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1. RESUMO A liderança é um dos aspectos que mais tem influência no esporte 

voltado para o alto rendimento, assim objetivou-se verificar o estilo de liderança dos 

treinadores de modalidade coletiva e individual em um time de voleibol masculino e 

em uma equipe de taekwondo. Participarão dessa pesquisa 12 atletas e um técnico 

de uma equipe de voleibol masculino e 7 atletas e um técnico de uma equipe de 

taekwondo.  

2. INTRODUÇÃO Aborda Rubio (2007) que é notória a necessidade de aperfeiçoar 

desempenho quando se abarca em competições e juntamente a isso, lidar com 

estresse, concentração, comunicação, equipe se faz primordial e necessário em 

esportes de rendimento. A autora corrobora ainda que a área Psicologia do esporte 

é considerada uma ciência do esporte, respeitando um Código de ética e envolve 

contextos que dizem respeito a emoções relacionadas a atividades físicas, esporte e 

isso em diversas correntes teóricas e padrões. Em meio a todos esses fatores 

profissionais comprometidos com a Psicologia do Esporte, interessam-se em auxiliar 

os atletas a alcançarem bons níveis de Saúde Mental, por meio de quesitos 

psicológicos, como também tornar ótimo suas ações. 

A atuação do psicólogo está pautada em um código de ética 
que é mais que um código de conduta, porque nos fala de um 
espírito político envolvido na atuação profissional e da 
responsabilidade que o psicólogo tem com o desenvolvimento 
da cidadania dos sujeitos e com a promoção da saúde. 
(RUBIO, 2007, p.307). 

Rubio (2011) esboça que existe na Psicologia do Esporte estudos 

relacionados a papéis, efeitos de comportamento e ainda o modo de relacionamento 

entre o treinador e sua equipe como um todo, havendo assim uma categoria em que 

esse líder é aquele que trará as características da cultura do grupo em questão. 

Dessa forma um treinador desenvolve seus atletas, buscando um relacionamento 

interpessoal, baseado na comunicação e que influencie na formação e desempenho.  

Samulski (2009) revela a importância de se estudar aspectos de Liderança 

visto que é um item relevante para o rendimento no esporte. Ainda compreende o 

autor que em âmbitos de abordagem Comportamental há uma busca pelo 

conhecimento do modo de intervir dos treinadores, nos tipos comportamentais dos 

atletas. O mesmo autor desse parágrafo relaciona um conceito de Liderança com o 

ser capaz de influenciar para que pessoas trabalhem juntas com a finalidade de 

atingir as metas a que se propõe. 



Simões et al. (2006) corroboram que a Liderança é um dos aspectos que mais 

tem influência no esporte voltado para o alto rendimento. Portanto, pode-se delinear, 

nesse sentido que o comandar tem grande força de confirmação em equipes, o que 

requer boas relações e integração.  

Brandão e Carchan (2010) revelam que o modo de se comportar do treinador 

entusiasma o desempenho dos atletas. Assim, é importante que um treinador leve 

em consideração o seu tom de voz, os estímulos oferecidos em quantidade e 

qualidade, o tempo certo de fazer intervenções e os reforços voltados para a 

atuação dos atletas.  

3. OBJETIVOS A referente pesquisa tem como objetivo geral verificar o estilo de 

liderança dos treinadores de modalidade coletiva e individual em um time de voleibol 

masculino e em uma equipe de taekwondo. Com relação aos objetivos específicos 

almeja traçar o perfil de Liderança em uma equipe de voleibol e taekwondo e 

comparar o estilo de liderança em modalidades coletiva e individual.  

4. METODOLOGIA Participarão dessa pesquisa 12 atletas e um técnico de uma 

equipe de voleibol masculino e 7 atletas e um técnico de uma equipe de taekwondo. 

Além disso, Os participantes envolvidos nessa pesquisa ficarão cientes da 

preocupação com o sigilo envolvendo as respostas obtidas.  

Os atletas apresentarão idade de 17 a 20 anos e estarão treinando para 

competições a serem realizadas no ano de 2014. Serão excluídos de participar da 

pesquisa os atletas que não desejarem responder os questionários solicitados e 

aqueles que mesmo tendo aceitado colaborar com a investigação, se sintam 

impossibilitados de continuar como participantes. 

Para a realização da pesquisa deverá ser atendido o Termo de autorização 

levando em importância o comitê de ética. Será exercida a norma de acordo com a 

Resolução nº 441 de 12 de maio de 2011, levando em consideração as leis nº 8080 

e nº 8142 e designadamente a resolução CNS nº 196/96, que abrange o TCLE - 

termo de consentimento livre e esclarecido. Durante o processo de execução da 

pesquisa serão utilizados o questionário sócio demográfico e uma entrevista semi 

estruturada (específica e individual) para uma melhor avaliação do perfil de cada 

participante.  

Samulski (2009) evidencia a avaliação do comportamento de liderança 

preferido na percepção de atletas e na autopercepção de treinadores através da 



utilização da ELRE. A pesquisa será construída baseada na escala de Liderança 

para o esporte (ELRE) Versão perfil ideal (desejado) de Educadores e versão 

autopercepção.  

Os dados serão coletados a partir dos instrumentos citados e posteriormente 

serão tratados através de análises quantitativas e qualitativas que permitem fazer as 

devidas interpretações. O presente estudo adotará um nível de significância 

estatística de 5%. 

5. DESENVOLVIMENTO A investigação a ser realizada se trata de uma pesquisa 

de campo, quase experimental, proporcionando assim uma avaliação quantitativa 

dos dados obtidos na averiguação.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES Até o momento foram lidos e fichados os artigos 

sobre o tema. Os dados relacionados liderança ainda precisam ser investigados. Os 

dias de agendamento para a coleta dos dados estão previstos para iniciar entre no 

mês de setembro e dezembro, propostos pelas equipes das modalidades coletivas e 

individuais de acordo com o calendário de campeonatos. Ao final da coleta dos 

dados espera-se alcançar resultados que indique diferenças no estilo de liderança 

entre esportes coletivos e individuais. 
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