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Participantes

Participaram neste estudo 313 atletas seniores federados, sendo 230 do sexo masculino (73%) e 83 do sexo feminino (27%), com idades compreendidas entre os 16 e os 42 anos (M = 23.00; DP =

4.95), sendo 58 (18.5%) atletas de modalidades individuais e 255 (81.5%) de modalidades coletivas.

Instrumentos

1. Questionário demográfico: analisou variáveis pessoais e dados relativos ao clube atual, modalidade, à divisão e escalão competitivo.

2. Escala Multidimensional de Liderança no Desporto (EMLD): avaliou a perceção dos atletas acerca dos comportamentos e liderança dos respetivos treinadores.

3. Questionário de Satisfação dos Atletas (QSA): avaliou diferentes aspetos da experiência desportiva dos atletas. É constituído por 11 subescalas, contudo neste estudo apenas se utilizam as quatro

subescalas relacionadas com a satisfação com a liderança: (a) satisfação com a utilização das capacidades; (b) satisfação com a estratégia; (c) satisfação com o tratamento pessoal; e (d) satisfação

com o treino e instrução. Foi constituído um único fator de satisfação com a liderança, resultante destas quatro dimensões.

4. Escala de Avaliação dos Objetivos de Rendimento Desportivo (EAORD): avaliou até que ponto os atletas percecionam estar a alcançar o rendimento desportivo desejado na época desportiva. Divide-se

em duas subescalas: (a) obtenção dos objetivos de rendimento individual e (b) obtenção dos objetivos de rendimento de equipa.

Procedimento

Os dados foram recolhidos em dias de treino, sem a presença dos respectivos técnicos e não coincidindo com períodos de competição.

No desporto, o impacto dos líderes (muitas vezes personalizado na figura do treinador) pode ser observado no rendimento dos atletas

e na forma como estes reagem à atividade desportiva (Gomes, Pereira, & Pinheiro, 2008). Neste sentido, é importante que a investigação

forneça indicações sobre a influência dos treinadores nos atletas e nos próprios resultados alcançados pelas respetivas equipas (Prince, &

Weiss, 2013). Este estudo procurou compreender a importância dos estilos de liderança (tomada de decisão, liderança transacional e a

liderança transformacional) na explicação das experiências subjetivas dos atletas face aos próprios treinadores (Satisfação com a liderança)

e a perceção do rendimento desportivo, ao nível individual e coletivo. Foram ainda considerados a importância de variáveis pessoais (sexo)

e desportivas (anos com o treinador, títulos desportivos alcançados e divisão competitiva) dos atletas. Mais especificamente, os objetivos

deste estudo foram:

(a) Analisar as variáveis de liderança preditoras da satisfação com a liderança e da perceção subjetiva de rendimento desportivo.

(b) Analisar as variáveis de liderança preditoras do percurso desportivo dos atletas com os respetivos treinadores.

As dimensões pessoais, desportivas e de liderança dos treinadores foram importantes para explicar: (1) a satisfação com a liderança (70% de variância explicada; Tabela 1); (2) a perceção de obtenção

dos objetivos desportivos individuais (10% de variância explicada; Tabela 2); e (3) a perceção de obtenção dos objetivos desportivos ao nível coletivo (11% de variância explicada: Tabela 3).
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Em suma, as três formas de liderança revelaram-se importantes para explicar o modo como os atletas avaliam a atividade desportiva e a necessidade de analisar diferentes estilos de liderança para 

explicar a satisfação e a perceção de rendimento desportivo dos atletas. É de considerar a importância de variáveis pessoais e desportivas dos atletas para explicar a sua perceção de rendimento 

individual, mas acima de tudo é importante que o treinador evite usar uma abordagem negativa ao rendimento dos atletas e trace cenários motivadores face ao futuro dos mesmos. E para a percecção de 

rendimento coletivo, usar o menos possível a gestão passiva e usar o mais possível o feedback positivo parecem igualmente decisivos.

Tabela 2: Modelo de Regressão para a 
Predição da Objetivos de Rendimento Individual

Tabela 3: Modelo de Regressão para a 
Predição da Objetivos de Rendimento Coletivo

Tabela 1: Modelos de Regressão para a 
Predição da Satisfação dos Atletas


