as famílias entrevistadas na sua 

investigação era evidente que o sucesso escolar era mais importante que o 

sucesso no desporto. Importa no entanto referir que apesar de alguns atletas 

terem sentido que esta pressão era positiva e necessária uma vez que o gosto 
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pela prática da modalidade era muito grande e facilmente se distraiam dos 

estudos, outros atletas indicaram que esta mesma pressão era exagerada e 

portanto associada a emoções negativas. Estes fatores são igualmente 

referidos na literatura relativamente à motivação de jovens atletas de elite para 

a prática desportiva (Gould et al., 2008). 

Os nossos resultados demonstraram ainda que uma atleta referiu que a 

mãe considerava que a modalidade não era apropriada para raparigas. Apesar 

de ter havido apenas uma atleta referenciar este facto, encontramos na 

literatura explicações para esta (in)adequação de género relativamente à 

modalidade (Guillet et al., 2006) e é efetivamente com as mães que muitas 

vezes esta questão se coloca (Dixon et al., 2008). Segundos os autores, as 

referências à adequação para o género da modalidade desportiva tem um 

impacto muito grande na participação desportiva das atletas durante a infância 

e até à idade adulta. É possível que a aceitação das filhas como atletas por 

parte das mães e dos pais, transcenda a opinião de outros significativos, 

criando um escudo para as pressões sociais e preconceitos relacionados com 

o género que muitas vezes levam ao abandono da modalidade (Bois et al., 

2002; Dixon et al., 2008; Guillet et al., 2006; Morgan & Giacobbi, 2006). 

É assim comummente aceite que a motivação para a prática de uma 

modalidade está intrinsecamente ligada à relação pais/mães-filhos, 

principalmente durante as etapas iniciais da carreira desportiva do/da atleta 

(Brustad, 1996), facto também corroborado pelo nosso estudo. Para além desta 

relação, recentemente têm sido publicados alguns artigos neste âmbito que 

reportam que as relações entre irmãos podem ter uma influência importante no 

sucesso ou insucesso dos/das atletas de elite, referindo ainda a necessidade 

de mais investigação (Côté, 1999; Hopwood et al., 2015). No nosso estudo 10 

dos/as 14 atletas entrevistados/as têm irmãos/as, e na sua  maioria referiram 

que o apoio e suporte incondicional deles/as, principalmente durante os anos 

de especialização, foi decisivo para a sua carreira desportiva, corroborando os  

dados já existentes na literatura. Apesar de serem escassos, encontramos 

alguns autores que reportam que os irmãos são entendidos como enormes 

fontes de suporte emocional e de instrução durante o tempo de envolvimento 
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no desporto (Bloom, 1985; Davids & Meyer, 2008; Jowett & Cockerill, 2003; 

Wolfenden & Holt, 2005). Ainda Hopwood et al. (2015) referem que a 

competição entre irmãos leva a uma motivação intrínseca para treinar mais e 

de forma mais eficiente e dessa forma potenciar a performance dos atletas. 

Morgan & Giacobbi (2006) menciona também que os atletas reportam uma 

influência direta dos irmãos na infância e na juventude e uma influência indireta 

na adolescência. 

Mas por outro lado, há também alguns autores que referem que as 

relações entre irmãos são frequentemente caracterizadas como conflituosas e 

as interações entre estes no desporto e na prática de atividade física podem 

fomentar sentimentos de rivalidade, competição e inveja (Blazo et al., 2014; 

Davis & Meyer, 2008; Trussell, 2009). Nenhum dos atletas no nosso estudo 

reportou sentimentos desta natureza relativamente aos irmãos, mas há no 

entanto uma atleta que referiu que o irmão para além de apoiar, muitas vezes 

também a criticava e a corrigia no final dos jogos.  

 

Contudo, não são só estas relações familiares que parecem influenciar o 

desenvolvimento da carreira desportiva dos/das atletas. No nosso estudo 

verificámos que há um atleta pertencente à geração de maior sucesso que 

reportou que a família não tinha nenhuma ligação à modalidade e que muito do 

apoio e suporte que necessitou ao longo da sua carreira desportiva foi dado por 

outros significativos, como por exemplo os amigos.  

Como referido a família é uma fonte de influência importante na prática 

de atividade física das crianças, no entanto à medida que a criança se 

aproxima da adolescência, elas passam cada vez mais tempo com os seus 

pares potenciando a probabilidade da influência destes (Duncan, Duncan, 

Strycker, & Chaumeton, 2007; Fitzgerald et al., 2012; Teymoori & Shahrazad, 

2012). O papel dos amigos centra-se em torno da amizade, da cooperação e 

no reforço das regras e valores do grupo (Keegan et al., 2010), no entanto nos 

estudos de investigação neste âmbito devemos ter em consideração que à 

medida que a carreira desportiva do jovem avança, este papel altera-se (Côté 

& Hay, 2002). Por outro lado os papéis referidos parecem depender do tipo de 
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modalidade onde os atletas estão inseridos. De acordo com os nossos 

resultados os atletas diferenciaram claramente os amigos da escola, dos 

colegas de equipa, indicando que à medida que entravam na adolescência os 

amigos passaram a ser os colegas de equipa e que estes eram como “família” 

devido à quantidade de tempo que passavam juntos e aos interesses e 

objetivos que tinham em comum. Esta evidência corrobora o estudo realizado 

por Weiss & Smith (2002) que numa análise qualitativa a jovens tenistas 

concluíram que atletas que partilhavam as mesmas opiniões, interesses, 

camaradagem, e capacidade de resolução de conflitos com os seus colegas do 

ténis, percecionam a sua experiência na modalidade como sendo divertida, 

agradável e estavam psicologicamente mais comprometidos com a 

modalidade. Ainda Sukys et al., (2015), concluíram que os adolescentes que 

não praticam qualquer atividade desportiva evidenciam uma relação de 

proximidade muito menor com os pares. 

A este propósito, mas noutro âmbito de análise, também Rottensteiner et 

al., (2013) referiram que os treinadores e os colegas de equipa parecem ser os 

dois grupos fundamentalmente responsáveis por influenciar a continuidade ou 

o abandono da prática da modalidade. Resultados semelhantes foram 

encontrados por outros autores noutras modalidades desportivas, como o 

futebol (Ullrich-French & Smith, 2006, 2009), ou o ténis (Weiss & Smith, 2002). 

Parece-nos, desta forma, que o impacto da influência dos pares pode ser 

diferente em função do tipo e do contexto da modalidade desportiva praticada 

pelos jovens (Jõesaar et al., 2011). 

O nosso estudo revelou ainda que os atletas que obtiveram maior 

sucesso sentiram, durante os anos intermédios, um elevado reconhecimento 

por parte dos pares, principalmente a partir do momento em que foram 

convocados para a seleção nacional. Este reconhecimento foi indicado como 

um fator muito importante para a motivação e a continuação da prática da 

modalidade. Estes fatores são também reportados por alguns estudos que 

referem que quanto maior for a percepção positiva da amizade, maior é o 

prazer e a motivação do jovem atleta (Scanlan et al., 1993; Ullrich-French & 

Smith, 2006). 
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Os nossos resultados demonstram ainda que tal como previsto pela 

literatura atual (Barreiros, 2012; Bloom, 1985; Dixon et al., 2008; Durand-Bush 

et al., 2004; Ericsson et al., 1993; Jõesaar et al., 2011; Keegan et al., 2009), os 

pais, os irmãos e os pares têm uma influência muito importante na carreira 

desportiva de um/a atleta de uma modalidade coletiva. Neste caso, a diferença 

significativa entre gerações de sucesso diferenciado apenas se observou nas 

raparigas, no que diz respeito à relativização do sucesso pelos pais nos anos 

iniciais e intermédios. Assim, parece-nos ser crucial um aprofundamento da 

análise sobre a relevância destes significativos na carreira desportiva de jovens 

atletas nas modalidade coletivas, tentando compreender, também, a relação de 

conexão entre eles.  

 

4. Conclusão  

A identificação de um padrão diferenciado de determinado fator numa 

geração que obteve sucesso, comparativamente a um outro grupo de atletas 

que, no escalão sénior, obtiveram menor sucesso parece-nos de uma enorme 

relevância para aumento do conhecimento sobre o desenvolvimento de 

talentos no desporto. Relativamente às variáveis estudadas, esta investigação 

permitiu-nos identificar pelo menos um fator que foi diferente entre os grupos 

estudados, fundamentalmente nas atletas do género feminino, a relativização 

do sucesso/insucesso por parte dos pais.  

 Em síntese quando analisamos a evolução da carreira desportiva dos 

jovens atletas de elite verificamos que os pais, os irmãos e os pares são fontes 

de influência importantes, mas que o seu nível de influência varia de acordo 

com o nível e as etapas de desenvolvimento desportivo do/da atleta. 

Nomeadamente a maioria dos atletas identificam os outros significativos (pais, 

irmãos e amigos) como fonte de enorme suporte emocional, principalmente nos 

anos intermédios. 
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A tentativa de compreender e reproduzir o sucesso de um atleta de elite 

e/ou das equipas tem sido objecto de estudo de numerosas investigações nas 

últimas décadas. A este propósito, o objetivo da nossa investigação foi estudar 

o desenvolvimento da carreira desportiva de atletas de elite no andebol. 

Especificamente, numa primeira fase debruçamo-nos sobre o conhecimento da 

eficácia da continuidade das convocatórias dos/das andebolistas de elite nas 

seleções jovens, e numa segunda fase analisámos em que medida três fatores 

contribuíram para que uma geração de atletas tivesse mais sucesso que as 

outras. Para alcançar este objetivo estruturámos a presente tese num capítulo 

inicial de revisão da literatura e em cinco artigos de investigação.  

Da revisão da literatura efetuada (Capítulo 1) revelou-se evidente a 

dificuldade em encontrar um plano eficiente que explique de forma cabal como 

alcançar níveis elevados de rendimento. Estas dúvidas subsistem e agravam-

se quando comparamos tipos de desportos, géneros ou ainda diferentes 

contextos culturais e contextuais das modalidades desportivas (Barreiros et al., 

2013a; Lidor et al., 2013). Nesta perspetiva procurámos acrescentar ao corpo 

de literatura existente, factos concretos que nos permitam delinear, de forma 

mais eficaz, o planeamento a longo prazo de um jovem talento. 

Nomeadamente aumentar a probabilidade da concretização da excelência 

desportiva nos atletas que demonstrem uma elevada performance nas fases 

iniciais da sua carreira.  

Um dos aspetos essenciais que demonstramos com esta tese é que, 

pelo menos na sua globalidade, parece não ser verdadeira a ilação da maioria 

dos estudos efetuados nos desportos coletivos, que reportam que apenas uma 

pequena percentagem de atletas convocados para as seleções jovens voltam a 

sê-lo nas seleções seniores, e que essa percentagem é ainda menor nas 

raparigas (Barreiros et al., 2012; Barreiros & Fonseca, 2012; Brito et al., 2004; 

Durand-Bush & Salmela, 2001; Vayens et al., 2011). Demonstramos no estudo 

1 e no estudo 2 (Capítulo II), que esta conclusão parece só ser verdadeira 

quando utilizamos amostras muitos gerais e alargadas. Analisámos o percurso 

individual de várias gerações e encontrámos uma enorme variação na 

percentagem de aproveitamento dos atletas jovens na seleção sénior em 
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ambos os géneros. Como exemplo, é possível acrescentar que a percentagem 

de atletas masculinos que participaram na categoria Sub17 e que foram 

novamente convocados para a equipa sénior varia entre 13 e 100 por cento. No 

que respeita ao sexo feminino a variação entre gerações é mais baixa mas 

também existe. Esta ilação é também verdadeira quando analisamos a 

transição entre categorias consecutivas, por exemplo, na passagem dos Sub19 

para os Sub21, há uma variação de cerca de 20% no masculino e nas atletas 

do sexo feminino na ordem dos 55%. Ainda na passagem da categoria de 

Sub21 para sénior, as percentagens de aproveitamento são, na maioria das 

gerações, menores tal como seria de esperar, mas mais uma vez verificamos 

uma enorme variabilidade (M: de 25% a 75%; F: de 13% a 53% de 

aproveitamento).  

Estas conclusões permitem uma reflexão acerca da eficácia do processo 

de desenvolvimento de talentos das últimas décadas na Federação de Andebol 

de Portugal. É possível afirmar que em determinadas alturas esse processo foi 

muito eficaz, em ambos os géneros. Este facto contradiz muitas opiniões 

empíricas da atualidade, pelo menos no que respeita ao aproveitamento de 

atletas identificados/as nas idades jovens com potencial para alcançar a 

excelência nas modalidades desportivas coletivas. 

 

Com este conhecimento e tendo a noção de que a investigação sobre o 

desenvolvimento da excelência nos desportos coletivos é escassa, na literatura 

portuguesa (Barreiros, 2012), desenhamos os restantes estudos (Capítulo III). 

Objetivamente pretendemos encurtar o espaço existente na investigação 

relativo ao conhecimento sobre o percurso dos/das atletas nas seleções 

nacionais jovens, utilizando sempre amostras dos dois géneros, uma vez que o 

conhecimento neste âmbito sobre as atletas de elite é ainda mais parco do que 

no género masculino. 

Esclarecida então a questão sobre a eficácia da continuidade das 

convoatórias dos/das andebolistas de elite portugueses/as, considerando os 

objetivos a que nos propusemos e fundamentando-nos na literatura da área 

surgiu-nos outra questão: em que medida o efeito da idade relativa, os 



	   154 

treinadores, a família e os amigos influenciaram estes resultados? Porque é 

que algumas gerações de atletas de elite jovens obtiveram sucesso na seleção 

A, e outras, com percurso idêntico não o alcançaram? 

Percebemos da revisão da literatura que a carreira desportiva de um/a 

atleta de elite é influenciada por diversos fatores, que interagem entre si, e que 

apresentam pesos diferentes, ao longo das diversas etapas do percurso dos 

jovens desportistas (Bloom, 1985; Baker et al., 2003; Côté & Hay, 2002; Gould 

et al., 2002). Dos diversos fatores indicados na literatura há alguns que são 

frequentemente descritos como decisivos para o sucesso de um atleta talento: 

i) o contexto de aprendizagem (o tipo de oportunidades com uma possível 

causalidade no efeito da idade relativa e a possibilidade de adquirir um 

instrução de qualidade) e ii) as relações sociais (os outros significativos) (Allen 

& Hodge, 2006; Bloom, 1985; Côté & Hay, 2002; Gould et al., 2002; Pereira et 

al., 2014; Ullrich-French & Smith, 2006).  

 

O estudo da progressão da carreira de atletas jovens aponta então como 

um dos fatores primordiais de vantagem ou desvantagem, a maturação, 

principalmente nos desportos de alto impacto, tal como o andebol, onde até 

determinado limite, maior massa muscular e peso, caraterísticos da fase pós-

pubertária, são decisivos para alcançar melhor performance (Sherar et al., 

2007; Schorer et al., 2012). Segundo a maioria dos autores, este fator conduz 

muitas vezes a que os/as atletas nos clubes e nas seleções regionais e 

nacionais sejam escolhidos/as, numa fase inicial (Sub17) tendo em conta 

apenas, ou principalmente, a sua aptidão física (Buñuel et al., 2006; Helsen et 

al., 2000; Ibáñez et al., 2010; Meylan et al., 2010; Milanese et al., 2011; Musch 

& Grondin, 2001; Reilly et al., 2000; Romann & Fuchslocher, 2011; Vayens et 

al., 2009; Vila et al., 2012). Consequentemente estes atletas terão mais e 

melhores oportunidades de aprendizagem (e.g. serão escolhidos para as 

posições chave do jogo; terão mais tempo de competição; terão acesso a 

melhores treinadores). O efeito da idade relativa (EIR), ou seja, a diferença de 

idades entre indivíduos agrupados para um fim ou tarefa particular, é uma das 

variáveis que consistentemente tem sido descrita como fulcral no 
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desenvolvimento da carreira desportiva do atleta jovem. O andebol apresenta 

ainda outra particularidade, comum aos restantes desportos coletivos, tanto 

nos clubes como nas seleções jovens os atletas são agrupados em grupos de 

dois anos consecutivos. Consequentemente as diferenças maturacionais 

dentro de um grupo podem ser ainda mais significativas. A maioria dos estudos 

reporta um EIR significativo nos escalões de formação das seleções nacionais 

e/ou regionais, ou seja, há uma sobre-representação de atletas nascidos nos 

primeiros trimestres do ano e nos anos pares (Delorme et al., 2009; Gil et al., 

2014; Matthys et al., 2012; Sánchez-Rodríguez et al., 2013; Schorer, Cobley, 

Büsch, Brãutigam, & Baker, 2009).  

Mais uma vez os nossos resultados contradizem, pelo menos em parte, 

a literatura atual. Por um lado quando analisamos a totalidade da amostra 

quanto à progressão dos/das atletas entre as várias categorias das seleções 

nacionais os nossos resultados são idênticos aos reportados na literatura. Para 

além disso, ainda observamos que atletas que participaram na categoria Sub17 

voltam a ser convocados/as para a seleção sub19 indicando uma continuidade 

nos/as atletas selecionados/as durante a fase de desenvolvimento 

maturacional. Essa continuidade decresce consideravelmente ao analisarmos a 

progressão dos atletas das seleções Sub17 para as seleções Sub19, depois do 

processo de maturação estar praticamente concluído. É, assim, um facto que a 

maioria dos/das atletas são substituídos/as por outros/as na passagem entre as 

categorias Sub19 e Sub21, o que nos leva crer que poderão ter sido 

ultrapassados pelos/as atletas que tiveram um processo de desenvolvimento 

maturacional mais tardio e que por isso, não demonstraram tanta competência 

nas idades mais jovens. No entanto quando comparamos a existência do EIR 

em diferentes coortes, concluímos que este não existe de forma significativa 

nos trimestres de nascimento no masculino. Ainda, relativamente aos anos de 

nascimento este só existe em algumas coortes em ambos os géneros. Estas 

conclusões têm, na nossa opinião, uma enorme relevância, contribuindo de 

forma clara para o conhecimento neste âmbito. O comportamento de algumas 

variáveis altera em função da geração estudada, o que vem corroborar a ideia 

já avançada por alguns autores e que é também nossa convicção de que 
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parece ser determinante que estudos neste âmbito analisem os resultados 

numa perspetiva ecológica, considerando-os sempre à luz do contexto cultural 

e contextual da modalidade desportiva na geração estudada (Buñuel et al., 

2006; Ibáñez et al., 2010).  

Estes resultados permitem por si só uma reflexão aprofundada 

relativamente ao sistema de identificação de talentos adotado pela FAP, 

associações regionais e clubes. Logo à partida é importante reconhecer a 

noção de que os atletas não devem ser escolhidos unicamente em função do 

seu sucesso no jogo nos escalões jovens. O seu progresso deve ser 

monitorizado continuamente, antes de qualquer processo de seleção ou 

eliminação, tanto nos clubes como nas seleções regionais/nacionais. Mais, 

seria fundamental que, após as fases iniciais de seleção, esse processo fosse 

reavaliado, num espaço de tempo curto (e.g. um ano), no sentido de diminuir 

as vantagens/desvantagens maturacionais, assumindo-se claramente que os 

selecionadores nacionais em conjunto com os treinadores dos clubes são os 

responsáveis pelo planeamento a longo prazo da carreira desportiva de um 

jovem talento. Este planeamento deve ser alicerçado, por um lado, num plano 

plurianual sobre todas as condicionantes do seu rendimento desportivo, e por 

outro numa avaliação contínua. Sendo que tudo isto, deve ser realizado tendo 

em consideração o contexto familiar, social, cultural e educativo do atleta.  

Ainda nesta perspectiva, poderia haver uma reflexão sobre a 

organização das categorias jovens nas seleções nacionais. Como referido 

anteriormente, a FIA determina grupos de dois anos de idade para os 

campeonatos internacionais das seleções jovens e estas indicações têm como 

consequência uma organização semelhante das seleções nacionais. As 

seleções são assim constituídas por grupos de atletas nascidos em dois anos 

consecutivos, permanecendo este critério o mesmo durante todos os escalões 

de formação. Pela análise aos resultados obtidos nos nossos estudos 

verificamos que em Portugal este tipo de organização pode fomentar uma 

discriminação negativa relativamente aos atletas mais novos. Parece-nos 

importante que os selecionadores regionais e nacionais considerem este facto 

e que implementem critérios objetivos que diminuam a probabilidade da 
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ocorrência desta desigualdade. Um dos métodos mais eficazes é a 

obrigatoriedade de convocar um número fixo de atletas nascidos nos anos 

ímpares, sendo que a relação 50/50 parece ser a mais eficiente para a 

igualdade de oportunidades entre atletas. Sabemos no entanto que em termos 

de rendimento da equipa, e.g. apuramentos para os Campeonatos da Europa e 

do Mundo, uma opção desta natureza pode reduzir consideravelmente a 

possibilidade de sucesso na competição. É necessário encontrar medidas que 

equilibrem a necessidade de obtenção de sucesso da equipa, que não sendo 

prioritária, é importante e a criação de oportunidades iguais entre atletas 

nascidos em anos diferentes.   

A aceitação deste tipo de medidas por parte de selecionadores e 

treinadores implica que tenham um conhecimento aprofundado sobre o 

desenvolvimento motor e maturacional dos/das jovens. Para isso parece ser 

importante a potenciação de alguns eixos estruturantes da formação dos 

treinadores pelo Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT). Na 

formação geral dos cursos, os conteúdos abordados na Aprendizagem e 

Desenvolvimento Motor e na Teoria e Metodologia do Treino do nível de 

treinadores de Grau I, poderiam, na nossa perspetiva, ser leccionados de uma 

forma mais aprofundada. Particularmente durante a parte da formação 

específica, tanto no nível II como no nível III, principalmente no que diz respeito 

ao tema sobre “Planeamento da formação desportiva”. Os treinadores de nível 

II vão trabalhar diretamente com adolescentes, e os treinadores de nível III 

adquirem competências para serem coordenadores técnicos dos clubes, pelo 

que estes conceitos deviam ser abordados não só no primeiro nível do curso 

mas também nos níveis mais avançados.  

Contratar ou formar os treinadores com competência nesta área 

(planeamento a longo prazo) é um imperativo. No estudo quatro validamos esta 

constatação, especificamente verificámos que fazer coincidir atletas com 

talento com esses treinadores tem resultados muito positivos.  

Este estudo permitiu-nos ainda perceber que, de acordo com os/as 

atletas entrevistados, a concretização da excelência deve-se à possibilidade de 

trabalhar com um treinador de excelência durante os anos de especialização. 
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Relativamente aos atletas selecionados para as equipas nacionais a 

oportunidade de treinar com um/a selecionador/a que para além de especialista 

na modalidade, saiba desenvolver as competências psicológicas e as 

características de personalidade dos atletas (e.g. a motivação, o gosto pelo 

treino e pela competição, a capacidade de sacrífico, lidar com a adversidade, 

determinar objetivos, etc.), é determinante para o desenvolvimento das 

potencialidades identificadas nestes atletas no início da sua carreira. Acresce a 

este facto a capacidade dos treinadores e selecionadores planearem um 

programa de desenvolvimento individual eficaz. Este trabalho deve ser 

realizado pelo coordenador técnico nacional em conjunto com o treinador do 

clube e com o conhecimento dos pais, de forma a assegurar que a quantidade 

e qualidade de treino necessárias ao desenvolvimento motor, técnico, tático e 

psicológico deste tipo de atletas, garanta paralelamente o seu sucesso na 

escola. Mais uma vez esta tese pode servir como referência para adequar de 

forma mais eficiente os conteúdos abordados pelo PNFT. Parece-nos ser 

absolutamente necessário que os conteúdos abordados na Didática do 

desporto e na Psicologia do desporto sejam apresentados de forma integrada e 

com aplicações práticas aos conteúdos específicos da modalidade.  

Do estudo efetuado ficou claro que a probabilidade de um atleta talento 

encontrar um treinador de excelência durante os seus anos de especialização 

está, fundamentalmente nas mãos dos pais porque são eles que têm os 

recursos financeiros e disponibilidade para os manterem na modalidade e 

ainda, dos dirigentes federativos e dos clubes porque são estes que contratam 

os treinadores. As nossas conclusões permitem-nos concluir que a 

probabilidade deste encontro acontecer – treinador e selecionador de 

excelência durante os anos de especialização – parece, na maioria das vezes, 

ter mais a ver com a sorte do que com o planeamento efetivo da carreira 

desportiva de um/a jovem talento nesta modalidade.  

No quarto estudo vários atletas reportaram ainda, por várias vezes, que 

para além dos treinadores, a família e os amigos também foram fatores 

essenciais no seu percurso para a excelência. Nesta perspetiva efetuámos o 

quinto estudo, no qual comparámos a influência destes significativos na 
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carreira desportiva dos atletas que alcançaram sucesso, relativamente àqueles 

que obtiverem menor sucesso nos seus anos elite. Tal como nos estudos 

revistos, também no nosso estudo percebemos que a forma e o grau de 

influência da família e dos pares varia em função do nível de rendimento e da 

fase da carreira desportiva que o/a atleta se encontra. Há no entanto um 

resultado importante que decorreu da nossa análise, e que é reportado apenas 

por alguns estudos: a maioria das atletas da geração de menor sucesso 

referiram que, durante a fase de especialização, os pais as corrigiam e davam 

feedbacks após a competição. As/os restantes atletas referiram exatamente o 

contrário, que: i) por um lado os pais não ligavam à modalidade, não interferiam 

nem de forma positiva, nem negativa, ou ii) relativizavam o sucesso/insucesso, 

e fomentavam um ambiente positivo em torno da competição. Efetivamente 

alguns autores reportam que comportamentos positivos por parte dos pais de 

atletas de elite como não comparar os filhos com outros atletas, nem se focar 

nos resultados, são essenciais ao desenvolvimento da sua carreira (Gould et 

al., 2008, Lauer et al., 2010; Keegan et al., 2009). Por outro lado a “pressão” 

sentida por atletas jovens relativamente ao que os pais pensam acerca das 

situações da competição, como perder, ganhar, errar, não ser escolhido, etc., 

está documentada em diversas modalidades e é permanentemente relacionada 

com sentimentos de stress, ansiedade e burnout (Gould et al., 2008; Lauer et 

al., 2010).  

Os restantes resultados vieram comprovar que tanto no género 

masculino como nas atletas do género feminino, atingir a excelência, é mais 

fácil se os pais numa fase inicial, forem fonte de suporte, por exemplo, em 

termos de facilitação da prática desportiva (e.g. transporte). Nos anos de 

especialização, aquele objetivo é também mais fácil se estes proporcionarem 

suporte emocional, relativizarem o sucesso e enfatizarem a sua autonomia. 

Nos anos de elite os pais podem ainda ser fonte de apoio e suporte emocional, 

fundamentalmente nos momentos negativos (e.g. maus resultados, lesões, 

dificuldade na habituação a novos clubes/cidades), e nos momentos de 

decisões importantes (e.g. mudança de clube). 
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Uma ilação interessante que também retiramos da nossa investigação é 

a presença de discriminação de género relativamente à prática da modalidade. 

Ao longo dos anos iniciais e de especialização, uma atleta referiu que apesar 

do seu sucesso, a mãe dizia que o andebol não era uma modalidade adequada 

a raparigas. De acordo com a literatura revista as referências à adequação de 

género da modalidade desportiva tem um impacto muito grande na participação 

desportiva das atletas estudadas durante a infância e até à idade adulta (Dixon 

et al., 2008; Morgan & Giacobbi, 2006; Theberge, 2003). Apesar de apenas 

uma atleta referir este aspecto, numa modalidade como o andebol, este 

resultado parece-nos ser muito relevante. Os/as treinadores/as de formação de 

andebol devem considerar este fator na sua relação diária com os pais/mães. 

Devem também procurar informação sobre a igualdade de oportunidades de 

prática desportiva entre géneros, de forma a que estas questões, culturalmente 

específicas da nossa sociedade, não interfiram com a motivação ou mesmo 

com a continuidade da prática do andebol por raparigas. 

Ainda como resultado deste quinto estudo, e considerando que a maioria 

dos/das atletas entrevistados/das tem irmãos, foi-nos possível estudar relação 

entre eles, e de que forma estes influenciaram a sua carreira desportiva. Na 

sua maioria, os atletas estudados identificaram os irmãos como fonte de apoio 

e suporte incondicional fundamental, principalmente, e mais uma vez, durante 

os anos de especialização da sua carreira.  

Os estudos efetuados neste âmbito são muito poucos e maioritariamente 

revelam que esta relação é muito positiva no que respeita à prática da 

modalidade (Bloom, 1985; Davids & Meyer, 2008; Jowett & Cockerill, 2003; 

Morgan & Giacobbi, 2006; Wolfenden & Holt, 2005). Há ainda algumas 

referências a um efeito negativo da relação entre irmãos (Blazo et al., 2014; 

Davis & Meyer, 2008; Trussell, 2009). Assim sendo os dados contraditórios 

decorrentes da investigação revelavam a necessidade da realização de mais 

estudos nesta área, pelo que o nosso estudo oferece um contributo ao parco 

conhecimento até agora publicado.  

As evidências deste estudo permitiram-nos ainda compreender o papel 

dos amigos na carreira desportiva de atletas de elite. Apesar de haver já 



	   161 

diversos estudos publicados (Côté & Hay, 2002; Duncan et al., 2007; Fitzgerald 

et al., 2012; Teymoori & Shahrazad, 2012), a nossa investigação demonstra 

que nos desportos coletivos, a partir de determinado momento (altura em que 

o/a atleta decide especializar-se na modalidade), os amigos, passam a ser os 

colegas de equipa. Foi evidente a ligação intrínseca entre eles/elas, 

considerando-os inclusive como “família” devido à quantidade de tempo que 

passavam juntos e aos interesses e objetivos que tinham em comum. Estes 

fatores são também reportados por alguns estudos que referem que quanto 

maior for a percepção positiva da amizade, maior é o prazer e a motivação do 

jovem atleta (Scanlan et al., 1993; Ullrich-French & Smith, 2006).  

A especialização numa modalidade, processo crucial no percurso para a 

excelência de um atleta traduz-se, em termos pessoais, no abdicar de muitos 

comportamentos tradicionais do período da adolescência. Os atletas jovens 

durante este processo, aproximam-se por um lado de quem, como eles, 

escolhe uma carreira desportiva de elite, e por outro dos pares que 

reconhecem o seu sucesso. Todos/as os/as atletas de sucesso referiram que 

este reconhecimento foi muito importante porque os/as motivou a continuar e a 

querer alcançar ainda mais sucesso.  

 

Em síntese, os estudos desenvolvidos nesta tese pretenderam ampliar o 

conhecimento sobre a progressão na carreira desportiva de atletas de elite nos 

desportos coletivos, e sobre os fatores que influenciaram essa progressão. Os 

resultados obtidos suportam, por um lado, a ideia de que podem existir 

diversos caminhos para alcançar o alto rendimento nos desportos coletivos, 

mas por outro lado que há fatores que se forem tido em conta pelos pais, 

treinadores e dirigentes desportivos, potenciam a probabilidade do/a atleta ter 

sucesso no escalão sénior. Nesta perspetiva esta tese permite uma reflexão 

profunda sobre a formação de jovens nos desportos coletivos, e pode contribuir 

com os alicerces para a construção de um programa de identificação e 

desenvolvimento de talentos no andebol português. 

 

 



	   162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   164 

 

 

Abbott, A., & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and 

practice in talent identification and development: Considering the role 

of psychology. Journal of Sports Sciences, 22, 395-408. 

Abraham, A., Collins, D., & Martindale, R. (2006). The coaching schematic: 

Validation through expert coach consensus. Journal of Sports 

Sciences, 24 (6), 549-64. 

Addona, V., & Yates, P. A. (2010). A closer look at the relative age effect in the 

national hockey league. Journal of Quantitative Analysis in Sports 

Medicine, 6 (4), Article 9. Disponível em: 

http://www.bepress.com/jqas/vol6/iss4/9.doi:10.2202/15590410.1227 

Adegbesan, O., Mokgwthi, M., Mokgothu, C., Omolawon, K., Ammah, J., & 

Oladipo, I. (2010). Sport talent identification and development in 

nigeria. A preliminary investigation. International Journal of Coaching 

Science, 4 (2), 3-12.  

Aguilar, O. G., García, M. S., Marín, J. C., & Romero, J. J. (2012). Influencia del 

año de nacimiento de una jugadora en las posibilidades de ser 

captada como talento en el balonmano femenino internacional. 

Apunts Educación Física y Deportes, 108 (2º trimestre, abril-junho), 

54-60. 

Alfermann, D., Lee, M. J., & Würth, S. (2005). Perceived leadership behavior 

and motivational climate as antecedents of adolescent athletes’ skill 

development. The Online Journal of Sport Psychology, 7(2), 14-36. 

Allen, J. B., & Hodge, K. (2006). Fostering a learning environment: coaches and 

the motivational climate. International Journal of Sport Science and 

Coaching, 1, 260–277. 

Araújo, J. (1985). Seleção de talentos desportivos. Revista Horizonte, 6(I), 

Lisboa. 

Armstrong, J., & Heyndels, B. (1966). A comparison of the performance of 

summer and autumn-born children at eleven and sixteen. British 



	   165 

Journal of Educational Psychology, 36 (1), 72-76. doi: 

10.1111/j.2044-8279.1966.tb01841. 

Backer, M., Boen, F., Ceux, T., Cuyper, B., Hoigaard, R., Callens, F., Fransen, 

K., & Broek, G. (2011). Do perceived justice and need support of the 

coach predict team identification and cohesion? Testing their relative 

importance among top volleyball and handball players in Belgium 

and Norway. Psychology of Sport and Exercise, 12, 192-201. 

Bailey, R., & Morley, D. (2006). Towards a model of talent development in 

physical education. Sport, Education and Society, 11(3), 211-230.  

Baker, J. (2003). Early Specialization in Youth Sport: a requirement for adult 

expertise? High Ability Studies, 14 (1), 85.  

Baker, J., & Horton, S. (2004). A review of primary and secondary influences on 

sport expertise. High Ability Studies, 15 (2), 211-228.  

Baker, J., & Logan, A. J. (2007). Development contexts and sporting success: 

birth date and birthplace effects in national hockey league draftees 

2000-2005. British Journal of Sports Medicine, 41, 515-517. 

Baker, J., Cobley, S., & Schorer, J. (2012). Talent Identification and 

development in sport: International perspectives. International 

Journal of Sports Science and Coaching, 7 (1), 177- 180. 

Baker, J., Côté, J., & Abernethy, B. (2003). Sport-specific practice and the 

development of expert decision-making in team ball sports. Journal 

of Applied Sport Psychology, 15, 12-25.  

Baker, J., Côté, J., & Deakin, J. (2006). Patterns of early involvement in expert 

and non-expert masters triathletes. Research Quarterly for Exercise 

and Sport, 77, 401-407. 

Baker, J., Côté, J., & Deakin, J. (2007). Expertise in ultra-endurance triathletes 

early sport involvement, training structure, and the theory of 

deliberate practice. Journal of Applied Sport Psychology, 17 (1), 64-

78. doi: 10.1080/10413200590907577. 

Baker, J., Horton, S., Robertson-Wilson, J., & Wall, M. (2003). Nurturing sport 

expertise: factors influencing the development of elite athlete. Journal 

of Sports Science and Medicine, 2, 1-9.  



	   166 

Baker, J., Schorer, J., Cobley, S., Bräutigam, H., & Büsch, D. (2009). Gender, 

depth of competition and relative age effects in team sports. Asian 

Journal of Exercise and Sports Science, 6 (1), 1-7. 

Balaguer, I., Duda, J., Atienza, F., & Mayo, C. (2002). Situational and 

dispositional goals as predictors of perceptions of individual and 

team improvement, satisfaction and coach ratings among elite 

female handball teams. Psychology of Sport and Exercise, 3, 293-

308. 

Balyi I. (2003). O desenvolvimento do praticante a longo prazo – sistema e 

soluções. Revista Treino Desportivo, 23, 22-27. 

Balyi I. (2005). Long-term athlete development. Canadian Sport for Life. 

Disponível em http://www.ltad.ca/Content/Resources% 

20and%20Downloads/Downloads.asp, em 04/12/20014. 

Balyi, I., & Hamilton, A. (2004). Long-term athlete development: trainability in 

childhood and adolescence. Windows of opportunity, optimal 

trainability. Victoria: National Coaching Institute British Columbia & 

Advanced Training and Performance. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 

Barbanti, V. J. (1997). Teoria e prática do treinamento esportivo (2ªed). São 

Paulo: Edgard Blücher. 

Barber, H., Sukhi, H., & White, S. A. (1998). The influence of parent-coaches on 

participant motivation and competitive anxiety in youth sports 

participants. Journal of Sport Behavior, 22, 162-180. 

Barnsley, R. H., & Thompson, A. H. (1988). Birthdate and success in minor 

hockey: The key to the NHL. Canadian Journal of Behavioral 

Science, 20, 167-176. 

Barnsley, R. H., Thompson, A. H., & Legault, P. (1992). Family planning: 

Football style. The relative age effect in football. International Review 

for the Sociology of Sport, 27 (1), 77-87. 

Barnsley, R.H., Thompson, A.H., & Barnsley, P.E. (1985). Hockey success and 

birthdate: The relative age effect. Canadian Association for Health, 

Physical Education, and Recreation, 51, 23-28. 



	   167 

Barreiros, A. (2012). Becoming an expert in sport: exploring the journey of 

Portuguese national team athletes (Tese de Doutoramento). 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Porto. 

Barreiros, A., & Fonseca, A. M. (2012). A retrospective analysis of Portuguese 

elite athletes’ involvement in international competittions. International 

Journal of Sports Science and Coaching, 7 (3), 593-600. 

Barreiros, A., Côté, J., & Fonseca, A. M. (2012). From early to adult sport 

sucess: analysing athletes' progression in national squads. European 

Journal of Sport Science, 14 (Suppl 1), S1781-82. 

doi:10.1080/17461391.2012.671368. 

Barreiros, A., Côté, J., & Fonseca, A. M. (2013a). Training and psychosocial 

patterns during the early development of Portuguese national team 

athletes. High Ability Studies, 24 (1), 49-61.  

Barreiros, A., Côté, J., & Fonseca, A. M. (2013b). Sobre o desenvolvimento do 

talento no desporto: um contributo dos modelos teóricos do 

desenvolvimento desportivo. Revista de Psicologia del Deporte, 22 

(2), 489-494. 

Baxter-Jones, A. (1995). Growth and development of young athletes: Should 

competition levels be age related? Sports Medicine, 20, 59-64. 

Blanco, F. M. (2004). Balonmano. Detección, selección y rendimento de 

talentos. Madrid: Gymnos Editorial. 

Blazo, J. A., Carson, S., Czech, D. R., & Dees, W. (2014). A Qualitative 

Investigation of the Sibling Sport Achievement Experience. The Sport 

Psychologist, 28, 36-47.  

Bloom, B. S. (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine. 

Bloomfield, J., Blanksby, B.A., & Ackland, T.R. (1990). Morphological and 

physiological growth of competitive swimmers and non-competitors 

through adolescence. Australian Journal of Science and Medicine in 

Sport, 22 (Pt I): 4-12. 

Bois, J. E, Sarrazin, P. G., Brustad, R. J., Chanal, J. P., Trouilloud, D. O. 

(2005). Parents’ appraisals, reflected appraisals, and children’s self-



	   168 

appraisals of sport competence: a yearlong study. Journal of Applied 

Sport Psychology, 17, 273-289. 

Bois, J. E., Sarrazin, P. G., Brustad, R. J., Trouilloud, D. O., & Cury, F. (2002). 

Mothers’ expectancies and young adolescents’ perceived physical 

competence: A yearlong study. The Journal of Early Adolescence, 

22, 384-406. 

Bompa, T. O. (1987). Theory and methodology of training. In H. Kendal, & D. 

Jones (Eds.), (3ª ed). USA.  

Bompa, T. O. (2000). Total training for young champions. Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

Brewer, J., Balsom, P., & Davis, J. (1995). Seasonal birth distribution amongst 

European soccer players. Sports Exercice and Injury, I (Pt 3): 154-7. 

Brito, N., Fonseca, A. M., & Rolim, R. (2004). Os melhores atletas nos escalões 

de formação serão igualmente os melhores atletas no escalão 

sénior? Análise centrada nos rankings femininos das diferentes 

disciplinas do Atletismo ao longo das últimas duas décadas em 

Portugal. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 4 (1), 17-28.  

Bruner, M., Wilson, B., Erickson, K., & Côté, J. (2010). An appraisal of athlete 

development models through citation network analysis. Psychology 

of Sport and Exercise, 11, 133-139.   

Brustad, R. J. (1992). Integrating socialization influences into the study of 

children’s motivation in sport. Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 14, 59-77. 

Brustad, R. J. (1993). Who will go out and play? Parental and psychological 

influences on children’s attraction to physical activity. Pediatric 

Exercise Science, 5, 210-223.  

Brustad, R. J. (1996). Attraction to physical activity in urban schoolchildren: 

Parental socialization and gender influences. Research Quarterly for 

Exercise and Sport, 67, 316-323. 

Brustad, R. J. (2011). Enhancing coach-parent relationships in youth sports: 

increasing harmony and minimizing hassle. A commentary. 

International Journal of Sports Science and Coaching, 6 (1), 33-35. 



	   169 

Bull, S., Shambrook, C., James, W., & Brooks, J. (2005). Towards an 

understanding of mental toughness in elite English cricketers. 

Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209-227.  

Buñuel, P. S.-L., Molina, S. F., & Godoy, S. J. I. (2006). Estudio de la 

participación de los jugadores españoles de baloncesto en las 

distintas categorías de la selección nacional. Apunts Educación 

Física y Deportes, 3, 36-45.  

Carlson, R. (1988). The Socialization of elite tennis players in Sweden: An 

Analysis of the Players' Backgrounds and Development. Sociology of 

Sport Journal, 5 (3), 241-256.  

Carlson, R. (1997). In search of the expert sport performer. Science in the 

Olympic Sport, 1, 1-13. 

Chan, D. K., Lonsdale, C., & Fung, H. H. (2012). Influences of coaches, 

parents, and peers on the motivational patterns of child and 

adolescent athletes. Scandinavian Journal of Medicine Science and 

Sport, 22, 558-568. 

Christensen, M., Laursen, D., & Sorensen, J.K., (2011). Situated learning in 

youth elite football: a Danish case study among talented male under-

18 football players. Physical Education and Sport Pedagogy, 16 (2), 

163-178. 

Coakley, J. J. (1992). Burnout among adolescent athletes: A personal failure or 

social problem? Sociology of Sport Journal, 9, 271-285. 

Cobley, S., Abraham, C., & Baker, J. (2008). Relative age effects on physical 

education attainment and school sport representation. Physical 

Education and Sport Pedagogy, 13 (3), 267-276. 

Cobley, S., Baker, J., Wattie, N., & McKenna, J. (2009). Annual Age-Grouping 

and Athlete Development. A meta-analytical review of relative age 

effects in sport. Sports Medicine, 39 (3), 235-256. 

Conger, K. J., & Kramer, L. (2010). Introduction to the special section: 

Perspectives on sibling relationships: advancing child development 

research. Child Development Perspectives, 4 (2), 69–71. 

doi:10.1111/j.1750-8606.2010.00120. 



	   170 

Costa, A. M., Marques, M. C., Louro, H., Ferreira, S. S., & Marinho, D. A. 

(2013). The relative age effect among elite youth competitive 

swimmers. European Journal of Sport Science, 13 (5), 437-444. 

Costa, I. T. D., Garganta, J., Greco, P. J., Mesquita, I., & Seabra, A. (2010). 

Influence of relative age effects and quality of tactical behaviour in 

the performance of youth soccer players. International Journal of 

Performance Analysis of Sport, 10, 82-97. 

Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. 

The Sport Psychologist, 13, 395-417. 

Côté, J. & Fraser-Thomas, J. (2007). Youth involvement in sport. In P. R. E. 

Crocker (Ed.), Introduction to Sport Psychology: A Canadian 

Perspective (pp. 266–294). Toronto: Pearson Prentice Hall. 

Côté, J., & Gilbert, W. D. (2009). An integrative definition of coaching 

effectiveness and expertise. International Journal of Sports Science 

& Coaching, 4 (3), 307-323. 

Côté, J., & Hay, J. (2002). Children's involvement in sport: A development 

perspective. In J. M. Silva, & D. E. Stevens (Eds.), Psychological 

foundations of sport. (pp. 484-502). Boston, United States: Allyn & 

Bacon. 

Côté, J., Baker, J., & Abernethy, B. (2003). From play to practice: A 

developmental framework for the acquisition of expertise in team 

sports. In J. L. Starkes, & K. A. Ericsson (Eds.), Expert performance 

in sports: Advances in research on sport expertise (pp. 89-110). 

Champaign, IL.: Human Kinetics. 

Côté, J., Bruner, M., Erickson, K., Strachan, L., & Fraser-Thomas, J. (2010). 

Athletes development and coaching. In J. Lyle, & C. Cushion (Eds.), 

Sport coaching: Professionalism and practice (pp. 63-83). Oxford, 

UK: Elsevier. 

Côté, J., Lidor, R., & Hackfort, D. (2009). ISSP position stand: To sample or to 

specialize? Seven postulates about youth sport activities that lead to 

continued participation and elite performance. International Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 7(1), 7-17.  



	   171 

Côté, J., Macdonald, D. J., Baker, J., & Abernethy, B. (2006). When “where” is 

more important than “when”: Birthplace and birthdate effects on the 

achievement of sporting expertise. Journal of Sports Sciences, 24 

(10), 1065-1073.  

Côté, J., Salmela, J. H., & Russell, S. J. (1995). The knowledge of high 

performance gymnastics coaches: Competition and training 

considerations. The Sport Psychologist, 9 (1), 76-95. 

Coutinho, P., Mesquita, I., Fonseca, A. M., & De Martin-Silva, L. (2014). 

Patterns of sport participation in portuguese volleyball players 

according to expertise level and gender. International Journal of 

Sport Science and Coaching, 9 (4), 579-592. 

Cruz, J. F., Dias, C., Gomes, R., Alves, A., Sá, S., Viveiros, I., Almeida, S., & 

Pinto, S. (2001). Um programa de formação para a eficácia dos 

treinadores da iniciação e formação desportiva. Análise Psicológica, 

1 (XIX), 171-182. 

Csikszentmihalyi, M., Rathunde, K., & Whalen, S. (1993). Talented teenagers: 

the root of success and failure. New York: Cambridge. 

Davids, K., & Baker, J. (2007). Genes, environment and sport performance. 

Why the nature-nurture dualism is no longer relevant. Sports 

Medicine, 37, 961-980. 

Davis, N. W., & Meyer, B. B. (2008). When sibling becomes competitor: A 

qualitative investigation of same-sex sibling competition in elite sport. 

Journal of Applied Sport Psychology, 20 (2), 220-235. 

doi:10.1080/10413200701864817. 

Delorme, N., & Raspaud, M. (2009). The relative age effect in young French 

basketball players: a study on the whole population. Scandinavian 

Journal of Medicine and Science in Sports, 19, 235-242. 

Delorme, N., Boiché, J., & Raspaud, M. (2009). The relative age effect in elite 

sport. The French Case. Research Quarterly for Exercise and Sport, 

80 (2), 336-344. 



	   172 

Delorme, N., Boiché, J., & Raspaud, M. (2010a). Relative age effect in elite 

sports: Methodological bias or real discrimination? European Journal 

of Sport Science, 10 (2), 91-96. 

Delorme, N., Boiché, J., & Raspaud, M. (2010b). Relative age effect in female 

sport: a diachronic examination of soccer players. Scandinavian 

Journal of Medicine and Science in Sports, 20 (3), 509-515.  

Dicionário da Língua Portuguesa (2011). Porto. Porto Editora. 

Dieffenbach, K., Gould, D., & Moffett, A. (2008). How coaches molded 

olympians. Soccer Journal. 63-65. 

Dixon, M., Warner, S., & Bruening, J. (2008). More than just letting them play: 

Parental influence on women’s lifetime sport involvement. Sociology 

of Sport Journal, 25, 538-559. 

Duncan, S. C., Duncan, T. E., Strycker, L. A., & Chaumeton, N. R. (2007). A 

cohort-sequential latent growth model of physical activity from ages 

12–17 years. Annals of Behavioral Medicine, 33, 80-89. 

Durand-Bush, N., & Salmela, J. (2001). The development of talent in sport. In R. 

N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), Handbook of 

Sport Psychology (pp. 269-289). New York: John Wiley. 

Durand-Bush, N., & Salmela, J. (2002). The development and maintenance of 

expert athletic performance: perceptions of world and olympic 

champions. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 154-171. 

Durand-Bush, N., Salmela, J. H., & Thompson, K. A. (2004). Le rôle joué par les 

parents dans le développement et le maintien de la performance 

athlétique experte [The role of parents in the development and 

maintenance of expert athletic performance]. Revue internationale 

des sciences du sport et de l'éducation physique, 64, 15-38. 

Elferink-Gemser, M.; Visscher, C.; Lemmink, K., & Mulder, T. (2004). Relation 

between multidimensional performance characteristics and level of 

performance in talented youth field hockey players. Journal of Sports 

Sciences, 22 (11-12), 1053-1063. 



	   173 

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of 

deliberate practice in the acquisition of expert performance. 

Psychological Review, 100 (3), 363-406. 

Ericsson, K. A., Roring, R. W., & Nandagopal, K. (2007). Giftedness and 

evidence for reproducibly superior performance: An account based 

on the expert performance framework. High Ability Studies, 18 (1), 3-

56. doi: 10.1080/13598130701350593. 

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton. 

Falk, B., Lidor, R., Lander, Y., & Lang, B. (2004). Talent identification and early 

development of elite water-polo players: A 2-year follow-up study. 

Journal of Sports Sciences, 22, 347-355.  

FAP - Federação de Andebol de Portugal. (2012). Sistema de Gestão 

Administrativa e Desportiva da Federação de Andebol de Portugal. 

Disponível em http://si.fpa.pt. 

FAP – Federação de Andebol de Portugal (2011). Sistema de Gestão 

Administrativa e Desportiva da Federação de Andebol de Portugal. 

Disponível em http://si.fpa.pt. 

Fernandes Filho, J. (1997). Impressões dermatoglíficas - Marcas genéticas na 

seleção dos tipos de esporte e lutas (um exemplo de desportista do 

Brasil). Tese de Doutoramento. Moscovo. URSS. 

Ferreira, A. P. (2000). Da iniciação ao alto nível: um percurso para (re)pensar. 

Revista Treino Desportivo, 9, 28-33. 

Figueiredo, A., Gonçalves, C., Silva, M. C., & Malina, R. (2009). Characteristics 

of youth soccer players who drop out, persist or move up. Journal of 

Sports Sciences, 27 (9), 883-891.  

Filin, V. P. (1996). Desporto juvenil: Teoria e metodologia. Londrin. 

Fitzgerald, A., Fitzgerald, N., & Ahernem C. (2012). Do peers matter? A review 

of peer and/or friends’ influence on physical activity among American 

adolescentes. Journal of Adolescence, 35, 941-958. 

Fletcher, D., & Sarkar, M. (2012). A grounded theory of psychological resilience 

in Olympic champions. Psychology of Sport Exercise, 13, 669-678. 



	   174 

Ford, P.R., & Williams, A. M. (2012). The developmental activities engaged in 

by elite youth soccer players who progressed to professional status 

compared to those who did not. Psychology of Sport and Exercise, 

13, 349-352. 

Fraser-Thomas, J., & Côté, J. (2009). Understanding adolescents’ positive and 

negative developmental experiences in sport. The Sport 

Psychologist, 23, 3-23. 

Fraser-Thomas, J., Côté, J. C., & Deakin, J. (2008). Understanding dropout and 

prolonged engagement in adolescent competitive sport. Psychology 

of Sport and Exercise, 9 (5), 645-662. 

Fredricks, J. A., & Eccles, J, S. (2005). Family socialization, gender, and sport 

motivation and involvement. Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 27, 3–31. 

Fredricks, J., Alfeld-Liro, C., Hruda, L., Eccles, J., Patrick, H., & Ryan, A. 

(2002). A qualitative exploration of adolescents’ commitment to 

athletics and the arts. Journal of Adolescent Research, 17, 68-97. 

Freyman, R. (1965). Further evidence on the effect of date of birth on 

subsequent school performance. Educational Research, 8 (1), 58-64. 

doi: 10.1080/0013188650080105. 

Furman, W., & Buhrmester, D. (1985). Children’s perceptions of the qualities of 

sibling relationships. Child Development, 56, 448-461.  

Gagné, F. (2000) A differentiated model of giftedness and talent (DMGT). [on-

line]. Disponível em: 

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/policies/gats/ass

ets/pdf/pold mgt2000rtcl.pdf 

Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a 

developmental theory. High Ability Studies, 15, 119-147. 

Gagné, F. (2007). Ten commandments for academic talent development. Gifted 

Child Quarterly, 51, 93-118. 

Gagné, F. (2009). Building gifts into talents: Detailed overview of the DMGT 2.0. 

In B. MacFarlane, & T. Stambaugh (Eds.), Leading change in gifted 



	   175 

education: The festschrift of Dr. Joyce VanTassel-Baska, (pp. 61-80). 

Waco, TX: Prufrock Press. 

Gagné, F. (2010). Motivation within the DMGT 2.0 framework. High Ability 

Studies, 21 (2), 81-99. 

García, J., Cañadas, M., & Parejo, I. (2007). Una revisión sobre la detección y 

selección del talento en balonmano. e-balonmano.com: Revista 

Digital Deportiva, 3 (3), 39-47.  

Garganta, J. (2007). Excelência desportiva e aperfeiçoamento pessoal no treino 

de jovens: para um compromisso saudável. In Actas do Seminário 

Internacional de Treino de Jovens (pp. 1-5). Lisboa: Instituto do 

Desporto de Portugal. 

Garland, D. J., & Barry, J. R. (1990). Personality and leader behaviors in 

collegiate football: A multidimensional approach to performance. 

Journal of Research in Personality, 24 (3), 355-370. 

Giacobbi, P .R., Lynn, T. K., Wetherington, J., Jenkins, J., Bodendorf, M., & 

Langley, B. (2004). Stress and coping during the transition to 

university for first-year female athletes. The Sport Psychologist, 18, 

1-20. 

Gil S.M., Badiola A., Bidaurrazaga-Letona I., Zabala-Lili J., Gravina L., Santos-

Concejero J., & Granados C. (2014). Relationship between the 

relative age effect and anthropometry, maturity and performance in 

young soccer players. Journal of Sports Sciences, 32(5), 479-486. 

Gill, D. L., Williams, L., Dowd, D. A., Beaudoin, C. M., & Martin, J. J. (1996). 

Competitiveness orientations and motives of adult sport and exercise 

participants. Journal of Sport Behaviour, 19, 307–318. 

Gimbel, B. (1976). Possibilites et problèmes de la recherche des talents en 

sport. Leistungs Sport. 6 (3), 159-167. 

Gladwell, M. (2008). Outliers, os melhores, os mais inteligentes, os mais bem 

sucedidos. Dom Quixote. 

Gomes, A. R., & Cruz, J. F. (2006). Relação treinador-atleta e exercício da 

liderança no desporto: A percepção de treinadores de alta 

competição. Estudos de Psicologia, 11 (1), 5-15. 



	   176 

Gomes, A. R., & Cruz, J. F. (2010). Estilos de liderança, coesão e satisfação no 

desporto: Análise das diferenças em função do tipo de modalidade 

praticada e do sucesso desportivo obtido pelos atletas. In Atas do VI 

Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, Universidade do 

Minho, Braga.  

Gonçalves, C. E., Silva, M. J., Carvalho, H. M., & Gonçalves, Â. (2011). Why do 

they engage in such hard programs? The search for excellence in 

youth basketball. Journal of Sports Science and Medicine, 10 (3), 

458-464. 

Gould, D. (2010). Moving beyond the psychology of athletic excellence. Journal 

of Applied Sport Psychology, 14 (4), 247-248. 

Gould, D., & Maynard, I. (2009). Psychological preparation for the olympic 

games. Journal of Sports Sciences, 27 (13):1393-408. 

Gould, D., Chung, Y., Smith, P., & White, J. W. (2006). Future directions in 

coaching life skills: Understanding high school coaches’ views and 

needs. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 8 

(3), 28-38. 

Gould, D., Lauer, L., Rolo, C., & Pennisi, N. (2006). Understanding the role 

parents play in tennis success: a national survey of junior tennis 

coaches. British Journal of Sport Medicine, 40, 632-636. 

Gould, D., Lauer, L., Rolo, C., Jannes, C., & Pennisi, N. (2008). The Role of 

Parents in Tennis Success: Focus Group Interviews With Junior 

Coaches. Sport Psychologist, 22 (1), 18-37. 

Gould, D., Udry, E., Tuffey, S., & Loehr, J. (1996). Burnout in competitive junior 

tennis players: A quantitative psychological assessment. The Sport 

Psychologist, 10, 322-340. 

Gould, D.; Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics 

and their development in Olympic champions. Journal of Applied 

Sport Psychology, 14, 172-204.  

Gould, D.; Lauer, L.; Rolo, C.; Jannes, C., & Pennisi, N. (2008). The role of 

parents in tennis success: Focus group interviews with junior 

coaches. The Sport Psychologist, 2, 18-37. 



	   177 

Greendorfer, S. L., & Lewko, J. H. (1978). Role of family members in sport 

socialization of children. Research Quarterly, 49, 146–152. 

Greenleaf, C., Gould, D., & Dieffenbach, K. (2001). Factors influencing Olympic 

performance: Interviews with Atlanta and Nagano U.S. Olympians. 

Journal of Applied Sport Psychology, 13 (2), 154-184. 

Greenlees, I., Graydon, J., & Maynard, I. (2000). The impact of individual 

efficacy beliefs on group goal selection and group goal commitment. 

Journal of Sports Sciences, 18 (6), 451-459. 

Greenlees, I., Nunn, R., Graydon, J., & Maynard, I. (1999). The relationship 

between collective efficacy and precompetitive affect in rugby 

players: Testing Bandura’s model of collective efficacy. Perceptual 

and Motor Skills, 89 (2), 431-440. 

Grund, M., & Ritzdorf, W. (2006). From talent to elite athlete: A study of the 

performance development of the finalist at the 1999 IAF World Youth 

Championship. New Studies in Athletics, 21 (2), 43-55.  

Gublin, J., Oldenziel, K., Weissensteiner, J., & Gagné, F. (2010). A look through 

the rear view mirror: Developmental experiences and insights of high 

performance athletes. Talent Development & Excellence, 2 (2), 149-

164. 

Guillet, E. (2000). Facteurs et processus de l’abandon sportif : Du rôle de 

l’entraîneur à l’impact des normes culturelles. Une recherche 

longitudinale en handball féminin. Thèse de Doctorat. Université 

Joseph Fourier - Grenoble 1, France. 

Guillet, E., Sarrazin, P., Fontayne, P., & Brustad, R. J. (2006). Understanding 

female sport attrition in a stereotypical male sport within the 

framework of eccles’s expectancy - value model. Psychology of 

Women Quarterly, 30 (2006), 358-368. 

Gulbin, J., Croser, M., Morley, E., & Weissensteiner, J. (2013). An integrated 

framework for the optimisation of sport and athlete development: A 

practitioner approach. Journal of Sports Sciences, 31 (12), 1319-

1331. 



	   178 

Gurland, S., & Grolnick, W. (2005). Perceived threat, controlling parenting, and 

children's achievement orientations. Motivation and Emotion, 29 (2), 

103-121. 

Hanrahan, S. J., & Cerin, E. (2009). Gender, level of participation, and type of 

sport: Differences in achievement goal orientation and attributional 

style. Journal of Science and Medicine in Sport, 12, 508–512. 

Harre, D. (1982). Principles of sports training. Introduction to the theory and 

methods of training. Berlin. Sportverla. 

Harwood, C., & Knight, C. (2009a). Understanding parental stressors: An 

investigation of British tennis-parents. Journal of Sports Sciences, 

27, 339-351. 

Harwood, C., & Knight, C. (2009b). Stress in youth sport: A developmental 

investigation of tennis parents. Psychology of Sport and Exercise, 10, 

447-456. 

Helsen, W. F., Hodges, N. J., Van Winckel, J., & Starkes, J. L. (2000). The roles 

of talent, physical precocity and practice in the development of 

soccer expertise. Role du talent, de la precocite physique et de la 

pratique dans le developpement de l'expertise en football. Journal of 

Sports Sciences, 18 (9), 727-736.  

Helsen, W. F., Van Winckel, J., & Williams, A. M. (2005). The relative age effect 

in youth soccer across Europe. Journal of Sports Sciences, 23, 629-

636. 

Helsen, W., Starkes, J., & Hodges, N. (1998). Team sports and the theory of 

deliberate practice. Journal of Sport and Exercise Psychology, 20, 

12-34.  

Helsen, W.F., Baker J., Michiels, S., Schorer J., Van Winckel, J., & Williams, A. 

M. (2012). The relative age effect in European professional soccer: 

Did ten years of research make any difference? Journal of Sports 

Sciences, 30 (15), 1665-1671. 

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. K. (2010). Successful talent 

development in track and field: considering the role of environment. 



	   179 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 20, 122-

132. doi: 10.1111/j.1600-0838.2010.01187. 

Heuzé, J. P., Raimbault, N., & Fontayne, P. (2006). Relationships between 

cohesion, collective efficacy and performance in professional 

basketball teams: An examination of mediating effects. Journal of 

Sports Sciences, 24 (1), 59-68. 

Hill, G. (1993). Youth sport participation of professional baseball players. 

Sociology of Sport Journal, 10, 107-114.  

Hill, G., MacConnell, A., Forster, T., & Moore, J. (2002). The path to excellence: 

A comprehensive view of the development of U.S. Olympians who 

competed from 1984-1998. United States Olympic Committee. 

Hodges, L., & Carron, A. V. (1992). Collective efficacy and group-performance. 

International Journal of Sport Psychology, 23 (1), 48-59. 

Hoigaard, R., Cyper, B., Fransen, K., Boen, F., & Peters, D. (2015). Perceived 

coach behavior in training and competition predicts collective efficacy 

in female elite handball players. Internacional Journal of Sport 

Psychology, 46, 321-336. 

Hollings, S. C., Hume, P. A., & Hopkins, W. G. (2014). Relative-age effect on 

competition outcomes at the World Youth and World Junior Athletics 

Championships. European Journal of Sport Science, 14 (Suppl 1), 

S456-461.  

Holt, N. L., & Dunn, J. G. H. (2004). Toward a grounded theory of the 

psychosocial competencies and environmental conditions associated 

with soccer success. Journal of Applied Sport Psychology, 16, 199–

219. 

Hopwood, M. J., Farrow, D., MacMahon, C., & Baker, J. (2015). Sibling 

dynamics and sport expertise. Scandinavian Journal of Medicine 

Science & Sport, 25, 724-733. doi: 10.1111/sms.12387. 

Ibáñez, S. J., Sáenz-López, P., Giménez, J., & García, J. (2010). Progression of 

Spanish National Team Basketball Players by Age and Sex. The 

Open Sports Sicences Journal, 3, 118-128.  



	   180 

Jõesaar, H., Hein, V., & Hagger, M. (2011). Peer influence on young athletes’ 

need satisfaction, intrinsic motivation and persistence in sport: A 12-

month prospective study. Psychology of Sport and Exercise, 12, 500-

508. 

Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic medalists’ perspective of the 

athlete-coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4, 313-

331. 

Karcher, C., Ahmaidi, S., & Buchheit, M. (2014). Effect of birth date on playing 

time during international handball competitions with respect to 

playing positions. Kinesiology, 46 (1), 23-32. 

Keegan R. J., Harwood, C. G., Spray, C. M., & Lavallee, D. E. (2009). A 

qualitative investigation exploring the motivational climate in early-

career sports participants: coach, parent and peer influences on 

sport motivation. Psychology of Sport and Exercise, 10 (3), 361-372. 

Keegan R. J., Harwood, C. G., Spray, C. M., & Lavallee, D. E. (2014). A 

qualitative investigation of the motivational climate in elite sport. 

Psychology of Sport and Exercise, 15, 97-107. 

Keegan, R., Spray, C., Harwood, C., & Lavallee, D. E. (2010). The motivational 

atmosphere in youth sport: coach, parent, and peer influences on 

motivation in specializing sport participants. Journal of Applied Sport 

Psychology, 22, 87-105. Doi: 10.1080/10413200903421267. 

Kirk, D., Carlson, T., O’Connor, A., Burke, P., Davies, K., & Glover, S. (1997). 

The economic impact on families of children’s participation in junior 

sport. Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 29,27-33. 

Koh, K. T., Wang, J. C., Erickson, K., & Côté, J. (2012). Experience in 

competitive youth sport and needs satisfaction: The Singapore story. 

International Journal of Sport Psychology, 43 (1), 15-32. 

Koh, K., & Wang, C. (2015). Gender and type of sport differences on perceived 

coaching behaviours, achievement goal orientations and life 

aspirations of youth Olympic games Singaporean athletes. 

International. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13 (2), 91-

103. 



	   181 

Kozub, S., & McDonnell, J. (2000). Exploring the relationship between cohesion 

and collective efficacy in rugby teams. Journal of Sport Behaviour, 23 

(2), 120-129. 

Lauer, L., Gould, D., Roman, & Pierce, M. (2010). Parental behaviors that affect 

junior tennis player development. Psychology of Sport & Exercise, 

11, 487-496. 

Le Gall, F., Carling, C., & Reilly, T. (2008). Injuries in young elite female soccer 

players. An 8-season prospective study. The American Journal of 

Sports Medicine, 36 (2), 276-284. 

Leff, S. S., & Hoyle, R. H. (1995). Young athletes’ perceptions of parental 

support and pressure. Journal of Youth and Adolescence, 24, 187–

203. 

Leite, N., Baker, J., & Sampaio, J. (2009). Paths to expertise in Portuguese 

national team athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 8, 

560-566.  

Leite, N., Borges, J., Santos, S., & Sampaio, J. (2013). The relative age effect in 

school and federative sport in basketball. Revista de Psicologia del 

Deporte, 22 (1), 219-223. 

Lichacz, F. M., & Partington, J. T. (1996). Collective efficacy and true group 

performance. International Journal of Sport Psychology, 27, 146-158. 

Lidor, R., Arnon, M., Maayan, Z., Gershon, T., & Côté, J. (2013). Relative age 

effect and birthplace effect in Division 1 female ballgame players—

the relevance of sport-specific factors. International Journal of Sport 

and Exercise Psychology. doi:10.1080/1612197X.2012.756232. 

Lidor, R., Côté, J., & Hackfort, D. (2009). ISSP position stand: To test or not to 

test? The use of physical skill tests in talent detection and in early 

phases of sport development. International Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 7 (2), 131-146.  

Lidor, R., Côté, J., Arnon, M., Zeev, A., & Cohen-Maoz, S. (2010). Relative age 

and birthplace effects in division 1 players - do they exist in a small 

country? Talent Development and Excellence, 2, 181-192. 

Lima, T. (1988). A formação desportiva dos jovens. Horizonte, 25, 21-26. 



	   182 

Macnamara, A., Button, A., & Collins D. (2010). The role of psychological 

characteristics in facilitating the pathway to elite performance. Part. 

2: examining environmental and stage-related differences in skills 

and behaviors. The Sport Psychologist, 24, 74-96. 

MacPhail, A., & Kirk, D. (2006). Young people’s socialization into sport: 

Experiencing the specializing phase. Leisure Studies, 25, 57–74. 

Mageau, G., & Vallerand, R. (2003). The coach-athlete relationship: a 

motivational model. Journal of Sports Sciences, 21 (11), 883-904. 

Maia, J. (1993). Abordagem antropobiológica da selecção em desporto. (Tese 

de Doutoramento). Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física da Universidade do Porto, Porto.    

Malete, L., & Feltz, D. L. (2000). The effect of a coaching education program on 

coaching efficacy. The Sport Psychologist, 14 (4), 410-417. 

Malina, R. M. (2004). Secular trends in growth, maturation and physical 

performance: A review. Anthropology Review, 67, 3-31.  

Malina, R. M. (2009). Children and adolescents in the sport culture: The 

overwhelming majority to the select few. Journal of Exercise Science 

and Fitness, 7 (2 - suppl), S1-S10. 

Malina, R. M. (2010). Early sport specialization: roots, effectiveness, risks. 

Current sports medicine reports. American College of Sports 

Medicine, 9 (6), 364-371.  

Malina, R., & Cumming, S. P. (2003). Current Status And Issues. In R. Malina, 

& M. Clark (Eds.), Youth sports: Perspectives for a new century (pp. 

7-25). Monterey, CA: Coaches Choice. 

Manso, J., Granell, J., Girón, P., & Abella, C. (2003). El talento deportivo: 

Formácion de elites deportivas. Colección Entrenamiento Deportivo. 

Madrid: Editorial Gymnos. 

Marques, A. (1991). Da importância das fases iniciais de escolaridade na 

Detecção e Selecção de Talentos Desportivos em Portugal. In J. 

Bento, & A. Marques (Eds.), As Ciências do Desporto e a Prática 

Desportiva – Desporto de Rendimento, Desporto de Recreação e 

Tempos Livres (vol 2) (pp. 15- 21). Faculdade de Desporto, Porto. 



	   183 

Marques, A. (1993). A periodização do treino em crianças e jovens. Resultados 

de um estudo nos centros experimentais de treino da Faculdade de 

Ciências do Desporto e da Educação Física da Universidade do 

Porto. In J. Bento, & A. Marques (Eds.), A Ciência do Desporto, a 

Cultura e o Homem (pp. 243-258). Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 

Marques, A., & Oliveira, J. (2001). O treino de jovens desportistas. Actualização 

de alguns temas que fazem a agenda do debate sobre a preparação 

dos mais jovens. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 1, 

130-137. 

Martin, D. (1999). Capacidade de performance e desenvolvimento no desporto 

de jovens. In: CEFD (Ed.). Treino de Jovens. Lisboa: CEDF, p.37-59. 

Martindale, R., Collins, D., & Abraham, A. (2007). Effective Talent 

Development: The Elite Coach Perspective in UK Sport. Journal of 

Applied Sport Psychology, 19, 187-206. 

Massuça, L. (2010). Do talento ao alto rendimento. Indicadores de acesso à 

excelência no handebol. Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, 24 (4), 83-91.  

Matthys, S. P. J., Vaeyens, R., Coelho-e-Silva, M. J., Lenoir, M., & Philippaerts, 

R. (2012). The contribution of growth and maturation in the functional 

capacity and skill performance of male adolescent handball players. 

International Journal of Sports Medicine, 33 (7), 543-549. doi: 

10.1055/s-0031-1298000. 

Matvéiev, L. (1991). Fundamentos do treino desportivo. Lisboa: Livros 

Horizonte. 

Meylan, C., J., C., Oliver, J., & Hughes, M. (2010). Talent Identification in 

soccer: the role of maturity status on physical, physiological and 

technical characteristics. International Journal of Sports Science, and 

Coaching, 5 (4), 571-591.  

Milanese, C., Piscitelli, F., Lampis, C., & Zancanaro, C. (2011). Anthropometry 

and body composition of female handball players according to 



	   184 

competitive level or the playing position. Journal of Sports Sciences, 

29 (12), 1301-1309.  

Mohamed, H., Vayens, R., S., M., Multael, M., Lefevre, J., Lenoir, M., & 

Philippaerts, R. (2009). Anthropometric and perfomance measures 

for the development of a talent detection and identification model in 

youth. Journal of Sports Sciences, 27 (3), 257-266.  

Monpetit, R., & Cazorla, G. (1982). La detection du talent en natation. La Revue 

de l´entraîneur, 5, 26-37. 

Moreno, J. A. M., San Roman, M. L., Galiano, C. M., Alonso, N., & Gonzalez-

Cutre, D. (2008). Peers’ influence on exercise enjoyment: a self-

determination theory approach. Journal of Sports Science and 

Medicine, 7, 23-31. 

Morgan, T., & Giacobbi, P. (2006). Toward two grounded theories of the talent 

development and social support process of highly successful 

collegiate athletes. The Sport Psychologist, 20, 295-313. 

Morris, T. (2000). Psychological characteristics and talent identification in 

soccer. Journal of Sports Sciences, 18 (9), 715-726. 

Mujika, I., Vaeyens, R., Matthys, S. P. J., Santisteband, J., Goiriena, J., & 

Philippaerts, R. (2009). The relative age effect in a professional 

football club setting. Journal of Sports Sciences, 27 (11), 1153-1158. 

Musch, J., & Grondin, S. (2001). Unequal competition as an impediment to 

personal development: a review of the relative age effect in sport. 

Developmental Review, 21, 147-167. doi:10.1006/drev.2000.0516. 

Nadori, L. (1991). Problemas pedagógicas de la especialización y promoción 

del talento en el deporte. Stadium, 150, 66-68. 

Nakata, H., & Sakamoto, K. (2011). Relative age effect in Japanese male 

athletes. Perceptual and Motor Skills, 113 (2), 570-574. 

Nash, C., & Collins, D. (2006). Tacit knowledge in expert coaching: Science or 

art? Quest, 58, 465–477. 

Navarro, F. (1992). La detección y selección de talentos desportivos. In Atas do 

Congresso Nacional “La educación Física en el siglo XXI”. Madrid. 



	   185 

Nolan, J. E., & Howell, G. (2010). Hockey success and birth date: The relative 

age effect revisited. International Review for the Sociology of Sport, 

45(4), 507-512. 

Ntoumanis, N., & Vazou, S. (2005). Peer motivational climate in youth sport: 

measurement development and validation. Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 27, 432-455. 

Oldenziel, K. E., Gagné, F., & Gulbin, J. P. (2004). Factors affecting the rate of 

athlete develoopment from novice to sénior elite: how applicable is 

the 10-year rule? (Abstract) In V. Klisouras (Ed.), Pre-olympic 

congress: Proceedings: Volume I: Lectures-orals: Sport Science 

Through the ages 6-11, August 2004, Aristotle University of 

Thessaloniki, Department of Physical Education & Sport Science, 

p.174. Greece. 

Ostapczuk, M., & Musch, J. (2013). The influence of relative age on the 

composition of professional soccer squads. European Journal of 

Sport Science, 13, 249-255. 

Patrick, H., Ryan, A. M., Alfeld-Liro, C., Fredricks, J. A., Hruda, L. Z., & Eccles, 

J. S. (1999). Adolescents’ commitment to developing talent: The role 

of peers in continuing motivation for sports and the arts. Journal of 

Youth and Adolescence, 28, 741–763. 

Pereira, A., Faro, A., Stotlar, D., & Fonseca, A. (2013). A retrospective study of 

the results of the best portuguese female gymnasts in a period of 40 

years. International Journal of Sport Science, 3 (6), 204-210.  

Pereira, A., Faro, A., Stotlar, D., & Fonseca, A. (2014). The perceptions of the 

best portuguese coaches about dropout and persistence in women’s 

artistic gymnasts. International Journal of Psychological Studies, 6 

(2), 74-88. 

Platonov, V. (1997). Princípios da preparação a longo prazo. Revista Treino 

Desportivo, 14-23. 

Potrac, P., Jones, R., & Armour, K. (2002). It’s all about getting respect’: the 

coaching behaviors of an expert english soccer coach. Sport 

Education and Society, 7 (2), 183–202. 



	   186 

Purdy, L., Potrac, P., & Jones, R.L. (2008). Power, consent and resistance: An 

autoethnography of competitive rowing. Sport Education and Society, 

13 (3), 319-336. 

Raga, C., Jiménez, S., Molina, J. S., Leite, N., & Lorenzo, A. (2012). La 

trayectoria deportiva hacia el rendimiento en los deportes colectivos. 

Towards performance in team sports. Cronos - Rendimento en el 

Deporte, XI (II), 71-83. 

Ramzaninezhad, R., Keshtan, M. H., Shahamat, M. D., & Kordshooli, S. S. 

(2009). The relationship between collective efficacy, group cohesion 

and team performance in professional volleyball teams. Brazilian 

Journal of Biomotricity, 3 (1), 31-39. 

Régnier, G., Salmela, J., & Russell, S. J. (1993). Talent detection and 

development in sport. In R. N. Singer, M. Murphey, & L. K. Tennant 

(Eds.), Handbook of research on sport psychology, New York, 

Macmillan, (pp. 290-313). United States. 

Reilly, T., Bangsbo, J., & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological 

predispositions for elite soccer. Journal of Sports Sciences, 18 (9), 

669-683. 

Reilly, T., Williams, A. M., & Nevill, F. (2000). A multidisciplinary approach to 

talent identification in soccer. Journal of Sports Sciences, 18, 695-

702. 

Romann M., & Fuchslocher J. (2013). Influences of player nationality, playing 

position, and height on relative age effects at women's under-17 

FIFA World Cup. Journal of Sports Sciences, 31 (1), 32-40. 

Romann, M., & Fuchslocher, J. (2011). Influence of the selection level, age and 

playing position on relative age effects in swiss women's soccer. 

Talent and Development of Excellence, 3 (2), 239-247.  

Rosenfeld, L. B., Richman, J. M., & Hardy, C. J. (1989). Examining social 

support networks among athletes: Description and relationship to 

stress. The Sport Psychologist, 3, 23–33. 

Ross, A. J., Mallett, C. J., & Parkes, J. F. (2015). The influence of parent sport 

behaviours on children’s development: Youth coach and 



	   187 

administrator perspectives. International Journal of Sport Science 

and Coaching, 10 (4), 605-621. 

Rottensteiner, C., Laakso, L., Pihlja T., & Konttinen, N. (2013). Personal 

reasons for withdrawal from team sports and the influence of 

significant others among youth athletes. International Journal of 

Sport Science and Coaching, 8 (1), 19-32. 

Salmela, J. H., & Moraes, L. C. (2003). Development of expertise: The role of 

coaching, families, and cultural contexts. In J. L. Starkes, & K. A. 

Ericsson (Eds.), Expert performance in sports: Advances in research 

on sport expertise (pp. 275-293). Champaign, IL: Human Kinetics. 

Sampaio, A. (1996). Preparação desportiva em crianças e jovens. Universidade 

de Trás-os-Montes. Desporto. 

Sánchez-Rodríguez, C., Grande, I., Sampedro, J., & Rivilla-García, J. (2013). Is 

the date of birth an advantage/ally to excel in handball? Journal of 

Human Sport, and Exercise, 8 (Proc3), S754-S760. 

Sánchez-Rodríguez, C., Sancho, Á. Y., Quintana, Sillero, M., & Rivilla-García, 

J. (2012). El efecto relativo de la edad en el balonmano de élite 

masculino en españa. e-balonmano.com: Revista Digital Deportiva, 8 

(3), 181-190. 

Sánchez, I., Campo, S., Trigueros, A., Velasco, J., & Sáenz, G. (2009). Perfil 

antropométrico de las jugadoras de baloncesto españolas. Análisis 

en función del nivel competitivo y de la posición específica de juego. 

International Journal of Sports Science, 5 (15), 1-16.  

Sarrazin, P., & Guillet, E. (2001). “Mais pourquoi ne se re ́inscrivent-ils plus! 

Variables et processus de l’abandon sportif” [“But why are they not 

involved anymore?” Variables and processes of sport dropout]. In F. 

Cury, & P. Sarrazin (Eds.), Théories de la motivation et pratiques 

sportives: Etat des recherches (pp. 223-254). Paris: PUF. 

Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Schmidt, G. W., Simons, J. P., & Keeler, B. 

(1993). An introduction to the sport commitment model. Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 15, 1-15. 



	   188 

Schorer, J., Baker, J., Büsch, D., Wiihelm, A., & Pabst, J. (2009). Relative age, 

talent identification and youth skill development: Do relatively 

younger athletes have superior technical skills. Talent Development, 

and Excellence, 1 (1), 45-56. 

Schorer, J., Baker, J., Lotz, S., & Büsch, D. (2010). Influence of early 

environmental constraints on achievement in talented young handball 

players. International Journal of Sport Psychology, 41 (1), 42-58. 

Schorer, J., Cobley, S., Büsch, D., Brãutigam, H., & Baker, J. (2009). Influence 

of competition level, gender, player nationality, career stage and 

playing position on relative age effects. Scandinavian Journal of 

Medicine, and Science in Sports, 19, 720-730. 

Schorer, J., Loffing, F., Hagemann, N., & Baker, J. (2012). Human handedness 

in interactive situations: Negative perceptual frequency effects can 

be reversed! Journal of Sports Sciences, 30 (5), 507-513. doi: 

10.1080/02640414.2012.654811. 

Schorer, J., Wattie, N., & Baker, J. (2013). A new dimension to relative age 

effects: Constant year effects in german youth handball. PLoS ONE, 

8(4), e60336. doi:10.1371/journal.pone.0060336. 

Schumacher, Y. O., Mroz, R., Mueller, P., Schmid, A., & Ruecker, G. (2006). 

Success in elite cycling: a prospective and retrospective analysis of 

race results. Journal of Sports Sciences, 24 (11), 1149-1156.  

Sherar, L. B., Baxter-Jones, A. D. G., Faulkner, R. A., & Russel, K. W. (2007). 

Do physical maturity and birth date predict talent in male youth ice 

hockey players? Journal of Sports Sciences, 25 (8), 879-886. 

Silva, A. J., Marques, A., & Costa, A.M. (2010). Identificação de talentos no 

desporto: Um modelo operativo para a natação. Texto Editora. 

Alfragide. 

Silva, F., Fernandes, L., & Celani, F. (2001). Desporto de crianças e jovens – 

um estudo sobre as idades de iniciação. Revista Portuguesa de 

Ciências do Desporto, 1 (2), 45-55. 



	   189 

Smith, A. (2003). Peer relationships in physical activity contexts: A road less 

traveled in youth sport and exercise psychology. Psychology of Sport 

and Exercise, 4, 25–39 

Stambulova, N. B. (1994). Developmental sports career investigations in russia: 

a post-perestroika analysis. Sport Psychologist, 8 (3), 221-237.  

Sukys, S., Lisinskiene, A., & Tilindiene, I. (2015). Adolescents’ participation in 

sport activities and attachment to parents and peers. Social Behavior 

and Personality, 43 (9), 1507-1518.  

Teymoori, A., & Shahrazad, W. (2012). Relationship between mother, father, 

and peer attachment and empathy with moral authority. Ethics and 

Behavior, 22, 16–29.  

Theberge, N. (2003). “No fear comes”: Adolescent girls, ice hockey, and the 

embodiment of gender. Youth and Society, 34, 497-516. 

Thompson, A. H., Barnsley, R. H., & Stebelsky, G. (1991). "Born to play ball". 

The relative age effect and major league baseball. Sociology of Sport 

Journal, 8, 146-151. 

Till, K., Cobley, S., Wattie, N., O’Hara, J., Cooke, C., & Chapman, C. (2010). 

The prevalence, influential factors and mechanisms of relative age 

effects in UK Rugby League. Scandinavian Journal of Medicine, & 

Science in Sports, 20, 320-329. 

Torres, J. (1998). La detección y selección científica. El modelo de laboratorio 

de los países del este. Un modelo globalizador para deportes de 

equipo. In O. R. Contreras, & L. J. Sánchez (Eds.), La detección 

temprana de talentos deportivos. Cuenca, Universidad de Castilla-La 

Mancha.  

Trussell, D. E. (2009). Organized youth sport, parenthood ideologies and 

gender relations: parents’ and children’s experiences and the 

construction of “team family”. University of Waterloo; Waterloo, ON, 

Canada. 

Tschiene, P. (1987). El ciclo annual de entrenamiento. Stadium, Buenos Aires, 

125 (21). 



	   190 

Tucker, R., & Collins, M. (2012). What makes champions? A review of the 

relative contribution of genes and trainins to sporting success. British 

Journal of Sports Medicine, 46, 555-561. doi:10.1136/bjsports-2011-

090548. 

Ullrich-French, S., & Smith, A. L. (2006). Perceptions of relationships with 

parents and peers in youth sport: independent and combined 

prediction of motivational outcomes. Psychology of Sport and 

Exercise, 7, 193-214. 

Ullrich-French, S., & Smith, A. L. (2009). Social and motivational predictors of 

continued youth sport participation. Psychology of Sport and 

Exercise, 10, 87-95. 

Van Rossum, J. H. (2001). Talented in Dance: the Bloom Stage Model revisited 

in the personal histories of dance students. High Ability Studies, 12 

(2), 181-197. 

Van Rossum, J. H., & Gagné, F. (2006). Talent development in sports. In F. A. 

Dixon, & S. M. Moon (Eds.), The handbook of secondary gifted 

education (pp. 281-316). Waco, TX US: Prufrock Press. 

Vayens, R., Gullich, A., Warr, C. R., & Philippaerts, R. (2009). Talent 

identification and promotion programmes of Olympic athletes. 

Journal of Sport Sciences, 27, 1367-1380.  

Vayens, R., Lenoir, M., Williams, M., & Philippaerts, R. (2008). Talent 

identification and development programmes in sport. Sports 

Medicine, 38 (9), 703-714. 

Vayens, R., Malina, R. M., Janssens, M., Van Renterghem, B., Bourgois, J., 

Vrijens, J., & Philippaerts, R. (2011). A multidisciplinary selection 

model for youth soccer: the Ghent Youth Soccer Project. British 

Journal of Sports Medicine, 40, 928-934.  

Vazou, S., Ntoumanis, N., & Duda, J. L. (2005). Peer motivational climate in 

youth sport: a qualitative inquiry. Psychology of Sport and Exercise, 

6, 497-516. 

Vazou, S., Ntoumanis, N., & Duda, J. L. (2006). Predicting young athletes’ 

motivational indices as a function of their perceptions of the coach- 



	   191 

and peer-created climate. Psychology of Sport and Exercise, 7, 215-

233. 

Veldhuizen, S., Wade, T. J., Cairney, J., Hay, J. A., & Faught, B. E. (2014). 

When and for whom are relative age effects important? Evidence 

from a simple test of cardiorespiratory fitness. American Journal of 

Human Biology, 26 (4), 476-480. 

Vereijken, B. (2009). Levels of complexity in performance. In D. Araújo, H. 

Ripoll, & M. Raab (Eds.), Perspectives on Cognition and Action in 

Sport (1ed) (pp. 75-86). Nova Science Publishers Inc. 

Vila, H., Manchado, C., Rodriguez, N., Abraldes, J. A., Alcaraz, P. E., & 

Ferragut, C. (2012). Anthropometric profile, vertical jump, and 

throwing velocity in elite female handball players by playing positions. 

Journal of Strength and Conditioning Research, 26 (8), 2146-2155.  

Vincent, J., & Glamser, F. D. (2006). Gender differences in the relative age 

effect among US Olympic development program youth soccer 

players. Journal of Sports Sciences, 24, 405-414. 

Volossovitch, A. (2000). Aspectos metodológicos da selecção de talentos 

desportivos. Treino Desportivo, 3, 2-7. 

Volossovitch, A. (2003). Seleção e detecção de talentos. Treino Desportivo, 21, 

34-35. 

Wall, M., & Côté, J. (2007). Developmental activities that lead to dropout and 

investment in sport. Physical Education and Sport Pedagogy, 12 (1), 

77-87.  

Ward, P., Hodges, N. J., Starkes, J. L., & Williams, A.M. (2007). The Road to 

Excellence: Deliberate practice and the development of expertise. 

High Ability Studies, 18 (2), 119-153.  

Wattie, N., Cobley, S., & Baker, J. (2008). Towards a unified understanding of 

relative age effects. Journal of Sports Sciences, 26 (13), 1403-1409.  

Wattie, N., Cobley, S., Macpherson, A., Howard, A., Montelpare, W. J., & Baker, 

J. (2007). Injuries in Canadian Youth Ice Hockey: The Influence of 

Relative Age. Pediatrics, 120 (1), 142-148.  



	   192 

Weineck, J. (1986). Processus d'entraînement à long terme. Entraînement et 

périodisation. In J. Weineck (Ed.), Manuel d'entraînement (pp. 309-

321). Paris. 

Weineck, J. (2005). Manual do Treino Óptimo. Horizontes Pedagógicos. Piaget. 

Lisboa. 

Weiss, M. R., & Smith, A. L. (2002). Friendship quality in youth sport: 

relationship to age, gender, and motivational variables. Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 24, 420-437. 

Weiss, M. R., & Williams, L. (2004). The why of youth sport involvement: A 

developmental perspective on motivational processes. In M. R. 

Weiss (Ed.), Developmental Sport and Exercise Psychology: A 

Lifespan Perspective (pp. 223-268). Morgantown, WV: Fitness 

Information Technology. 

Weiss, W. M., & Weiss, M. R. (2004). Exploring developmental differences in 

sport commitment. Journal of Sport and Exercise Psychology, S197. 

Williams, A. M., & Hodges, N. J. (2005). Practice, instruction and skill 

acquisition in soccer: Challenging tradition. Journal of Sports 

Sciences, 23 (6), 637-650. 

Williams, A. M., & Reilly, T. (2000). Talent identification and development in 

soccer. Journal of Sport Sciences, 18, 657-667. 

Wold, B., & Anderssen, N. (1992). Health promotion aspects of family and peer 

influences on sport participation. International Journal of Sport 

Psychology, 23, 343-359. 

Wolfenden, L. E., & Holt, N. L., (2005). Talent development in elite junior tennis: 

Perceptions of players, parents, and coaches. Journal of Applied 

Sport Psychology, 17 (2): 108-126. 

Wolstencroft, E. (2002). Talent identification and development: an academic 

review. Edinburgh: Sport Scotland. 

Wylleman, P., & Lavalllee, D. (2003). A developmental perspective on 

transitions faced by athletes. In M. Weiss (Ed.), Developmental sport 

and exercise psychology: A lifespan perspective. Morgantown, WV: 

Fitness Information Technology. 



	   193 

Zakharov, A. (1992). Ciência do treinamento desportivo. Rio de Janeiro: Grupo 

Palestra Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexos 

 

  



	   196 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 1 

 

  
 

Silva, A.S., Barreiros, A., & Fonseca, A.M. (2015). Será que os/as 

internacionais jovens voltam a sê-lo nos seniores? Um estudo centrado no 

andebol português ao longo de mais de duas décadas. E-Balonmano.com: 

Revista de Ciencias del Deporte, 11 (2), 131-142.  

 

 

 

 





Silva, A., Barreiros, A., Fonseca, A.M. 
 

 

 
 

e-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 11 (2), 131-142  (2015). ISSN 1885 – 7019 
131 

 

 
 

SERÁ QUE OS/AS INTERNACIONAIS JOVENS VOLTAM A SÊ-LO NOS SENIORES? UM 
ESTUDO CENTRADO NO ANDEBOL PORTUGUÊS AO LONGO DE MAIS DE DUAS 

DÉCADAS 
 

Do the international athletes of the national youth teams are the same in the Senior 
National team? A study focused on the Portuguese handball throughout more than two 

decades 
Será que los/las internacionales jóvenes vuelven a serlo en los sénior? 

Un estudio centrado en el balonmano portugués a lo largo de más de dos décadas 
 
 
 

Silva, A. (aldinasofia@gmail.com) (1) (2) 
Barreiros, A. (abarreiros@fade.up.pt) (2) (3)  
Fonseca, A.M. (afonseca@fade.up.pt) (2) 
 

(1) Escola Superior de Educação de Fafe, Portugal 
(2) CIFI2D, Faculdade de Desporto Universidade do Porto, Portugal  
(3) Faculdade de Psicologia, Educação e Desporto, Universidade Lusófona do Porto 
 

Correspondencia: 
Aldina Sofia Silva. Instituto de Estudos Superiores de Fafe. Escola Superior de Educação de Fafe. Rua Universitária - 
Medelo. Apartado 178. 4824-909 Fafe. Portugal 
 

Recibido: 13/03/2015  
Aceptado: 10/06/2015 

 

  
Resumo 

O presente estudo pretendeu compreender em que medida os/as andebolistas convocados/as para as 
seleções nacionais de andebol nas etapas iniciais da sua formação voltam a representar a seleção 
nacional quando seniores. A amostra foi constituída por 502 atletas (total de 287 homens [M] e 215 
mulheres [F]), nascidos entre 1970 e 1985, que participaram pelo menos uma vez nas competições das 
seleções nacionais entre as épocas desportivas de 1986/1987 e 2010/2011. Dos principais resultados 
destaca-se que apenas um terço dos atletas (M:33%) e menos de um quarto das atletas (F:23%) que 
participaram nas seleções jovens foram convocados/as para a seleção sénior. Quando considerados 
os resultados em função da categoria, observa-se que a maioria dos atletas (M:68%; F:82%), que 
participaram na categoria Sub17 voltaram a ser convocados para a seleção Sub19 e, ainda que cerca 
de metade dos atletas e quase dois terços das atletas convocadas para a categoria Sub21 não 
participaram uma única vez na categoria sénior. Assim sendo este estudo parece suportar a ideia de 
que existem diversos caminhos para alcançar o alto rendimento nos desportos coletivos. As 
oportunidades de desenvolvimento dos/das atletas jovens devem ser oferecidas pelos clubes, 
associações e federações, e os progressos destes monitorizados continuamente, antes de qualquer 
processo de seleção ou eliminação. 
Palavras-Chave: talento, seleções nacionais, andebol. 
 

Abstract 
This study aimed to understand if the athletes called for national handball teams in the initial stages of 
their development return to represent the national team as senior. The sample comprised 502 athletes - 
287 men and 215 women - born between 1970 and 1985, all of whom competed at least once on 
national teams during the 1986/87 and 2010/11 seasons. Results highlight that only a third of the male 
athletes (M: 33%) and less than a quarter of the female athletes (F: 23%) that participated in the youth 
teams were recalled for the senior national team. When taking into consideration the results according 
to the category, it was observed that most athletes (M: 68%; F: 82%) who participated in the Under17 
category were recalled to the Under19 category. Also approximately half of the male athletes and 
almost two thirds of the girls called for the Under 21 category did not participate once in the senior 
national team. Therefore this study seems to support the idea that there are different paths to achieve 
high performance in team sports. The development of opportunities for young athletes should be offered 
by the clubs, associations and federations, and their progress should be monitored continuously, before 
any process of selection or refusal. 
Key Words: talent, national teams, handball. 
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Resumen 
El presente estudio pretendió comprender en qué medida los/ las balonmanistas convocados/as para 
las selecciones nacionales de balonmano en las etapas iniciales de su formación vuelven a representar 
la selección nacional cuando sénior.   
La muestra fue constituida por 502 atletas - 287 hombres (M) y 215 mujeres F) - nacidos entre 1970 y 
1985, que participaron por lo menos una vez en las competiciones de las selecciones nacionales entre 
las épocas deportivas de 1986/1987 y 2010/2011. De los principales resultados se destaca que apenas 
un tercio de los atletas (M:33%) y menos de un cuarto de las atletas (F:23%) que participaron en las 
selecciones jóvenes fueron convocados/as para la selección senior. Cuando considerados los 
resultados en función de la categoría de convocatoria se observa que la mayoría de los atletas (M:68%; 
F:82%), que participaron en la categoría Sub17 volvieron a ser convocados para la selección Sub19 y, 
además, que cerca de mitad de los atletas y casi dos tercios de las atletas convocadas para la 
categoría Sub21 no participaron una única vez en la categoría senior. Siendo así, este estudio parece 
apoyar la idea de que existen varios caminos para alcanzar el alto rendimiento en los deportes 
colectivos. Las oportunidades de desarrollo de los/ las atletas jóvenes deben ser ofrecidas por los 
clubs, asociaciones y federaciones, y los progresos de éstos monitorizados continuamente, antes de 
cualquier proceso de selección o eliminación.      
Palabras clave: talento, selecciones nacionales, balonmano. 

 

Introdução 

 

 procura do sucesso desportivo é uma evidência num sistema nacional e internacional em constante 

mudança mas sempre delimitado por interesses políticos, sociais e económicos. A filosofia dos 

programas desportivos assenta no conjunto diversificado de fatores que podem contribuir para esse 

sucesso que se pretende cada vez mais eficiente, como sejam, por exemplo, os fatores psicológicos, 

antropométricos, a aptidão física, a maturação, o papel do treinador, dos pais e dos pares (Baker, Horton, 

Robertson-Wilson, & Wall, 2003; Côté, & Hay, 2002; Gould, Dieffenbach, & Moffett, 2002). Este facto 

traduz-se na concepção de programas de desenvolvimento da carreira desportiva dos atletas assentes na 

sua maioria num caminho de especialização precoce. No entanto, ao mesmo tempo, a investigação 

continua a revelar a ineficácia da avaliação desses programas e, consequentemente a dificuldade na 

compreensão da excelência no desporto (Bloom, 1985; Ericsson, Roring, & Nandagopal, 2007; Lidor, 

Côté, & Hackfort, 2009; Malina, 2010). Por exemplo, parece ser evidente que nos desportos coletivos o 

sucesso numa fase inicial pode não predizer ou mesmo explicar de forma evidente o sucesso no escalão 

sénior (Barreiros, Côté, & Fonseca, 2012; Brito, Fonseca, & Rolim, 2004; Durand-Bush, & Salmela, 2001; 

Vayens et al., 2011). 

Esta preocupação com o estudo da progressão da carreira do atleta pelas seleções nacionais tem mais 

de duas décadas, mas nos desportos coletivos a investigação é recente e ainda muito reduzida 

(Barreiros, et al., 2012; Buñuel, Molina, & Godoy, 2006; Ibáñez, Sáenz-López, Giménez, & García, 2010) 

não representando o diversificado leque de modalidades praticadas em diferentes contextos.  

De uma forma geral, os estudos realizados neste domínio têm revelado que os atletas identificados como 

excepcionais nas etapas iniciais da sua carreira desportiva não são necessariamente aqueles que 

posteriormente são convocados para as seleções seniores. Por exemplo, Buñuel, Molina, e Godoy (2006) 

revelaram que aproximadamente 90 por cento da amostra de basquetebolistas cadetes e juniores 

estudados nunca foram convocados para as seleções seniores, sendo que menos de 1 por cento dos 

cadetes foram igualmente convocados para os seniores e, destes, apenas metade conseguiu um lugar na 

liga ACB (principal liga competitiva em Espanha).  

A 
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Em Portugal, o primeiro estudo realizado neste âmbito nos desportos coletivos foi efetuado por Barreiros, 

Côté, e Fonseca (2012), os quais constataram que aproximadamente um terço dos atletas convocados 

para representar as seleções nacionais antes dos dezasseis anos voltaram a sê-lo na etapa de seniores. 

Mais especificamente, os autores reportaram que isso aconteceu apenas com 34 por cento dos 

futebolistas e 56 por cento dos voleibolistas. 

Nos desportos individuais é possível encontrar estudos com resultados opostos. Ou seja, há estudos que 

reportam resultados semelhantes aos apresentados anteriormente (e.g. Brito, et al., 2004; Carlson, 1988; 

Schumacher, Mroz, Mueller, Schmid, & Ruecker, 2006)  mas também existem estudos com resultados 

distintos; nomeadamente o estudo efetuado por Grund e Ritzdorf (2006) que analisaram o 

desenvolvimento da performance dos 266 finalistas do primeiro campeonato do mundo de juniores (1999) 

no atletismo. Os principais resultados demonstraram que 90 por cento do grupo estudado continuou a 

melhorar nos anos subsequentes, 88 por cento atingiu o top 100 mundial nas suas especialidades, e que 

existiram muito poucas diferenças entre atletas masculinos e femininos.  

Mais recentemente, Pereira, Faro, Stotlar, e Fonseca (2013) estudaram o percurso das 67 atletas de 

ginástica feminina que representaram a seleção nacional portuguesa na categoria de sénior entre 1971 e 

2011 e reportaram que praticamente todas tinham alcançado um dos seis primeiros lugares nas 

competições nacionais em todas as etapas da sua carreira.  

Do anteriormente exposto, resulta portanto que a percentagem de atletas que conseguem os melhores 

resultados desportivos nas etapas iniciais da sua formação e que mais tarde conseguem igualmente 

atingir esse alto desempenho parece variar em função do tipo de modalidade em análise, justificando-se 

pois aprofundar o conhecimento sobre os contextos e situações em que isso se verifica. No que se refere 

particularmente ao andebol, contexto em que foi desenvolvido o presente estudo, para a análise, 

discussão e pesquisa relativas aos programas de identificação e desenvolvimento de jovens talentos têm 

sido considerados essencialmente os resultados encontrados noutras modalidades, justificando-se pois 

desenvolver estudos especificamente com andebolistas.  

Por outro lado, os resultados provenientes de estudos desta natureza também poderão permitir fornecer 

alguma informação sobre a qualidade e eficácia do processo formativo dos clubes e não apenas das 

seleções nacionais. Na verdade a constatação da inexistência de uma evolução contínua da maioria dos 

atletas identificados como talentos poderá significar que esse processo formativo não esteja a ser 

adequado, levando por isso os selecionadores regionais e nacionais a substituírem os/as atletas que 

inicialmente davam garantias de ter algum potencial para a modalidade.   

Nesse sentido, recordando, por um lado, que no andebol há muito poucos estudos efetuados neste 

âmbito e, por outro, que mesmo em relação às restantes modalidades desportivas estudadas, pouco se 

sabe sobre as diferenças e semelhanças entre géneros neste domínio, a presente pesquisa pretendeu 

compreender, num período de tempo suficientemente alargado, em que medida os/as andebolistas 

convocados/as para representar as seleções nacionais de andebol nas etapas iniciais da sua formação 

voltavam a representar a seleção nacional quando seniores, comparando naturalmente os resultados em 

função do seu sexo. 

Atendendo a que a informação disponível neste domínio é ainda escassa e que os resultados reportados 

diferem de modalidade para modalidade e de homens para mulheres, entende-se que este estudo poderá 

concorrer para a evolução da investigação neste âmbito e eventualmente constituir-se como um 
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contributo importante para a melhoria do processo de desenvolvimento de talentos nos desportos 

coletivos em diversos contextos nacionais.  

Metodologia 
Amostra  

Para a realização deste estudo foi crucial a colaboração da Federação de Andebol de Portugal, que 

disponibilizou todos os dados necessários, nomeadamente: i) histórico das convocatórias para os jogos 

internacionais de todos os atletas inscritos na FAP e, ii) informação geral de cada atleta, entre as épocas 

desportivas de 1986/1987 e 2010/2011. 

A amostra foi constituída por 502 atletas com nacionalidade portuguesa (287 masculinos e 215 

femininos), nascidos entre 1970 e 1985, que foram convocados para participar pelo menos uma vez nas 

competições dos diversos escalões das seleções nacionais. 

Por último, de acordo com os grupos de idade definidos pela Federação Internacional de Andebol nas 

últimas décadas, a carreira desportiva dos atletas em quatro categorias (ver Tabela 1). 

 
Tabela 1. Limites de idades por categorias (M=287 e F=215) 

 Sub17 Sub19 Sub21 Sénior 

Masculino ≤17 18-19 20-21 ≥22 

Feminino ≤16 17-18 19-20 ≥21 

 

 

Resultados 
Do total de atletas internacionais estudados (M:287; F:215), a maioria foi convocada para participar em 

competições nas seleções na categoria sub19, tanto no masculino (M:69%) como no feminino (F:82%) 

(Tabela 2).  

 
Tabela 2. Quantidade e percentagem de atletas convocados em cada categoria 

das seleções nacionais 

 Sub17 
n (%) 

Sub19 
n (%) 

Sub21 
n (%) 

Sénior 
n (%) 

Atletas 
Masculino 
(n=287) 

160 (56%) 197 (69%) 153 (53%) 95 (33%) 

Atletas 
Femininos 

(n=215) 
131 (61%) 177 (82%) 109 (51%) 50 (23%) 

 

 

A análise à progressão da carreira desportiva dos/das atletas estudados/as permite perceber que apenas 

um terço dos atletas (M:33%) e menos de um quarto das atletas (F:23%) que participaram na categoria 

Sub17, foram novamente convocados/as para a seleção sénior (ver Figura 1 e 2 ).  
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Figura 1. Relação percentual de atletas masculinos convocados entre 
cada categoria das seleções nacionais. 
 

 
Figura 2. Relação percentual de atletas femininos convocadas entre 
cada categoria das seleções nacionais. 
 

 

A maior percentagem de atletas convocados entre categorias consecutivas observa-se, em ambos os 

géneros, da seleção Sub17 para a Sub19 (M:68%; F:82%). Estas percentagens decrescem quando se 

analisa a percentagem de atletas convocados para a categoria sub17 e posteriormente para a seleção 

Sub21 (M:49%; F:49%). 

Adicionalmente, observa-se que quanto mais avançada for a categoria inicial de convocatória, maior é a 

percentagem de atletas convocados para as categorias posteriores.  

 



Será que os/as internacionais jovens voltam a sê-lo nos seniores? 
 

 

 
 

e-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 11 (2), 131-142.  (2015). ISSN 1885 – 7019 
136 

 

Discussão 
O objetivo do estudo foi analisar a progressão de andebolistas de elite, de uma forma longitudinal, desde 

as idades mais jovens até à seleção sénior. De uma forma geral, os resultados revelam que menos de um 

terço dos atletas masculinos e femininos que participaram pelo menos uma vez nas seleções Sub17 foi 

novamente convocado para a seleção sénior. Considerando que a carreira desportiva de um jovem 

talento deve processar-se a longo prazo (Côté, & Hay, 2002; Malina, 2010), os resultados encontrados 

parecem exprimir que os atletas que iniciam o percurso nas seleções nacionais jovens não são 

necessariamente aqueles que são convocados para a seleção sénior. Os resultados encontrados são 

semelhantes aos reportados por outros estudos efetuados noutras modalidades desportivas coletivas, 

apesar da investigação neste âmbito ainda ser escassa, principalmente no desporto feminino (Vayens, 

Gullich, Warr, & Philippaerts, 2009). 

A este respeito, Barreiros, Côté, e Fonseca (2012) constataram que um envolvimento precoce em 

competições internacionais durante as fases iniciais de desenvolvimento não é um pré-requisito de 

sucesso, principalmente nas modalidades coletivas e no masculino. Os autores efetuaram o seu estudo 

no futebol, no voleibol, na natação e no judo,  concluindo que apenas um terço dos atletas internacionais 

pré juniores voltou a ser convocado para os seniores. Ainda nesta investigação os autores analisaram, no 

voleibol, atletas masculinos e femininos e concluíram que as amostras apresentavam resultados 

ligeiramente diferentes (22 por cento das atletas voltou a ser convocada para competir nos seniores e 56 

por cento dos atletas masculinos pré-juniores voltaram a ser convocados para os seniores).  

Os resultados encontrados são diferentes do presente estudo, uma vez que as percentagens de 

andebolistas que participaram nas seleções jovens e novamente na seleção sénior são semelhantes entre 

géneros. No entanto, tendo em conta as diferentes realidades em Portugal do andebol feminino (i.e., 

amador) e masculino (i.e., existem alguns clubes e atletas profissionais), seria de esperar resultados 

diferentes na duração da carreira desportiva nas seleções nacionais entre os dois géneros. Previa-se, 

nomeadamente que existissem percentagens mais elevadas no número de atletas masculinos 

convocados para as seleções jovens e para os seniores, tendo em conta a literatura e o facto de, em 

Portugal, tal como em diversos outros países o desporto masculino ter mais recursos materiais e 

financeiros (clubes e federação), mais treinadores, maior número de treinadores qualificados e maior 

número de praticantes (FAP, 2011).  

É possível encontrar na literatura algumas explicações para a existência de uma percentagem baixa de 

reaproveitamento dos jovens talentos em diversas modalidades desportivas. Por exemplo, um dos 

factores mais referidos como responsável pela descontinuidade do processo de desenvolvimento de 

jovens talentos nos desportos coletivos é o facto da seleção dos atletas, nos clubes, nas seleções 

regionais e nas seleções nacionais numa fase inicial (Sub17) ser efetuada tendo em conta apenas, ou 

principalmente, a aptidão física e o sucesso na competição (Buñuel, et al., 2006; Helsen, Hodges, Van 

Winckel, & Starkes, 2000; Ibáñez, et al., 2010; Milanese, Piscitelli, Lampis, & Zancanaro, 2011; Mohamed, 

et al., 2009; Vila, et al., 2012). 

De facto, nas modalidades desportivas em que as capacidades condicionais como a força e a velocidade 

são fatores decisivos para o sucesso na competição, a escolha dos atletas apenas pela sua aptidão física 

e características antropométricas em idades jovens pode não ser adequada, uma vez que estas 

capacidades são claramente influenciadas pelo desenvolvimento maturacional e altamente variável entre 

indivíduos (Malina, 2004). Parecendo ser claro que muitos dos atletas que são inicialmente convocados 
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para as seleções nacionais são substituídos por outros numa fase posterior, a literatura aponta para que 

uma das explicações possa ser a de que estes últimos sejam atletas que têm o seu desenvolvimento 

maturacional mais tardio. O facto de as convocatórias serem baseadas na performance faz com que, em 

idades jovens, muitos destes atletas não sejam inicialmente identificados; ou seja, os atletas com um 

desenvolvimento maturacional mais precoce têm vantagem sobre os seus pares. 

Neste âmbito, resultaram algumas evidências no presente estudo que poderão acrescentar informação 

relevante para a compreensão do processo de desenvolvimento de talentos nos desportos coletivos. Por 

exemplo, verificou-se que a percentagem de atletas que participaram na categoria Sub17 e novamente 

nos Sub19 é elevada tanto nos rapazes como, e principalmente, nas raparigas, não parecendo existir, no 

geral, uma renovação de atletas entre as etapas. Por outro lado na transição entre a categoria Sub19 e a 

categoria Sub21 estas percentagens diminuem consideravelmente, ou seja, aproximadamente 60 por 

cento dos atletas, e 80 por cento das atletas selecionadas para as seleções no período final e/ou posterior 

a todo o processo de desenvolvimento maturacional, na categoria Sub19, não foram convocados para 

participar uma única vez na equipa sénior. Se o factor de erro decorresse apenas do desenvolvimento 

maturacional dos/das atletas, não haveria razão para que nestas etapas a percentagem de atletas 

convocados/as numa fase e outra fosse mais baixa comparativamente à das fases anteriores. De facto, 

se o desenvolvimento maturacional de um jovem termina em média por volta dos 18 anos e nas raparigas 

geralmente dois anos antes (Malina, 2004), então a razão apresentada pela maioria dos autores, neste 

âmbito de análise, relativamente às questões da vantagem maturacional não parece conseguir explicar de 

forma abrangente os nossos resultados. Na categoria Sub21, apesar dos valores aumentarem, as 

percentagens de atletas convocados nestas categorias são ainda consideravelmente diminutas; metade 

dos atletas e cerca de 60 por cento das atletas convocados para esta categoria não participaram uma 

única vez no escalão sénior. Mesmo tendo em consideração a óbvia diminuição de atletas convocados 

para competir na equipa sénior, seria expectável que a percentagem de atletas que participaram nas 

categorias Sub19 e Sub21 e novamente nos seniores fosse mais elevada. 

Ainda a este propósito, haverá igualmente que considerar o facto de, no contexto do andebol em Portugal, 

o número de atletas inscritos diminuir na transição da categoria Sub19 para a Sub21 (FAP, 2011). Esta 

constatação requer uma investigação mais aprofundada, mas o abandono precoce da modalidade, 

principalmente no feminino, pode explicar a percentagem baixa de atletas convocados nestas etapas 

finais e a necessidade de substituição dos atletas inicialmente convocados. 

Para além dos possíveis erros nos indicadores de rendimento na convocatória dos jovens durante a fase 

de desenvolvimento maturacional já referidos, há estudos que indicam que o tempo de prática é outra 

variável a ter em conta e que possivelmente pode ajudar a explicar os resultados. Por exemplo, Buñuel, et 

al. (2006), reportaram que menos de 1 por cento dos basquetebolistas masculinos convocados para o 

escalão de cadetes foram igualmente convocados para os seniores. Já Ibáñez, et al. (2010) ao 

investigarem 320 atletas que participaram no campeonato espanhol em diferentes escalões etários, 

concluíram igualmente que apenas uma pequena percentagem de basquetebolistas espanhóis 

reconhecidos como talentos (sub16) conseguiu alcançar a excelência enquanto adultos e que esta 

evolução foi semelhante para rapazes e raparigas. Na sua investigação, estes autores sublinharam, 

ainda, a existência de uma ruptura de continuidade entre os atletas masculinos convocados para os 

sub16 e posteriormente para os seniores e no feminino na passagem dos sub18 para os seniores. Estes 

autores afirmaram, por um lado, que o sucesso na competição nestas idades jovens pode ser explicado 
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pelo maior tempo de prática dos atletas, ou seja, pelo facto de determinados atletas terem iniciado a 

prática desportiva especializada em idades mais baixas que os seus pares.  

No entanto, neste âmbito, alguns estudos ressalvam que atletas com pouco tempo de prática formal na 

modalidade específica conseguem alcançar níveis de excelência equivalentes aos atletas selecionados 

numa etapa inicial da sua carreira desportiva (Baker, Côté, & Deakin, 2007; Oldenziel, Gagné, & Gulbin, 

2004; Tucker, & Collins, 2012; Vayens, et al., 2009). Estas investigações permitem compreender porque é 

que a percentagem de atletas substituídos por outros nas idades mais avançadas do processo de seleção 

é elevada, o que de certa forma contrasta com o modelo proposto por Ericsson, Krampe, e Tesch-Romer 

(1993). Com efeito, quando os autores referidos estudaram as atividades diárias de músicos de diferentes 

níveis de aptidão, concluíram que a excelência é alcançada pela prática e não por um potencial ou 

características inatas, tendo defendido que a expertise resulta de, pelo menos, 10 anos ou 

aproximadamente 10 mil horas de prática deliberada. Esta teoria foi já testada em vários domínios e 

diversos desportos (ver Barreiros, Côté, & Fonseca, 2013b) e muitos estudos revelaram que muitos dos 

atletas de maior sucesso e nível de rendimento acumularam ao longo da sua carreira significativamente 

mais horas de prática que os restantes (Baker, Côté, & Abemethy, 2003; Ward, Hodges, Starkes, & 

Williams, 2007). O presente estudo não permite afirmar que os atletas de elite não completam o total de 

horas de prática deliberada sugerido pelo modelo anterior; no entanto, parece difícil que um atleta que 

integre as seleções nacionais após os 18-19 anos de idade cumpra todos requisitos definidos pelos 

autores. Aliás, nesta perspetiva, diversos autores revelam que os atletas de elite raramente completam as 

10000 horas de treino antes de atingirem o alto rendimento (Baker, 2003). Por exemplo, enquanto 

Oldenziel, Gagné, e Gulbin (2004) destacaram que 28 por cento dos atletas de elite australianos por eles 

estudados por atingiram o alto rendimento após praticarem a sua modalidade desportiva apenas durante 

quatro anos, Helsen, Starkes, e Hodges (1998) reportaram que atletas que atingiram resultados 

desportivos de excelência na luta livre, no hóquei em patins e no futebol, acumularam apenas cerca de 

6000, 4000 e 5000 horas de treino, respectivamente. 

Por outro lado, a literatura refere que uma quantidade muito elevada de prática formal em idades muitos 

jovens pode traduzir-se em consequências negativas como o abandono da modalidade, não sendo 

necessariamente aquele o único caminho para a excelência no desporto (Baker, 2003; Figueiredo, 

Gonçalves, Silva, & Malina, 2009; Matthys, Vaeyens, Coelho, & Silva; Lenoir, & Philippaerts, 2012; Wall, & 

Côté, 2007). É aliás indicado como um caminho importante para alcançar o sucesso, a prática de várias 

modalidades desportivas na fase inicial da carreira desportiva. Diversos autores revelam que atletas de 

diversas modalidades desportivas que alcançaram o alto rendimento não se especializam muito cedo, 

apontando assim que a especialização precoce não parece ser um pré-requisito para o sucesso (Carlson, 

1997; Côté, Baker, & Abernethy, 2003; Hill, 1993; Hill, MacConnell, Forster, & Moore, 2002; Leite, Baker, 

& Sampaio, 2009; Vayens, et al., 2009). 

A tentativa de explicação do diminuto aproveitamento dos atletas convocados para as seleções nacionais 

jovens, debruça-se ainda na possibilidade de existirem gerações que concedem mais jogadores à seleção 

sénior que outras, podendo portanto haver gerações de atletas sem as mesmas oportunidades de 

convocatória para a seleção sénior (Buñuel, et al., 2006; Ibáñez, et al., 2010). Se houver gerações cujos 

atletas permaneçam mais tempo na seleção nacional sénior, a entrada de atletas mais jovens será 

obviamente mais difícil. Este facto pode inclusive traduzir-se num abandono precoce da modalidade por 

parte dos atletas mais jovens que veem o seu percurso no desporto de elite terminado precocemente 
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relativamente às suas expectativas e consequentemente haverá a necessidade de os substituir nas 

etapas posteriores. Esta fundamentação pode ajudar a explicar alguns dos resultados obtidos no presente 

estudo, apesar deste ter abrangido a totalidade de atletas convocados e, portanto, não permitir verificar se 

todas as gerações tiveram comportamentos iguais relativamente à progressão nas seleções nacionais  

dos/das andebolistas analisados.  

Independentemente porém das eventuais explicações para a sua ocorrência, em nossa opinião, seria 

importante que os resultados encontrados originassem uma reflexão profunda sobre os programas de 

desenvolvimento dos andebolistas de elite portugueses. De facto, foi evidente que não só há um baixo 

aproveitamento na equipa sénior dos/das atletas convocados/as inicialmente para as seleções jovens 

(Sub17), como cerca de metade dos atletas e quase dois terços das atletas convocadas para a categoria 

Sub21 não participaram uma única vez na categoria sénior.  

Em síntese, os resultados revelam uma descontinuidade no processo de seleção para as diversas 

categorias das equipas nacionais dos andebolistas portugueses, suscitando-se portanto a questão sobre 

o modo como os programas de detecção e desenvolvimento de talentos adoptados pela Federação de 

Andebol de Portugal nas últimas décadas não conseguiram assegurar que a maioria dos/das atletas 

convocados/as inicialmente para competir nas seleções jovens fosse reaproveitada na seleção sénior. A 

este propósito, parece ser determinante que estudos desta natureza analisem os resultados numa 

perspetiva ecológica, considerando-os sempre à luz do contexto cultural e contextual da modalidade 

desportiva (Barreiros, Côté, & Fonseca, 2013a; Lidor, Arnon, Maayan, Gershon, & Côté, 2014). 

Adicionalmente, parece ser evidente que existem diversos caminhos para alcançar o alto rendimento nos 

desportos coletivos, sendo por isso mesmo importante que as oportunidades de desenvolvimento dos/das 

atletas jovens devam ser oferecidas pelos clubes, associações e federações e os progressos destes/as, 

monitorizados continuamente, antes de qualquer processo de seleção ou eliminação. Mais, seria 

fundamental que, após as fases iniciais de seleção, esse processo fosse reavaliado, no sentido de 

diminuir as vantagens/ desvantagens maturacionais, assumindo-se que o planeamento da carreira 

desportiva de um jovem talento seja, por um lado, programado a longo prazo e por outro, continuamente 

avaliado e adaptado ao seu contexto social, cultural e educativo.   
 

Conclusões 
Os resultados do presente estudo permitem concluir que muitos dos/das atletas convocados/as para as 

seleções nas idades de formação não são aqueles/as que são convocados/as para a seleção sénior. Por 

um lado menos de um terço dos/as atletas que participaram na categoria de Sub17 foram novamente 

convocados para a equipa sénior; por outro, cerca de metade dos atletas e quase dois terços das atletas 

convocados/as para a categoria Su21 participaram uma única vez na seleção sénior.  

Em concordância com a literatura disponível neste domínio do conhecimento parece poder concluir-se 

que o sucesso nas modalidades coletivas em idades jovens aparenta contribuir apenas para uma 

pequena parte da explicação do sucesso no desporto de elite. 
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ABSTRACT: 
We aim to compare the prevalence of the relative age effect (RAE) - year and quarter 

of birth – in several generations simultaneously and in independent cohorts. The 

sample included 502 athletes (287 men; 215 women), who competed in the national 

teams between the 1986/87 and 2010/11 seasons. The sample was divided into 

eight cohorts of each gender. The initial analysis demonstrated a significant RAE 

(quarter and year of birth) in both genders. The final analysis demonstrated that in 

the male sample the RAE does not exist in the birth quarter in any cohort, and in the 

birth year it only exists in some cohorts for both genders. Furthermore, we found a 

significant RAE in the senior category, at least in one cohort in both genders.  

 

Key Words: Relative age effect, handball, cohorts, elite athletes, youth. 
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1. Introduction 
A variable that has consistently been reported as decisive in the development of 

young athletes’ careers is the relative age effect (RAE) – the age difference between 

individuals grouped for a particular purpose or task. There have been references to 

this by Freyman in the education field since 1965 and in sports literature since 1985 

(Barnsley, Thompson & Barnsley). Most studies report a significant RAE in the youth 

teams of the national and/or regional selections: in other words, there is an over-

representation of athletes born in the first quarters of the year and in the even years 

within age-grouped cohorts typically used in sport (Hollings, Hume, & Hopkins, 

2014). In this context we have to consider that most studies not only use samples 

relating to male athletes, but they also represent several generations simultaneously 

as well (Delorme, Boiché &, Raspaud, 2009; Veldhuizen, Wade, Cairney, Hay, & 

Faught, 2014). However, research begins to reveal that the patterns within 

generations can vary, meaning that there are certain factors that might appear as 

determinants when several generations are studied at the same time, but are not that 

important when specific generations are analysed (Karcher, Ahmaidi, & Buchheit, 

2014). Additionally, there are even fewer studies that attempt to identify, in this 

process, gender differences. From our point of view this seems to be very important 

because the research conducted in this field on female athletes demonstrates not 

only specific results but also different conclusions for the same sports. There are 

studies that do not report a RAE in gymnastics, dance, football, team handball, and 

basketball (Lidor, Arnon, Maayan, Gershon &, Côté, 2013). Moreover, in the last five 

years other studies report a significant RAE in young female athletes, including 

basketball, football, team handball, and volleyball (Aguilar, García, Marín, & Romero, 

2012; Delorme, Boiché, & Raspaud, 2010b; Romann, & Fuchslocher, 2013; Schorer, 

Baker, Busch, Wiihelm &, Past, 2009; Till, Cobley, Wattie, O’Hara, Cooke, & 

Chapman, 2010). 

In summary, many studies since 1985 report a strong relationship between the month 

and the year of birth and the number of athletes registered in a national league or 

selected for national teams. These studies show that, particularly in high-impact 

sports and to a limited degree, greater muscle mass and weight, characteristics of 

post-pubertal stage, or an older age, are critical to achieve the best performance. In 

both genders, in various sports federations, the results of these studies have served 

as a point of analysis, discussion, and research for many important programs for 
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identifying and developing young talents. But what if by studying different generations 

we do not verify the same results reported in literature? Despite the extensive 

research in the area of the RAE and in team handball, it seems that studying both 

genders simultaneously and comparing different cohorts concerning the several 

generations under study could contribute significantly to the advancement of the 

understanding of the development of the careers of young elite athletes in team 

sports. Therefore, we aim to analyse, in both genders, if the prevalence of the RAE 

(year and month of birth) in athletes selected for the different categories of the 

national teams is similar when we study several generations simultaneously or as 

independent cohorts. 

 
2. Methods 
All necessary data was accessed with the authorization of the Portuguese Handball 

Federation. The sample comprised 502 athletes, 287 men and 215 women, born 

between 1970 and 1985, all of whom competed at least once on national teams 

between 1986/87 and 2010/11 seasons. The sample was divided taking into account 

the two year age group criteria used by the International Handball Federation for the 

international championships of the young national teams (also used by the national 

Federations). The competition groups are organized by groups of athletes born in two 

consecutive years. Both at international or national levels, the athletes born during 

the even years are always the oldest of the groups and they remain in the same 

category for two years. Therefore, the sports career of the athletes was divided into 

four categories as shown in Table 1. 

 
Table 1. Limits of ages by categories (M: 287 and W: 215) 

 

 

 

 

 

 

The sample was divided into eight cohorts (C) of each gender as shown in Tables 2a 

and 2b. 
 

 U17 U19 U21 Senior 
Men ≤17 18-19 20-21 ≥22 
Women ≤16 17-18 19-20 ≥21 
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Table 2a. Distribution of the eight cohorts in the four categories (men) 
(n = 287) 

Cohort U17 U19 U21 Senior 
n (%) n(%) n(%) n(%) 

C1 (n=27) 14(52) 16(59) 15(56) 10(37) 
C2 (n=24) 9(38) 21(88) 16(67) 15(63) 
C3 (n=34) 16(47) 27(79) 24(71) 12(35) 
C4 (n=40) 27(68) 25(63) 18(45) 14(35) 
C5 (n=34) 9(27) 27(79) 19(56) 14(41) 
C6 (n=37) 29(78) 28(76) 19(51) 14(38) 
C7 (n=38) 16(42) 26(68) 18(47) 7(18) 
C8 (n=53) 40(76) 27(51) 24(45) 9(17) 

 
 
 
Table 2b. Distribution of the eight cohorts in the four categories (women) (n= 215) 

Cohort U17 U19 U21 Senior 
n (%) n(%) n(%) n(%) 

C1 (n=23) 6(26) 22(96) 11(48) 5(22) 
C2 (n=26) 14(54) 21(81) 17(65) 6(23) 
C3 (n=28) 23(82) 20(71) 8(29) 4(14) 
C4 (n=30) 21(70) 26(87) 23(77) 11(37) 
C5 (n=26) 15(58) 23(89) 17(65) 7(27) 
C6 (n=28) 12(43) 24(86) 8(29) 2(7) 
C7 (n=32) 24(75) 23(72) 17(53) 12(38) 
C8 (n=22) 16(73) 18(82) 8(36) 3(14) 

 

To test the RAE, the months of birth of the athletes were recoded in fourth quarters 

(Q): most sports define the age groups from the 1st of January. Hence, the quarters 

were organized as follows: First Quarter (Q1): January to March; Second Quarter 

(Q2): April to June; Third Quarter (Q3): July to September; Fourth Quarter (Q4): 

October to December (Cobley, Baker, Wattie, & McKenna, 2009; Mujika, Vaeyens, 

Matthys, Santisteband, Goiriena, & Philippaerts, 2009). Chi-square analyses were 

conducted to test for differences in quartile and year distributions among the overall 

sample and the same analyses were conducted within cohorts. 

 

3. RESULTS  
3.1 Analysis performed to all cohorts simultaneously 
3.1.1 Analysis by year and quarter of birth  
Results allow us to perceive that, of the 502 athletes analysed, there are significantly 

more athletes born in a particular year: the majority of male athletes were born in 

even years (M: 64%) and most women athletes were born in odd years (W: 59%)(see 

Table 3). Furthermore, it is possible to observe that the majority of the athletes were 
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born in the first two quarters of the year (M: Q1 and Q2 total of 65%; W: T1eT2 = 

59%). 

 
Table 3. Athletes selected by year and quarter of birth (men and women). * 
Significant ≤ (p 0,005). 

  Men (n=287)  Women (n= 215) 
Year of 

birth 
Even year 64% X2 (1) = 22.861; 

p= 0.000 
 41% X2 (1) = 7.074; 

p= 0.008 Odd Year 36%  59% 

Quarter 
of birth 

Q1 33% 
X2(3) = 26.045, 

p= 0.000 

 23% 
X2(3) = 10.098, 

p= 0.018 
Q2 35%  39% 
Q3 20%  23% 
Q4 12%  15% 

 
3.1.2 Analysis by year and quarter of birth in each category of the national 
teams 
The analysis performed to the years of births in each category demonstrates, once 

again, opposite results between genders, as can be seen in Figure 1. In all 

categories of the youth teams, selected male athletes were born mostly in even 

years, and these differences were always significant (U17: X2 (14)= 57,313; p=0,000; 

U19: X2 (14)= 34,853; p=0,002; U21: X2(14)= 35,529; p=0,001). Contrariwise the 

women selected in each category were born mostly in odd years, and these 

differences are only significant in the U17 and U21 categories (U17: X2(15)= 28,145; 

p=0,021; U21: X2(14)= 40,862; p=0,000). 

 
Fig 1. Athletes distribution by year of birth and by category (men and women).  
 

Similarly, we found gender differences in the analysis performed on the birth quartiles 

in each category. In male athletes significant differences were found in all categories 

except one (senior) (U17: X2 (3)= 23,250; p=0,000; U19: X2(3)= 20,401; p=0,000; 
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U21: X2(3)= 11,680; p=0,009). In female athletes we found significant differences in 

only two categories (U17: X2 (3) = 15.595, p= 0.001; U19: X2(3) = 10.096, p= 0.018). 

Differences between the percentages of athletes born in each quarter can be 

analysed in Figures 2a to 3b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2a . Distribution of male players’ 
birth quartiles, in U17 category. Fig. 2b. Distribution of male players’ 

birth quartiles, in U19 category. 

Fig. 2c. Distribution of male players’ 
birth quartiles, in U21 category. 

Fig. 3a. Distribution of female players’ 
birth quartiles in U17 category.  

Fig. 3b. Distribution of female players’ 
birth quartiles in U19 category.  



	   7	  

 
3.2 Analysis to each cohort 
3.2.1 Analysis by year of birth for cohorts 
In male athletes there is no significant RAE in birth quarter. Furthermore the 

prevalence of a significant RAE in the year of birth only exists in a few cohorts, as 

can be seen in Table 4.  

 
Table 4. Athletes distribution of athlete’s by year and quarter of birth, and by cohorts (men 
and women). * Significant ≤ (p 0,005). 

  Year of Birth   Quarter of birth 

Cohorts 
Even 
year  

Odd 
year Sig. * 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Sig. * 

(%) (%)  (%) (%) (%) (%) 

Male 
(n=285) 

C3 71 29 X2 (1) = 5,765; 
p=0,016 

 - - - - - 

C7  92 8 X2(1) = 26,947; 
p=0,000 

 - - - - - 

C8  64 36 X2 (1) = 4,245; 
p=0,039 

 - - - - - 

Women 
(n=215) 

C4 - - -  7 40 33 20 X2 (3) = 7,867; 
p=0,049 

C5 23 77 X2 (1) = 7,538; 
p=0,006 

 8 50 19 23 X2 (3) = 10,0; 
p=0,019 

C8 - - -  23 50 9 18 X2 (3) = 8,182; 
p=0,042 

 
 
3.2.2 Analysis by year of birth, by cohort and by category of the national teams 
As we can see in Table 5, the analysis performed in each category demonstrated 

that only a few cohorts reported a significant RAE in athlete birth years. In these 

cohorts the tendency is maintained, i.e., there are more male athletes born in even 

years and more women athletes born in odd years. In the female sample there are 

two exceptions: one in the U21 category where we observed that all female athletes 

of Cohort 6 (n=8) were born in even years, and the same result was found in women 

in Cohort 8 (n=3) in the senior category. 
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Table 5. Athletes distribution in each category, by birth year and by 
cohorts (men and women). * Significant ≤ (p 0,005). 
 

   Year of Birth  

Categories/ 
Cohorts 

Even year Odd year Sig. * (%) (%) 

M
al

e 
(n

=2
85

) 

U17 
C3 94 6 X2(1) = 12.250, p= 0.000 
C5  100  
C7 81 19 X2 (1) = 6.250, p = 0.012 

U19 
C7 100   
C8 78 22 X2 (1) = 8,333; p=0,004 

U21 
C3 79 21 X2(1) = 8,167; p=0,004 
C7 100   
C8 79 21 X2 (1) = 8,167; p=0,004 

Senior 
C1 90 10 X2 (1) = 6.4, p= 0.011 
C4 100   

W
om

en
 (n

=2
15

) U17 C5 20 80 X2(1) = 5.400, p= 0.02 

U19 
C5 22 78 X2 (1) = 7,348; p=0,007 
C6 100   
C7 6 94 X2 (1) = 13,235; p=0,000 

U21 C8 13 88 X2 (1) =4,5; p=0,034 

Senior C8 100   

 
 

Regarding the analysis performed on the birth quarter, we found a significant RAE 

only in one cohort, and only in a few categories, as seen in Table 6. 

 
Table 6. Athlete’s distribution, in each category, by birth quarter and by 
cohorts (men and women).* Significant ≤ (p 0,005). 

   Quarter of birth 

Categories/ 
Cohorts 

Q1 Q2 Q3 Q4 Sig. * (%) (%) (%) (%) 
Male 

(n=285) 
U19 C2 48 28 8 16 X2 (3) = 9,080; p=0,028 

Senior C2 40 47 7 7 X2 (3) = 8,2; p = 0,042 

Women 
(n=215) 

U17 C5 7 60 20 13 X2(3) = 10,333; p=0,016 

U19 C4 8 42 35 15 X2 (3) = 8,154; p=0,043 
 
 
4. GENERAL DISCUSSION 
The prevalence of the relative age effect (RAE) is not identical between genders and 

is not similar whether we analyse whole cohorts simultaneously or separately. The 
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overall results demonstrate that: i) the prevalence of RAE on the year of birth of the 

athletes is opposite between genders; these results are corroborated only in a few 

cohorts. ii) There is a significant RAE in the quarter of birth in both genders (i.e., 

there are more athletes born in the first and second quarter of the year). These 

outcomes are not corroborated in any cohort (male samples), and in the female 

athletes only one cohort had the same result. iii) In the male athletes we verified a 

significant prevalence of RAE, both in the year as well as in the quarter of birth, in 

every categories analysed, except for the senior category. The analyses performed 

by cohort demonstrated that in at least one cohort there is also RAE in the senior 

category. iv) In the female athletes the results show a RAE in only two categories, 

both in the year and well as in the quarter of birth; the same outcomes were obtained 

only in a few cohorts.  

The results obtained by the analysis to the whole sample in male athletes were 

similar to those reported by studies performed in several sports, including: rugby 

(male and female) (Till et al., 2010); basketball (male and female) (Delorme & 

Raspaud, 2009; Leite, Borges, Santos, & Sampaio, 2013); football (men) (Costa, 

Garganta, Greco, Mesquita, & Seabra, 2010; Delorme, Boiché, & Raspaud, 2010a; 

Gil et al., 2014; Mujika, et al., 2009); football (male and female) (Helsen, Hodges, 

Van Winckel, & Starkes, 2000; Helsen, Van Winckel, & Williams, 2005; Vincent, & 

Glamser, 2006); baseball (male) (Thompson, Barnsley, & Stebelsky, 1991); ice 

hockey (male) (Addona, & Yates, 2010; Baker, & Logan, 2007; Sherar, Baxter-Jones, 

Faulkner, & Russell, 2007); swimming (male and female) (Costa, Marques, Blonde, 

Ferreira, & Marino, 2013); and athletics (male and female) (Hollings et al., 2014). In 

team handball there have also been studies conducted on male athletes that 

analysed the prevalence of RAE in the year of birth. For example, in 2013 Schorer, 

Wattie, and Baker reported a clear effect of consecutive years in the development of 

the talent selection system of team handball in Germany. The same results were 

found by Baker, Schorer, Cobley, Brautigam, and Büsch (2009) and by Sánchez-

Rodríguez, Large, Sampedro, and Rivilla-García, (2013): namely, the studies 

reported an effect relative to the percentage of athletes born in even or odd years in 

the different national teams studied (German and Spain, respectively). Conversely, 

some studies conducted in male handball did not report an RAE relative to the 

quarter of birth of the selected athletes for the national teams (Lidor, Côte, Arnon, 

Zeev, & Cohen-Maoz, 2010; Nakata, & Sakamoto, 2011). In these cases, the authors 
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pointed out the low competitive level (national championship Israel and Japan) and 

the very small number of the analysed sample as factors that may have caused of 

these results. 

Likewise, the results obtained in the whole female sample were similar to those 

reported by Schorer et al., (2009b), but only when they studied the RAE in the female 

German regional selection (12-15 years). These authors also stated a significant 

RAE in the subsequent ages (15-17 years and 18-20 years), with a larger number of 

female athletes born in the first quarter of the year, and they did not find a significant 

RAE in the senior national team, as confirmed in this study.  

Still, the analysis undertaken to the whole sample of the years of birth also reported 

similar results to other studies. Aguilar et al., (2012) studied 1049 women handball 

players who competed in the World Championships (senior in 2009 and junior and 

youth in 2010), in order to relate their date of birth and their level competition with the 

year of birth (odd and even years). As in our study, the authors found no statistically 

significant difference in the senior category. However, in the other categories 

significant differences were found between athletes born in the even and odd years: 

namely, there were more athletes born in the odd years. Similar results were found 

by Schorer et al., (2013), who reported an effect of the year of birth in the national 

teams of 12-16 year and 16-18 year olds. 

The most plausible explanation, for the presence of a RAE, advanced by all authors 

is that the processes of identification and selection of elite players in team sports are 

targeted on the physical abilities of the young athletes rather than on their technical 

skills. Naturally, the older athletes are more mature (Malina, 2009) and therefore 

have a performance advantage in sports such as team handball, compared to their 

younger peers (Meylan, Oliver, & Hughes, 2010; Milanese, Piscitelli, Lampis, & 

Zancanaro, 2011; Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000). In team sports, where, as 

discussed above, physical and cognitive abilities are crucial to performance, if the 

structural organization of youth competition is based exclusively on victory and not on 

long-term development (Mujika et al., 2009; Musch &, Grondin, 2001), the athletes 

with earlier maturation: i) will always be chosen for the key game positions, in the 

clubs and youth national teams; ii) will have accumulated more playing time over the 

years of their sport formation; and iii) are likely to be "hired" for the best teams where 

they will have access to more qualified coaches, equipment, more training time, and 
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better medical care. All of these factors will lead to a higher probability of being 

selected for the senior level and remain in the sport at the highest level. 

Furthermore, the organization of the competitions by the Federations and in 

particular, by the International Handball Federation, in two consecutive year groups 

puts more emphasis on the physical characteristics and on immediate performance 

of the athletes in the national teams (Aguilar et al., 2012; Helsen, Baker, Michiels, 

Van Winckel, & Williams, 2005). These guidelines translate into a similar organization 

of the national teams: that is, these are constituted by groups of athletes born in two 

consecutive years, and this criterion remains the same throughout the athlete’s 

career development. In both international and national teams the athletes born in the 

even years are always the oldest in the group.  

Finally, some authors suggest that these results could be explained by the fact that in 

both clubs the regional and national team athletes are precociously exposed to high 

levels of competition. The conception of the programs for the development of the 

athletes’ sports careers is based on an early specialization path (Barreiros, Côté, & 

Fonseca, 2012; Gonçalves, Silva, Carvalho, & Gonçalves, 2011; Malina, 2010). 

Although in this study it was not possible to objectively justify all the results, and we 

also recognise that the analysis by cohort and by category considerably reduces the 

number of athletes studied, we demonstrated that the patterns within each cohort 

vary. The factors presented above do not explain all of our results, meaning that the 

study of the variables that seems to be determinant in the identification and selection 

process for the elite athletes in team sports should consider specific cohorts and take 

into account the national context, as well as the social, cultural, economic, and sports 

constraints of the sport modality (Barreiroset al., 2012; Lidor, et al., 2013). 

Nevertheless, there are some conclusions that can be made considering the context 

of Portuguese handball. Looking at it wide-range way, the men’s National 

Championship is not yet at the level of competition of other countries where this 

modality is more developed (e.g., Germany, Spain). However, it presents a good 

level, reflecting some excellent results of our youth men’s national teams in recent 

years (e.g., 2nd place in the 2010 European Championship U21, 5th place in the 2013 

European Championship U21, and 9th place in the 2011 World Championship U21).  

Furthermore, the female National Championship is not professional and the 

competition level is low. Also, it appears that the number of athletes selected for the 

senior national team is clearly small in most cohorts, which, given the context of 
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women’s sports in Portugal, could mean that the range of athletes from which the 

national coaches can select is scarce. Also, the reality is that a great number of 

athletes do not remain in competition for a long time after the senior level (FAP, 

2012), which could explain why in this study there were cohorts with only two athletes 

selected to compete on the senior team, meaning that the selection falls on the same 

athletes regardless of the cohort or their quarter/year of birth. The presence or 

absence of the athletes in women’s Portuguese elite handball seems to be more 

dependent on the sociocultural, motivational, economic, and individual factors of the 

athletes rather than on the organization of the national sports system. This will 

probably be an important factor in the understanding of the obtained results when 

compared with investigations carried out in professional leagues and with a much 

higher competitive level, like Germany and Spain (Aguilar, et al., 2012; Schorer et al., 

2013). 

 

Practical implications and conclusion 

In summary, the overall results seem to show that RAE depends on the generation 

and gender studied: therefore, the study of one unique cohort or several cohorts at 

the same time does not seem to reveal objective information about this variable. 

In all analyses performed on both genders in each cohort there is always at least one 

that has very different or even contrary values to those reported in the first group of 

results, where the outcomes are similar to the studies reviewed. It would be very 

interesting to know the variables that justify such differences in the results, obtained 

between the cohorts. For example, studying a specific cohort, of both genders, 

contextualized to a cultural, social, and sport conjuncture could add important and 

decisive information for the understanding and planning of the whole development 

process of the career of young elite athletes in team sport.  
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Abstract 

Our study aims to analyse the perception of elite handball players, belonging to 

generations with different levels of success, on: i) how they characterize their most important 

club and national team coach; ii) how they characterize their preferential coach in the different 

stages of their sports career (Bloom, 1985). 

Fourteen athletes were interviewed based on the interview protocol of Gould, Dieffenbach 

and Moffett (2002). 

 In the specialization years, the most successful athletes reported that they had one coach 

in the club, and at the same time a national team coach, that permanently marked their sports 

career and their personality. 

All athletes reported that detailed knowledge about the sport was the most important 

characteristic of their most important club and national team coaches, throughout the 

specialization years in addition to a strong insistence on perfection. According to the perception 

of the most successful athletes, their reference coaches taught directly and indirectly (caring, 

paying attention, shaping the personality) and also emphasized expectations, hard work, 
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discipline and the attitude that hard work pays off. In addition, both club and national team 

coaches devoted their time to the planning of individualized training programs, particularly in the 

specializations years. 

 

Keywords: talent development, coach, handball, youth, elite athletes.  

 

 

Introduction 

Assessing the effectiveness of the talent development programs is a deeply complex task 

because there is a diversified group of factors that can contribute to accomplishing excellence in 

sport (Baker, Côté, & Abernethy, 2003; Côté & Hay, 2002; Gould et al., 2002; Gould, Lauer, 

Rolo, Jannes, & Pennisi, 2008). These factors are identified (e.g. psychological, anthropometric, 

physical fitness, the coach's role, the significant others); however, their level of importance in 

each phase of the athletes’ careers is still very difficult to understand. 

Furthermore, the conception of effective, short and long term talent development 

programs is deeply hampered by national and international political, social and economic context. 

These findings have led to the growth of qualitative studies that aim to find the variables 

that at each step contribute to the development of the athletes who have achieved excellence in 

their sports (Raga, Jiménez, Molina, Leite, & Lorenzo, 2012).  

From the classic study developed by Bloom (1985) in different areas, there is evidence 

that talented individuals do not reach an exceptional level of performance for themselves. 

The role and tasks performed by the coaches and the parents seem to be critical, and their 

importance differs in each stage of their career. These findings were subsequently corroborated 

by several studies that reported that the most important components in the development of the 
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sports career of an elite athlete are the learning context (the type of opportunities and the 

possibility to acquire a quality instruction) and the social relationships (parents, coaches and 

peers) to which he is exposed (e.g. Allen & Hodge, 2006; Gurland & Grolnick, 2005; Ullrich-

French & Smith, 2006; Vazou, Ntoumanis & Duda, 2005). Thus, in the studies reviewed, the 

coach plays a decisive role in every athlete's development stages (Abbott & Collins, 2004; 

Elferink-Gemser, Visscher, Lemmink, & Mulder, 2004; Gomes & Cruz, 2006, 2010; Keegan, 

Harwood, Spray, & Lavalle, 2014; Morris, 2000; Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000; 

Williams & Hodges, 2005; Williams & Reilly, 2000). 

It varies, however, how the elite athletes of different sports characterize their ideal coach, 

and/or the one that marked their sports career. In this regard, one of the most respected studies in 

this field, Gould et al. (2002), investigated the psychological characteristics and the development 

of Olympic athletes through interviews with 10 American medallists, and their significant others 

(e.g. coaches, parents, tutors). 

The authors concluded that several individuals and institutions influence the 

psychological development of athletes including themselves, persons not linked to sports and 

people connected to the sport and the sport process. In particular, the coach and the family were 

identified as key factors in its development. 

This influence proceeded directly through teaching and indirectly by involving unplanned 

and unintentional situations that contributed to the development of different psychological 

characteristics. 

Specifically, athletes state that the most significant coaches in their careers were 

competent, devoted part of their time to planning individualized training programs, and provided 

individual attention and support (Gould et al., 2008). Furthermore, these coaches motivated them 

through emphasizing their expectations and behaviour patterns by promoting discipline, hard 
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work and the attitude that training pays off. They are also the same coaches that balance rigour 

with encouragement and unconditional support to the athlete (Keegan, Harwood, Spray, & 

Lavallee, 2014; Salmela & Moraes, 2003). 

With regard to research in this field and taking into account the aforementioned studies, it 

seems interesting to understand the distinction of the importance that the club and national team 

coaches have in the sports careers of a team sport athlete. Will there be differences in the 

perception of athletes about the importance and characteristics of these two types of coaches 

whose intervention is highly decisive in the sports career of an elite athlete? 

Conjointly, the studies focus on the analysis of the coach who marked the career of the 

athletes, comparing those who have achieved success with athletes who have achieved less 

success, not taking into account the difference between the type of coach or the team's 

performance level or generation where they are integrated (e.g. Baker, Côté, & Deakin, 2006; 

Barreiros, Côté, & Fonseca, 2013; Ford & Williams, 2012). 

Thus, and in addition to the type of coaches, it seems important to consider research based 

on the characteristics of the sport discipline, once it seems possible that in team sports, athletes 

adopt strategies to succeed not only individually but also according to their teammates’ 

performance (Christensen, Laursen, & Sorensen, 2011; Gomes & Cruz, 2010). The cohesion, 

team spirit, and the principle that achieving a common goal has priority over the individual 

ambitions, are aspects highly engrained in young people in team sports and can influence how the 

factors that impact athletic performance interact in the different phases of their sports career. In 

this regard, Macnamara, Button, and Collins (2010) recently interviewed 24 elite-level athletes in 

team and individual sports and music, about their experience on their way to excellence in their 

fields. The authors concluded, for example, that a judo athlete relies on the sports structure to 

track his progress as he advances through the different belts levels. This outcome diverged with 
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his other sport at the time, rugby, whose results were greatly influenced by the team’s 

performance. 

In summary, it seems relevant to compare the sports career of elite athletes with different 

levels of success in the elite years (Bloom, 1985), trying to see if there were common factors that 

led to the fact that some athletes reached levels of excellence and others didn’t. Based on this 

question, our purpose is to understand the perception of athletes belonging to generations of 

higher and lower success, about: i) the characteristics of the club and national teams; and ii) if 

these characteristics are similar in the different stages of their sports development. 

 

 

Methodology 

Sample 

Fourteen athletes participated in the study, eight women and six men belonging to a 

generation of greater success (men=4; women=4) and a to generation of lower success (men=2; 

women=4). 

Given the purposes of this study, in the most successful generations (generations with a 

high percentage of athletes called to participate in youth national teams and again to the national 

team) were considered the athletes with more international appearances in the national selection. 

In the generations’ lower success (generations with a low percentage of athletes called to 

participate in the youth national teams and again to the national team) athletes with more 

international presence in the youth national teams and less than five international attendances in 

the senior team until the 2010/2011 season were considered. 

 

Instruments and procedures 
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For this study, data were collected through a semi-structured interview and in an open 

response, developed upon the interview protocol of Gould et al. (2002). 

The interview guide consists of: a) general questions about the athlete's career and about the 

characteristics of coaches (e.g. the beginning of sport participation, the support received from 

parents, coaches, friends, etc.); b) the development of these characteristics for each phase of the 

sports career defined by Bloom (1985): the early years, middle years and the final years. 

In all of the interviews, the confidentiality and anonymity of the data was ensured. 

Specifically, all of the names of athletes, coaches, clubs and cities have been changed to letters 

(e.g., X, Y,...). The interviews were recorded with the athletes’ formal authorization, which took 

place in private locations and were made by the same researcher. All of the interviews lasted 40 

to 90 minutes. 

 

Data analysis  

The interviews were transcribed verbatim, and the data collected was subjected to a 

content analysis that was done in three stages: 1) with the resort to NVivo 10, the collected 

information was organized and divided according to the stages proposed by Bloom (1985); 2) 

data interpretation was performed according to the literature (Allen & Hodge, 2006; Barreiros et 

al., 2013; Gould et al, 2002; Gublin, Oldenziel, Weissensteiner, & Gagné, 2010; Keegan et al., 

2014) deductively and inductively, which allowed the construction of an organized system of 

general categories, general dimensions, themes and sub-themes for each phase of the athletes’ 

career; 3) finally, as a criterion for inclusion of a response in a category or theme, the requirement 

of agreement from the three experts who belong to the panel of researchers of this study has been 

defined. 
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Results  

From the deductive-inductive analysis performed in order to meet the objectives of this 

study emerged two categories: a) the national teams’ coaches, and b) the club coaches. 

In order to demonstrate the similarities and differences in the perception of athletes from 

two generations (generation of greater success: GS; and the generation of lower success: GLS), 

about the importance that these coaches have had in the development of their sports careers, the 

categories are represented in Figures 1 (male) and 2 (female). Each figure represents the results 

for each gender by stage of development (Bloom, 1985). 

 

Figure 1. Outlook of elite handball male players on the importance of club (C.C.) and 
national teams coaches (N.T.C.) to their sports career (Generation of greater success, 
lower success generation).  



	   8	  

 

 

 

Several specific themes referred to in the interviewees were organized into two broad 

dimensions: i) the importance of teaching and, ii) the impact of success/failure. The dimension 

"importance of teaching" was subdivided into four themes (knowing how to teach, having 

individual plans, be a mentor and demonstrating specific knowledge). Concerning the second 

dimension, the results were presented in a single theme about the experiences in the competition. 

Throughout the text, the themes will be presented in detail and, in most cases, a quote that 

Figure 2. Outlook of elite handball female players on the importance of club (C.C.) and 
national teams coaches (N.T.C.) to their sports career (Generation of greater success, 
lower success generation). 
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represents that content will be chosen. 

 

Early years - Stage 1 

Several factors were perceived as important in each analysed stage. However, there is a 

clear perception that both national and club coaches have a higher importance in the intermediate 

stage. 

In this stage, some athletes (n=3 - GS-M:1; GLS-M:1, F:1) explained how their national 

team coaches emphasized hard work and discipline. The athlete said: "I enjoyed a lot working 

with coach X. A lot. The coach Y was more smiling... And I liked better the profile of coach X, 

more rigorous, more serious, to work. (...) I really enjoyed working with her. "(GLS3F). 

Similarly almost all of the athletes (n = 12 - GS-F 3, F: 3; GLS-M: 2, F: 4) reported a 

great esteem and respect for their coaches in the early years; this was the second most-valued 

characteristic. An athlete said: "We have created a very strong bond, not just me but the entire 

team, because he was a master who liked us very much, did a lot for us, was a very humble 

person also, and we have created a very great empathy. And without him, looking back, many of 

the initial knowledge (...) were due to many training sessions we did at the time (GS1M). 

 

There was still one athlete of the generation of greater success that refers to one coach 

selection that emphasized her expectations. The athlete said: "I had a Coach (in the national team) 

that marked me a lot (...). She must have seen something in me that I did not know existed. She 

spoke to my parents, and she said to them, "she can really go further, if you let her come to the 

city X to study and for the club Y (...), it could become a serious case "(GS4F). 

 

As can be seen in Figure 1, all athletes reported that their club coaches emphasized the 
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teaching of the sport specific abilities; this is the most highlighted characteristic by the 

interviewees at this stage. Two athletes of the most successful group also highlighted this 

characteristic about one national team coach. One athlete says: "(...) they began to do individual 

work with me. While the team was training all together, they put me apart, and I always thought I 

was grounded, (...) but now realize that they wanted the best for me. 

 

Intermediate or specialization years – stage 2 

Regarding the second stage of development of the athlete's sports career, the analysis of 

the importance of the coach reveals their perception of their national and club coaches. In the 

male group, there were differences only with regard to the club coaches, particularly in the most 

successful athletes. In the women's group, we found significant differences in the discourse of the 

athletes of the different generations in both categories. 

Male athletes of both generations and female athletes of the generation of greater success 

(n = 10 - GS-M: 4, F: 4; GLS-M: 2) were unanimous in considering that his national coach 

emphasized their personality and that their success was determined by that change. 

This same factor has been mentioned by the most successful athletes regarding at least 

one of their club coaches (n=8 - GS-M: 4, F: 4). For example, an athlete said, "I could not have 

been the player that I became, I would not have come this far, if it wasn’t for them (national team 

and club coach) and I would not have been the person I am today if they hadn’t marked my 

personality at the time " (GS4F). 

 

Also all male athletes and the female athletes of the generation of greater success (n = 10-

GS-M: 4, F: 4; GLS-M: 2) were unanimous in considering that the national team coach was 

critical to their teaching process and progress in the sport. For example, an athlete said: "(...) with 
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his tactical knowledge, (...) he made every adversary seem easy. And the level of training 

sessions changed my opinion on what was done in Portugal. Defence and attack training sessions, 

he came with new ideas, things that I just was not used to. And he helped me to grow a lot 

(GLS2M). 

This theme was also identified in the speech of the athletes with regard to at least one club 

coach (n=10 - GS-M:4, F:4; GLS-M:2). Two athletes reported, "At the time (...) he was the senior 

coach and (I) already worked with him, and also with the coach X, were the two who worked 

longer with me. At the time they were the two who marked me more, and those who helped me to 

further develop my skills." (GS3M). Still another athlete said regarding this issue: "(...) I felt a lot 

of support by the coach at the time (X) that showed interest in teaching me.” (GS1M). 

 

Hard work and the demands imposed by the club and national coaches were continuously 

referenced and although this exigency was the same for all athletes, all athletes, in this case, 

referred to it including two athletes of the lower success generating (n=12- GS-M: 4, F:4; GLS-

M:2, F:2). One athlete said: "(...) our national coach (...) always treated us equally, always made 

us work hard and it helped us a lot. Hard work helped us succeed.” (GS1F). Yet another athlete 

"For the first time I was called to the national team, (...) the coach X was very hard, really hard, 

and I loved it. I loved it. (...) I loved that rigor (...)” (GLS2F). 

This same factor was also mentioned by the athletes of the most successful generation 

about their club coaches (n=8 - GS-M: 4, F:4). One athlete said: "It was a long time, between 

ages 16 and 21... These are years that mark us a lot. I was lazy and both the coach of the club, as 

well as the national team coach, were shouting to me a lot. And it worked well. The more they 

shouted at me, the better I was. In a sport like team handball, the ability to react under pressure is 

very important" (GS4F). 
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Coaches (club and national team) guided the athletes and emphasized expectations and 

behaviour patterns. This reference to the national team coach is made again for all male athletes 

(GS e GLS) and female athletes (n=10 - GS-M:4, F:4; GLS-M:2). For example, an athlete says: 

"To him (the coach selection) was also a big reason for wanting to be better and he also showed 

me that I could be better" (GS3F). For this purpose, an athlete said, "I think it was a very 

important factor that he was our coach in the youngest national team, it was not only a coach who 

knew about handball, he was a coach who knew how to guide athletes" (GS4M). Regarding the 

club coaches, many athletes also made this reference (n=8 - GS-M:4, F:3; GLS-M:1). 

 

According to several interviewed athletes, the coaches dispense individualized time with 

the athlete (n=10 - GS-M:4, F:4; GLS-M:2). One athlete says: "And he (chooser) often went to 

clubs and closely followed our work" (GS4F). 

Also several athletes refer to this factor with regard to at least one club coach (n=8 - GS-

M:4, F:3; GLS-M:1). An athlete commented: "In the second year, I was fortunate to meet that 

coach who stayed coaching me long after the training. I think my level was lower than the level 

of the other athletes and through these individual workouts and this ... I do not know ... how I 

shall explain ... good will or insight by the coach… in the following years I think I achieved the 

best level of my group” (GS4M). 

 

Similarly those athletes report that the fact that the national team coach was very 

competent and capable was critical to their evolution at this stage of their career (n=10 - GS-M:4, 

F:4; GMS-M:2). In this regard, two athletes state: "(...) was a conjugating of several factors (the 

success of their generation) and the fact that he was our coach, at that point, and all the ability he 
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had (...) (GS4F). This subtopic is also referred to by several athletes about one of their club 

coaches (n = 8 - GS-F 4, F: 3; GLS-M: 1). 

 

The national team coaches were respected and esteemed by all (n=10 - GS-M:4, F:4; 

GLS-M:2). An athlete said: "He was a very kind person and super-experienced and had a special 

charisma, easily he got the respect of all the players and it’s not that easy to be respected by a 

group of 18 and 19 years old kids (...). He taught us many things and was a very good counsellor. 

We all enjoyed working with him. (...) Whatever he said we really obey and respected (...) 

(GS1M). Yet another athlete said: “I think he marked our entire generation as a person, and as a 

coach mostly not only in its wisdom that is well known, and was known at the time but as a man, 

as a person, he marked us very much." (GS4M). Also, with regard to the club coaches, several 

athletes made this reference at least once (n=11 - GS-M:3, F:4; GLS-M:2, F:2).   

Female athletes belonging to the generation of more success were also unanimous (n = 4) 

in considering how the national team coach taught the importance of teamwork: “For me (the fact 

that our generation has succeeded) was the national team coach, no doubt (...). Because he 

instilled in us ... not the victories, attention! Winning is always good.... But it was the work, the 

group cohesion; no doubt for me was a secret, the collective. I still apply it today... For me it was 

him, that national team coach marked us all a lot, and that group cohesion, that inner strength…” 

(GS2F). Yet another athlete said, "the coach inspired us to believe that if we do not work, we 

harm our colleagues; that was very important" (GS1F). 

 

Similarly, the athletes mentioned above (n = 4) explain how the national team coach 

motivated them. One athlete said: "The coach X has a strong personality that manages to transmit 

that as well, to athletes. As a coach, we knew that the work we did in the national team did not 
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end there, it was a job that had to continue at the club. And he knew exactly how to convey this 

to us, how to motivate us.” (GS4F). 

 

Several athletes (n=5 - GLS-M: 2, GS-F:3) report that at least one club coach instilled in 

them the love for training and for handball. Two athletes comment: “more than the efficiency in 

the games was the love for training that he instilled in me. Often before practice or according to 

his availability, we went to his house to see German league games. See how the athletes do, and 

reacted ... instilled in me this much love to improve, improve, improve, and the love to train.” 

(GLS1M). Another athlete said: "... Above all they taught me (club and national coach) not to 

give up and believe that with hard work, sooner or later, I could become who I am today” 

(GS3F).   

 

On the other hand, there are factors perceived only by the athletes of the generations less 

successful with regard to club and national team coaches:  

Male athletes (n = 2) refer to this factor. One of the athletes said: "Coach X was more 

playful, more human in the sense of realizing that we were kids, we had many defects and that 

little by little we were trying to improve” (GLS2M). 

All athletes (F: GLS; n=4) mentioned that the coaches they had on the national teams 

were important. One athlete says: "(...) when I went to the national team, the coaches were 

tireless" (GLS1F). All athletes mentioned this factor in relation to coaches at the club. Two 

athletes commented, "I liked all, I learned a lot from all" (GLS3F). "(...) was the coach I had 

more years. So I think that influenced me, because I always had proximity with him" (GLS4F). 

An athlete also said that the support of the club coaches was very important during this 

phase of her sports career, she said, "relationship ... she (Coach X) was a great support, even 
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when I had personal problems and difficult moments she was there. This was not only in 

handball; even today (...)." (GLS1F) . 

 

Elite years – stage 3 

Finally in the final years of their career (Bloom, 1985), athletes perceive their coaches 

differently compared to the previous phases and, in the case of women, the differences are 

substantial. 

 

All athletes, both male and female generations of greater success and the male athletes 

from the generation of less success (n=10), indicated the competence of at least one of their 

coaches as one of the most important characteristics in this stage. Furthermore, they mentioned 

that the fact that they won national and international titles with these coaches was decisive and 

very remarkable to their career. An athlete said: (...) I separate the fact of having won 

championships with him, from what he helped me as an athlete to overcome. Because I look at 

myself as an athlete before he arrived, and look at me as an athlete after he arrived (...) and I 

think I am now much more competent, much more prepared for everything.” (GS4M). 

 

There are still some athletes who reported that the coaches have shown confidence in 

them and that that was very important at this stage (n=5 – GS-M:3; GLS-M:2). There is even an 

athlete (GS) which states that the coach was decisive for his psychological development. The 

athlete said: "(...) that confidence he shows in an athlete. (...) He trusted me, believed that I was 

able to be decisive and demonstrated strength in him and passed that strength to me. He gave me 

the psychological strength, the resistance I needed (...)” (GS4M). 
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Finally, several athletes report that at least one coach emphasized their expectations 

regarding their skills. An athlete commented: "(...) He was my coach when I got to the national 

team (...) was my coach when I gave the most competitive jump. I stop to compete as a boy, as a 

junior and step to compete in an international form ... and actually he has had a very big impact” 

(GS2M). 

 

At this stage, none of the athletes of the most successful generations referred to their 

national team coaches. They mentioned the calls to the national team as a pride and a goal, 

referring to the coaches always in a positive way, but did not state that they had marked their 

sports career in this phase. 

 

Discussion 

We analyzed the speech of athletes belonging to generations that have obtained different 

levels of success regarding to their perception about the characteristics of club and national team 

coaches that have influenced their sports career. Athletes have identified several factors as 

important; however, most of these factors vary between the stages. For example, during the initial 

years, the references were based mainly on teaching and the empathy created with the club 

coaches, and there were no significant differences in the discourse of athletes of the different 

generations. On the other hand, in the intermediate years, which are characterized as years of 

specialization, greater dedication and commitment of athletes (Bloom, 1985), coaches occupy a 

more prominent place. 

Effectively, we noticed differences, especially on the speech of the female athletes 

regarding the relevance of their club and national team coaches. On the other hand, in the elite 

years the speech focus of the athletes was solely on the club coaches. The fact that athletes 
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belonged to the national team A, failing to achieve relevant results (qualification to the European 

Championship, World or Olympic Games), can in some measure help explain these results. That 

is, despite identifying the influence of the national team coaches as very positive, their influence 

may not have been so remarkable because the teams failed to achieve the objectives that were 

proposed. Effectively, the studies in this area were mostly used as a sample Olympic medalist, or 

athletes with presences at World Championships, which contrasts with the athletes investigated in 

this study, which leads us to say that the conclusions drawn in investigations of this nature should 

be tested in different contexts and cultures (Van Rossum, 2001). Most athletes state that the 

moments at which they achieved titles (national and international) in the clubs were the most 

memorable moments and reported always to the coach who was leading the team in those periods 

with high recognition and esteem. 

In addition to this feature, the demonstration of confidence by the coach was one of the 

factors that were only reported by the athletes at this stage. However, as in stage one, there isn’t a 

significant difference between generations, in the perceptions of the most important 

characteristics of the coaches that marked the interviewed athletes. It is also interesting to note 

that the aspects related to instruction, to the expectations and to the recognition of the 

competence of the coaches, are again referred to by most athletes, as it had been in the previous 

two stages. Effectively, the coaches’ teach directly (guiding, teaching psychological skills) and 

indirectly (caring, paying attention, shaping the personality) affected them. There is also an 

emphasis on expectations, hard work, discipline and attitude that hard work pays off (Gould et 

al., 2008).  In fact, a recent study in Australian elite athletes (673 athletes from 34 sports), Gublin 

et al. (2010) demonstrated that at least two thirds of the athletes indicated that the training was 

critical and influential of their talent in all levels of competition and career stages. The results 

also revealed that, as they advance through the phases of competition, the perception of the 
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athletes on the importance of the coach is higher. In addition, the coach's ability to motivate and 

encourage are very important characteristics in an intermediate stage (junior and early senior 

competition). 

Also another of the conclusions reported, which is also supported by our study, that 

during the intermediate and senior phases of the athletes’ sports career, the detailed knowledge 

about sport seems to be the most important characteristic of their coaches, in addition to a strong 

insistence on perfection. Also, in relation to the specialization years, our results showed that the 

most successful generations, male and female, recognized that at least one club coach and at the 

same time one national team coach definitively marked their sports career. 

We observed only two factors reported solely by the female athletes, as a decisive factor 

in the national team coach: i) promote the importance of teamwork; ii) the reference to the 

motivation for training. Although in this study these characteristics appear only in the female 

athletes from the generation of greater success for the national team coach, this aspect is widely 

reported in the literature, i.e. the fact that the coaches have provided encouragement and 

unconditional support, encouraging their athletes through motivational techniques and challenges 

(Allen & Hodge, 2006; Keegan et al., 2009; Potrac, Jones, & Armour, 2002; Ullrich-French & 

Smith, 2006; Vazou et al., 2005). In all of the other categories, both successful generations 

reported similar feelings. 

 

Despite these results corroborating the previous findings by other investigations, recently 

Brustad (2011) revealed that one of the most overlooked aspects in the design of talent 

development systems involves the role played by coaches in shaping the motivational 

orientations of young athletes. These coaches clearly determine substantial changes in the career 

development of athletes and help them to determine the expectations and achievement standards 
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they can accomplish (Gould et al., 2008), depending on which career phase they are in (Bloom, 

1985). To make this possible and as mentioned by many of the interviewed athletes and in this 

case considering that they practice a team sport, the best coaches devote time to planning 

individualized training programs, providing individual attention and meeting the needs of the 

individual. 

Note that the female athletes of the generation of lower success also demonstrated the 

same perception of the importance of their coaches but only about the national team coach,  

i.e., the athletes credit the hard work, the exigency and the fact that they were respected and 

esteemed by all as a remarkable factor in their career. According to several authors, none of this 

can be achieved if the coach does not fulfil the expectations of the athletes initially; this is the 

first step to earning their respect. In their study involving 12 Olympic medalists, Jowet and 

Cockerill (2003) analysed the nature and significance of the context of the relationship between 

athlete-coach on three interpersonal constructs (proximity, complementarity and co-orientation). 

The authors revealed that successful athletes emphasize the importance of common feelings of 

closeness and respect for their coaches as being essential for any high levels achievement in 

athletic performance. The results of this study indicate that these feelings of closeness that 

include feelings of trust, respect, guidance, and the sharing of common goals were highlighted by 

the athletes as highly important contributions to achieving success. Almost all of the athletes 

interviewed in this study also report these factors during the three stages of their sports career 

development. In addition to proximity, the leadership of a group is reported to be decisive for the 

evolution of the athlete. For Abraham, Collins and Martindale (2006), in a study conducted on 16 

elite coaches about the decision-making process, with the aim of proposing a new schematic 

model, this was one of the roles that were evidenced in experienced coaches, i.e. the development 

of leadership skills in a team work and in a group of players. This was the most referred to aspect 
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by everyone, either with regard to a national team coach or a club coach. 

In the study by Gould et al. (2002) all of the interviewees mentioned the importance of a 

good coach-athlete relationship, particularly during the intermediate years and the elite phase of 

their sport career. This good relationship was characterized as mutual trust, confidence in the 

abilities of each other, good communication (especially good listening skills), and a sense of 

cooperation and mutual aid. 

Male athletes from the generation of a lower success identified these same categories but 

only for the national team coach. Concerning this aspect, it seems important to remember that 

these athletes took a path that was similar to that of his colleagues from another generation; that 

is, when young, they obtained a similar success in the national teams. What differed was the fact 

that they have not been able to transition to the national senior team, at least continuously. It is, 

therefore, natural that these results regarding the importance of national team coaches in a sports 

career are identical it seemed to us that the fundamental difference may be on their path in the 

clubs, where we identify two factors not mentioned by these athletes: i) had not had the success 

he had if he (the coach) had not lined my personality at that point; ii) he encourage hard work and 

exigency. It is clear, therefore, that the coach that marked the athletes of the most successful 

generations was exigent, disciplinarian, fostered hard work and especially changed their 

personality. Apparently athletes from the other generations had coaches that marked them, who 

they liked and who they recognized as competent, but on one hand, it didn’t coincided have at the 

same time a club and a national team coach that marked them or it didn’t happen at this age 

(intermediate years). 

The female athletes from the generation of a lower success also report two factors not 

distinguished by their colleagues from the generation of greater success in respect to their 

national team and club coaches: i) support and attention and ii) general importance of coaches. 
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In this regard, Holt and Dunn (2004) studied 34 players (20 international Canadians and 

14 young British professionals) and six professional coaches of English football, with the aim of 

identifying and analysing the psychosocial skills among young players in order to present a 

consistent theory about the factors that influence success in football. The authors found four 

psychosocial skills that have proved central to the success of young elite athletes: i) the discipline 

(e.g. the dedication to the sport and the ability to make sacrifices); ii) the commitment (e.g. 

motivation and planning career goals); iii) the resilience (e.g. the ability to deal with obstacles); 

and iv) social support (e.g. the ability to use emotional support, informational and real).  

One of the interesting findings of this study indicates that the coaches are not cited as a 

source of emotional support (which was provided by the parents). Similar results are also 

reported by other studies such as Rosenfeld, Richman, and Hardy (1989) that in a study with 

school-aged U.S. athletes, it was found that emotional support was provided by friends and 

parents and the technical information by coaches and team colleagues. 

Recently, Wolfenden and Hunt (2005) report similar results in a qualitative study with 

three young tennis elite players, his parents and two coaches. The authors aimed to investigate the 

perception of talent development in tennis and identified six categories associated with the 

influence of adults (emotional support, real support, informational support, sacrifices, pressure 

and relationship with the coaches). The authors reported that both parents and athletes are 

required enormous sacrifices that parents seem to ensure the most significant roles in the 

emotional and real support of the athlete but are also perceived as a source of pressure when 

involved too much in the competition. Once again the coach's role was focused on his ability to 

provide technical guidance. 

In summary, all athletes from the generation of greater success clearly distinguished 

during their middle years, a coach at the club and in the national teams as essential for their 
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success. This fact also happened to one athlete from the lower success generation.  

They refer to the other coaches they had during all initial stages (early years and middle 

years) positively and with great esteem but recognize, and are very specific, that their importance 

does not compare to those who they identify as crucial in the radical change of their expectations 

and their goals as handball athletes. 

 

 

Conclusion and Practical applications 

From the data obtained in this study, we can draw an interesting practical guidance not 

only for the formation of coaches, but also for the guidance of directors and parents in seeking 

the most qualified coaches. Namely, those coaches who have the skills and personality 

characteristics identified by elite athletes as essential to the maximum development of their 

abilities in the different stages of his career. 

According to the National Program of Coaches Formation (NPCF), the skills required to 

guide athletes in the different stages of their sporting career are defined. However, our results 

may help to clarify some structural axes of formation of the coaches; for example, we noticed that 

in the early years, all athletes reported that not only empathy but also knowing how to teach the 

specific contents of the game in an integrated way were important factors. Therefore, it is 

suggested as a way to enhance what is already defined by the NPCF, that general formation (e.g. 

sports didactics) be addressed in an integrated manner, i.e., relating from an early stage the 

general contents with the specific contents of the modality. To make this possible, these modules 

should be addressed by experienced coaches who have a theoretical knowledge of all course 

contents. 

On the other hand, athletes during their specialization phase reported that the coaches that 
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had marked them were highly competent and had a detailed knowledge of the sport; that is, once 

again, knowing how to teach is perceived as a key competence. Furthermore they, not only spend 

time planning individualized instruction, but were also perfectionists and demanded that same 

perfection in all training tasks. 

These results are very interesting in our opinion to the Federations directors and club 

officials, not only in order to bet on hiring coaches with this profile, or in the formation of their 

coaches, but also in order to create suitable conditions for them to carry out a work of this nature. 

Obviously, these results should be analyzed, taking into account the cultural and social 

context of the Portuguese handball and it seems important that local, regional and national 

organizations be proactive in the education of managers and coaches so that they enhance the 

qualities of each athlete according to their individual needs and depending on the career stage 

they are in. 
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Abstract 
The main objective of this study was to compare the influence of parents, 

siblings and friends on the sports career of elite athletes, of a team sport, who 

during the early stages of their sports career had similar success rates but with 

different levels of success at the senior level. We interviewed 14 athletes 

belonging to a more successful generation (MSG) (M=4-F=4) and to a less 

successful generation (LSG) (M=2-F=4). The results reveal that the influence of 

these variables varies according to the stages of the athlete’s career 

development (Bloom, 1985). Specifically: i) in the early years family is 

mentioned as decisive to facilitate sports practice and in the middle years as a 

source of enormous emotional support for the athletes of the MSG; ii) parents 

were seen as a source of pressure by the majority of the female athletes of the 

LSG, while all the other athletes mentioned that parents put success/failure into 

perspective during the early and middle years; iii) the siblings, were decisive as 

a source of support, mainly in the middle years; iv) all the athletes mentioned 

that their teammates were a source of unconditional support and a motivating 

factor to continue practising the sport. 

 

Keywords: significant others, elite athletes, team sport, handball, talent 

development. 
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1. Introduction 

Young elite athletes participation in sports is marked by the interaction 

between individual factors (e.g. maturation, time spent deliberately practising 

the sport, physical and psychological characteristics, chronological age), 

participation constraints (e.g. family, friends, sports facilities, coaches' 

competence, cultural and social importance of the sport, local and national 

sports policies), and the task (the conditional and coordinative skills which 

characterise the technical and tactical abilities which the athletes have to 

perform) (Baker et al., 2012; Côté & Hay, 2002; Gould et al., 2002; Gould et al., 

2008). The way these factors interact determines the success or failure of an 

athlete, and the ineffectiveness of talent development programmes is related to 

the fact that we do not know exactly how and to what extent these factors 

influence an individual in the different stages of his/her sports career 

(Christensen et al., 2011; Durand-Bush & Salmela, 2002; Gagné, 2010; Raga et 

al., 2012; Williams & Hodges, 2005).  

Regarding the research in this domain it is important to remember the 

classic study developed by Bloom (1985) with talented individuals in different 

areas on the basis of which it was proposed that these individuals do not reach 

an exceptional level of performance single-handedly. This means that the role 

and tasks performed by the coach/teacher and by the parents are decisive and 

their importance depends on the career stage where the individual is. These 

conclusions have been subsequently corroborated by several studies which 

have highlighted that the most important components of the development of an 

elite athlete's sports career seem to be the learning environment to which 

he/she is exposed to (e.g. the type of opportunities and the possibility of having 

a good education) and the social relations (e.g. parents, coaches and peers) 

which affect young athletes during their sports experience (e.g. Allen & Hodge, 

2006; Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud, & Cury, 2002; Brustad, 1993, 1996; 

Fredricks & Eccles, 2005; Gurland & Grolnick, 2005; Ntoumanis & Duda, 2005; 

Pereira, Faro, Stotlar, & Fonseca, 2014; Ullrich-French & Smith, 2006). Within 

this framework Gould et al. (2002) interviewed 10 Olympic athletes, their 

coaches and also a parent, guardian or significant other and researched into 
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their psychological characteristics and development. The authors concluded 

that the psychological development of athletes is influenced by several people 

and institutions, including themselves, people outside of sport, people involved 

in sport, the sports process, and the coach and family were factors seen as 

fundamental to the development of the athletes. 

  On the one hand, in the last 40 years, parents support is mentioned as 

a decisive factor to develop excellence (e.g. Baker et al. 2003; Barreiros et al. 

2013; Bloom, 1985; Côté, 1999; Gould et al. 2006, 2008; Gublin et al., 2010); 

on the other hand, it is also seen as a potential negative factor (Brustad, 2011; 

Fraser-Thomas, Côté & Deakin, 2008b; Harwood & Knight, 2009a; 2009b; 

Lauer, Gould, Roman, & Pierce, 2010; Salmela & Moraes, 2003) if it is linked to 

inappropriate behaviour inside and outside of training sessions and, 

consequently, as a source of pressure and anxiety (Barreiros et al., 2013a). 

Therefore, we verified that the influence of parents is a very complex factor of 

influence on the development of excellence and, thus, it is necessary to deepen 

our knowledge in this area. This need seems to be yet more determinant if we 

take into account the different social, cultural and sports backgrounds of those 

who were studied up to now in the literature (Brustad, 1996).  

Aside from the influence of parents, many authors have also been trying 

to understand the importance of siblings in the sports careers of elite athletes, 

since they are also essential to understand family dynamics and the consequent 

development of any individual (Hopwood, Farrow, MacMahon, & Baker, 2015). 

The relationship between siblings is described as the most long-lasting one and, 

possibly, the strongest one throughout the individual's life and so researchers 

have also been trying to understand the depth of its influence on the sports 

careers of elite athletes (Conger & Kramer, 2010). 

The importance of this relationship between siblings in sports and in the 

development process of the sports careers of elite athletes is still little known 

(Blazo, Carson, Czech, & Dees, 2014), and the reviewed studies sometimes 

reveal contradictory results and so further study is required (Côté, 1999; Davids 

& Meyer, 2008; Hopwood et al., 2015; Morgan & Giacobbi, 2006). This fact is 

even clearer since these are complex relationships which are marked by 
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several social aspects: I) the status or power relationship, or the hierarchy and 

power within the family; ii) the relationship of proximity, help and unconditional 

support; iii) conflict and iv) rivalry, characterised by tense, opposing and 

competitive relationships (Blazo et al., 2014; Furman & Buhrmester, 1985; 

Gould et al., 2002).  

Therefore we verified that the sports career of elite athletes may be 

significantly influenced by family, although its importance may seem to 

decrease as the athlete grows older. Recent studies have focused on the 

influence of peers during adolescence, showing that peers have a major role in 

the practise of physical activity (Fitzgerald, Fitzgerald, & Ahernem, 2012; 

Keegan, Spray, Harwood, & Lavalee, 2010; Ntoumanis & Vazou, 2005; 

Rottensteiner, Laakso, Pihlja, & Konttinen, 2013; Scanlan, Carpenter, Schmidt, 

Simons, & Keeler, 1993; Vazou et al. 2005, 2006). Literature on the subject 

refers that age moderates the impact of social influences of the significant 

others on the sports career of young athletes (Côté & Hay, 2002; Fredricks & 

Eccles, 2005; Giacobbi, Lynn, Wetherington, Jenkins, Bodenford, & Langley, 

2004; Holt & Dunn, 2004; Jõseaar, Hein, & Hagger, 2011; Morgan & Giacobbi, 

2006). Several studies on different sports show that the motivational climate of 

peers influences individuals on three basic psychological competences 

(competence, autonomy and affinity) and the influence of peers/friends is bigger 

during adolescence (Chan, Lonsdale, & Fung, 2012; Jõseaar et al., 2011; 

Moreno, San Roman, Galiano, Alonso, & Gonzalez-Cutre, 2008).  

 In this context it is therefore possible to see that studies reveal different 

results not only according to the studied social and sports context and gender 

(Bois et al., 2002; Brustad, 1993, 1996) but also the level of the studied athletes 

and the stage of the sports career where they are and so we believe it is 

important to increase the results regarding this matter (Côté, 1999; Davids & 

Meyer, 2008; Dixon, Warner, & Bruening, 2008; Fredrick, Alfeld-Liro, Hruda, 

Eccles, Patrick, & Ryan, 2002; Giacobbi et al., 2004; Gould et al., 2002; 

Greendorfer & Lewko, 1978; Hopwood et al., 2015; Pereira et al., 2014; 

Wolfenden & Holt, 2005). Thus, the main objective of our study was to compare 

the influence of parents, siblings and friends on the sports career of elite 
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athletes who during the early stages of their sports career had a similar success 

rate but with different success rates at the senior level. 

 

 

2. Methodology 

Sample  

This study was carried out with the participation of 14 athletes, eight of 

the female gender and six of the male gender belonging to a more successful 

generation in male (n=4) and female (n=4) handball and belonging to a less 

successful generation (male: n=2; female: n=4). Concerning the objectives of 

this study, in the more successful generations we considered the athletes with 

the largest number of calls up until the 2010/2011 season and in the less 

successful generations we considered the athletes with the largest number of 

calls in the youth national teams and less than 5 calls in the senior national 

team.  

 

Instruments and procedures 

 The data for this study was collected through a semi-structured and 

open-ended interview based on the protocol interview of Gould et al. (2002). 

The interview script is composed of general questions about the athlete's 

career, such as questions on the date the athlete began to practise the sport, 

the support he/she received from parents, siblings and friends. The questions 

focused on the influence of the significant others in each stage of the sports 

career defined by Bloom (1985): the early years, the middle years and the late 

years.  

 Confidentiality and data anonymity were assured in all interviews, 

specifically the names of all athletes, coaches, clubs and cities were replaced 

by letters (e.g., X, Y,…). Authorisation was granted to record the interviews 

which were conducted in places reserved by the researcher and lasted 40 to 90 

minutes.  

 

Data analysis 
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The interviews were transcribed verbatim and the data collected were 

submitted to a content analysis which was divided into three moments: 1) using 

Nvivo10 the collected information was organised and sorted out according to 

the stages proposed by Bloom (1985); 2) data interpretation was carried out 

according to literature (Allen et al., 2006; Barreiros et al., 2013b; Gould et al., 

2002; Gublin et al., 2010; Keegan et al., 2014) in a deductive and inductive way 

which allowed to devise an organised system of general categories, themes and 

sub-themes for each stage of the sports career of the athletes; 3) finally, it was 

set as a criterion to include an answer in a category or theme that the 

specialists who were part of the panel of researchers of this study had to be in 

agreement. 

 

3. Results 

In order to show the similarities and differences in the perception of the 

athletes of the two generations (more successful generation: MSG and less 

successful generation: LSG) on the importance that parents, siblings and 

friends had in the development of their sports career, the general dimensions 

and themes found are presented in Figures 1 and 2. Each Figure represents the 

obtained results for each gender by stage of development of the athletes 

(Bloom, 1985). 
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Figure 1. Perspectives of elite male handball players on the importance 

of parents, siblings and friends on their sports career (More successful 

generation; Less successful generation).  

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Perspectives of elite female handball players on the importance 

of parents, siblings and friends on their sports career (More successful 

generation; Less successful generation).  

 

Several specific themes mentioned by the interviewees were organised 

in two general dimensions: i) sport and, ii) personal relationships. The 

dimension about “sport” was also subdivided into two themes (teaching and 
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relationship with the sport). Regarding the second dimension the results were 

presented in a single theme about the way significant others provide support for 

the athletes. The themes will be presented in the text in a detailed way and, in 

most cases, a quote will be chosen to represent the content of each theme. 

 

 

3.1. Parents 

A general analysis to the results allowed us to understand that 

differences are only found in a specific theme, and only in the interviewed 

female athletes: they relativized success. The most part of the athletes of the 

more successful male and female generation and the athletes of the less 

successful generation (n=10 – MSG-M:3, F:4; LSG-M:2, F:1) mentioned that in 

all stages parents did not put pressure on them and put success into 

perspective. In this regard a female athlete said: “When I lost a match and 

started to cry, my mother used to tell me: “we can either win or lose a match 

because the ball is round”. I used to get very upset when I lost a game, both in 

Portugal and abroad (…), she always tried to cheer me up, which is what 

mothers do. There were times I said that I had played badly, and they always 

turned things around... they have always encouraged me” (MSG1F). 

 On the other hand the female athletes of the less successful generation 

(n=3) mentioned that parents emphasised success and put pressure on them to 

win (n=3), both in the early years and middle years. An athlete said: “They were 

very emotional... if we played badly, they would lecture me! And so there was a 

large degree of proximity and liveliness in the games. Rivalries... like in all 

amateur sports, there were times it seemed like we were playing in the 

Champions, (…) (MSG4F). 

 

There is also a factor which was perceived as very important during the 

middle years by all athletes except by the female athletes of the less successful 

generation: the fact that parents emphasised the autonomy by facilitating and 

accepting the change to another club and in some cases (n=10 – MSG-M:3, 

F:4; LSG-M:2, F:1) to another city and consequently moving away from the 
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parents' home. A male athlete said: “At that time, the fact of moving to city X, at 

home it was a time of many disappointments, because letting a son move to 

another city alone, I hadn't even finished 12th grade, it seemed like war, a little 

bit harsh in terms of feelings. But they accepted it. Fortunately... (LSG1M). 

 

 Concerning the other factors there were not any relevant differences 

between the generations or between the genders. The most mentioned aspect 

by the majority of the athletes (n=12 – MSG-M:3, F:4; LSG-M:2, F:3) in all 

stages was love and unconditional support. A male athlete refers: “It was very 

important. They (parents) were the most important people! If it wasn't for them I 

wouldn't possibly be where I am today” (MSG4M). In this regard, another athlete 

mentioned that during the elite years he thought about abandoning the sport 

and that his parents were decisive for him to decide what he wanted, with no 

pressure: “they (parents) said (…) if it is what you think is best for you we 

support your decision, there is no problem whatsoever... we will help you in 

everything you need” (LSG1M). 

All athletes (n=14 – MSG-M:4, F:4; LSG-M:2, F:4) also mentioned that in 

the early stage the objectives of the parents were that their children had fun and 

were busy doing something healthy, as a female athlete says: “(...) for my 

parents the most important thing was that we had fun and enjoyed the sport” 

(MSG1F). 

 

Five athletes (MSG-M:2, F:2; LSG-M:1) mentioned having good 

communication patterns as a very important factor in the early stage and in the 

middle stage. A female athlete said: “My family encouraged me a lot, we were 

always talking. (…) and that was very important, my family was a pillar of 

strength to me. The support they gave me, the strength (…) that helped me a 

lot” (MSG1F).  

 

Some parents emphasised positive competences of commitment and 

social responsibility (n=6 - MSG-M:2, F:3; LSG-M:1), mainly in the middle years. 

A male athlete said: “But well, after that I was given support, by my mother, my 
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brother, they were always there for me and they never let me quit. And they 

always told me to follow things through... that I shouldn't leave a club in the 

middle of the season, that I shouldn't leave things half-done, always with a 

sense of responsibility” (LSG2M). 

 

 On the other hand, three (MSG-M:1; LSG-M:1; F:1) athletes mentioned 

that their family were indifferent or did not have any link to sports and so all 

decisions concerning their sports career were made individually. Also, one of 

the female athletes mentioned that her mother thought that the sport was not 

adequate for girls: “My mother was always against it. Always. Always. Because 

she thought that playing handball was for boys. (…) My father supported me. 

But even though they didn't go the matches, they only started going to my 

matches when I was about 16 years old. Why? Because there was a lot of 

pressure from my mother for me to quit playing. My mother wanted me to play 

the piano or the violin, girly things” (LSG2F). 

 

 Some athletes (n=4 - MSG-M:1; LSG-F:3) also mentioned that during 

the middle years parents used to correct them and give them instructions after 

the matches. A male athlete says: “(...) They worried a lot about my stance on 

the playing field (…), they were very judgmental, they were always careful 

because they didn't want me to have a big psychological shock but they were 

very hard on me. (…) Later I would of course think about it, but it had to be 

alone, otherwise I would have to say they were right... and that is a time when 

you don't want to tell your parents they were right” (MSG2M). 

 

3.2 Siblings 

Of the 14 athletes interviewed, 10 had brothers/sisters (MSG-M:3, F:3; 

LSG-2, F:3). Six of them mentioned that their siblings also practised sport 

during the early and middle years of their sports careers (MSG-M:2, F:2; LSG-

M:1, F:1) and also mentioned that the love and support of their siblings was 

very important in the middle years (n= 7 - MSG-M:1, F: 2; LSG-M:1, F:3) but 

mostly in the final years of their sports careers (n=6 MSG-F:3, LSG-M:1, F:2). In 
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this regard a female athlete said: “my family always visited me. In the places 

where I have been, they were always there to see some of my games. (…) My 

sister (…) was always with me in the countries where I have been. We always 

had training camps during pre-season and she always did all the 

reconnaissance work (of the place) (…) She always did that for me, it was really 

good” (MSG1F). 

 

A male athlete mentioned that there was an intense competition between 

him and his older brother and that helped him throughout his sports career: “(...) 

there was always competition, in a football match, in a video game, always. 

(…), a healthy competition, and he has never let me win in anything and, until 

today, in any sport or in a football match with friends, a volleyball match, we 

have to be on opposite sides, we don't play for the same team” (LSG2M). 

Finally a female athlete mentioned that during the middle years her 

brother used to correct her and give her feedback after the matches, she said: 

“Positive and negative. He praised and criticized” (LSG3F). 

 

3.3 Friends 

 Concerning friends there is a relevant difference in only one theme, in the 

transition from middle years to elite years: peer recognition. All the athletes 

(n=14) referred high peer recognition during the middle years. A female athlete 

said: “Everybody, almost everybody and that still happens... they thought I 

was... really good... when I was 15 years old (…), they came to my matches, 

they supported me a lot, and many of them played handball at that time and 

they would said... you're awesome!!!” (MSG2F). However, this fact is only 

identified during the final years by all athletes of the more successful generation 

and one female athlete of the less successful one (n=9: MSG-M:4, F:4; LSG-

M:1).  

 The majority of the athletes mentioned that during the early years and 

middle years friends were a big support, and some of these friends were even 

responsible for them to start playing the sport (n=6 – MSG-M:3, F:1; LSG-M:1, 

F:1) but they clearly stated that during the early years their friends were their 
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schoolmates, while in the middle years their friends were their teammates. A 

male athlete said: “(...) from this point on (middle years), the ones I considered 

my friends were my friends from handball because I used to spend a lot of time 

with my handball mates (…). I was with them at the end of the day, I was with 

them at the weekend, so they became a part of my life and friendships in 

handball became strong obviously“ (MSG4F). Furthermore these friends are 

often mentioned as “family”, mainly by female athletes: “(...) My teammates 

became my “family”. Our relationship grew stronger. So strong that we still 

remain friends” (LSG2F). 

 In the final stage the idea of friendship (while referring to the friends they 

mentioned having in the middle stage) as a relationship which lasts through 

time was common to the speech of the athletes (n=11 – MSG-M:1, F:4; LSG-

M:2, F:4), and in some cases even after the end of the sports career, as an 

athlete points out: “(...) concerning teammates, it was wonderful. As a matter of 

fact, we still remain friends” (LSG3F). 

 

 

4. Discussion of results 

We analysed the speech of athletes belonging to elite generations who 

had success while playing for youth teams but with different success rates at 

the senior level, regarding their perception of the influence of parents, siblings 

and friends on the different stages of their sports career. In general, the athletes 

identified as important several factors regarding each of the significant others, 

but when comparing the generations we verified differences in only one factor in 

the early and middle years. The majority of the female athletes of the less 

successful generation mentioned that their parents worried about their 

performance, put pressure on them to win and sometimes gave them negative 

feedback after the competition. Regarding the other generations, the athletes 

referred that their parents put success into perspective. As a matter of fact 

several authors refer that positive behaviour by parents of elite athletes such as 

neither comparing their children with other athletes nor focusing on results is 

essential to the development of their career (Gould et al., 2008; Keegan et al., 
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2009; Lauer, Gould, Roman, & Pierce, 2010). On the other hand the “pressure” 

felt by young athletes regarding what parents think about competition situations, 

such as losing, winning, making mistakes, not being selected, etc., is 

documented in several sports and is permanently related to feelings such as 

stress, anxiety and burnout (Gould et al., 2008; Lauer et al., 2010).  

 

As mentioned previously we did not find more relevant differences 

between generations or genders. Nevertheless, it seems important to us to refer 

that the aspect most mentioned by the majority of the athletes in all stages was 

the help and unconditional support of their parents. This support seems to have 

a different importance as the athlete grows older and these results corroborate 

the literature which has demonstrated that in early years the support of parents 

is essential and it is characterised as the facilitation of transport to training 

sessions and matches, club registrations and participation in events related to 

the sport, as well as a healthy emotional support where having fun and enjoying 

the sport are the most important objectives of practising a sport (Brustad, 1992, 

1993, 1996; Côté, 1999; Durand-Bush & Salmela, 2002; Gould et al., 2006; 

Gould et al., 2008; Lauer et al., 2010; Wolfenden & Holt, 2005). According to 

Dixon et al. (2008), in a study conducted with female American athletes, 

coaches and parents of several sports on the impact of socialization in the 

ongoing participation of girls in sports, showed that fathers/mothers going to 

matches/competitions, mainly in the middle years, was the factor most 

mentioned by the athletes to explain the support of parents. In our study the 

support of parents was also mentioned by athletes of the more successful 

generations and by the male athletes of the less successful generations as 

decisive during this stage. The athletes characterised the help and emotional 

support, not only as parents going to competitions as mentioned above but also 

by the fact that parents help maintaining the balance between training session, 

rest and school, taking into account the significant increase in the hours of 

weekly training during this stage. Once again, as in the studies reviewed, the 

interviewed athletes perceived that their parents made a great effort for them to 

achieve success in sport (Lauer et al., 2010; Gould et al., 2006). This effort is 
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particularly noted by the athletes that moved to another club and/or city during 

these years. All of them mentioned that the reason for their success was the 

fact that, at this particular moment, their parents facilitated their autonomy, a 

situation which is also mentioned in the literature (Gould et al., 2006; Ross, 

Mallett, & Parkes, 2015; Weiss & Smith, 2002). 

In the late years the support of parents was essentially characterised as 

being an emotional support and dialogue when there were important career 

decisions to be made (Bloom, 1985, Côté, 1999; Durand- Bush et al., 2004; 

Gould et al., 2002). As a matter of fact Sukys, Lisinskiene, and Tilindiene (2015) 

referred that since the early stages of the athletes' sports career, and mainly in 

adolescence, a good communication relationship between parents and children 

is linked to athletes' positive memories regarding emotions, such as confidence, 

problem solving and self-esteem. 

The development and teaching of positive competences of commitment 

and responsibility are widespread in literature regarding one of the aspects 

linked to positive experiences in the parents-children relationship within sports 

(Bloom, 1985; Durand-Bush et al., 2004; Ericsson et al., 1993; Gould, et al., 

2002; Lauer et al., 2010). Some athletes mentioned that this was one of the 

important reasons for the success of their sports career namely to deal with 

stress and anxiety which are common in training and competition. However, the 

influence of parents on young people to make a commitment and to honour it, 

may also be perceived in a negative way if parents enforce the need to honour 

the commitment by giving them ultimate regarding sports. For instance, some 

athletes mentioned that their parents used to say that the participation in the 

sport depended on keeping their school grades up. In the present study, many 

athletes mentioned feeling a positive pressure from their parents regarding 

school, a fact which was explained by Côté (1999) who referred that in all of the 

families interviewed in his research it was clear that school success was more 

important than sport success. Nevertheless, it is important to refer that although 

some athletes felt that this pressure was positive and necessary, since they 

enjoyed the sport so much and they got easily distracted from schoolwork, 

others said that this pressure was excessive and therefore linked to negative 
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emotions. These factors are also mentioned in literature regarding the 

motivation of young elite athletes to practise sports (Gould et al., 2008). 

Our results also showed that a female athlete mentioned that her mother 

thought that the sport she practised was not adequate for girls. Although only 

one female athlete mentioned this fact, we found an explanation in the literature 

for this gender (in)adequacy regarding the sport (Guillet, Sarrazin, Fontayne, 

Brustad, 2006) and indeed this question is often raised by mothers (Dixon et al., 

2008). According to the authors, references to gender inadequacy of a sport 

have a very big impact in the sports participation of female athletes during 

childhood and all the way to adulthood. It is possible that the fact of a mother or 

a father accepting a daughter to become an athlete transcends the opinion of 

other significant people, creating a shield against social pressures and prejudice 

related to gender which quite often lead to abandon the sport (Bois et al., 2002; 

Dixon et al., 2008; Guillet et al., 2006; Morgan & Giacobbi, 2006; Theberge & 

Shahrazad, 2012). 

 

Therefore it is widely accepted that the motivation to practise a sport is 

inextricably linked to the fathers/mothers-children relationship, mainly during the 

early stages of the athlete's sports career (Brustad, 1996), a fact which is also 

corroborated by our study. Apart from this relationship, some articles within this 

framework which have been recently published mention that relationships 

between siblings may have an important influence on the elite athletes' success 

or failure, also mentioning the need for further research  (Côté, 1999; Hopwood 

et al., 2015). In our study 10 of the 14 athletes interviewed have 

brothers/sisters, and the most part mentioned that their help and unconditional 

support, mainly during the years of specialisation, was decisive to their sports 

career, therefore corroborating the existing data in the literature. In spite of 

being scarce, we found some authors who refer that siblings are perceived as 

important sources of emotional support and education during the time involved 

in sport (Bloom, 1985; Davids & Meyer, 2008; Jowett & Cockerill, 2003; 

Wolfenden & Holt, 2005). Furthermore, Hopwood et al. (2015) refer that 

competition between siblings leads to an intrinsic motivation to practise more 
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and in a more efficient way, thus enhancing the athletes' performance. Morgan 

& Giacobbi (2006) also refer that athletes indicate a direct influence from 

siblings during childhood and youth and an indirect influence during 

adolescence.  

However, there are also some authors who refer that relationships 

between siblings are frequently characterised as conflicting and the interactions 

between them in sports and in physical activities may promote feelings of 

rivalry, competition and envy (Blazo et al., 2014; Davis & Meyer, 2008; Trussell, 

2009). None of the athletes of our study mentioned feelings of this kind 

regarding siblings, but there is a female athlete who mentioned that her brother, 

besides supporting her, often criticised her and corrected her at the end of the 

matches. 

 

However, these family relationships are not the only ones which seem to 

influence the development of the athletes' sports careers. In our study we 

verified that there is a male athlete belonging to the more successful generation 

who mentioned that his family did not have any link to the sport and that most of 

the support and help he needed throughout his sports career came from other 

significant people, such as his friends. 

As previously mentioned, family is an important source of influence on 

the practise of physical activity by children, but as children grow older and 

become adolescents, they spend more time with their peers, thus increasing the 

possibility of being influenced by them  (Duncan, Duncan, Strycker, & 

Chaumeton, 2007; Fitzgerald et al., 2012; Teymoori & Shahrazad, 2012). The 

role of friends focus on friendship, co-operation and strengthening the rules and 

values of the group (Keegan et al., 2010), but research within this framework 

has to take into account that as the young athlete's career progresses, this role 

changes (Côté & Hay, 2002). On the other hand the aforementioned roles seem 

to depend on the type of sport practised by the athletes. According to our 

results the athletes make a clear a difference between school friends and 

teammates, pointing out that as time went by and they became adolescents the 

ones they considered as friends started to be their teammates and they were 
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like “family” because of the amount of time they spent together and the interests 

and objectives they had in common. This fact corroborates the study conducted 

by Weiss & Smith (2002) which through a qualitative analysis of young tennis 

players concluded that athletes who shared the same opinions, interests, team 

spirit and conflict resolution skills as their tennis mates, perceived their 

experience in the sport as fun, pleasant and were psychologically more 

committed to the sport. Furthermore, Sukys et al., (2015) concluded that 

adolescents who do not practise any sport are more distant from their peers.  

In this regard, but within a different scope of analysis, Rottensteiner et 

al., (2013) also referred that coaches and teammates seem to be the two 

fundamental groups responsible for influencing athletes to continue practising or 

abandoning the sport. Similar results were found by other authors in different 

sports, such as football (Ullrich-French & Smith, 2006, 2009) or tennis (Weiss & 

Smith, 2002). Therefore, it seems to us that the impact of peer influence may be 

different according to the type and context of the sport practised by young 

people (Jõesaar et al., 2011). 

In addition, our study revealed that athletes who were more successful 

felt highly recognised by peers during the middle years, mainly after being 

select for the national team. This recognition was indicated as a very important 

factor to stay motivated and continue practising the sport. These factors are 

also referred to in some studies which indicate that the higher the positive 

perception of friendship, the more the pleasure and motivation felt by the young 

athlete (Scanlan et al., 1993; Ullrich-French & Smith, 2006). 

 

As provided by current literature (Barreiros, 2012; Bloom, 1985; Dixon et 

al., 2008; Durand-Bush et al., 2004; Ericsson et al., 1993; Jõesaar et al., 2011; 

Keegan et al., 2009), our results have also showed that parents, siblings and 

peers have a very important influence on the sports career of a team sport 

athlete. In this case, the significant difference between generations with 

different success rates was only seen in girls, concerning parents putting 

success into perspective in the early and middle years. Thus, it seems crucial to 

us to deepen our knowledge on the importance of the significant others in the 
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sports career of young athletes of team sports, as well as try to understand the 

connection between them. 

 

4. Conclusion 

The identification of a differentiated pattern of a given factor in a 

generation who had a high level of success, comparing to another group of 

athletes who, at senior level, had a lower success rate seems to us of great 

importance to increase the knowledge on talent development in sport. 

Regarding the studied variables, this research allowed us to identify at least one 

factor which was different among the studied groups, namely in the female 

gender, parents putting success/failure into perspective.  

To sum up when we analyse the evolution of the sports career of young 

elite athletes we verify that parents, siblings and peers are important sources of 

influence, but their level of influence varies according to the level and stages of 

sports development of the athlete. In particular the majority of the athletes 

identifies the significant others (parents, siblings and friends) as a source of big 

emotional support, mainly in the middle years.  
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