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Resumo: 

Esta investigação, dividida em três estudos, baseou-se no Modelo dos 

Cinco Fatores de Costa e McCrae (1987) e no Modelo de Inteligência Emocional de 

Mayer e Salovey (1997). O primeiro estudo pretendeu traduzir, adaptar e validar 

os Instrumentos Big Five Inventory (BFI), Jonh, Donahue, e Kentle (1991) adaptado 

por Jonh e Srivastava (1999), e Workgroup Emotional Intelligence Profile (WEIP-S), de 

Jordan e Lawrence (2009) para Portugal que adotaram os nomes Inventário dos 

Cinco Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5) e Perfil de Inteligência Emocional em 

Grupo de Trabalho (PIEGT16) numa amostra de 150 atletas de futebol. O segundo e 

terceiro estudos avaliaram as caraterísticas psicométricas e a validade critério 

concorrente da versão portuguesa dos dois instrumentos e ainda os níveis de 

Inteligência Emocional (IE) e o Perfil de Personalidade numa amostra constituída 

por 369 atletas masculinos da mesma modalidade com uma idade média de 19,37 

(desvio padrão 5,61) anos. Utilizaram-se nos estudos 2 e 3 como medidas de 

autorrelato o Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEGT16) a Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS24), versão portuguesa de Queirós et al. (2005) o 

Inventário dos 5 Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5) e o Ten Item Personality 

Inventory (TIPI), versão portuguesa Lima e Castro (2009). 

No estudo 1, observou-se a estabilidade temporal (teste-reteste) e a 

confiabilidade, constatando-se uma correlação elevada, associada a valores 

semelhantes das médias das dimensões do reteste, e  Alphas de Crobnach 

aproximados (α=,0,736 e α=,0,722) no IGFP5 e (α=,0,835 e α=,0,828) no PIEGT16 

indicando uma boa confiabilidade teste-reteste. No estudo 2 verificou-se uma boa 

confiabilidade (α=0,780) no IGFP5 e (α=0,802) no PIEGT16, uma análise fatorial 

exploratória satisfatória e uma validade critério concorrente adequada e 

satisfatória quanto aos instrumentos face aos instrumentos padrão-ouro. No 

estudo 3 verificou-se que o escalão competitivo influencia a Gestão das Próprias 

Emoções e a Reparação do Estado Emocional da IE e na Afabilidade, Conscienciosidade, 

Neuroticismo e  Abertura a Novas Experiências da Personalidade escalão de (Sub-14) 

em todas as dimensões (Sub17) e escalão Sénior, concluindo-se que será a idade o 



 

fator  influenciador. O período de treino influencia a Personalidade ao nível das 

dimensões Conscienciosidade (IGFP5) e De Carácter Consciencioso (TIPI). Verificou-

se a influência do contrato profissional em todas as dimensões da PIEGT16 e da 

TMMS24 da IE e nos fatores da personalidade com exceção das dimensões 

Extroversão, Neuroticismo e Abertura a Novas Experiências da IGFP5 e a dimensão 

Extroversão e Abertura a Novas Experiências da TIPI. No que diz respeito à posição 

de jogo apesar de verificar-se médias de rank mais baixas na posição de Guarda 

Redes e Defesa Central Direito e médias de rank mais elevadas nos Defesa Central 

Esquerdo, Lateral Direito e no Médio Ala/Extremo Direito não pode afirmar-se que a 

mesma influencie a IE, no entanto verificou-se que a posição de jogo influencia a 

Personalidade observando-se médias de rank mais elevadas nas posições Defesa 

Lateral Direito, Médio-Ala Esquerdo, e Médio Ofensivo, e mais baixas no Guarda Redes 

e Ponta de Lança ao nível dos fatores Conscienciosidade e Abertura a Novas 

Experiências. A sesta influencia a IE ao nível da Consciência/Sensibilidade das 

Próprias Emoções, Gestão das Emoções dos Outros, na Clareza de Sentimentos e na 

Reparação do Estado Emocional, o aumento do número de horas tem influencia 

negativa com exceção da Gestão das Emoções dos Outros, e verificou-se uma 

correlação significativa entre o número de horas e a Clareza de Sentimentos, sendo a 

média de rank mais elevada encontrada nos indivíduos que dormem apenas uma 

hora excetuando a Gestão das Próprias Emoções. A sesta influencia a 

Conscienciosidade (IGFP5) e todas as dimensões da TIPI, com exceção da 

Afabilidade, existindo correlação significativa entre o número de horas de sesta na 

Extroversão e no Neuroticismo, concluindo-se que os atletas que dormem apenas 1 

hora contribuem positivamente para o aumento de todas as dimensões da 

Personalidade, os que dormem 2 horas de sesta aumentam os seus níveis de 

Extroversão, Afabilidade e Conscienciosidade, já os indivíduos que dormem em média 

4 horas contribuem para o aumento do Neuroticismo.  

 

Palavras Chave: PIEGT16, IGFP5, Personalidade, Inteligência 

Emocional, Atleta de Futebol  



 

Abstract: 

This research is divided into three studies and was based on the Emotional 

Intelligence Model of Mayer and Salovey (1997) and the Five Factor Model of 

Costa and McCrae (1987). The first study intended to translate, adapt and validate 

Big Five Inventory (BFI), John, Donahue, & Kentle (1991), modified by Jonh e 

Srivastava (1999) and Workgroup Emotional Intelligence Profile (WEIP-S), Jordan 

& Lawrence (2009) instruments for Portugal that adopted the name Inventário dos 

Cinco Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5) and Perfil de Inteligência Emocional 

em Grupo de Trabalho (PIEGT16) in 150 soccer players sample. The second and 

third studies assessed psychometric characteristics and the criterion concurrent 

validity of the two instruments Portuguese version and also Emotional 

Intelligence (EI) and the Personality Profile in a 369 male athletes of the same 

sport with an average age 19, 37 (standard deviation 5.61 years). It was used in 

studies 2 and 3 as the self-report measures WorkGroup Emotional Intelligence 

Profile (PIEGT16) Portuguese version, the Trait Meta-Mood Scale (TMMS24), 

Portuguese version Queiroz et al. (2005), the Big Five Inventory (IGFP5) 

Portuguese version and the Ten Item Personality Inventory (TIPI), Portuguese 

version Lima and Castro (2009). 

In study 1 the test-retest reliability indicating a high correlation associated 

with similar values of the mean size of the retest, and approximate  Crobnach 

Alphas (α=  0,736 and α =, 0, 722) and in IGFP (α = 0,835 and α =0,828) in 

PIEGT16 revealing a good reliability test-retest. In study 2 there was a moderate 

Cronbach's alpha (α =0,780) in  IGFP5 and (α = 0, 802) in PIEGT16 revealing good 

reliability, satisfactory exploratory factor analysis and a satisfactory and adequate 

concurrent validity criterion of the instruments compared to the standard gold 

instruments. 

 The competitive level influences the management of Own Emotions and 

Emotional State Repair IE and Affability, Conscientiousness, Neuroticism and Openness 

to New Experiences of Personality (Sub-14) in all dimensions (Sub17) and Sénior, 

concluding the age is the influencer factor. The training period influences the level 



 

of personality dimensions Conscientiousness (IGFP5) and In Conscientious Character 

(TIPI). There was the influence of the professional contract in all dimensions of 

PIEGT16 and TMMS24 of IE and personality factors except the dimensions 

Extraversion, Neuroticism and Openness to New Experiences in IGFP5 dimension 

Extraversion and Openness to New Experiences of TIPI. Regarding the position of 

game occur despite lower average rank in position Goalkeeper and Right Central 

Defender higher rank in Left Central Defender, Right Lateral and Middle Wing/ Right 

Extreme but not claim that it influences the IE, however it was found that the 

position influences the game personality observing mean rank higher in Right 

Lateral Defender , Middle Wing/ Left Extreme, and Offensive Midfielder, and the lower 

in the  Goalkeeper and Advanced Spearhead Conscientiousness and Openness to 

New Experiences factors. The nap influences the level of Consciousness/ Sensitivity 

of Own Emotions, Managing of Others Emotions, the Feelings Clarity and Repair 

Emotional State IE, increasing the number of hours has negative influences except 

the Managing of Others Emotions, and there was a significant correlation between 

the number of hours and Feelings Clarity, and the average rank highest found in 

individuals who sleep only an hour except the Management of Own Emotions. The 

Nap influences Conscientiousness (IGFP5) and all dimensions of TIPI, except for 

agreeableness, there was a significant correlation between the number of hours of 

Nap in Extraversion and Neuroticism, concluding that athletes who sleep only 1 

hour contribute positively to increase all personality dimensions, who sleep 2 

hour Nap increase their levels of Extraversion, Agreeableness, and Conscientiousness, 

and finally who sleep on average 4 hours contribute to the increase of Neuroticism. 

  

 Keywords: PIEGT16, IGFP5, Personality, Emotional Intelligence, Soccer 
Player 

 

 

 

 



 

 Resumen: 

 Esta investigación se dividió en tres estudios e se basó en el Modelo de la 

Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997) y el modelo de los Cinco 

Factores de Costa y McCrae (1987). El primer estudio se ha destinado a  traducir, 

adaptar y validar los instrumentos Big Five Inventory (BFI), John, Donahue, y 

Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999) y el Workgroup Emotional 

Intelligence Profile (WEIP-S), Jordan y Lawrence (2009) para Portugal, adoptando 

la designación Inventario de los Cinco Grandes Factores de Personalidad (IGFP5) 

y Perfil de Inteligencia Emocional en Grupo de Trabajo (PIEGT16) en una muestra 

de 150 jugadores de fútbol. Los segundo y tercer estudios evaluaram las 

características psicométricas e la validez criterio concurrente de las versiones 

Portuguesas de los dos instrumentos y, además, los niveles de  Inteligencia 

Emocional (IE) y el perfil de personalidad de una muestra de 369 atletas 

masculinos del mismo deporte, con una edad média de 19,37 (desviación estándar 

5,61) años. Fue utilizado en los estudios 2 y 3 como medidas de auto-informe el 

Perfil de Inteligencia Emocional en Grupo de Trabajo (PIEGT16) el Trait Meta-

Mood Scale (TMMS24), versión en Portuguesa de Queiroz et al. (2005), lo 

Inventario de los Cinco Grandes Factores de la Personalidad (IGFP5) y el 

Inventario de Personalidad de Diez Itens (TIPI), versión Portuguesa de Lima y 

Castro (2009). En lo estudio 1 se ha verificado una alta correlación asociada con 

valores similares de la talla media de los nuevos ensayos y Alphas de Crobnach 

aproximado (α = 0,736 y α =, 0,722) en IGFP5 y (α = 0,835 y α = 0,828) en PIEGT16 

indicando una buena fiabilidad test-retest. En el estudio 2, se produjo una buena 

fiabilidad (α = 0,780) en IGFP5 y (α = 0,802) en PIEGT16, una análisis factorial 

exploratoria y una validez criterio concurrente satisfactoria e adecuada en los 

instrumentos para con los instrumentos oro standard. El estudio 3 encontró que el 

nivel competitivo influye en la Gestión de las Propias Emociones y Reparación de lo 

Estado Emocional de la IE y en la Personalidad en los fatores Afabilidad, 

Escrupulosidad, Neuroticismo y Apertura a Nuevas Experiencias de los (Sub-14) en 

todas las dimensiones (Sub17 ) y el escalón Sénior, concluyendo que el factor edad 



 

es influyente. El periodo de entreinamiento influye en el nivel de la personalidad 

en los fatores Escrupolosidad (IGFP5) y en el Carácter de Consciencia (TIPI). Se ha 

verificado la influencia del contrato profesional en todas las dimensiones de 

PIEGT16 y TMMS24 de IE y en los factores de personalidad, excepto la 

Extraversión, Neuroticismo y Apertura a Nuevas Experiencias en lo IGFP5  e 

Extraversión y Apertura a Nuevas Experiencias de TIPI. En cuanto a la posición de 

juego a pesar de producir rango promedio bajo en la posición de Portero y  Defensa 

Central Derecho e promedios y rangos más altos en Defensa Central Izquierdo,  Medio  

Ala / Extremo  Derecho no puede reclamar que influye en la IE, sin embargo, se 

encontró que la posición influye en la personalidad de juego observando 

puntuación media más alta en posiciones Defesa Lateral Derecho, Médio-Ala / 

Extremo Izquierdo, e Centrocampista Ofensivo, y medias inferiores en la posición 

Portero y Punta de Lanza en la Escrupulosidad y Apertura a Nuevas Experiencias. La 

siesta influye el nivel de Conciencia/ Sensibilidad de las Propias Emociones, Manejo de 

las Emociones de los Otros, la Claridad de Sentimientos y Reparación de lo Estado 

Emocional aumentando el número de horas tiene influencias negativas excepto 

Gestión de las Emociones de los Otros, y hubo una correlación significativa entre el 

número de horas y la Claridad de los Sentimientos, y el rango promedio más alto se 

ha obtenido  en los individuos que duermen sólo una hora, excepto la Gestión de 

las Propias Emociones de la IE. La siesta influye la  Escrupulosidad (IGFP5) y todas 

las dimensiones del TIPI, a excepción de Agradabilidad, hubo una correlación 

significativa entre el número de horas de siesta en Extraversión y Neuroticismo, 

concluyendo que los atletas que duermen sólo 1 hora van contribuir 

positivamente a el aumento en todas las dimensiones de la personalidad, los que 

duermen siesta de 2 horas de incrementar sus niveles de Extraversión, Afabilidad, 

Escrupulosidad y, los individuos que duermen un promedio de 4 horas van 

contribuir para al aumento de Neuroticismo. 

 

Palabras clave: PIEGT16, IGFP5, Personalidad, Inteligencia Emocional, 
Jugador de Fútbol 
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RESUMEN EXTENDIDO 

 
 

1 - INTRODUCIÓN 
  

  Este estudio forma parte de la tesis doctoral en psicología y su objetivo es 

adquirir y desarrollar conocimientos y habilidades exigidas para completar el 

tercer ciclo de los estudios conducentes a un título de doctor de la Universidad 

de Extremadura. 

  A principios de este proyecto de investigación ya estaba personalmente 

conectada al fútbol con responsabilidades en el campo de la psicología, sin 

embargo, me fascina conocer qué lleva cada uno de nosotros detrás de “la 

máscara”, de ahí mi interés en la comprensión de la conducta humana. El saber 

que hay una gran diferencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se vive, 

y dada mi formación y experiencia, yo estaba intrigada al observar algunas de 

las reacciones de comportamiento de los atletas durante el entrenamiento, las 

competencias y las conductas con colegas y con el personal técnico. 

  Basándome en estas observaciones, se suscitó en mí el interés por 

descubrir algunas de sus respuestas conductuales. 

Así, analicé la literatura respectiva y obtuve la sensación de que hay 

pocas investigaciones en este tema y que casi nadie explica estos 

comportamientos específicos en cuanto a la posición del jugador en el juego, en 

referencia a los futbolistas. Por lo tanto, la curiosidad y la motivación, junto con 

mi pasión por el fútbol, me trasladaron a la necesidad de comprensión de este 

tema y ello dio impulso a esta tesis.  
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Para comenzar a entender las respuestas del comportamiento de los 

jugadores de fútbol es necesario ser consciente de la naturaleza de su 

personalidad, su inteligencia emocional (IE) y las posibles consecuencias que 

todo ello puede tener para estos atletas. 

Desde la antigüedad el ser humano trata, con mayor o menor éxito, de 

describir el comportamiento de sus compañeros. Así que desde el principio y 

durante todo el viaje de la vida, el individuo se configura con una determinada 

tipología en la personalidad humana. Prepara imágenes estructuradas de sus 

compañeros, sus ascendientes, descendientes y todos aquellos que conviven a 

su alrededor, incluso aquellos que se conocen sólo por pertenecer a una 

determinada categoría social. 

Estas generalizaciones acerca de la personalidad inspiran a literatos, 

periodistas, profesores, psicólogos y muchos otros, en última instancia, tienen 

un impacto en los procesos de toma de decisiones y en las funciones y 

comportamientos que cada uno adopta cuando se vive en la sociedad. 

Para construir y dar este sentido a la conducta humana, el individuo se 

basa en las creencias populares y las experiencias personales y sociales. Recoge 

las observaciones en experimentos y decodifica los productos de sus 

interacciones con las personas más cercanas a él. En cierto modo, trabaja como 

investigador, reflexiona sobre la noción de personalidad, tratando de 

desarrollar modelos para justificar su conducta inspiradora y opiniones con el 

fin de validar las teorías. 

Como sabemos el deporte ha demostrado ser un vehículo eficaz para el 

desarrollo personal, social y emocional de los jóvenes, así como el potencial de 

influir en el concepto de sí mismo. El deporte favorece el desarrollo de la 

personalidad y es un elemento clave en la formación del carácter (Morris, 

Sallybanks, Willis, y Makkai, 2004). 
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Algunas investigaciones empíricas trabajan  específicamente en el 

desarrollo de la personalidad y de la participación de los jóvenes en el deporte 

(Vallance, Dunn y Dunn, 2006). 

La literatura sugiere que las variables de personalidad pueden afectar al 

rendimiento y los niveles de participación, pero no está claro si la personalidad 

afecta la participación en la actividad física o es el deporte el que influye en la 

personalidad (Cervello, Moreno, Villodre, y Iglesias, 2006). 

La Personalidad se ha definido como un conjunto de cualidades 

psicológicas que contribuyen a ofrecer patrones individuales, distintos modos 

de sentir, de pensar y de comportarse (Cervone y Pervin, 2010) y algunos 

estudios muestran que los atletas tienden a tener mayores niveles de 

extraversión y niveles de neuroticismo inferiores en comparación con las 

muestras normativas de otros colecfivos (Hughes, Case, Stuempfle, y Evans, 

2003; Kajtna, Tusak, Baric, y Burnik, 2004; Kirkcaldy, 1982; Stelmack y Egan, 

2003). 

 Otros estudios incluyen las diferencias entre los atletas de elite y los 

amateurs que compiten en diferentes deportes (Allen, Greenlees, Lain, y Jones, 

2011; Johnson y Morgan, 1981; Morgan y Pollock, 1977; Rea y Martin, 2010; 

Sheard y Golby, 2010). 

También hay estudios sobre la posibilidad de predecir el éxito deportivo 

en relación con la personalidad (Allen et al, 2011; Egloff y Gruhn, 1996; Gee, 

Marshall, y King, 2010; Morgan y Johnson, 1978). Sin embargo, los estudios 

(Morgan, O'Connor, Ellickson, y Bradley, 1988; Piedmont, Hill y Blanco, 1999; 

Vaeyens, Williams, Lenoir y Philippaerts, 2008) muestran que hay un patrón 

muy consistente entre las dimensiones de la personalidad y el rendimiento 

deportivo, aunque esta relación pueda ser inconsistente, dada la posibilidad de 
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que se produzcan situaciones adversas y factores externos que pueden influir 

en ambas realidades. 

Por otra parte, el rendimiento deportivo es un proceso complejo y 

dinámico en el que, por ejemplo, en solo un momento de mala suerte, un atleta 

toma una mala decisión, o un acontecimiento inesperado puede cambiar el 

resultado de una competición espectacular. Sin embargo, y según algunos 

autores cualquier intento de relacionar la personalidad con el rendimiento 

deportivo puede ser considerado como un esfuerzo interesante, y significativo 

pero un poco irreal (Aidman y Schofield, 2004; Vealey, 2002). 

Por lo tanto, algunas investigaciones sugieren que la investigación no 

debería centrarse en los efectos de la personalidad en los resultados alcanzados, 

sino especialmente en cómo la personalidad influye para el acceso e ingreso a 

ser un buen deportista y tener rendimiento deportivo (Ozer y Benet-Martínez, 

2006; Poropat, 2009). 

En la evaluación de los perfiles de personalidad, algunos autores (Allik, 

Laidra, Realo, y Pullman, 2004; McCrae et al, 2002) revelan que el uso de 

medidas de auto-informe en los jóvenes, puede proporcionar resultados válidos 

estructuralmente en cinco grandes factores de personalidad pero asociados 

empíricamente a bajos niveles de conciencia y de estabilidad emocional, que se 

van a cambiar dependiendo de los progresos que se vayan a efectuar en su 

crecimiento, así como en sus experiencias deportivas. 

Otros estudios revelan que la evaluación de los perfiles de personalidad 

presenta más diferencias entre los 10 y los 14 años que en edades posteriores, 

mostrando resultados similares en adolescentes, adultos jóvenes y adultos, y 

reiteraron que el final de la infancia y la primera adolescencia son períodos 

críticos para el desarrollo de la capacidad analítica de su propia 

personalidad(Buchanan y Smith, 1999; Gosling, Potter, Christopher, y Oliver, 
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2008; McGraw, Tew, y Williams, 2000; Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling, y 

Potter, 2002; Skitka y Sargis, 2006). 

En cuanto a la evaluación de la personalidad, John, Donahue y Kentle 

(1991) desarrolló el Big Five Inventory (BFI), adaptado por Jonh e Srivastava 

(1999) compuesto por 44 ítems, Gosling, Rentfrow, y Swann (2003), 

desarrollaram el Inventario de Personalidad Iten Diez (TIPI) adaptado a Portugal 

por Lima y Castro (2009) que consta de 10 ítems, basados en el modelo de los 

cinco factores de Costa y McCrae (1987). Este modelo es esencialmente 

descriptivo, con énfasis en el aspecto jerárquico y taxonómico. Afirma que la 

personalidad se divide en un número menor de factores clave y que cada factor 

se tiene en cuenta en su estructura característica. Clasifica la personalidad en 

cinco factores: la xtraversión, la agradabilidad, la estabilidad emocional, la 

escrupulosidad y la apertura a la experiencia (Bucik, Boben, Hrusevar-& Bobek, 

1997; Gosling et al, 2003; Grant y Langan-Fox, 2006; McCrae y Costa, 1987; 

Macdonald, Bore, y Munro, 2008; Pervin y John 1997; Rovik et al 2007). 

Presentamos una breve descripción de cada uno de los cinco factores, de 

acuerdo con los autores mencionados: 

I - Extroversión: se refiere a la cantidad y la intensidad de la interacción 

social, al nivel de actividad, la necesidad de estímulos externos y al atractivo de 

la alegría. Una persona con altos niveles de este factor se puede describir como 

alegre, vivo, locuaz, enérgico, optimista y cálido. Un individuo con bajos 

niveles de extroversión se describe como poco sociable, tranquilo, reservado, 

introvertido, equilibrado, distante, grave, y orientados al trabajo; 

 II - Afabilidad: se refiere a la calidad de la orientación interpersonal a lo 

largo de un continuo de piedad y compasión hacia los demás, mostrando 

antagonismo en pensamientos, emociones y acciones. Una persona con altos 

niveles de este factor puede ser descrito como resistente, sencillo, honesto, 
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generoso, sensible y fiable. En el polo opuesto, el individuo es visto como 

narcisista, grosero, enojado, desconfiado, vengativo, rencoroso, que no coopera, 

y manipulador; 

III - Conciencia: describe al individuo como ser orientados a tareas, 

visión a favor de lo exigido, y el control de los impulsos. Una persona con altos 

niveles de este factor se conoce como organizado, con un alto sentido del deber, 

autodisciplinado, puntual, concienzudo, ordenado, amable, atento, ambicioso, 

comprometido y perseverante. En el polo opuesto el individuo es visto como 

poco fiable, perezoso, descuidado, negligente, imprudente, indiferente, inerte, 

sin fuerza de voluntad, hedonista, sin rumbo y sin aspiraciones; 

IV - Estabilidad emocional (neuroticismo) describe a personas que 

tienden a experimentar emociones negativas (ansiedad, amargura, tristeza), 

ideas excesivas y no realistas, deseos e impulsos, propensos al estrés y con bajas 

estrategias de afrontamiento y desadaptativos. Una persona con altos niveles de 

este factor se conoce como con depresión ansiosa e impulsiva, hostil, inquieto, 

muy emocional, vulnerable, inseguro, poco confiable, suficiente y, a menudo 

hipocondríaca. En el polo opuesto, el individuo se conoce como tranquilo, 

relajado, poco emocional, resistente, seguro y con alta autoestima; 

V - Apertura a la Experiencia: Se refiere a la persona que evalúa la 

búsqueda activa y la apreciación de la experiencia en sí misma, la tolerancia 

para la explotación de lo conocido y lo desconocido, en otras palabras, mide la 

anchura, la profundidad y la complejidad de su propio "mundo espiritual" y su 

experiencia de vida. Una persona con altos niveles de este factor se describe 

como curioso, interesado, creativo, operativo, imaginativo y poco convencional. 

En el polo opuesto se describe como tradicional, en forma limitada, y no 

interesados en explorar. 
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La naturaleza competitiva del deporte puede desencadenar una serie de 

emociones, que van de leves a severos (Botterill y Brown, 2002; Jones, Hanton, y 

Connaughton, 2007) y se consideran esenciales para el rendimiento. Por el 

contrario, el postulado por Lazarus (1991, 2000) propone una estructura 

jerárquica de las emociones, un sentimiento más fuerte y lo más importante 

puede desencadenar emociones intensas. 

La intensidad emocional puede variar y depende de factores 

individuales y situacionales, y en este sentido, algunos investigadores postulan 

que los atletas necesitan desarrollar habilidades para reconocer y manejar sus 

propias emociones (Botterill y Brown, 2002; Gaudreau, Nicholls, y Levy, 2010, 

Hanin, 2000; Jones, 2003, 2007, Meyer y Fletcher, 2007; Silverio y Srebro, 2008). 

Así, la regulación y la gestión de las emociones puede relacionarse 

estrechamente con el constructo de inteligencia emocional (IE) de Mayer y 

Salovey (1990), que se refiere a la capacidad de manejar las emociones y usarlas 

para llegar y elaborar nuevos pensamientos y acciones. En este sentido, algunos 

estudios (Parker, Summerfeldt, Hogan, y Majeski, 2004; Slaski y Cartwright, 

2004; Zeidner, Matthews y Roberts, 2004) demuestran la eficacia de la 

inteligencia emocional en una gran variedad de ámbitos, apoyando algunos 

meta-análisis (Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar, y Rooke 2007; Van 

Rooy y Viswesvaran, 2004), que postularon la utilidad de la inteligencia 

emocional en el desempeño laboral, que es el punto de partida de lo que 

algunos investigadores (Meyer y Fletcher, 2007; Meyer y Zizzi, 2007) presentan 

para desarrollar estudios sobre la inteligencia emocional en el deporte. 

De acuerdo con estudios recientes (Lane, Thelwell, Lowther, y 

Devonport, 2009; Thelwell, Lane, Weston, y Greenlees, 2008), el atleta 

plenamente conscientes de sus propias emociones y la capacidad de regularlas, 

a través del uso de las habilidades psicológicas, puede estar convencido y 
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ayudado, por la creencia positiva y el deseo de tener éxito, ya que los 

individuos emocionalmente inteligentes tienden a experimentar más éxito con 

la percepción, la evaluación y la gestión de sus emociones, y por lo tanto, el 

estudio y el desarrollo de la inteligencia emocional puede ser un elemento 

importante en el deporte y en el rendimiento deportivo (Lane et al, 2009; Meyer 

y Fletcher, 2007; Meyer y Zizzi, 2007;. Thelwell et al, 2008). 

Para Silverio y Srebro (2008), el atleta debe entrenarse para lograr el 

control emocional, y alcanzan su máxima capacidad, incluso refiriéndose a 

atletas sin acceso a un alto nivel competitivo en cualquier deporte, y sin el 

control emocional completo. Desde el modelo teórico de Mayer y Salovey (1993) 

la inteligencia emocional se conoce como una inteligencia genuina, basada en el 

uso de las emociones adaptativas, de modo que el individuo puede resolver los 

problemas y adaptarse plenamente a su ambiente. 

Este modelo jerárquico incluye un conjunto de habilidades de los 

procesos psicológicos más básicos (percepción de las emociones con nitidez) a 

los complejos (regulación de las emociones y promover el crecimiento 

emocional e intelectual), teniendo en cuenta que son las habilidades más básicas 

las necesarias para acceder a las más complejos. 

El modelo de Mayer y Salovey (1993) cobró mayor rigor científico, desde 

su publicación en 1997, año en que la inteligencia emocional se ha reconocido 

como la capacidad de entender, valorar y expresar emociones con exactitud, la 

capacidad de acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la 

capacidad de comprender las emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e 

intelectual (Mayer y Salovey, 1997). 

Más concretamente, y según algunos autores (Fernández-Berrocal, 

Extremera, y Ramos, 2004; Mayer y Salovey, 1997; Salovey, Mayer, Goldman, 
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Turvey, y Palfai, 1995; Salovey, Stroud, Woolery, Epel, 2002; Queiroz, 

Fernández-Berrocal, Extremera, Carral, y Queiroz, 2005), las habilidades que 

conforman el modelo son: 

I - Percepción, valoración y expresión de emociones: esta aptitud se 

refiere a la precisión con la cual los individuos pueden identificar las 

sensaciones cognitivas y fisiológicas que vehiculan sus emociones (emociones 

que se pueden reconocer también en otras personas y objetos, obras de arte, 

música, etc ), incluyendo la capacidad para expresarlas adecuadamente. 

II - La emoción como facilitadora del pensamiento: se refiere a las 

emociones que influyen en el pensamiento y la forma de procesar la 

información. Estas emociones determinarán y mejorarán el pensamiento porque 

posibilitan la atención directa a su persona y una información importante de 

ellos mismos. Los cambios emocionales permitirán a la persona comprobar y 

elegir diferentes puntos de vista y perspectivas múltiples de los problemas. 

III - El conocimiento emocional: se refiere a la capacidad de comprender 

las emociones, incluyendo la habilidad de catalogarlas (darles significado) y 

relacionar su significado. También ello hace hincapié en la capacidad de 

comprender las emociones complejas, como las que se producen de forma 

diversa y al mismo tiempo; 

IV - La regulación de las emociones: es el proceso emocional más 

complejo y abarca la capacidad de estar abiertos y disponibles a las emociones, 

tanto positivas como negativas, haciendo hincapié en la capacidad de manejar 

las emociones, moderar los efectos negativos y aumentar lo positivo sin 

reprimir o exagerar la información que contienen. 

Dado que este modelo posibilita y se compone de diferentes habilidades, 

permite un desarrollo bien estructurado de los programas de intervención para 

permitir su fácil implementación, monitoreo y evaluación con el fin de 
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conseguir más éxito, rigor y coherencia (Mayer, Roberts, Barsade y 2008; Mayer 

y Salovey, 1997; Salovey et al, 1995). 

En este sentido Salovey et al. (1995), en la versión en Portugués de 

Queiroz et al. (2005) desarrolló el Trait Meta-Mood Scale (TMMS24), una 

medida de auto-informe de la inteligencia emocional percibida, que consta de 

24 ítems que evalúan las diferencias individuales relativamente estables en la 

posibilidad que tienen las personas para hacer frente a sus estados emocionales 

y a sus emociones, para hacer una distinción clara entre ellos y regularlos a 

través de las tres dimensiones de la inteligencia emocional percibida en las tres 

subescalas siguientes: 

I - La atención a las emociones: lo que caracteriza el grado en que los 

individuos creen conocer sus emociones; 

II - La claridad de los sentimientos: que se refiere a cómo las personas 

perciben sus emociones; 

III – La reparación emocional: que caracteriza la capacidad del individuo 

de  creer en su capacidad para detener a los estados emocionales negativos y 

prolongar los positivos. 

Sobre las medidas de evaluación de la Inteligencia Emocional Jordan y 

Lawrence (2009) desarrolló el Workgroup Emotional Intelligence Profil (WEIP-

S), también basado en este modelo de Mayer y Salovey (1997). Se trata de una 

nueva escala de calificación del grupo de inteligencia emocional. Es una versión 

reducida de la escala WEIP (Jordan et al, 2002.), que consta de 16 ítems y evalúa 

individualmente cuatro facetas de la inteligencia emocional, a saber: Conciencia 

/ sensibilidad de las propias emociones; la gestión de las propias emociones; la 

conciencia / sensibilidad a las emociones de los demás y la gestión de las  

emociones de los demás. 
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En esta línea de razonamiento, en referencia al deporte, cuando los 

atletas participan en la competición deportiva, sus características de 

personalidad subyacentes contribuyen a cómo soportan inevitablemente las 

emociones y cómo se comportan ante ellas (Allen et al, 2011; Costa, 2011). 

 El estudio de la inteligencia emocional y la personalidad es, en sí mismo, 

un problema complejo, ya que implica la propia naturaleza humana, así como 

sus relaciones internas / externas y los contextos en los que sucede. Para 

Tuckman (2002), las cualidades emocionales son demasiado diferentes para 

poder ser medidas por el mismo estándar. Teniendo en cuenta estas diferencias, 

y en referencia a la gestión deportiva, Assis (2010) afirma que el contexto actual 

exige una especialización cada vez mayor, ya sea por parte de los profesionales, 

como por la participación de recursos humanos, desde que el deporte fue 

investigado e invadido de cientificidad ya que, hoy en día, todo lo que presenta 

alguna perspectiva positiva es un modelo también ideal para optimizar el 

rendimiento y puede y debe ser aplicada en el deporte, incluyendo la 

psicología. 

En esta línea de razonamiento, creemos que es necesario llevar a cabo 

investigaciones holísticas, y en este sentido, dada la falta de estudios en 

Portugal que caractericen la personalidad y la inteligencia emocional de los 

deportistas de fútbol, hemos considerado pertinente, para Portugal, llevar a 

cabo la validación de un instrumento para evaluar la personalidad y de otro 

instrumento de evaluación de la Inteligencia Emocional en grupos de trabajo y 

analizar los perfiles de personalidad de los mismos, con base en el modelo de 

cinco factores de la personalidad de Costa y McCrae (1987), y el modelo de 

Salovey y la Inteligencia Emocional Mayer (1993), con el objetivo de generar un 

conocimiento que hasta ahora no se ha explorado, y que sirva como una 
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herramienta de apoyo para la investigación futura que se pretende llevar a 

cabo. 

 

 

2. - PLANIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada la falta de estudios empíricos, en Portugal, alrededor de la 

personalidad y la inteligencia emocional del atleta  del fútbol, el gran interés de 

esta investigación se refiere, además de a la validación de los dos instrumentos 

para la medición de la población portuguesa de la Inteligencia Emocional y 

Personalidad, a una aplicación, posterior que permita caracterizar el perfil de la 

Inteligencia Emocional de la personalidad de los futbolistas que perciban, en 

función de su posición en el juego, con lo que presentaremos a la comunidad 

científica  un estudio pionero en el país, en particular en el contexto del fútbol. 

Es en este contexto la presente investigación se justifica sobre la base de 

una referencia que internacionalmente que ya se investigó en relación a la 

personalidad en torno al modelo de los 5 factores principales McCrae Costa 

(1987), y el modelo de Inteligencia Emocional Salovey y Mayer (1997), pero 

aplicado a la población de los portugueses, mediante medidas de evaluación 

que tienen la intención de ser útiles para que posteriormente puedan ser 

utilizadas en las investigaciones y aplicaciones en Portugal. 

Al examinar la literatura, no se puede decir que existen muchos estudios 

sobre este tema en el contexto del fútbol. En Portugal, las investigaciones en el 

campo de la inteligencia emocional y la personalidad ha sido escasa, a pesar de 

que a nivel internacional se ha producido un importante crecimiento en los 

últimos años, sobre todo en cuanto a las herramientas de evaluación. Hay una 
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escasez de medidas validadas para población portuguesa, por lo que es difícil 

obtener datos dentro del deporte. 

Para la validación de los instrumentos, la medición es un componente 

esencial en la investigación científica, aunque las variables pueden diferir en 

cuanto a la facilidad de ser medidas. Por lo tanto se hace necesario desarrollar 

herramientas para medir estas variables, que deben ser reproducibles en otras 

circunstancias. Este proceso se conoce como validación, que incluye la 

evaluación de la fiabilidad y validez de un instrumento, que se denominan 

propiedades psicométricas. 

La traducción de un instrumento es mucho más complejo que la simple 

traducción de los ítems del cuestionario específico, ya que no siempre se 

utilizan términos comunes a todas las lenguas, además de que hay variaciones 

culturales que pueden alterar el significado de lo que se está midiendo. Así, 

para cualquier instrumento que se puede utilizar en otro idioma distinto del 

original, debe ser traducido, adaptado culturalmente y validado finalmente. 

Este proceso, para la adaptación cultural, consta de dos componentes: 

una traducción y adaptación de la medida. Aunque se describen en la literatura 

diversos pasos para llevar a cabo este proceso, sin embargo son similares. Se 

consideran esenciales los siguientes pasos: traducción, revisión de traducciones 

y traducciones de respaldo, por un miembro de comité, la prueba de 

aplicaciones y vuelta a probar. 

La verificación de las propiedades psicométricas se seguirá llevando a 

cabo para verificar si las características del instrumento original se han 

mantenido. 

En este contexto, ya que mi interés es que la relevancia de este estudio 

también sirva para el área clínica, teniendo en cuenta que las emociones y la 

personalidad son un aspecto central en la psicoterapia, la disponibilidad de 
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herramientas para la evaluación de la personalidad del individuo y la IE puede 

contribuir una mejor orientación para la práctica clínica. 

 

 

2.1. -  PROPÓSITO GENERAL 

 

 El objetivo general de este estudio fue contribuir metodológica y 

teóricamente a la comprensión de la personalidad y la inteligencia emocional en 

los jugadores de fútbol a través de tres estudios, a saber: 

 

1º - El primer estudio fue traducir, adaptar y validar el instrumento Big 

Five Inventory (BFI), John Donahue y Kentle, 1991) adaptado por Jonh e 

Srivastava (1999), y traducir, adaptar y validar también el perfil de grupo de 

trabajo de Inteligencia Emocional (WEIP-S), (Jordan y Lawrence , 2009), para 

Portugal. 

2º - El segundo estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la 

versión en portugués del Inventario de los factores de personalidad Big Five 

(IGFP5) y el Perfil de Grupo de Inteligencia Emocional de Trabajo (PIEGT16). 

3º - El tercer estudio tiene como objetivo conocer el perfil y comprobar si 

hay diferencias en la personalidad y la inteligencia emocional en los jugadores 

de fútbol. 

 

 

2.2. – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. - En concreto, el Estudio 1 tiene como objetivo preparar la 

traducción, la adaptación y la evaluación de la fiabilidad y la estabilidad 
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temporal de los instrumientos Big Five Inventory (BFI), John Donahue y Kentle, 

1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999) y el perfil de grupo de trabajo de 

Inteligencia Emocional (WEIP-S), Jordan & Lawrence (2009) en una muestra de 

atletas de fútbol. 

 

2.2.2. – El Estudio 2 asumió la evaluación del objetivo principal de la 

fiabilidad, las cualidades psicométricas de los instrumentos de referencia de 

factores de personalidad Big Five (IGFP5) y el Perfil de Grupo de Inteligencia 

Emocional de Trabajo (PIEG16) y medir el criterio de validez. 

 

2.2.3. - Estudio 3 tiene como objetivo perfilar, verificar y comprender las 

diferencias en la personalidad y la inteligencia emocional en los atletas de 

fútbol. 

 

 

2.3. – PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Para Fortin (1999), los objetivos de la investigación se deben enumerar 

precisos, y que por lo general incluyen una o dos variables, así como la 

población estudiada. Así, se establecieron como objetivos generales de 

investigación conocer, estudiar y demostrar: 

1º - Cuál es la idoneidad del BFI para Portugal? 

2 º - Cuál es la idoneidad de WEIP-S para Portugal? 

3 - Cuáles son las características psicométricas de IGFP5? 

4 - Cuáles son las características psicométricas de PIEGT16? 

5 - Cuáles son los perfiles de personalidad de los jugadores de fútbol? 
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6 – Cuáles son los niveles de inteligencia emocional de los jugadores de 

fútbol? 

 

Visto el problema de estudio, basado en los fundamentos teóricos y la 

creencia de que el perfil de personalidad y los niveles de inteligencia emocional 

percibida puede resultar influenciados por otras variables, formulamos las 

siguientes hipótesis: 

H1 - Existen diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional 

de los atletas, en función de su posición en el juego; 

H2 - Hay diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional de 

los atletas, según su mes de nacimiento; 

H3 - Existen diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional 

de los atletas en función de su grado competitivo; 

H4 - Existen diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional 

de los atletas, en función de no dormir o dormir la siesta; 

H5 - Existen diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional 

de los atletas, según se trate o no contrato profesional; 

H6 - Existen diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional 

de los atletas, concordante con el período de entrenamiento; 

H7 – Hay diferencias en las dimensiones de la inteligencia emocional de 

los atletas, concordante con los equipos; 

H8 - Hay diferencias en los factores de perfiles de personalidad de los 

atletas, en función de su posición en el juego; 

H9 - Existen diferencias en los factores de perfiles de personalidad de los 

atletas, dependiendo de su grado competitivo; 
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H10 - Hay diferencias en los factores de la personalidad de los atletas, de 

acuerdo a su mes de nacimiento; 

H11 - Existen diferencias en los factores de perfiles de personalidad de 

los atletas, en función de no dormir o dormir la siesta; 

H12 - Hay diferencias en los factores de perfiles de personalidad de los 

atletas, en función de si tienen o no contrato profesional; 

H13 - Hay diferencias en los factores de perfil de personalidad de los 

atletas, en función de el periodo de entrenamiento. 

 

 

2.4. – VARIABLES ESTUDIADAS 

 

Sobre la base de los fundamentos teóricos, y teniendo en cuenta los 

objetivos de nuestro estudio, las características de la población, las preguntas de 

investigación y las hipótesis, se seleccionaron las variables que consideramos 

más relevantes: 

Las variables dependientes son: Lo perfil de personalidad y la 

inteligencia emocional. 

Las variables independientes son: Mes de nacimiento, edad, equipo, 

posición de juego,  grado competitivo, período de formación, contrato 

profesional, horas de sueño en la siesta. 
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2.5. – LOS PARTICIPANTES 

  

 2.5.1. – Estudio 1 - El tamaño de la muestra se determinó mediante la 

revisión de la literatura sobre la traducción y adaptación de instrumentos 

(Beaton, Bombardier, Guillemin, y Ferraz, 2000; Herdman, Fox Rushby, y Badía, 

1998). Estos autores recomiendan que, para completar el proceso de traducción 

y verificar la conveniencia o la calidad del producto final, es importante aplicar 

el cuestionario en una muestra de al menos 30 individuos.  

 Para sostener este postulado, se optó por la administración a cinco veces 

el número sugerido por la literatura. 

  La muestra constaba de 150 atletas del deporte del fútbol, cuya media de 

edad era de 20,70 años (desviación estándar 6,23) con un mínimo de 12 y un 

máximo de 38 años y voluntarios varones. Los componentes de la muestra se 

integraron en las principales divisiones del campeonato nacional de la 

modalidad correspondiente asignado por la Federación Portuguesa de Fútbol. 

En cuanto al estado civil el 78% de los individuos son solteros, el 62,4% viven 

con sus padres, y el 40% el nivel de escolaridad tiene el grado 12. 

 

 

2.5.2. Estudio 2 e 3 – Para la aplicación del análisis factorial y de acuerdo 

con Hair et al. (2005), se utiliza, por regla general, al menos 5 veces más 

observaciones de los números de itens que componen el instrumento. Se 

utilizaron 8,38 veces más por IGFP5 (44 itens)  y 23,06 veces más por PIEGT16 

(16 itens) que revela un numero otimo para la contribuición del análisis 

factorial. 

El total de la muestra de los estudios 2 y 3 consistió de 369 atletas de 

fútbol,  voluntarios, cuya media de edad era de 19,37 años (DE: 5,61) con un 
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mínimo de 12 y un máximo de 40 años. Todos los participantes eran hombres. 

Los constituyentes de la muestra fueran de nueve clubes y 9 niveles, de la cual 

se integró un 67,7% de la muestra en las principales divisiones del campeonato 

nacional de la modalidad correspondiente a las asignadas por la Federación 

Portuguesa de Fútbol. En cuanto a la posición de juego, 40 sujetos (10,8%) 

ocupó el puesto de portero, 33 individuos (8,9%) ocuparon el puesto de defensa 

central, 32 sujetos (8,7%) el derecho de defensa central, 38 individuos ( 10,3%) 

ocuparon el puesto de defensa lateral, 29 sujetos (7,9%) del lateral derecho de 

defensa, 49 individuos (13,3%) centrocampista defensivo, 42 individuos (11,4%), 

33 centrocampista sujetos (8,9% ) a la media / extremo izquierdo, 28 individuos 

(7,6%) Normal a la / derecha finales y 45 individuos (12,2%), la punta de lanza. 

En cuanto al estado civil el 84,3% de los sujetos eran solteros, el 68% vive con 

sus padres, y el nivel de escolaridad 43,9% tiene el grado 9. Se observó, además, 

que estos atletas pasan un promedio de 18,66 minutos (SD = 12.26) cuando 

viajan a la competición y al entrenamiento, con un promedio de 86,34 minutos 

(desviación estándar 9,83) por día, y 58, 8% de la muestra de tren en la noche. 

 

 

2.5.3. - Los criterios de inclusión: ser atleta de fútbol, el sexo masculino y 

mayores de 12 años y de la liga portuguesa. 

 

2.5.4. - Criterios de exclusión: No ser atleta de fútbol, ser mujeres y 

menores de 12 años, y en el caso de los cuestionarios desaparecidos no contestar 

el cuestionario en su totalidad. 
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2.6. - INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados para recoger datos en esta investigación se 

seleccionaron teniendo en cuenta la naturaleza de los fenómenos a analizar y el 

tipo de estudio que se hizo cuantitativo. La recogida de datos se realizó 

mediante los cuestionarios de auto informe, ya que esto permite una 

interferencia mínima, distante del investigador (Ghiglione y Matalon, 1993), así 

como la obtención de datos a través de auto información es uno de los 

procedimientos metodológicos más utilizados en el estudio de las características 

personales y, en algunos casos es la única forma de acceder a la información 

sobre las características de la personalidad y las emociones. En esta línea de 

razonamiento se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

  a)- Cuestionario sociodemográfico y Práctica del Deporte, 

desarrollado específicamente para evaluar factores como la edad, estado civil, 

nivel educativo, nivel de competencia y la división competitiva. Hemos 

intentado conocer, también, en el mismo cuestionario, la información sobre la 

carrera deportiva de los atletas, incluyendo: posición en el juego, el número de 

sesiones de entrenamiento por semana, el tiempo utilizado en viajar a la 

formación, la duración de la formación y el período de entrenamiento (mañana, 

tarde o noche), el número de horas de sueño cada noche, y el número de horas 

siesta. 

 

  b) - Big Five Inventory (BFI), John Donahue y Kentle (1991) adaptado 

por Jonh e Srivastava (1999). El inventario se basa en cinco grandes factores de 

personalidad de Costa y McCrae (1987), compuesto por 44 ítems que se evalúan 

mediante una escala de Likert 5 puntos, desde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 
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= Totalmente de acuerdo. Los ítems se agrupan en cinco factores son: Apertura 

a nuevas experiencias, afabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y 

extraversión. Lo coeficiente alfa de Cronbach que mide la consistencia interna 

(α = 0,79) y pruebas moderadas de las propiedades psicométricas del 

instrumento.     

  

 c) Perfil Inteligencia Emocional En Grupo de Trabajo (WEIP-S), 

Jordania y Lawrence (2009) es una serie reciente de evaluación individual de 

inteligencia emocional en el contexto del equipo, es una versión reducida de la 

escala WEIP (Jordan et al, 2002), basado en el modelo de Mayer y Salovey (1997) 

consta de 16 ítems que se evalúan mediante una escala de Likert de 7 puntos 

desde 1 = Totalmente en desacuerdo y 7 = totalmente de acuerdo. Esta medida 

evalúa cuatro facetas individuales de la IE, a saber: Concientización / 

Sensibilidad de las emociones propias (ítems 1,2,3 y 4) la gestión de las 

emociones propias (ítems 5,6,7 y 8), conocimiento / consciencia emociones otros 

(ítems 9,10,11 y 12) y Gestión de las emociones de los demás (ítems 13, 14, 15 y 

16). En la versión final del proceso de desarrollo del instrumento y las 

características psicométricas del estudio, los autores encontraron en la fiabilidad 

coeficientes alfa de Cronbach de (α = 0,85) para faceta Conciencia / Sensibilidad 

de las emociones propias (α = 0,77) para la gestión de las facetas las propias 

emociones, (α = 0,81) para faceta Conciencia / Sensibilización a las emociones 

de los demás y  (α = 0,81) para faceta Gestión de las emociones de los demás y 

un buen análisis factorial confirmatorio que certifica la validez del instrumento. 

 

  d) - Diez Personality Inventory Item (TIPI) (Gosling et al, 2003), la 

versión en Inglés: Diez ítems de inventario de personalidad (Lima & Castro, 

2009) es una escala breve evaluación de la personalidad basada en el modelo de 
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cinco factores de Costa y McCrae (1987), compuesta por 10 ítems que se evalúan 

mediante una escala de Likert de 7 puntos, que van desde 1 = Totalmente en 

desacuerdo y 7 = totalmente de acuerdo. Esta medida contiene dos elementos 

de evaluación para cada uno de los cinco factores son: apertura a nuevas 

experiencias, amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional y 

extraversión, para medir objetos extraversión son "entusiastas saliente", y'' 

tranquila y reservada ( invertido),'' para afabilidad: "cariñoso integral" y'' crítico 

de confrontación (invertido) "para la Conciencia:" la confianza, la auto-

disciplina "y" desordenado, descuidado (invertida), "Estabilidad Emocional : 

calma'', estable emocionalmente "y'' ansioso, que se preocupa con facilidad 

(invertida)," La apertura a las nuevas experiencias: ". convencional, no creativa 

(invertido)" "abierto a nuevas experiencias y multifacética". El coeficiente alfa de 

Cronbach para la version portuguesa verificado por Costa (2011) es de (α = 

0,462), que aunque bajo, son valores cumplen con los criterios de esta pequeña 

medida de evaluación de la personalidad. a pesar del consistencia interna débil 

y los bajos tipos de análisis factorial confirmatorio, el TIPI, se considera una 

medida válida y útil para las investigaciones donde el tiempo es limitado y 

global de la personalidad basada en los cinco grandes factores de personalidad 

(Denissen, Geenen, Selfhout , y Van Aken, 2008; Garaigordobil y Bernaras, 2009; 

Kenny, 2004; Muck, el Infierno, y Gosling, 2007; Rammstedt & John, 2007; Smits 

y Boeck, 2006; Woods & Hampson, 2005), el hecho de que prueba con varias 

traducciones y convalidaciones existentes. 

 

  e) - Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), (Salovey et al, 1995) en la 

versión en Inglés (Queiroz et al, 2005): es una medida de auto-informe de la 

inteligencia emocional percibida, que comprende 24 elementos que son 

evaluados a través de una escala Likert de 5 puntos, que van desde (1) "muy en 
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desacuerdo" a (5) "totalmente de acuerdo". Esta medida evalúa las diferencias 

individuales, relativamente estables, la tendencia que tienen las personas a 

lidiar con sus emociones y estados emocionales, en 3 subescalas: I - La atención 

a las emociones que caracteriza  la creencia de las personas en sus emociones 

(temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) II - Claridad de sentimientos, que se refiere a la forma 

en que la gente cree percibir que sus emociones (ítems 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16), III - Reparación estado emocional, lo que caracteriza a la creencia de que el 

individuo tiene que creer en su capacidad para interrumpir los estados 

emocionales negativos y prolongar el positivo (ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24). Los puntos de corte para los hombres son: Advertencia (<21: se debe 

mejorar la atención, presta poca atención; 22-32: la atención adecuada;> 33 

deben mejorar su atención, presta demasiada atención), Claridad (<25: debe 

mejorar la claridad, 26-35: la claridad suficiente,> 36: excelente claridad) 

Reparación (<23: deben mejorar su reparación; 24-35: reparación adecuada; > 36 

excelentes condiciones). Los coeficientes alfa de Cronbach (α) de las subescalas 

de la versión en Inglés son: las emociones atención = 0,80 (universidad), 0,88 

(seniors); CLARIDAD sentimientos = 0,79 (universidad), 0,83 (personas 

mayores); REPARARACION estado emocional = 0,85 (universidad), 0,92 

(personas mayores). 

 

 

  2.7. – ÉTICA 
 

  A raíz de las peticiones formuladas a los autores de los instrumentos, así 

como a la dirección de las instituciones para el estudio, y después de su 

consentimiento, se procedió a un estudio previo sobre la formación de los 

diferentes equipos con el fin de seleccionar la muestra deseada, seguida de una 
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planificación, con los horarios de los diferentes ejercicios con el fin de llevar a 

cabo una recopilación de datos estructurada, rápida y eficaz. 

 Dada la naturaleza íntima de las medidas utilizadas en este estudio, se 

hizo necesario proteger a los participantes, se evaluaron los errores y 

desviaciones que puedan producirse, a fin de proporcionar a los investigadores 

un marco que cubre las propias reflexiones éticas. 

  Esta protección ética incluye el respeto a la vida privada, el derecho de 

acceso a los resultados, la evaluación de la protección de datos y la evitación de 

cualquier uso malicioso de los resultados. Con el fin de no alterar las rutinas de 

los participantes, se contó con el apoyo de los entrenadores de cada equipo que 

llevó a cabo la entrega y recogida de los instrumentos, esta estrategia nos 

permitió administrar los cuestionarios en sólo tres meses. 

  Para la administración, se presentaron los objetivos del estudio, en una 

carta adjunta al cuestionario, a fin de obtener el consentimiento informado de 

los participantes o de sus tutores, en relación con los menores. 

 

 

  2.8. – PROCEDIMIENTOS 

 

  En el desarrollo de la versión en portugués de ambos instrumentos se 

siguieron todos los procedimientos metodológicos relacionados con la 

traducción y retraducción (translate y backtranslate) de los dos instrumentos 

(BFI y WEIP S-) de su idioma original Inglés al Portugués (IGFP-5-y PIEG 16), 

con la ayuda de profesionales bilingües, y la aplicación de las medidas que 

vamos a utilizar en una prueba de muestra, y en una segunda vez cuatro 

semanas después de la primera aplicación, la prueba se aplicó de nuevo en una 

prueba o repetibilidad ou test-retest. 
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  Fué llevado a cabo un estudio para validar la metodología y la WEIP-S y 

BFI en jugadores de fútbol.  

 El estudio se realizó en dos fases: la primera fase se llevó a cabo la 

adaptación cultural del instrumento, un segundo paso implicó el estudio de la 

estabilidad temporal y la confiabilidad de la versión en portugués del 

instrumento. 

  El proceso de adaptación se basó en las directrices propuestas por Beaton 

y sus colegas (2000) y otros autores (Herdman, Fox-Rushby, y Badia, 1998), 

derivada en 3 fases secuenciales: 

  a) - La traducción al portugués - previa consulta y consentimiento de los 

autores de los instrumentos, la traducción fue hecha a partir de la versión 

original. Esto se hizo por dos traductores bilingües (Inglés y el idioma original 

del instrumento), de forma independiente, y uno de los traductores tuvieron 

conocimiento específico de los conceptos tratados en la escala (Beaton, 

Bombardier, Guillemin, y Ferraz, 2000; Gjersing, Caplehorn, y Clausen, 2010). 

 b) - Retraducción - se hizo más tarde la reconversión de la primera versión 

de la escala de consenso usando dos traductores bilingües, independientes de 

los pasos anteriores, y sin conocimiento específico de los conceptos tratados en 

la escala. Al igual que en el proceso de traducción, hay dos versiones que se 

obtuvieron después de la discusión y la conciliación por un traductor 

independiente y ello sirvió al investigador para dar lugar a la segunda versión 

de consenso de instrumentos. 

 c) - La validación por la Comisión de Expertos y la fiabilidad test retest del 

instrumento - Vista la naturaleza y el alcance de la escala, el contenido de 

prueba de las versiones respectivas de consenso se obtuvieron en relación con el 

lenguaje y las expresiones en términos de su aplicabilidad a la cultura 

portuguesa. de validación de los instrumentos de acuerdo con la literatura 
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(Beaton et al, 2000; Herdman et al, 1998; Reichenheim Moraes, 2007).  Se aplico a 

150 personas que participan en el test-retest y se les dio una carta explicativa 

para informarles acerca de los aspectos fundamentales del estudio y cuál era su 

contribución, y un formulario de consentimiento informado. 

  En general, las personas consideraron que el instrumento proporciona un 

lenguaje accesible y en un formato claro, sin revelar ambigüedades o 

dificultades en la comprensión, tanto el nivel de instrucción, cuanto en el 

contenido de los ítems del cuestionario, teniendo en cuenta y valorándolo como 

el instrumento adecuado. De acuerdo con la metodología no se hicieron 

cambios, obteniendo así la validación semántica y el contenido de los WEIP-S y 

BFI, que revela un alto nivel de consenso y se obtuve la versión final de IGFP5 y 

PIEGT16 - versión en Português. 

  La evaluación de la fiabilidad y la estabilidad temporal del instrumento 

se probó mediante el examen de fiabilidad del coeficiente de alfa de Cronbach 

(nombre del procedimiento utilizado en las escalas estadísticas con ítems tipo 

Likert y que se utiliza según el elemento de respuestas si son distribuidos por 

una escala ordinal). Para este tipo de estudio se espera una fiabilidad mayor o 

igual a un coeficiente de 0,7. Los valores de alfa que van de 0 a 1. Los valores 

superiores a 0,7 son aceptables y excelente por encima de 0,9 (Hill y Hill, 2000). 

  En el estudio 2 se utilizó el análisis factorial confirmatorio con el fin de 

observar las propiedades psicométricas de la versión en portugués de los 

instrumentos, mediante el análisis de fiabilidad y alfa de Cronbach utilizando el 

análisis factorial exploratória con el fin de observar los patrones de correlación 

entre el variables y utilizar estos patrones para agrupar las variables en factores 

para ver cómo los ítems de la escala se agruparon, constituyendo diferentes 

dimensiones. Por lo tanto, se utilizó la regla más común: Kaiser (regla que dice 

que la raíz o autovalor debe ser mayor que 1), la segunda parte de esta regla 
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dice que los valores de saturación del elemento en el factor debe ser mayor que 

0,40. La varianza explicada debe ser mayor que 42% de las tolerancias de los 

ensayos disponibles, tan pequeñas como sea posible (Favero et al, 2009;. Kahn, 

2006; Moreira, 2004; Pallant, 2001; Gageiro y Pestana, 2008). 

  Se utilizó la rotación Varimax, un método de rotación ortogonal que se 

propone que para cada componente principal, sólo hay unos cuantos pesos 

significativas y todos los demás están cerca de cero, es decir, el objetivo es 

maximizar la variación entre los pesos de cada componente principal, de ahí el 

nombre Varimax. La intención era reducir las variables originales, por lo tanto, 

el método tiene como objetivo minimizar el número de variables que tienen un 

alto factor de carga. Aunque existen métodos de rotación oblicua, el más 

utilizado por los investigadores es la rotación ortogonal, ya que mantiene los 

elementos perpendiculares, facilitando la interpretación de este ser en el 

Varimax los más recomendados. (Favero et al, 2009, Hair et al 2010; Kahn, 2006; 

Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana y Gageiro, 2008). 

  La validez de constructo muestra el grado en el que el resultado de un 

instrumento es consistente con la hipótesis definida, por ejemplo, sobre su 

relación con otros instrumentos, en base a la suposición de que un instrumento 

mide válidamente o que se propone a medirse (Fávero et al, 2009, Hair et al, 

2005;.. Mokkink et al, 2010;. Pallant, 2001; Gageiro y Pestana, 2008). 

  Para investigar la validez de criterio concurrente se analizó la correlación 

de Spearman entre las puntuaciones de los instrumentos ( IGFP5 y TIPI) y 

(PIEGT16 y TMMS24) con un nivel de significación de 0,05. Un coeficiente de 

correlación no inferior a 0,70 indica que el rendimiento de una prueba puede 

predecir el rendimiento en otra prueba (Pestana y Gageiro, 2008). 

  El tiempo medio de respuesta de aplicación de los cuestionarios fue de 20 

minutos.  
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  Los datos recogidos fueron sometidos a diversos análisis estadísticos 

utilizando el paquete de software estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 

versión 20 para Windows. 

  La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utilizó para estudiar 3 por 

tratamiento de una muestra con más de 50 N para indicar si se utilizan pruebas 

paramétricas o no paramétricas. 

  As veces no podemos asumir la normalidad, ya veces no tenemos datos 

para calcular el promedio (cuando los datos son ordinales), y los métodos no 

paramétricos san aplicables en tales situaciones. 

  Como regla general, se recomienda utilizar una prueba paramétrica en 

lugar de una no paramétrica, ya que las pruebas paramétricas tienden a ser más 

selectivos y potentes. Sin embargo, el no paramétrico se debe utilizar cuando los 

datos no cumplen con las premisas básicas que desdibujan los procedimientos 

estadísticos (distribución normal o la homogeneidad de varianzas). 

  Así que optamos por estadística no paramétrica para contrastar hipótesis 

por se romper el supuesto de normalidad, a saber: Test U Mann Whitney, test 

de Kruskal Wallis y correlación de Spearman. 

 

 

  3 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  Tras la presentación de los resultados, nos pusimos a reflexionar sobre 

los mismos, con el fin de sistematizar e interpretar las principales 

contribuciones de esta tesis a la luz del marco teórico y la metodología del 

estudio, y analizar si los objetivos fueron alcanzados. 

  Cada uno de los estudios respectivos y los resultados serán analizados 

con el fin de profundizar y reflexionar sobre el uso y la validación de dos 
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instrumentos de evaluación: un instrumento para la evaluación de la 

personalidad basado en el modelo de cinco factores de McCare y Costa (1987) y 

otro instrumento para la evaluación de la inteligencia emocional basado en el 

modelo de IE de Salovey y Mayer (1993). 

 Para facilitar la discusión de los resultados, este apartado se divide en dos 

partes. En la primera parte se analizan las cuestiones planteadas por el estudio 1 

y 2 tratando de reflexionar sobre la idoneidad y las propiedades psicométricas 

del Inventario de los principales factores de personalidad (IGFP5) y el 

cuestionario sobre el Grupo de Inteligencia Emocional Perfil de trabajo en la 

población portuguesa (PIEGT16 ). 

 A continuación, analizaremos los resultados obtenidos en el Estudio 3, que 

tenía la intención de explorar la existencia de diferencias en función de diversas 

variables. 

 Por último, analizaremos las ventajas y limitaciones de ambos estudios, así 

como las direcciones futuras de la investigación sobre la evaluación. 

Vamos a discutir los principales resultados obtenidos mediante la revisión de 

algunos de los resultados presentados anteriormente. 

 

 

  3.1. – ESTUDIO 1 

 

  Lo Estudio 1 tuvo como objetivo central la traducción y validación de 

instrumentos de evaluación de personalidad BFI (Big Five) Inventario de 

John, Donahue y Kentle, (1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999), 

llamado IGFP5 y WEIP-S (Workgroup Emotional Intelligence Profile) de 

Jordan y Lawrence (2009) y que ahora se llama PIEGT16 para la población 

portuguesa. 
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  En el desarrollo de la versión en portugués de ambos instrumentos se 

siguieron todos los procedimientos metodológicos relacionados con la 

traducción y retraducción (backtranslate y traducir) los dos instrumentos (BFI y 

WEIP S-) de su idioma original Inglés al Portugués (IGFP5 y PIEGT16) 

utilizando la ayuda de profesionales bilingües, y la aplicación de las medidas en 

una muestra de 150 atletas masculinos de fútbol (cinco veces más que 

recomenda la literatura) que llama Test y por segunda vez y cuatro semanas 

después de la primera aplicación se aplicó de nuevo lo llamado test de 

repetibilidad ou test-retest. 

   Generalmente las personas consideraran que los instrumentos tenían un 

lenguaje accesible y en un formato claro, sin revelar ambigüedades o 

dificultades para comprender tanto el nivel de instrucción, tanto en el contenido 

del elemento cuestionario, teniendo en cuenta el instrumento adecuado.  

  De acuerdo con los cambios en la metodología no se hicieron, obteniendo 

así la validación semántica y el contenido de la versión en Inglés, que revela un 

alto grado de consenso sobre la versión final de los portugueses y IGFP5 

PIEGT16. 

 La evaluación de la fiabilidad y estabilidad temporal se puso a prueba 

mediante el examen del coeficiente de fiabilidad alfa (a) Cronbach (nombre del 

procedimiento utilizado en las escalas tipo Likert con elementos estadísticos y 

utilizado en función del elemento respuestas se distribuyen mediante una 

escala ordinal ) con un intervalo de cuatro semanas entre 150 participantes. Para 

este tipo de estudio y de acuerdo Pestana y Gageiro (2008), se espera fiabilidad 

mayor que o igual a 0,7, y dado que los valores por encima de 0,7 son 

aceptables y superior a 0,9 excelente. 
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  Se observó la fiabilidad test-retest, y después de observar el coeficiente 

de repetibilidad se constató que tanto en el IGFP5 y en el PIEGT16 la 

correlación es alta, asociada con valores similares de las dimensiones medias de 

la nueva prueba, y alfas Chronbach aproximado de (α =0,736 y α =0,722) a 

IGFP5 y (α =0,835 y α =0,828) a PIEGT16, lo cual  indicou una buena fiabilidad 

test-retest. 

 Se considera que ambos instrumentos tienen una buena fiabilidad en su 

versión original. Así, en cuanto a la exactitud de los instrumentos, este 

parámetro relacionado con la potencia de la prueba para medir el error mínimo 

posible, que era adecuado, con una buena consistencia interna, que según 

Pasquali (2003) encontraron que las tasas de inferencias el instrumento puede 

ser utilizado tanto para la investigación como para los criterios de diagnóstico, 

ya que tanto alcanzó un alfa (α) por encima de 0, 70. 

  Estos resultados demuestran que los rasgos de la personalidad y la 

inteligencia emocional no son variables psicológicas que cambien en el 

momento de la evaluación o que se pueden cambiar en función del estímulo 

activador, sino que son habilidades que el individuo posee y aplica en todo el 

desarrollo. Al mismo tiempo, también se asegura de que estos instrumentos no 

evalúan el estado de ánimo o una emoción más activa en el momento de la 

aplicación, sino una capacidad intrínseca emocional en el individuo. En 

consecuencia, estos resultados demuestran que las respuestas que los 

individuos presentan son un reflejo directo de la respuesta emocional que se 

desarrolla en la activación de las situaciones y que no están influenciados por el 

proceso de evaluación. Al mismo tiempo, también se asegura que los resultados 

obtenidos por estos instrumentos no están influenciados por la estrategia de 

regulación de la emoción que el individuo puede estar usando en el momento 

de la aplicación. 
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  3.2. – ESTUDIO 2 
 

  3.2.1. - Fiabilidad, las características psicométricas (análisis factorial) y 

la validez criterio concurrente de la versión portuguesa de la Big Five 

Inventory (BFI), John Donahue y Kentle (1991) adaptado por Jonh e 

Srivastava (1999), cuyo nombre se convirtió en Inventario de los Grandes 

Factores de Personalidad (IGFP5). 

  

  Hemos analizado la fiabilidad de los 44 ítems del instrumento IGFP5 

para comprobar si los ítems permitieron medir el constructo propuesto, 

habiendo obtenido una consistencia interna (alfa de Cronbach) moderada (α =0, 

780), importante indicador estadístico de la fiabilidad de un instrumento  

psicométrico, aunque no hay variabilidad significativa mediante la eliminación 

de los elementos. Creemos, por lo tanto, que este instrumento y según 

Cronbach (1951) tiene una fiabilidad moderada. 

  Estos valores son superiores a los valores encontrados para el desarrollo 

de la versión portuguesa presentó en el Estudio 1 (α = 0,73) de prueba y (α = 

0,72) en la repetición de prueba, y se parecen a los encontrados en la versión 

francesa (α = 0, 79), y también las que se encuentran por la versión italiana en 3 

estudios (α = 0,77) (α = 0,78) (α = 0,81) y por un estudio realizado en 56 

naciones (α = 0,77). 

 Tomando como criterio los valores propuestos por Pestana y Gageiro 

(2008), la consistencia interna se puede considerar muy bueno para los valores 

alfa superiores a 0,9, bueno para alfa entre 0,8 y 0,9, entre 0,7 y razonable 0,8, 

entre 0,6 y 0,7 débil e inaceptable por debajo de 0,6. 

 Por ello se considera que la consistencia interna de este instrumento de 

acuerdo Gageiro y Pestana (2008) es razonable, ya que según Cronbach (1951) 
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este instrumento tiene una fiabilidad moderada y según Pasquali (2003) permite 

inferir que el instrumento puede ser utilizado tanto para fines de investigación, 

así como para los criterios de diagnóstico, como se ha llegado a un alfa (α) 

mayor que 0 70. 

  Según Hair et al. (2005), para la aplicación de factor de análisis se utiliza 

como norma general, un mínimo de cinco veces más observaciones que los 

ítems que componen el instrumento. En este contexto, y con nuestra muestra de 

369 individuos, se utilizaron 8,38 veces más por IGFP5 (44 ítems) y 23,06 veces 

para PIEGT16 (16 ítems), lo que revela un excelente número de contribución 

para la análisis factorial. 

 Mediante el análisis de la dimensionalidad de IGFP5 utilizado en este 

estudio por análisis de componentes principales se ha encontrado una 

correlación entre la prueba de Bartlett Esferacidade (p <0,01), la observación de 

un KMO (Kaiser - Meyer - Olkin Medida de Muestreo de Adecuación) de 0,811, 

que indica un buen grado de varianza y no común al análisis de factores 

adicional de acuerdo con Fávero et al (2009) debe estar entre 0 y 1, y el más 

cercano a 1. 

  Para los elementos comunes, se encontró que virtualmente todos los 

elementos explican, al menos, la mitad de la varianza de las variables originales 

(> 0,5). 

  Tomando el criterio de Kaiser (valores propios> 1,0), se encontró que hay 

12 factores que representan alrededor del 57% de la varianza total. En vista de 

la gran cantidad de factores que elegimos para mostrar el análisis de screen y 

tomando en consideración la parte superior de la curva, se encontró que hay 

cinco factores. Forzando la extracción de esos cinco factores, se ha encontrado 

que estos explican aproximadamente el 37% de la varianza total. 
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Para entender qué elementos están asociados a cada factor, se optó por el 

método y el uso de la rotación ortogonal Varimax con normalización de Kaiser. 

Cabe señalar que la intención era reducir las variables originales, por lo tanto el 

método utilizado, tuvo como objetivo minimizar el número de variables que 

tienen altas cargas en un solo factor, lo que facilita la interpretación de los 

factores, y es el más utilizado por los investigadores (Fávero et al., 2009; Hair et. 

al 2010;  Kahn, 2006; Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana y Gageiro, 2008). 

  Mediante el análisis de saturación (> 0,3) de cada elemento, estos pueden 

ser distribuidos de acuerdo con los cinco factores, la observación de las 

diferencias en su distribución de acuerdo con las dimensiones originales en 

comparación con la obtenida por el análisis, no además de la colocación de dos 

elementos en cualquiera factores: 17 (no me cuesta perdonar) en la 

agradabilidad factor de escala original y 41 (tengo unas cuantas inquietudes 

artísticas) Factor de Apertura. 

  En cuanto a no poner estos dos elementos se destaca la cuestión de los 

términos "fácilmente puedo perdonar" "pocos intereses artísticos" que incluyen 

adjetivos y cuantificadores que pueden considerarse un tanto ambigua, ya que 

pueden ser objeto de diversas interpretaciones. 

  El factor de estructura se componía de 42 artículos con 15 puestos en la 

apertura, 8 en la  Extraversión, 8 en el factor Neuroticismo, 4 en el factor de 

amabilidad y 7 en el factor de escrupulosidad. 

  Además, y también podría encajar en no colocar dos temas, la cuestión 

de tendencia y que indica que la persona es sensible a las normas Socías que 

guían sus respuestas. Así, ciertos rasgos parecen aún más deseable que el sujeto 

se identifica más con los demás, y cuando se le preguntó si él puede perdonar 

fácilmente se tiene en cuenta que va a tener alguna dificultad para señalar que 

de alguna manera guardia puede guardar rencor, y esto puede conducir la falta 
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de sinceridad y de la conformidad social, a pesar de las diferentes técnicas 

disponibles para limitar este efecto. 

  La mayoría de los investigadores destacan el rigor de la escritura, sobre 

todo en el estilo y la calidad editorial, con el argumento de que los productos 

deben tener un número único, a fin de no causar sesgos en la respuesta. 

Considere la posibilidad de que se les presenta en forma de sentencias, con el 

argumento de que los individuos responden con menor vacilación, además de 

comprender mejor lo que se les pide en lugar de los adjetivos que tienen la 

ventaja de la rapidez de la administración, sino que requieren un mayor nivel 

de introspección, lo que obliga al individuo a sintetizar los elementos más 

significativos de su conducta para abstraer un rastro de ellos. 

  Sin embargo, a pesar de las diversas opiniones y estudios más factoriales, 

muestran que no existen diferencias estructurales entre las frases y adjetivos 

(Bernaud, 1998; Conway, Jako, y Goodman, 1995; Fortin, 2009; Kline, 1994; 

Pestana, y Gagueiro, 2008). 

  Andrade (2008) mediante el análisis de la escala de Brasil con la AFE con 

rotación Promax y se basando en la teoría de respuesta item, encontró cinco 

componentes que explicaron el 39,6% de la varianza total y la distribución de 

elementos similares a los encontrados en este estudio. 

 Se verifico la consistencia interna del TIPI y observó una consistencia 

interna muy débil en términos de tamaño, pero un alfa total (α = 0,620), que 

según Gageiro y Pestana (2008) se considera bajo, pero aceptable según  Hill y 

Hill (2005), además, por los autores postularon los criterios del instrumento, ya 

que se espera los bajos niveles de consistencia interna en una herramienta que 

comprende solamente 10 ítems y que evalúa sólo dos polos (positivo y 

negativo). Estos valores son aún más altos que los encontrados en Portugal por 
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Costa (2011) en un estudio de las propiedades psicométricas de este 

instrumento que reveló un alfa ((α = 0,462). 

  Con el fin de contribuir a los criterios de validez, se observó una 

correlación significativa entre moderada y las  dimensiones de IGFP contra de 

las dimensiones respectivas de TIPI. Estas correlaciones contribuyen a la 

validez de criterio concurrente, ya que ambos instrumentos son de evaluación 

de sus dimensiones y del mismo fenómeno. También hubo relaciones negativas 

entre la estabilidad emocional del TIPI y IGFP Neuroticismo. 

  Las diferencias en el comportamiento psicométrico de la versión original 

en inglés y nuestra versión pueden estar relacionadas con diferencias culturales, 

especialmente en los instrumentos de evaluación de la personalidad, muy 

peculiares y que pueden verse influidos por las características de la sociedad en 

la que los instrumentos se utilizan. Al mismo tiempo, el IGFP5 uno de los 

instrumentos más validado internacionalmente y transcultural nos permite el 

uso de este instrumento en su forma original.  

  Sin embargo este resultado puede tener varias explicaciones y la mayor 

probabilidad de ser situado en el procedimiento utilizado, el tamaño de la 

muestra, o incluso el cultivo en el que se aplicó el instrumento, ya que a 

menudo la construcción de la misma puede entenderse de diferentes maneras 

en diferentes contextos, lo que sugiere la posibilidad de que algunos artículos 

pueden ser pequeñas propiedades o discriminativa y puede ser cambiado o 

eliminado, por lo que si usted ha optado por utilizar la versión original. 

  Por lo tanto, y en vista de estos resultados, se considera que el estudio 

adicional debe llevarse a cabo utilizando la misma metodología con la 

reformulación o eliminación de los artículos con el fin de analizar el 

comportamiento del instrumento psicométrico, aunque no descarrilar esta 
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consideración los resultados del estudio y el instrumento considerarse fiable y 

adecuado. 

  Por lo tanto, se concluyó que la prueba IGFP5 tiene un nivel adecuado de 

fiabilidad y validez con la que poder llevar a cabo investigaciones en diversos 

campos con en el universo deportivo. 

 

 

  3.2.2. - Fiabilidad, las características psicométricas (análisis factorial) y 

la validez criterio concurrente de la versión portuguesa del perfil de grupo de 

trabajo de Inteligencia Emocional (WEIP-S), Jordania y Lawrence (2009), que 

ya ha adoptado el término Perfil Inteligencia Emocional en Grupo de Trabajo 

(PIEGT16).  

  

  Hemos analizado la fiabilidad de los 16 ítems del instrumento para 

entender si los ítems permiten medir el constructo, habiendo obtenido una 

consistencia interna (alfa de Cronbach) moderada (α = 0,802) (importante 

indicador estadístico de la confiabilidad de un instrumento) no hay variabilidad 

significativa mediante la eliminación de los elementos.  

  Este es aproximado de el verificado en lo desarrollo de la versión 

portuguesa presentó en el Estudio 1 (α = 0,84) y prueba (α = 0,83) en el retest, y 

ahora que se encontraron (α = 0,84) para el Conocimiento faceta / Sensibilidad 

de las emociones propias (α = 0,63) para el manejo de las emociones propias 

facetas (α = 0,81) para el Conocimiento faceta / Sensibilización a las emociones 

de los demás y (α = 0,87) para la gestión de las facetas emociones de los demás 

no están buscando una gran variabilidad en la eliminación de elementos.  

  Estos valores son similares a los valores encontrados por los autores del 

instrumento que eran (α = 0,85), (α = 0,77), (α = 0,81) y (α = 0,81) 

respectivamente, y destaca que el Gestión de las emociones mostró también la 
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más baja en alfa, como se comprueba por los autores de la escala original, 

Creemos por lo tanto que este instrumento y según Cronbach (1951) tiene una 

fiabilidad moderada. 

  Por esto se considera que la consistencia interna de este instrumento de 

acuerdo Gageiro y Pestana (2008) es buena,  según Cronbach (1951) este 

instrumento tiene una fiabilidad moderada y segundo Pasquali (2003) 

encontraron tasas de inferencias que el instrumento puede ser utilizado tanto 

para fines de investigación, así como para los criterios de diagnóstico, como se 

ha llegado a un alfa (α) mayor que 0 a 70. 

  Mediante el análisis de la dimensionalidad de PIEGT16 utilizado en este 

estudio a través del análisis de componentes principales se ha encontrado una 

correlación entre los ítems de la prueba Esferacidade Bartlett (p <0,01), 

observándose un KMO (Kaiser - Meyer - Olkin medida de Muestreo de 

Adecuación) de 0,867 que indica un buen grado de varianza común y no 

plantea ningún impedimento para el análisis de otros factores. Para los puntos 

en común, parece que prácticamente todos los elementos deben explicar, por lo 

menos, la mitad de la varianza de las variables originales (> 0,5). 

  Tomando como criterio el criterio de Kaiser (valores propios> 1,0), se 

encontró que hay cuatro factores que representan alrededor del 64% de la 

varianza total, superando el 40% con respecto a explicativo del margen de error 

postulada por Pestana y Gageiro (2008 ). 

  Con el fin de comprender los elementos que están asociados a cada 

factor, se optó por el uso de la rotación Varimax con normalización de Kaiser. 

Mediante el análisis de saturación (> 0,3) de cada elemento, estos pueden ser 

distribuidos de acuerdo con la dirección original de los cuatro factores 

obtenidos por el análisis. 
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 Se verificó la consistencia interna (alfa de Cronbach) de TMMS24 y 

concluyó que la escala mostró una consistencia interna moderada (α = 0,893), 

tanto en los alfa 3 dimensiones como el total, no se observando una gran 

variabilidad con la eliminación de elementos. Los coeficientes alfa de Cronbach 

de las subescalas fueron encontrados a (α = 0,854) para la Atención a las 

emociones (α = 0,832) para la claridad de los sentimientos, y (α = 0,819) para la 

reparación de estado emocional. 

 Estos valores son similares a los encontrados por los autores de la 

versión Portuguesa: Atención a las emociones (α = 0,80) (universidad), (α = 

0,88) (ancianos), Claridad de sentimientos (α = 0,79) (universidad) (α = 0,83) 

(ancianos), el estado de reparación emocional (α = 0,85) (universidad), (α = 0,92) 

(ancianos).  

 Por otra parte, esta coherencia interna está muy cerca detectado por 

Costa (2011), cuando se evaluaron las propiedades psicométricas de la versión 

en portugués también a través de un análisis factorial en una muestra de 

jugadores de fútbol, que sintieron una división en los ítems de acuerdo a la 

escala original, y se encontró un total de alfa de Cronbach (α = 0,89), y agregó 

que los coeficientes de las subescalas siguientes: Atención a las emociones (α = 

0,86), Claridad de los Sentimientos (α = 0,84); Reparación del estado emocional 

(α = 0,82). 

 Por ello se considera que esta coherencia interna instrumento Pestana 

según Gageiro y (2008) es buena, cerca de muy bueno. 

  Con el fin de contribuir a la prueba de validez, se observó la existencia de 

una débil, pero significativa, correlación entre las dimensiones de la prueba 

PIEGT16 y TMMS24. Estas correlaciones contribuyen a la validez de criterio 

concurrente, ya que ambos instrumentos permiten evaluar dimensiones del 

mismo fenómeno. 
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  Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el PIEGT16 mantiene un nivel 

adecuado de fiabilidad y validez con la que llevar a cabo investigaciones en 

diversos campos como el universo del deporte. 

  

 

  3.3. - ESTUDIO 3 

 

  La intención de trazar el perfil de los jugadores de fútbol e incluso 

examinar la verificación de las hipótesis a fin de evaluar y comprender sus 

diferencias en términos de personalidad y la inteligencia emocional. 

 

 3.3.1. – INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 Aunque no podemos decir que la posición de juego puede influir en la 

inteligencia emocional de los deportistas si se observaron rangos más bajos de 

promedio en la Posición Portero y Defensa Central, y el promedio más alto 

recaía en los jugadores de centro-izquierda, extremos y los de medio ala 

derecha con respecto a las dimensiones de la IE. Una de ellas es que, según 

algunos autores, la intensidad emocional y cómo lidiar con las emociones, es 

variable y depende de factores individuales y situacionales (Botterill y Brown, 

2002; Gaudreau et al, 2010, Hanin, 2000; Jones de 2003, Meyer y Fletcher, 2007; 

Silverio y Srebro, 2008). 

 Raposo (2002) realizo un estudio con atletas de fútbol, y usando el Perfil 

Rendimiento Psicológico (PPP), desarrollado por Loher, dicho que lo Portero 

que tien mayores valores medios de las variables: negativismo, la atención y la 

actitud competitiva, la mitad de los atletas de medio campo tienen mayores 

promedios en las imágenes (imágenes) y la motivación, los atletas y la defensa 
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tienen promedios más altos en los pensamientos positivos. Sin embargo, ningún 

estudio ha encontrado en esta población y que han utilizado las herramientas 

utilizadas en esta investigación, lo que limita el análisis de los datos 

encontrados. 

  Por lo tanto, sabiendo que la naturaleza competitiva del deporte puede 

desencadenar una serie de emociones que van de leves a graves, y se 

consideran esenciales para el desempeño (Botterill y Brown, 2002; Jones, 2007), 

de la actividad del portero, del defensa central, porque los protagonistas tienen 

una posición muy importante y la presión que causa grandes implicaciones 

durante el juego, tanto para el caso de victorias como de derrotas, y son ellos los 

que reflejan, en gran medida, el rendimiento de todo el equipo, como por 

ejemplo, cuando una derrota ocurre, a menudo por un fallo de estos jugadores 

(es frecuente escuchar, a menudo, que el portero no pudo ser peor, o que el 

central no cubría el oponente, o no hizo un buen marcaje). Por tanto, el control 

emocional es esencial en estas posiciones, ya que requieren un enorme poder de 

concentración y la percepción de las emociones, así como una aptitud para la 

clasificación y reparación emocional, un tiempo muy pequeño (Silverio y 

Srebro, 2008). 

  En este contexto, los atletas de fútbol requieren altos niveles de control 

emocional, en nuestra opinión, ya que el control mismo es probable que sea 

reforzado mediante la inclusión de planes de entrenamiento mental 

(visualización mental, la relajación, el habla interna y el uso positivo de las 

palabras clave dejar de pensar negativo). 

  De acuerdo con la literatura (Gaudreau et al, 2010; Meyer y Fletcher, 

2007; Silverio y Srebro, 2008), estas estrategias de control emocional, ayudan al 

atleta a mejorar la gestión de las emociones y en consecuencia a un mejor 

rendimiento deportivo, lo que corrobora el concepto de inteligencia emocional 
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(Salovey y Mayer, 1990) la capacidad de controlar las emociones y sentimientos, 

que separan y utilizarlos para guiar el pensamiento y las acciones. 

 En los últimos años, los estudios han demostrado la eficacia de la 

formación de la inteligencia emocional en programas de una variedad de 

campos y de acuerdo con las características individuales de las personas (Lane 

et al, 2009, Mayer et al 2.008; Parker, et al., 2004; Roberts, Schulze, Zeidner, 

Matthews y 2005; Salski y Cartwright, 2002; Schutte et al 2.007; Viswesvaran y 

Van Rooy, 2004; Zeidner, 2004). Por lo tanto, y a pesar de no haber observado 

diferencias estadísticamente significativas, se encuentra la necesidad de los 

programas de formación pertinentes de desarrollo mental en los clubes 

deportivos con el fin de maximizar las cualidades mentales de los atletas 

individuales. 

  En cuanto a la influencia del mes de nacimiento sobre Inteligencia 

Emocional, no se encontraron diferencias estadísticas en lo que indica que la 

influencia del mes de nacimiento en la Inteligencia Emocional. En la literatura 

no se encontraron estudios que corroboran la constatación o lo confirmen al 

reiterar y por lo tanto teniendo en cuenta esta población, que IE es un atributo 

derivado de las características bio-psico-socio-cultural, independientemente del 

mes en que nacieron. 

  En cuanto a la influencia del grado de Inteligencia Emocional, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas que nos permiten llegar a 

la conclusión de que el nivel competitivo influye en la gestión de las propias 

emociones y el estado emocional de la persona, en la que el promedio de los 

rangos más bajos obtenidos por los individuos que pertenecen a la categoría de 

Iniciados (Sub14) en todas las dimensiones al aumentar el nivel de (Sub17) y 

mayores se observan en los individuos del escalón superior. 
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  Con el fin de confirmar si la edad podría influir en esta relación se 

verificó que la edad si influye en esta relación. 

  Esta constatación nos permite interpretar, a la luz de la literatura, el tema 

de los atletas de la misma edad, ya que la competencia y la IE, así como la 

voluntad general se desarrollará como el desarrollo y también a través de la 

asimilación de normas y valores sociales que influyen en la forma en que el 

individuo logra su forma de pensar y actuar, y con su crecimiento y sus 

vivencias consigue mejorar sus habilidades cognitivas con respecto a cómo 

percibir, administrar y reparar las emociones negativas y prolongar lo positivo 

y por lo tanto su IE como viene afirmado por Salovey y Mayer (1997). Por lo 

tanto, se espera que estos valoren  procesados de manera diferente a los 

atributos importantes, tales como la inteligencia emocional sea un catalizador, y 

un imperativo en relación con el bienestar emocional de la persona, y así 

sucede, como se esperaba, que cuanto mayor es el grado de madurez cognitiva 

y las experiencias positivas, mayor es la capacidad emocional de la persona, 

como viene  a ser afirmado en el modelo de capacidad mental propuesto por 

Goleman (1999). 

  Por lo tanto, es la gestión emocional y la capacidad de controlar las 

emociones en uno mismo y las de los demás, mediante la moderación de los 

estados emocionales negativos, y aumentando los positivos y agradables, sin 

exageración o supresión de la información que se transmiten, y teniendo en 

cuenta los resultados de este proceso es posible inferir cómo estos estados de 

animo se verán influidos por el factor de la edad. No se puede dejar de 

mencionar la cuestión de los iguales en la identificación de los procesos, en 

contra de los postulados por Mayer y Salovey (1997), que considera la IE, así 

como un tipo de inteligencia social, pero con un alcance más amplio, ya que 

induce no sólo a pensar en las emociones, en las relaciones sociales, sino 
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también a razonar sobre las emociones internas que son importantes para el 

crecimiento personal. 

  Por último, desde el punto de vista del desarrollo, la IE debe 

desarrollarse con la edad y la experiencia, ya que los adultos deberían 

proporcionar un mayor nivel de habilidad que los adolescentes, asociando este 

hecho a las experiencias resultantes de años de formación, el apoyo a algunas 

investigaciones que hacen hincapié en que los atletas mayores, así como de los 

deportes más experiencia y entrenamiento físico, las experiencias emocionales 

vividas y de aprendizaje que surgen de hechos pasados (Adilogullari, 2011; 

Canbulat, 2007; Gulluce, 2006; Gurbuz y Yuksel, 2006; Serdengecti, 2003; 

Ulucan, 2012). 

  En consecuencia, también debemos mencionar la posible importancia del 

contagio emocional y los procesos de empatía en las relaciones interpersonales, 

ya que éstos dan lugar a una sincronización y un modelado de comportamiento. 

Las emociones de los demás, aunque inconscientemente y de forma automática, 

en la medida respeto, posturas, movimientos, influyen, en consecuencia sobre 

los comportamientos y modos de pensar y de actuar emocionalmente, lo que va 

en contra de postulados por Hamilton (2011) y Hatfield, Cacioppo y Rapson, 

(1994). 

  Al analizar la influencia de la siesta en la IE se encontró que los 

individuos que duermen una siesta evidencian mayor influencia / sensibilidad 

de las propias emociones, evidencian un mayor manejo de las emociones de los 

demás, sentimientos y la claridad en la reparación de Estado Emocional. 

  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con este trabajo, se decidió 

probar el número de horas de siesta para ver si esto tuvo una influencia sobre la 

IE.  Se verificó la existencia de una correlación débil, que generalmente indica 

que el aumento en el número de horas influye negativamente en la IE excepto la 
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gestión de las emociones de los demás. Pero sólo si había una correlación 

significativa entre el número de horas y la claridad de los sentimientos. 

  Con el objetivo de evaluar el número de horas de siesta que tendría más 

impacto en la IE se encontró que a excepción de la gestión de las emociones 

propias, dimensiones donde el rango promedio es mayor en las personas que 

duermen 2 horas y en la atención las emociones (el rango promedio es mayor en 

las personas que duermen 3 horas), el más alto de los datos medios se encuentra 

en las personas que duermen en sólo una hora. 

  Con respecto a la IE, y creemos que los resultados mejoran al colectivo de 

sujetos que duermen siesta, sobre todo en lo que respecta a su juicio y a la 

gestión del rendimiento emocional, ya que el proceso de gestión emocional está 

interrelacionado con la forma en que el individuo percibe y siente las 

emociones, es decir, si un individuo malinterpreta una emoción, seguramente 

se verá influido en el proceso de reparación y de gestión de su conducta. 

 Por lo tanto, la siesta actúa como un recambio y potenciar el estado 

emocional para su uso es decir, más precisamente, en particular en lo que 

respecta a su juicio y el rendimiento emocional, y va en contra de algunas 

investigaciones recientes han demostrado que las siestas pequeñas aumento 

potencia, agilidad, creatividad, aumentar la resistencia, regulan el estado de 

ánimo y también contribuyen significativamente al crecimiento de la 

productividad en las últimas horas del día y los niveles de atención en un 

período que puede llegar a 10 horas (Ackerman, 2011; Keating, 2012 ). 

  Para Álvarez (2010), una breve siesta durante el día, más allá de un 

simple cerrar de ojos, reduce el estrés, regula el estado de ánimo y la 

inteligencia. 

Por lo tanto una siesta actúa como un relleno para posibilitar al individuo su 
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control emocional de la IE más precisa, especialmente con respecto a su juicio y 

aspectos emocionales. 

  Así, algunos estudios recientes han demostrado que las siestas pequeñas 

aumentan la energía, el estado de alerta, la creatividad, aumentan la resistencia, 

regulan el estado de ánimo y también contribuyen significativamente al 

crecimiento de la productividad en las últimas horas del día y los niveles de 

atención dentro de ese puede llegar a 10 horas (Ackerman, 2011, Keating, 2012). 

  Según Czeisler y Bronwyn (2008) siestas de 45 minutos también incluyen 

movimientos oculares rápidos (REM), que mejora el procesamiento sensorial y 

el pensamiento creativo y, de acuerdo a la literatura, lo ideal es que la longitud 

de una siesta  no exceda de 45 minutos, si el individuo tiene que realizar una 

tarea compleja que requiere atención, creatividad y agilidad, ya que la duración 

de la siesta de una persona puede inducir el sueño de onda lenta que puede 

causar lentitud y desorientación al despertar, por lo que refuerza nuestros 

hallazgos esta afirmación ya que los datos que nos encontramos son que los 

individuos de la muestra que duermen tres horas son aquellos con niveles más 

bajos de IE y que los que duermen una hora en promedio tienen mayores 

índices de IE en todas las dimensiones. 

  Sabemos que las emociones pueden ser más destructivas que un 

proyectil penetrante. Ellas estropean las relaciones, creando tensiones, 

aumentando el riesgo de desarrollar problemas somáticos, reduciendo la 

productividad, y destruyendo la autoestima. La capacidad de controlar las 

emociones es una de las claves más importantes para el éxito personal y 

profesional. Aunque no todos los atletas tienen la oportunidad de dormir una 

siesta, dadas las contingencias a las que están sujetos a muchos, especialmente 

en sus rutinas diarias, este hallazgo puede ser visto como un oportuno 

recordatorio de la importancia de entender que una siesta corta de no más de 
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una hora produce impactos duraderos en IE, que pueden contribuir de manera 

significativa a que en días de entrenamiento y competición se aumente la 

probabilidad de tener un rendimiento emocionalmente inteligente. 

  Con respecto a la influencia del contrato profesional en la IE se ha 

encontrado que los individuos tienen diferencias estadísticamente significativas 

en el contrato profesional y en el ámbito de la compensación siendo más alto el 

estado emocional que ocupa el promedio de Conciencia / Sensibilidad de las 

propias emociones, la gestión de las propias emociones, la gestión de emociones 

de los demás. Son mas bajas en aquellos que no tienen contrato profesional, y se 

encuentra por debajo del promedio en las dimensiones conciencia / 

sensibilidad a las emociones de los demás, la atención a las emociones y 

sentimientos, lo que indica claramente la influencia del contrato profesional en 

la IE. 

  Respecto a la pregunta relacionada con el factor de la edad y el contrato 

emocional, es importante su estudio, ya que en el fútbol de Portugal, clubes e 

instituciones suelen establecer un contrato profesional con los jóvenes adultos 

en lugar de adolescentes. Así, de acuerdo con lo dicho anteriormente en 

relación con la influencia de la variable edad, se espera que una persona mayor 

presenta los mejores  índices de IE. Estos datos vienen, por lo tanto, a reforzar 

los estados descritos anteriormente. 

  En cuanto al periodo de formación y su influencia en la IE, se encontró 

que hay un promedio de rangos muy estrechos entre los períodos de formación 

diferentes. Sin embargo, mediante el análisis de los niveles de significación, no 

se encuentran diferencias estadísticas que indican que el período de formación 

influye en los atletas de IE. 

  Por lo que respecta a los equipos con respecto a la IE y se encontró que el 

nivel de conciencia, tamaño / sensibilidad de las propias emociones y la 
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conciencia / conciencia de las emociones de los demás, equipo H presenta los 

más altos puntajes promedios. Las dimensiones en la gestión de las propias 

emociones y la gestión de las emociones de los demás pueden observar los más 

altos puntajes promedios en el equipo de E y H que se menciona por primera 

dimensión, y el equipo el lunes. En cuanto a las puntuaciones más bajas en 

promedio conciencia / sensibilidad de las propias emociones y las emociones 

propias de la gestión, D es el equipo que muestra valores más bajos. 

 En la dimensión conocimiento / consciencia de las emociones de los 

demás es el equipo B que tiene los más bajos puntajes promedio, mientras que 

la gestión de las emociones de otros, se observa en el grupo I. 

 Sin embargo, mediante el análisis de los niveles de significación no se han 

observado diferencias entre los equipos que sugieran que influyen en la 

Inteligencia Emocional. 

 Aunque en este ejemplo no son evidentes las diferencias estadísticamente 

significativas se observaron pequeñas diferencias en las 4 dimensiones del 

instrumento, lo que va en contra del postulado Jordan y Lawrence (2009) que, 

para obtener el máximo rendimiento de un grupo, se requiere la selección de 

personas con habilidades apropiadas y eficaces, y el conocimiento que puede 

comprender y satisfacer las necesidades del equipo y las habilidades principales 

incluyendo habilidades a nivel de IE, ya que se considera que la IE es 

responsable del 80 % del éxito de un individuo. Así, la participación en equipos 

ofrece oportunidades de las personas para obtener un rendimiento significativo, 

y podría decirse que para el desarrollo de sus habilidades emocionales. 

  Para obtener un rendimiento máximo y según Kemper (2000), es 

necesario que los miembros de un equipo compartan información e interactúen 

de acuerdo con las tareas que se les asignan. Sin embargo, en la interacción 
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entre sus miembros, hay muchos factores que influyen en la calidad del equipo, 

incluyendo la emoción. 

  Por lo tanto, estos resultados van en contra de postulados por Goleman 

(2005) al referirse al hecho de que la IE es esencial para un rendimiento óptimo 

y un individuo que sabe cómo mantener la motivación de estrés, que sabe cómo 

motivar a los demás, y gestionar las relaciones complejas interpersonales, es 

probable que lleve a otros y obtener los mejores resultados. 

  Pero ny todo son rosas y los más bajos indicadores de IE en un equipo 

pueden hacer referencia a un fracaso como fué postulado por Druskat y Wolff 

(2001) en la premisa de que hay dos características predominantes de la IE en 

relación al uso productivo de las emociones en entornos de equipo: emociones 

como explicación de las preocupaciones y emociones como indicadores 

tempranos de problemas en el equipo, sobre todo, la atención a las emociones 

de los miembros, podría permitir a un equipo avanzar en el reconocimiento de 

los problemas menores antes de que se desarrollen problemas más grandes ya 

que el uso de la IE es un elemento importante en la regulación y administración 

de las emociones destructivas. 

   En consecuencia, y con el fin de mejorar los niveles de IE, se considera 

relevante la difusión de programas de educación y formación en entornos de los 

equipos con el fin de mejorar que sus miembros puedan comprender y manejar 

las emociones de otros, en particular si se refiere a la gestión de las emociones 

destructivas, manejo de conflictos, reconocer las emociones como comentarios y 

retroalimentación, y seguir utilizando la información para mejorar la emoción 

de los procesos de toma de decisiones y el rendimiento. 

  Basándose en estos resultados, y en la literatura, y con referencia al 

contexto de fútbol, el rendimiento de un equipo contendrá cuatro tipos de 

contenido emocional: 
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  1 - El estado emocional que los atletas tienen que ofrecer a los colegas, y 

los beneficios emocionales más allá de las motivaciones emocionales de juego 

que los atletas buscan; 

 

  2 - La respuesta emocional de los deportistas; 

 

  3 - La reacción de los atletas en relación a sus propias asignaciones, en 

otras palabras, por ejemplo: el resultado del juego: ganar o perder; 

 

  4 - La influencia que el atleta refiere al estado emocional de los demás. 

 

  En este contexto, la influencia de la IE en el rendimiento del equipo 

también tendrá participación en las relaciones interpersonales entre sus 

miembros y sus adversarios, y por lo tanto puede jugar como un factor 

determinante en cuanto a la influencia del comportamiento, el rendimiento y la 

eficacia de estos atletas en contexto entrenamiento y juego. 

 

 

 3.3.2. – PERSONALIDAD 

 

  Con el fin de analizar la influencia de la Personalidad en la posición de 

juego del deportista, se verificó la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en la posición de jugar al nivel de factores de la conciencia y 

apertura a nuevas experiencias. 

  Así, y de acuerdo con los datos obtenidos, no hay evidencias que 

apunten a la influencia de la posición en el nivel y la toma de conciencia que 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 

 

 

  
    LI 

 
  

esté relacionada en las personas con la orientación de la tarea más alta y 

objetivos con mayor control de los impulsos, que se organizan y tienen un 

sentido del deber, auto-disciplinado, puntual, ambicioso, comprometido y 

perseverante (describe al individuo como ser orientados a tareas, aspectos a 

favor, y el control de los impulsos. Una persona con altos niveles de este factor 

se conoce como organizado, con sentido del deber, auto-disciplinado, puntual, 

concienzudo, ordenado, amable, atento, ambiciosos, comprometidos y 

perseverante.  

  En la posición inversa el individuo es visto como poco fiable, perezoso, 

descuidado, negligente, imprudente, indiferente, inerte, sin fuerza de voluntad, 

hedonista, sin rumbo y sin aspiraciones). 

  También encontraron evidencia en el factor la apertura a nuevas 

experiencias, que es visto como una búsqueda proactiva y experiencia de 

recuperación, la curiosidad, el interés, la creatividad, la ejecución y la 

imaginación. (Apertura a la Experiencia: Se refiere a la persona que evalúa la 

búsqueda activa y la apreciación de la experiencia en sí misma, la tolerancia 

para la explotación de lo conocido y lo desconocido, en otras palabras, mide la 

anchura, la profundidad y la complejidad de propio "mundo espiritual" y 

experimentar la vida. Una persona con altos niveles de este factor se describe 

como curioso, interesado, creativo, operativo, imaginativo y poco convencional. 

En el polo opuesto se describe como limitada, tradicional, y no interesado en 

explorar. 

 Estos resultados se asemejan el perfil de los atletas de deportes, tales 

como el Medio es descrito por Maçãs y Brito (2000) como responsable de la 

creación de movimientos, uno de los cuales se espera que las ofertas de 

construcción y soluciones creativas para el ataque, se espera que el punto de 

partida para lograr construcciones más ofensivos, a través de pases, regates, 
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taladros y lanzamientos, la creación, el uso y la ocupación de los espacios de 

juego de manera eficiente. Así que esta es una posición que requiere más 

niveles de "apertura a nuevas experiencias", por lo que en un período de tiempo 

mínimo posible para el Medio asuma el juego, y contribua para sua  evolucion 

más favorablemente, ofreciendo las mejores estrategias para sus compañeros de 

equipo. 

 Haga que el portero es considerado por Raposo (2002), ocupando una 

sola desde que se mantuvo en la misma posición para defender su meta, le 

permite una perspectiva diferente sobre el juego y el defensa central ocupan 

una más defensiva y menos exploratorio campo. 

 En consecuencia, y de acuerdo con el Castelo (1992) al analizar el número 

de intervenciones en distintos ámbitos, sectores y corredores del campo de 

juego, dependiendo de los atletas con diferentes misiones tácticas dentro del 

sistema del equipo de juego, se observa estas mismas diferencias también están 

en el nivel de su personalidad, estos datos ahora confirmados en esta 

investigación. 

  Para Santos Filho (2002) las características del fútbol, tienen un nivel de 

heterogeneidad capacidades físicas y el tipo de atleta que varía de acuerdo a 

cada posición en el juego, incluyendo el portero y defensa son generalmente 

más altos que otros atletas posiciones. También se refiere, en las posiciones de 

juego que deberían ser : Portero: líder, valiente, centrado, responsable, atento y 

decidido, tranquilo y confiado; El Central: líder, decidido, valiente de control, 

maduro, tranquilo y emocional y la decisión, El Lateral: valiente, decidido, el 

control agresivo y pro-activa y emocional; El Médio: combativo, decidido, con 

poder de decisión, el coraje y persistencia, y el Avanzado: valiente, agresivo, 

con iniciativa, determinación y decisión. 
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  Sin embargo, esse estudio no está comprendido en el ámbito de la 

psicología y todo lo que se puede corroborar o refutar con los resultados de esta 

investigación con respecto a las características postuladas por el autor, se podría 

correr el riesgo de entrar en los campos ambiguos desde el mismo estudio no 

revela la fuente de obtención de información a partir de estas mismas 

características o el método utilizado para postular, lo que lleva a una 

presunción de que se basaba en el supuesto de deseabilidad y conveniencia de 

las características técnicas y tácticas necesario para cada posición de juego. 

  Dado que esta tesis tiene como objetivo promover el estudio y no haber 

dado más detalles de la comparación con respecto a las investigaciones de esta 

naturaleza, las diferencias entre las posiciones de los jugadores, hay que tener 

en cuenta que se debe llevar a cabo un estudio con estas características, ya que 

es esta ambivalencia la que se atribuye al resultado total de un equipo. Sin 

embargo, varios autores enfatizan que la Personalidad proporciona una 

explicación clara y directa de la consistencia del comportamiento de los 

individuos y, además, las características que permiten a un individuo ser 

comprado con otros. Dadas estas ventajas, los rasgos de personalidad han 

demostrado una influencia práctica sobre el desarrollo de las distintas medidas 

de evaluación de la personalidad (Buss, 1989; Feldman, 2001; Funder, 1991; 

Wiggins, 1991). 

 En el fútbol, como en cualquier deporte colectivo, aunque algunas 

características son más importantes para una determinada posición en el 

campo, es pertinente considerar la existencia de un nivel mínimo de 

competencia de cada atleta individual, para contribuir de manera significativa a 

su éxito individual y de grupo, anulando la línea de razonamiento de algunos 

autores (Abbott & Collins, 2004; Brito, 2000; Costa, 2011; Mohamed et al, 2009;. 

Tranckle y Cushion, 2006; Williams y Reilly, 2000), que establecen que lo mas 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 

 

 

  
    LIV 

 
  

más importante para identificar al mejor jugador en un momento dado, es 

identificar qué factores pueden limitar o potenciar su talento. 

  Por lo tanto, se considera que, además de la importancia del 

descubrimiento de los atletas de acuerdo a sus cualidades físicas, técnicas y 

tácticas, es de crucial interés identificar dichos factores, en la perspectiva de la 

personalidad y la inteligencia emocional, para contribuir significativamente a 

su crecimiento real como atleta y como persona. 

  En cuanto a la clasificación, no había pruebas de que las mismas 

influencias que agradabilidad se relacionan con la calidad de la orientación 

interpersonal a lo largo de un continuo de piedad y compasión hacia los demás, 

mostrando antagonismo en pensamientos, emociones y acciones. La Conciencia 

está relacionada con la orientación a la tarea, puntos a favor, y el control de los 

impulsos, Neuroticismo que se refiere a las personas que tienden a sentirse más 

a menudo las emociones negativas como la ansiedad, la amargura, la tristeza y 

las estrategias de confrontación con el mal adaptación y apertura a nuevas 

experiencias en las personas proactivas que valoran la experiencia y mostrar 

tolerancia hacia la explotación de lo conocido y lo desconocido, en otras 

palabras, mide la anchura, la profundidad y complejidad del "mundo interior" y 

la experiencia de vida. 

  Con el fin de confirmar si es el grupo de edad, o podría estar influyendo 

en esta relación, se constató la existencia de una correlación débil, aunque 

significativa y positiva entre la edad y las mismas dimensiones que pueden 

indicar que la edad influirá en esta relación. 

  Con respecto a la influencia de contrato profesional en la personalidad, 

se encontró que los individuos con contrato profesional tienen rangos 

promedios más bajos en las dimensiones de Extraversión (TIPI), Neuroticismo 

(TIPI) y apertura a nuevas experiencias (TIPI), mientras que los restantes 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 

 

 

  
    LV 

 
  

dimensiones se observa un promedio mayor en individuos que poseen contrato 

profesional. Mediante el análisis de los niveles de importancia, a excepción de 

las dimensiones de Extraversión IGFP5, neuroticismo y apertura a nuevas 

experiencias, y el tamaño de la Extraversión TIPI y apertura a nuevas 

experiencias, podemos verificar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas que indican la influencia del contrato profesional en la 

personalidad. 

  Estos datos corroboran un estudio realizado por Costa (2011) en una 

muestra de 170 jugadores de fútbol de entre 13 a 33 años y de varios niveles 

competitivos que demostró que las diferencias estadísticamente significativas 

en los factores de escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a nuevas 

experiencias entre personas mayores y subprofesionales, y los resultados de  

factores y de estabilidad emocional entre la persona mayor en la liga de 1 ª y 2 ª 

división. 

  Dado que la muestra de este estudio consiste en atletas cuyas edades 

oscilan entre los 12 y los 40 años, estos resultados van en contra de lo postulado 

por algunos autores (Allik et al., 2004, McCrae et al., 2002, Parker et al. 2004), 

que indican que el uso de medidas de auto-informe de evaluación puede 

proporcionar resultados en jóvenes con bajos niveles estructuralmente válidos, 

pero empíricamente relacionados con la estabilidad emocional y la conciencia, 

ya que cambian en función de estas construcciones y van efectuando el 

crecimiento y sus experiencias, reiterando también los resultados obtenidos en 

algunos estudios (Buchanan y Smith, 1999; Gosling et al, 2008, McGraw et al, 

2000; Robins et al, 2002; Skitka y Sargis, 2006), que postulan el final de la 

infancia y la primera adolescencia, periodos tan fundamental para el desarrollo 

de la capacidad analítica de la personalidad, lo que refuerza una vez más que 

los jóvenes ofrecen resultados relacionados con los bajos niveles de estabilidad 
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emocional y la conciencia (Allik et al, 2004; McCrae et al., 2002), ya que la edad 

media en el paso 2 ª división competitiva es menor que la edad promedio de la 

primera división. Algunos estudios (Allen et al, 2011; Johnson y Morgan, 1981; 

Kirkcaldy, 1982; Morgan y Pollock, 1977; Rea y Martin, 2010; Sheard y Golby, 

2010) revelan las diferencias entre los atletas de elite y aficionados. Dado que 

esta muestra de adultos mayores compiten en la División 1 y la cúpula de élite 

de la 3 ª División se designan los aficionados, bajo las reglas de la Federación 

Portuguesa de Fútbol. 

  En cuanto a la influencia del mes de nacimiento en la personalidad, se ha 

observado en esta muestra que los atletas tienden a factorizar en un promedio 

de Extraversión ocupa el más bajo en diciembre y más alto en junio, En los 

puntos de amabilidad factor el promedio más bajo se encontró en diciembre y 

mayor en los meses de febrero, abril, julio y noviembre, el factor de Conciencia, 

ocupa el último lugar en los meses de octubre y diciembre, y mayor en abril y 

noviembre. A nivel de la dimensión neuroticismo es el más alto promedio en 

los meses de marzo y diciembre, y el más bajo en abril y mayo. En la dimensión 

Apertura Nuevas experiencias más bajo rango promedio que se observa en el 

mes de mayo y diciembre, y el más alto en marzo y junio. 

  Sin embargo no hubo diferencias estadísticamente significativas que 

indican la influencia del mes de nacimiento en la personalidad, apoyando la 

premisa de que la formación de la personalidad depende de aspectos  bio-psico-

socio-culturales variables. 

  Para el período de formación y su influencia en la personalidad, se 

encontró que la escala IGFP5, en sus dimensiones extraversión, neuroticismo y 

apertura a nuevas experiencias, presenta individuos que entrenan por la tarde, 

que muestra los rangos promedios más altos, mientras que en las restantes 

dimensiones son individuos que entrenan por la mañana para tener los más 
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altos rangos medios. En términos de TIPI se observan datos promedios mayores 

en los individuos que entrenan por la tarde en la Extraversión y Amabilidad, 

dimensiones y rangos promedios más altos en la mañana en las restantes 

dimensiones. Mediante el análisis de los niveles de significación, hay 

diferencias significativas en la Conciencia dimensiones (IGFP) y en el carácter 

de Conciencia (TIPI) indican que la influencia del periodo de formación en estas 

dimensiones de la personalidad. 

  Así se llegó a la conclusión de que los atletas que entrenan por la tarde 

tienden a ser más extrovertidos, afables y abiertos a nuevas experiencias y a su 

vez más propensos a mayores niveles de neuroticismo, mientras que las 

personas que entrenan en la mañana tienen más niveles de conciencia de elite. 

  En cuanto a si la siesta influye sobre la personalidad se encontró que los 

individuos que duermen una siesta presentan promedios superiores de logro a 

los que no duermen, ello en todas las dimensiones de ambas escalas, con la 

excepción de neuroticismo. 

  Mediante el análisis de los niveles de significación se observó la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en 

las dimensiones de IGFP escrupulosidad, y en todas las dimensiones del TIPI, 

excepto para la dimensión agrado. Así, hay pruebas para la influencia de la 

siesta en la escrupulosidad, y las dimensiones de la TIPI (excepto para 

agradabilidad). 

  Después de estas diferencias analizamos si el número de horas de siesta 

tiene una influencia sobre la personalidad, y se encontró la existencia de una 

correlación débil, que generalmente indican que el aumento del número de 

horas influye negativamente en la personalidad (rho <0 ). Sin embargo, sólo 

había una correlación significativa entre el número de horas de siesta y la 

extraversión y la estabilidad emocional (p <0,05). Posteriormente, y con el fin de 
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determinar en cuántas horas de siesta tendrían más impacto en la personalidad, 

se encontró que en las dimensiones de agradabilidad (IGFP5), extraversión, 

agradabilidad y conciencia del carácter (TIPI) el promedio es de mayor rango en 

las personas que duermen 2 horas mientras el neuroticismo (IGFP5) presenta 

una  media más alta en las personas que duermen 4 horas.  

  Se encontró también más alta en las restantes dimensiones de los rangos 

medios se encuentran en las personas que duermen sólo una hora. Se observó 

incluso las relaciones estadísticas entre el número de horas y la extroversión 

(IGFP5) y neuroticismo (IGFP5) (p <0,05). 

  Así que estos datos nos llevan a concluir que los atletas que duermen 

sólo 1 hora contribuyen positivamente al aumento en todas las dimensiones, y 

que el sueño de 2 horas de siesta aumentar sus niveles de extraversión, 

agradabilidad, y la conciencia, mientras que las personas que duermen en 

media de 4 horas contribuir al aumento de neuroticismo. 

  Una siesta corta de duración, de no más de una hora, de acuerdo a la 

literatura, produce principalmente la fase 2 del sueño, lo que aumenta la 

atención y la concentración, eleva el estado de ánimo, y agudiza las habilidades 

motoras, mejora el pensamiento creativo y aumenta procesamiento sensorial, 

aumentando respuesta de lucha o huida, promover aún más el control del 

equilibrio emocional y mental, además de mejorar el sistema inmunológico y 

ayudan a reducir la inflamación en el comportamiento del cuerpo. Esto es 

especialmente importante para los atletas a recuperarse de los entrenamientos, 

competiciones y lesiones. 

  Como sabemos los niveles de concentración, ansiedad, atención y 

reacción pueden contribuir significativamente al rendimiento y al rendimiento 

deportivo. En consecuencia nos parece adecuado que un estudio longitudinal 

sea diseñado para evaluar los niveles de ansiedad y la IE y su vinculación con el 
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rendimiento deportivo con respecto a la hora de la siesta y determinar con 

mayor precisión qué hora de la siesta más útil para estos atletas. 

 

 

4. – LIMITACIONES METODOLÓGICAS 

 

  Las personas pueden hacer algo más que resumir sus experiencias 

pasadas. En la medida en que la memoria es un proceso selectivo y 

reconstructivo (Ross, 1989), las respuestas a las medidas de auto-informe por 

parte del individuo mismo puede contener una variedad de respuestas que no 

representan sus emociones, pensamientos y comportamientos. Esta variedad 

representa un componente de las percepciones derivadas del yo individual. Es 

decir, las medidas de autoinforme de los individuos sobre sí mismos reflejan un 

resumen de las evaluaciones individuales acerca de sus comportamientos 

actuales en relación con sus creencias acerca de sí mismos (Lindquist y Barrett, 

2008). 

  Por lo tanto, los resultados obtenidos a través de estas medidas de auto-

informe pueden contener algún sesgo resultante de los procesos de memoria, 

que son selectivos e idiosincrásicas, sin embargo, también se encontró que los 

resultados obtenidos demuestran que los rasgos de personalidad y la 

inteligencia emocional no son variables psicológicas que cambien en el 

momento de la evaluación o que sean variables modificables en función del 

estímulo activador, sino que son habilidades que el sujeto tiene e implementa 

durante todo el desarrollo vital personal. Al mismo tiempo, también se asegura 

que estos instrumentos no evalúan el estado de ánimo o una emoción más 

activa en el momento, sino una capacidad intrínseca emocional del individuo. 
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  En consecuencia, estos resultados demuestran que las respuestas que los 

individuos ofrecen son un reflejo directo de la respuesta emocional que se 

desarrolla en la activación de las situaciones y no estan influidas por el proceso 

de evaluación. Al mismo tiempo, también se asegura que los resultados 

obtenidos por estos instrumentos no están influenciados por la estrategia de 

regulación de la emoción que el individuo está usando actualmente. 

  Otra limitación surge en PIEGT16 ya que evalúa sólo las dimensiones de 

la IE, y hay que evaluar las estrategias de regulación de la emoción a la que se 

dan respuestas individuales. Los estudios futuros deben ampliar la 

comprensión de las estrategias de regulación de la emoción utilizados en IE. 

  Otra limitación surge en IGFP5 relacionado con las diferencias 

encontradas en el instrumento original. Deben ser echos estudios de 

repetibilidad en esta y otras poblaciones para comprobar el comportamiento del 

instrumento. 

  Además la muestra era sólo de atletas varones y exclusivamente el modo 

de fútbol, con una mayor variabilidad de los sujetos sería más ajustado a toda la 

población. 

  Otra limitación importante de este estudio se debe a una mala adhesión 

de algunos clubes de fútbol y la falta de cooperación de algunos atletas con 

respecto a la respuesta a los cuestionarios. Se cree que esto es debido al sujeto 

del estudio en cuestión y el temor de ellos se evalúa por temor a su exposición a 

los sectores mediaticos. 

  La falta de estudios sobre los jugadores de fútbol e con estos 

instrumentos,  dificulto a nivel de las discusiones de los resultados. 

  Por último  debe destacarse la escasez de literatura sobre estudios de este 

ámbito de los atletas en el fútbol, sobre todo si lleva a cabo más investigaciones 
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de esta naturaleza, se será capaz de contribuir más y mejor a la evidencia 

empírica en esta población. 

 

 

5. – DIRECTRICES PARA EL FUTURO 

 

  Los datos obtenidos nos permiten validar los instrumentos psicométricos 

IGFP5 y PEIGT16, sin embargo, y a partir de los resultados de este estudio 

psicométrico preliminar, los futuros estudios que utilicen estos cuestionarios  en 

Portugal deben incluir, en primer lugar, una revisión de la siguiente traducción 

con estas recomendaciones. En segundo lugar, y en relación con el deber IGFP5 

hará una reexpresión de las partidas de los diferentes factores que saturaron la 

versión original, tratando de construir elementos más adecuados a la realidad 

sociolingüística y cultural. 

  Se sugiere que se hagan nuevos estudios de repetibilidad en las 

poblaciones de esta y otras que utilizan el IGFP5 en su versión original, y sin 

embargo, un nuevo estudio que debe incluir, en primer lugar, una revisión de la 

traducción siguiendo las recomendaciones contempladas en el que se realiza 

una reformulación de los elementos que saturaron diferentes de los factores la 

versión original, la evaluación de sus características psicométricas con el fin de 

aumentar el conocimiento sobre el comportamiento psicométrico de la misma. 

  También se sugiere la elaboración de un manual que cubra los aspectos 

técnicos, científicos y prácticos en torno a la BFI. 

  Se considera necesario llevar a cabo más estudios para corroborar la 

validez de la versión en portugués de estos instrumentos, dado que el método 

científico es parte de una perspectiva más racional, ya que la evaluación de la 

conducta humana no es sólo implícita y especulativa, sino la base de una 
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interacción dinámica entre el desarrollo de conceptos y observaciones 

controladas de comportamiento. 

  Finalmente importa estudiar con estos instrumentos a otra población y 

otras muestras. El uso progresivo de estos dos instrumentos para los 

investigadores va a permitir que los psicoterapeutas posean una colección muy 

amplia y diversa de datos, que no sólo aumentará la comprensión del 

funcionamiento de la personalidad y la IE en diversas poblaciones, sino 

también las implicaciones en múltiples procesos psicológicos. 

 

 

6. – CONCLUSIONES E RECOMENDACIONES 

 

  Lo que llevó al desarrollo de esta investigación fue la falta de literatura 

para evaluar la personalidad y la inteligencia emocional en los atletas ya que no 

se encontraron estudios referentes específicamente al fútbol. Ello obligó a tratar 

algunos aspectos principales y comparación de los datos encontrados. 

  En el campo de la IE, el instrumento para la población portuguesa, el 

PIEGT16, nos permite su uso también en investigación en contextos diferentes, 

específicamente para la comprensión de las implicaciones al utilizar la IE 

diferente, en el  campo de la psicología, en la que la IE se destaca como una de 

las variables más prevalentes en los diversos ámbitos del desarrollo humano y 

del comportamiento. 

  La validación de la PIEGT16 con esta muestra permite una solución al 

problema metodológico al utilizar una muestra relativamente heterogéneo de 

jugadores de fútbol, ya que este estudio permitió generalizar estos resultados a 

muestras representativas de una gama más amplia de diferentes edades. 
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 En cuanto a IGFP5, se constató que los artículos no abarcan toda la gama 

de la escala de los factores evaluados, revelando un gran reto para los 

desarrolladores de herramientas que pueden proporcionar una distribución 

más equilibrada de los mismos. 

 Dados los resultados, y si bien puede presentarse varias explicaciones, 

siendo los más probable es que se utilizan en el procedimiento, el tamaño de la 

muestra, o incluso de cultivo en las que se aplicó el instrumento, ya que a 

menudo la misma construcción puede ser entiende de diferentes maneras en 

diferentes contextos, deben hacer hincapié en que esta consideración no 

invalida los resultados de este estudio, y que el instrumento se considera 

confiable y adecuada. 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este estudio fue traducir, 

validar herramientas para Portugal, comprobar su validez y precisión de los 

parámetros y teniendo en cuenta las razones ya mencionadas, se cree que ha 

logrado su propósito, ya que todos los análisis estadístico realizado 

satisfactoria. 

  Al mismo tiempo, tanto las herramientas de evaluación y la aplicación es 

sencilla y facilita la recogida de datos de forma rápida. 

  Instrumentos de evaluación de la personalidad y la IE se pueden utilizar 

en la selección de jugadores de fútbol, colaborando en el éxito de la elección de 

estos individuos. 

  Esta investigación muestra claras diferencias en la IE y el perfil de 

personalidad de los jugadores de fútbol. 

  Asís (2010) afirma que no hay punto de referencia de los aspectos 

mentales, si un atleta no es, en realidad, un creador de juego y este no se 

desarrolla sin los factores mentales que le llevan ganar juegos. Tiene que tener 

un cuerpo soportivo (físico, técnico y táctico) para el apoyo, en referencia al 
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dicho popular que sin huevos no se hace tortilla, mas hay que retirar la casca 

con cuidado.  

 Todas las personas forman parte de una obra inacabada sí mismos, y en 

el objetivo de lograr el equilibrio y la estabilidad emocional, hay un factor 

importante que es auto-conocimiento. Dada esta area tan necesaria para todos, 

el equilibrio es esencial cuando se trata de su propuesta íntima salud mental. 

 Por lo tanto, es pertinente la práctica de los psicólogos en el ámbito 

deportivo, con el fin de incluir la prevención y planes de intervención con el fin 

de mejorar el bienestar de los atletas y el éxito deportivo, como un atleta 

plenamente conscientes de sus propias emociones y la capacidad de regular, a 

través del uso de las habilidades psicológicas, puede ser guiado por la creencia 

positiva y ganas de salir adelante, y, revelando emocionalmente inteligente, 

tiende a tratar con más éxito, la percepción de la evaluación y gestión de las 

emociones y de otro tipo contribuyendo así al éxito del equipo. 

  Después de este estudio se concluye que el perfil de la personalidad y las 

emociones tienen un efecto determinante en las experiencias deportivas, que no 

basta con ser atleta de talento, ya que no sólo es necesario conocer o saber hacer, 

sino también saber ser. Las experiencias son importantes durante la carrera 

deportiva, sin embargo, son sólo eso: experiencias individual, momentánea y 

unas de cada atleta, y las decisiones que se toman, teniendo en cuenta su perfil 

de personalidad y sus acciones emocionales, revelan que el mismo 

comportamiento es más o menos adecuado para su éxito personal y deportivo. 

  Dado que el fútbol es un deporte de cualquier colectivo, es pertinente 

ayudar potencialmente al individuo hacia el éxito del grupo, por lo tanto, este 

estudio revela una herramienta importante para los entrenadores y reclutadores 

para tener en cuenta determinados aspectos con respecto a la selección de 
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algunos atletas tanto para la posición en el juego como para aumentar el éxito 

del equipo. 

  Por lo tanto la comprensión de las diferencias en los rasgos de 

personalidad entre atletas permiten a los técnicos ajustar su entrenamiento. Esto 

permitirá el desarrollo de programas que permitan mejorar estas características 

y necesidades de las personas, destacando el papel dinámico que desempeña la 

personalidad cuando las metas importantes están en juego. 

  Este estudio incluyó una muestra de conveniencia debido a las 

restricciones y su naturaleza, de ahí el uso de instrumentos de medida pequeña 

de auto-reporte. Sin embargo, la planificación y la mayor la inclusión de un 

mayor número de participantes, a todos los niveles, el uso de instrumentos más 

exhaustivos, sin duda aumentará la validez de los resultados. 

  Somos responsables de la investigación, y ofertamos  a la comunidad 

científica,  a través de información de la investigación actual con el fin de 

contribuir a la evidencia empírica, en cuanto a las características individuales de 

los actores involucrados en lo que se llama el fenómeno del fútbol. 

  Así, este estudio nos anima a futuros proyectos de investigación que se 

consideren pertinentes en esta población, un estudio en el que se pueden 

relacionar estos hallazgos con los futbolistas físicos, técnicos y tácticos de 

acuerdo con la posición de juego.  
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 "Age sempre de tal modo que o teu comportamento  

possa vir a ser princípio de uma lei universal"  

(Kant) 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo insere-se na dissertação de doutoramento em 

psicologia e tem por objetivo adquirir e aprofundar conhecimentos bem como 

desenvolver competências definidas para o terceiro ciclo de estudos conducente 

ao grau de doutor, pela Universidade da Extremadura. 

No início deste projeto de pesquisa eu já estava ligada ao futebol com 

responsabilidades na área da psicologia, no entanto, fascina-me o que cada um 

de nós carrega por detrás das nossas máscaras, daí o meu interesse pela 

compreensão do comportamento humano. O perceber que existe uma grande 

diferença entre o que se diz, o que se faz e o que se vive, e tendo em conta a 

minha formação e experiência, sentia-me intrigada ao observar algumas reações 

comportamentais dos atletas aquando dos treinos, competições e para com os 

colegas e equipa técnica. Com base nestas observações, despoletou em mim o 

interesse em descobrir algumas das suas respostas comportamentais, pelo que 

analisei a literatura respetiva e detetei que poucas são as investigações desta 

temática e que ninguém explica estas especificidades quanto à posição de jogo. 

Assim, a curiosidade e motivação, aliadas à minha paixão pelo futebol 

moveram-me para o entendimento desta temática e forneceram o ímpeto para 

esta dissertação.  

Para começar a entender as respostas comportamentais dos indivíduos, é 

importante estar ciente da natureza da sua Personalidade, da sua Inteligência 

Emocional (IE), e as possíveis consequências que estas podem ter para os 

mesmos. 

 Desde os tempos mais remotos que o ser humano tenta com mais ou 

menos êxito, descrever a conduta dos seus semelhantes. Assim, desde muito 
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cedo e durante todo o percurso de vida, o indivíduo está coligado a uma certa 

linguagem sobre a personalidade humana. Elabora retratos estruturados dos 

seus pares, dos seus ascendentes, descendentes e de todos os que o rodeiam, até 

mesmo dos que apenas conhecem pela pertença a uma categoria social. 

Estas generalidades acerca da personalidade inspiram romancistas, 

jornalistas, professores, psicólogos e muitos outros, acabando por ter um 

impacto sobre os processos de decisão e sobre os papeis e estatutos que cada 

um adota ou dos quais é inserido na sociedade. 

Para construir este universo de sentido a propósito da conduta humana, 

o indivíduo baseia-se em crenças populares e em experiências pessoais e sociais, 

recolhe observações e descodifica os produtos das suas interações com os que 

lhe são mais próximos. De certa forma, funciona como um investigador que 

reflete acerca da noção da personalidade, tentando elaborar modelos para 

justificar a sua conduta e inspirando avaliações com o intuito de validar teorias.  

Como sabemos, o desporto tem-se demonstrado um veículo eficaz para o 

desenvolvimento a nível pessoal, social e emocional dos jovens, uma vez que 

para além do potencial de influenciar o autoconceito, a prática desportiva 

promove o desenvolvimento da personalidade e é um alicerce fundamental na 

construção do carácter (Morris, Sallybanks, Willis, & Makkai, 2004).     

 Nesta linha de raciocínio, e remetendo para o desporto, quando os 

atletas participam na competição desportiva, as suas características de 

personalidade subjacentes contribuem inevitavelmente para a forma como 

experienciam as emoções e como se comportam (Allen et al., 2011; Costa, 2011). 

 O estudo da Personalidade e da IE é, por si só, um tema complexo, pois 

envolve a própria natureza humana, bem como as suas relações 

internas/externas e contextos. Para Tuckman (2002), as qualidades emocionais 

são demasiado díspares para poderem ser mensuráveis pelo mesmo padrão.  
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 Considerando essas disparidades, e remetendo para o universo 

desportivo, Assis (2010) refere que o contexto atual obriga a uma maior 

especialização, quer por parte dos praticantes, como por parte dos recursos 

humanos envolventes, dado que o desporto invadiu a era da cientificidade e 

hoje em dia tudo o que se perspetiva como ideal para a otimização do 

rendimento poderá e deverá ser aplicado no desporto, inclusivamente a 

Psicologia.  

Assim, baseada na premissa da necessidade da realização de 

investigações holísticas, e, neste sentido, dada a inexistência de estudos em 

Portugal que caraterizem a Personalidade e a IE dos atletas de futebol, 

considerámos pertinente, empreender a validação para Portugal de um 

instrumento de avaliação da personalidade e outro instrumento de avaliação da 

Inteligência Emocional em grupo de trabalho bem como analisar os perfis de 

personalidade  e níveis de IE dos mesmos, com base no Modelo dos Cinco 

Grandes Fatores da Personalidade de Costa e Mccrae (1987), e no Modelo de 

Inteligência Emocional de Salovey e Mayer (1997), ambicionando, assim, gerar 

um conhecimento até aqui não explorado, servindo de ferramenta de suporte 

para investigações futuras que se pretende levar a cabo. 

Este trabalho, para uma melhor compreensão, encontra-se estruturado 

em duas partes:  

A primeira parte contém dois capítulos, que sustentam a problemática do 

estudo e o desenvolvimento dos conteúdos teóricos, sendo que neste último se 

apresenta uma análise do conceito e evolução da Personalidade Humana e da 

Inteligência Emocional (IE), seguido de uma contextualização das mesmas na 

história da psicologia, abordando as várias teorias, definições e modelos, 

estudos realizados em torno destas e relacionando-as com o objeto desta 

investigação, com o desporto e com o futebol.  
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A segunda parte é constituída por três capítulos e é dedicada à investi-

gação científica, desenvolvendo-se com a apresentação da metodologia do 

estudo, apresentação os resultados obtidos e efetuada a discussão dos mesmos 

onde se realçam os resultados mais importantes e feitas algumas sugestões, 

realçando as limitações da presente investigação, as direções futuras e a 

conclusão. 
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Dada a inexistência de estudos empíricos em Portugal em torno da 

Personalidade e da Inteligência Emocional no atleta de futebol, o grande 

interesse desta investigação prende-se para além de efetuar a validação de dois 

instrumentos de mensuração da Personalidade e da IE para a População 

Portuguesa, caracterizar o Perfil de Personalidade e a IE percebida no atleta de 

futebol, trazendo à comunidade científica, um estudo pioneiro no país, 

nomeadamente no contexto do Futebol. 

É neste contexto que a presente investigação se justifica, partindo de uma 

referência internacionalmente pesquisada que é a personalidade em torno do 

modelo dos 5 grandes fatores de Costa McCrae, e do Modelo da Inteligência 

Emocional de Salovey e Mayer, viabilizando desta forma à população 

Portuguesa duas medidas de avaliação que pretendo que venham a ser usadas 

posteriormente em investigações e aplicações em Portugal. 

Considerando essas disparidades, e ao olhar para a literatura existente, 

pode dizer-se que não existem muitos estudos sobre esta temática no contexto 

futebol. 

Em Portugal, as investigações no domínio da Personalidade e da IE tem 

sido escassos, e, apesar de a nível internacional se ter verificado um crescimento 

significativo nos últimos anos, sobretudo a nível de instrumentos de avaliação, 

regista-se uma escassez de medidas validadas para a população portuguesa, 

dificultando a obtenção de dados no âmbito do desporto. 

Na validação de instrumentos, a mensuração é uma componente 

primordial na pesquisa científica, no entanto as variáveis podem diferir quanto 

à facilidade de serem medidas. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento 

de instrumentos para medir essas variáveis, os quais devem ser reprodutíveis 

noutras circunstâncias. Este processo é chamado de validação, que inclui a 
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avaliação da confiabilidade e da validade de um instrumento, que são as 

chamadas propriedades psicométricas. 

A tradução de um instrumento é muito mais complexa que a simples 

tradução dos itens de determinado questionário, pois nem sempre são 

utilizados termos comuns a todas as línguas, além de existirem variações 

culturais que podem alterar o significado do que se esta a medir. Assim para 

que qualquer instrumento possa ser usado noutra língua, que não seja a 

original, ele deve ser traduzido, adaptado culturalmente e por fim validado. 

Nesse processo faz-se necessária a adaptação cultural, constituída por dois 

componentes: a tradução e a adaptação da medida.  

Apesar de serem descritos vários processos na literatura para a 

realização deste processo, estes são semelhantes e são consideradas por grande 

parte deles as seguintes etapas: tradução, retro tradução (translate/ 

backtranslate); revisão das traduções e retraduções por um comité revisor, e 

aplicação do teste e do reteste.  

A verificação das propriedades psicométricas deve ser posteriormente 

realizada a fim de verificar se as características do instrumento original foram 

mantidas. 

As traduções devem ser realizadas por dois tradutores independentes, 

pois isto permitirá a deteção de interpretações erradas e divergentes de itens 

ambíguos no instrumento original. O recomendado é que os tradutores o 

retraduzam para a sua língua mãe.  

Opcionalmente pode ser produzida uma versão final da tradução através 

de uma equipa formada por dois tradutores e uma terceira pessoa envolvida no 

processo. 

As retraduções devem preferencialmente, ser realizadas por tradutores 

que não conheçam o conteúdo do instrumento a traduzir. Esta é uma etapa que 
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verifica se a versão final da retradução reflete o mesmo conteúdo da versão 

original. Após o instrumento ser traduzido e retraduzido, é submetido ao 

comité revisor que tem por objetivo produzir uma versão final das traduções. 

Este comité pode modificar ou retirar itens ambíguos, irrelevantes, 

inapropriados ou gerar novos itens. 

O pré teste pode ser realizado com a versão final num grupo de 

indivíduos monolingues ou com a aplicação da versão original e da final a um 

grupo de bilingues. Como uma opção ao pré teste, propõe-se o método que 

compara a versão original com a retradução, através de um grupo de 

avaliadores. Estes avaliadores são indivíduos fluentes na língua original do 

instrumento, são independentes dos pesquisadores e não conhecem os 

tradutores. O objetivo deste método é identificar itens potencialmente 

problemáticos e reavaliá-los e se necessário traduzi-los novamente, até que eles 

possam ser interpretados da mesma forma em ambas as línguas. 

Após o processo de tradução e adaptação cultural, deve ser realizada a 

análise psicométrica do instrumento que compreende a avaliação da 

confiabilidade e da validade. 

 

 

1.1. – Avaliação da Confiabilidade 
 

A confiabilidade refere-se à consistência, reprodutibilidade ou à precisão 

com que ela é capaz de descriminar um sujeito do outro. Avaliar a 

confiabilidade de um instrumento significa determinar se ele é reprodutível 

mesmo se usado por diferentes observadores em tempos diferentes (Kahn, 2006; 

Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana & Gageiro, 2008, Tuckman, 2002). 
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De acordo com estes autores, existem 3 formas de analisar a 

confiabilidade: consistência interna, confiabilidade inter observador e 

estabilidade temporal: 

 

1ª - A Consistência interna é uma medida de correlação entre os 

componentes individuais do instrumento, ou seja, cada item deste instrumento 

é visto como uma medida única do constructo, avaliando aspetos diferentes do 

mesmo constructo. Ela é determinada com uma única aplicação do instrumento, 

através de indicadores de alfa de Cronbach, com o qual se verifica a 

homogeneidade dos itens de modo a que meçam a mesma coisa. Esta correlação 

não deve ser excessiva isto é os itens não devem ser muito semelhantes, o que 

leva à redundância e prejudica a validade de conteúdo; 

  

2ª - A Confiabilidade inter observador é uma medida da correlação entre 

dois ou mais observadores avaliando os mesmos sujeitos e usando a mesma 

observação; 

  

3ª - A estabilidade temporal é uma medida de correlação entre avaliações 

em dois pontos no tempo, ou seja, refere-se a quanto os mesmos scores podem 

ser obtidos quando o instrumento é aplicado à mesma pessoa em ocasiões 

isoladas. Ela verifica a reprodutibilidade do instrumento, se aplicado num 

intervalo de tempo pequeno.  
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1.2. – Avaliação da Validade 
 

Avaliar a validade significa determinar se o instrumento mede o que se 

propõe medir. Procurar a validade é um processo que determina se é possível 

inferir algo sobre o indivíduo com base no score que se obteve, ou seja, refere-se 

à conformidade com a verdade ou com o padrão-ouro. 

De acordo com a literatura, existem, três tipos principais de validação: 

validade de conteúdo, validade de critério e validade de constructo (Kahn, 

2006; Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana & Gageiro, 2008, Tuckman, 2002). 

 

 

1.2.1. - Validade de Conteúdo: 
  

É obtida geralmente através da opinião de especialistas, trata-se de 

verificar se o instrumento contempla nos seus itens todos os componentes do 

conceito. Não existem métodos estatísticos para avaliar a validade de conteúdo, 

pois ela envolve o exame crítico da estrutura básica do instrumento, uma 

revisão dos procedimentos utilizados para desenvolve-lo e a sua aplicabilidade.  

 

 

1.2.2. - Validade de Critério: 
 

Trata-se da avaliação do grau com que o instrumento discrimina sujeitos 

que diferem em determinada característica de acordo com um critério padrão. 

Existem 2 tipos: a concorrente e a preditiva. 
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1.2.2.1. - Validade Critério Concorrente:  

 

Avalia a correlação do instrumento com outra medida utilizada para 

medir o que se está a estudar, ou seja que avalie o mesmo fenómeno. 

Idealmente é um padrão-ouro e ambos são aplicados simultaneamente. 

 

 

1.2.2.2. - Validade Critério Preditiva:  

 

Avalia se um exame pode prever um resultado futuro. Assim, o 

instrumento novo é aplicado antes (dias, meses, anos) que o instrumento 

critério (ou padrão-ouro). 

 
 

1.2.3. - Validade Constructo:  
 

É utilizada quando um fator em estudo não é facilmente observável, 

como por exemplo as emoções. Nestes casos, o fator em estudo é um constructo 

hipotético, ou seja, uma teoria derivada de teorias maiores ou observações 

clínicas.  

Ao testar a validade de constructo as hipóteses são feitas baseadas na 

teoria, e espera-se que a validade seja corroborada quando as associações as 

confirmam. Desse modo, indivíduos com altos scores numa escala respondem 

ao tratamento na mesma proporção de indivíduos com baixos scores, isto pode 

significar que o instrumento é bom mas que a teoria está errada, que a teoria é 
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boa mas que os índices não distinguem bem quem tem por exemplo a patologia, 

ou que a teoria é boa mas que a escala é inútil (Kahn, 2006, Moreira, 2004; 

Pallant, 2001). 

Em suma, é necessário validar cada novo instrumento desenvolvido ou 

cada instrumento traduzido. Se o instrumento for usado num grupo para o qual 

não foi validado inicialmente, em primeiro lugar deve ser demonstrado que as 

inferências são validas para esse grupo como para a população original. Alem 

disso modificações nos instrumentos existentes requerem novos estudos de 

validação. 

Neste contexto e devido à pertinência dos estudos reverterem também 

para a área clínica e considerando que as emoções e a personalidade são um 

aspeto central em psicoterapia, requer-se cada vez mais a disponibilidade e 

diversidade de instrumentos que permitam avaliar a Personalidade e a IE do 

indivíduo a fim contribuir para uma melhor orientação da prática da psicologia. 

Ambicionando gerar um conhecimento até aqui pouco explorado tornou-

se necessário a realização de investigações holísticas, e neste sentido, dada a 

inexistência deste tipo de estudos em Portugal, considerou-se pertinente e como 

objetivo central desta investigação, empreender a tradução, adaptação e 

validação para Portugal de um instrumento de avaliação da Personalidade, com 

base no Modelo dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade de Costa e Mccrae 

(1987), bem como de um  instrumento de avaliação da IE, através do Modelo de 

Salovey e Mayer (1997) e ainda explorar as suas diferenças através desses 

mesmos instrumentos, pelo que tornou-se necessária a elaboração de algumas 

questões que se pretende virem a ser respondidas no final deste estudo. 
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1.3. - Questões de Investigação:  
 
Para Fortin (1999), as questões de investigação são enunciados 

interrogativos, precisos, escritos no presente e que incluem habitualmente uma 

ou duas variáveis assim como a população estudada. Desta forma, 

estabeleceram-se como objetivos gerais de investigação, saber:   

 
 1ª – Qual a adequabilidade do BFI para Portugal? 

2ª – Qual a adequabilidade do WEIP-S para Portugal? 

3ª – Quais as características psicométricas do BFI versão Portuguesa? 

4ª - Quais as características psicométricas do WEIP-S versão Portuguesa? 

5ª - Quais os perfis de Personalidade dos atletas de futebol?  

6ª - Quais os níveis de IE dos atletas futebol?  
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

ASPETOS TEÓRICOS 
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      2.1. - PERSONALIDADE 
 

2.1.1. - Origens Históricas 
 

A etimologia da palavra “Personalidade” tem origem na palavra latina 

“persona” que significa máscara, uma palavra utilizada no teatro grego para 

representar as emoções dos atores. Esta deriva do verbo “personare” e por 

extensão designa um papel social ou um papel interpretado por um ator e ainda 

da expressão “per se esse” que significa ser por si, sendo muito utilizada na 

teologia. 

Na cultura cristã é usual falar-se dos quatro temperamentos, 

denominando-os em quatro tipos (Colérico, Melancólico, Fleumático, 

Sanguíneo), sem, contudo oferecer nenhum respaldo ou base bíblica para tal 

fundamentação, e oriunda de uma mistura de rituais fúnebres, forças da 

natureza, filosofia, esoterismo, ocultismo, psicologia, astrologia, vidas passadas, 

reencarnação e sobretudo conflitos, pois não a classificam todos da mesma 

forma.  

A psicologia da personalidade procura classificar o ser humano. Assim,  

para entender e compreender corretamente o indivíduo torna-se necessário 

voltar ao passado, nomeadamente à Idade Neolítica, onde vamos encontrar os 

povos pagãos daquela época preocupados em se desfazerem dos seus mortos. 

Principalmente os hindus, os celtas, os vikings e os nómadas que descobriram 

quatro formas para se desfazerem dos seus ente-queridos (cremando; 

enterrando, afundando e expondo ao ar).  
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Mais tarde, mais propriamente no século V a.C., Empédocles, filósofo 

Siciliano, curandeiro, autodenominado sábio e portador de inúmeros outros 

títulos, sempre autodesignados, postulou 4 forças da natureza a que chamava 

de “raízes” (Fogo, Terra, Ar e Água), alegando que possuíam propriedades 

extremamente marcantes: quente e seco, seco e frio, frio e húmido, húmido e 

quente, respetivamente, sendo sempre a segunda propriedade de um, e a 

primeira do seguinte. O filósofo Empédocles dizia que tal certeza advinha das 

suas observações e estudos, concluindo que quando alguma coisa se queimava 

se desintegrava quando um dia olhava para um pedaço de madeira a queimar-

se e jogou água na mesma (fogo), vendo a mesa a estalar, crepitar (água) e 

fumegar  (ar). Apagando-se as chamas visíveis do fogo, o que restavam eram as 

cinzas (terra). Desta forma este filósofo ensinara que era necessário conservar “a 

semente no coração”, trazendo como fim a redenção da alma, a qual terminaria 

por renascer em Deus.  

O próprio Grego Hipócrates (460-377 a.C.), fundador da Academia de 

Atenas, apoderando-se da teoria de Empédocles propôs uma tipologia de 

humores presentes no corpo do homem (Colérico, Melancólico, Fleumático e 

Sanguíneo).  

Platão (427-347 a.C.), tipificou psicologicamente em instintivos os quatro 

elementos baseados nas condutas morais, qualidades e defeitos (o Intuitivo, o 

Sensorial, o Sentimental e o Pensativo) regendo-se no postulado por 

Empédocles e na teoria de Hipócrates, sendo esta mais tarde aprofundada pelo 

médico Grego Galeno (131-201 d.C.), que trabalhou no Pérgamo e depois em 

Roma na sua monografia intitulada “De Temperamentis”. Este avançou com uma 

definição mais completa do comportamento em quatro tipos psicológicos 

básicos como causas de males e doenças, ligando os mesmos aos quatro fluídos 

humanos, baseados nos quatro humores: (Sanguíneo, Bilioso ou Colérico, 
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Melancólico e Fleumático), que posteriormente se desdobrariam em 9, tendo a 

sua teoria dos temperamentos, representado o ponto máximo na Medicina 

Grega Clássica até meados do século XVII.  

Para Galeno (131-201 d.C.), três dos quatro humores representavam 

elementos da natureza no interior do organismo humano: a Bílis Amarela 

correspondia ao elemento Fogo e reunia as qualidades do quente e do seco, 

formando o chamado  Temperamento Colérico; a Bílis Negra representava o 

elemento Terra com as qualidades do seco e do frio formando o  Temperamento 

Melancólico; a Fleuma ou Linfa correspondia ao elemento Água, sendo fria e 

húmida, moldava o carácter ou  Temperamento Fleumático; o elemento Ar 

como não entrava no organismo por intermédio de um humor mas diretamente 

pela respiração, tornando-se vital para a vida do homem associou-o ao sangue, 

daí o  Temperamento Sanguíneo.  

Neste seguimento a Astrologia criou os doze signos do zodíaco 

emparelhando-os entre os quatro tipos psicológicos de Empédocles e de Galeno 

(fogo, terra, água e ar) da seguinte forma: Carneiro, Leão e Sagitário como 

elementos Fogo ou Colérico; Capricórnio, Touro e Virgem como elementos 

Terra ou Melancólico; Escorpião, Cranguejo e Peixes  como elementos Água ou 

Fleumático; Aquário, Gémeos e Balança como elementos Ar ou Sanguíneo 

(Pereira, 1996).  

O filósofo John Locke  (1632-1704), foi um dos primeiros a teorizar que a 

mente humana nasce vazia, como um papel em branco, e que a personalidade 

será fruto das experiências. Logo depois o francês  Jean Jacques Rousseau (1712-

1778) criou o conceito do bom selvagem inspirado nas descobertas de povos 

indígenas da América, enfatizando que os humanos nasceriam inocentes e 

pacíficos e que males como a ganância e a violência seriam produto da 

civilização. 
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Immanuel Kant  (1724-1804), aprofundou as características dos quatro 

temperamentos citados por Galeno, caracterizando o tipo sanguíneo pela força, 

rapidez e emoções superficiais, o tipo melancólico pelas emoções intensas e 

vagarosidade das ações, o tipo colérico pela rapidez e impetuosidade no agir e o 

tipo fleumático pela ausência de reações emocionais e vagarosidade no agir. 

Jung (1875-1961), médico e psiquiatra suíço, também usou a astrologia nas 

suas pesquisas, demonstrando que a tendência das pessoas se inserirem em 

certos grupos conforme o seu temperamento era uma antiga preocupação de 

Empédocles, Hipócrates e Galeno. 

O inglês Francis Galton (1822-1911) aprofundou seriamente a questão da 

natureza versus criação, pioneiro em estudos com irmãos gêmeos tentou 

demonstrar que a inteligência e os talentos da elite intelectual inglesa eram 

passados de pai para filho. O debate deu-se principalmente em torno do grau 

de participação que a natureza e o ambiente teriam na formação da 

personalidade.  

Durante muitos anos se insistiu que a personalidade humana seria 

produto exclusivo do ambiente. Talvez essa insistência tenha sido uma atitude 

um pouco inconsciente de reagir a uma série de discriminações e atrocidades 

cometidas na Europa e Estados Unidos durante boa parte do século XX com 

propósitos étnicos. Em episódios bárbaros, revelados apenas décadas mais 

tarde, judeus, ciganos, negros, deficientes físicos, homossexuais e outros grupos 

étnicos ou estigmatizados foram esterilizados ou mortos para evitar que 

transmitissem os seus genes à posteridade.  

O apogeu trágico e brutal dessas atitudes pretensamente eugénicas 

ocorreu na Alemanha Nazi. Em Julho de 1944 foi publicado um artigo na revista 

Alemã “Der Erbarzt” que quer dizer em português “Médico Geneticista”, 

considerada a principal revista científica dirigida por Otmar Von Verschuer do 
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Kaiser Wilhelm Institute de Berlim (que se dedicava ao estudo das doenças 

hereditárias, deformações físicas, cegueiras, epilepsia, loucura, depressões e 

esquizofrenia), sobre hereditariedade em gémeos da autoria do bolsista da 

Faculdade de Medicina do Porto José Ayres de Azevedo Novais Basto, aquando 

da sua investigação de doutoramento intitulada “Tipos Sanguíneos”, realizada 

no Kaiser Wilhelm Institute em Berlim sob orientação do médico Otmar Van 

Verschuer.  

A tese de doutoramento de Ayres de Azevedo comportava um estudo 

com 201 pares de gémeos (402 indivíduos) residentes em Frankfurt e Berlim, e 

confirmava em absoluto a natureza hereditária do carácter tipo sanguíneo e a 

sua independência total das influências peristálticas, ou seja, de fatores 

ambientais, tendo ainda concluído que rapidamente se conseguiria chegar a um 

diagnóstico afirmativo de paternidade (individualidade biológica ou de 

filiação), onde até essa altura só o diagnóstico negativo era possível. No entanto, 

este cientista é expulso da ordem dos médicos, impedido de lecionar na 

faculdade e de defender a sua tese de doutoramento que teria sido aceite para 

defesa, em virtude do alegado mas nunca provado envolvimento das suas 

pesquisas com Joseph Mengele, no campo de extermínio de Auschwitz. 

Mais tarde, abriu-se um campo de exploração e compreensão sem 

precedentes para entender as origens biológicas da personalidade a partir da 

descoberta da estrutura do ADN pelo americano James Watson e pelo inglês  

Francis Crick (1953) até ao mapeamento completo do genoma humano, em 

2003, ficando assim provado que os comportamentos dependem da interação 

entre fatores genéticos e ambientais. 

Pesquisas posteriores provaram que a influência dos hábitos e do estilo de 

vida de cada um na ação dos genes é maior do que se pensava, e que por 

exemplo as pessoas com genes associados à depressão têm mais probabilidade 
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de desenvolver essa patologia se forem expostas a eventos traumáticos durante 

a vida, enfatizando que as questões vivenciais podem servir como gatilho para 

disparar certas predisposições geneticamente determinadas (Benjamin, 

Patterson, Greenberg, Murphy, & Hammer, 1996). 

As revelações de que a genética pode influenciar comportamentos mudam 

a visão das pessoas sobre questões filosóficas e do quotidiano. A ideia de que os 

bebês vêm ao mundo sem características inatas multiplica a angústia dos pais 

que dão aos filhos uma educação adequada e eles não correspondem às suas 

expectativas. Na verdade, muitas coisas não dependem dos pais, mas sim da 

natureza (Pinker, 2003).  

O biólogo Richard Dawkins (2006) da Universidade de Oxford e autor do 

livro “O Gene Egoísta”, refere que a  genética do comportamento mudará muita 

coisa se partirmos do pressuposto de que a nossa mente é regida por algo além 

dos conceitos éticos e morais aprendidos, metaforizando ainda que quando um 

computador não funciona, nós em vez de o punirmos, consertamo-lo. 

Ao pensarmos no termo Personalidade, a maioria de nós está de acordo 

quando pensamos na necessidade de descrevermo-nos e de descrever os outros 

através das imagens das pessoas que nos rodeiam do que propriamente definir 

o conceito.  

Numa carta de defesa datada de 22 de Dezembro de 1944 apresentada à 

Faculdade de Medicina do Porto, aquando da recusa da defesa da sua tese, o 

cientista Ayres de Azevedo Novais Basto já dizia o seguinte “…sempre me guiei 

em todos os meus atos, sem exceção, numa só linha de conduta. A linha reta da sã moral 

e da perfeita correção e cortesia para toda a gente; feito severamente e rigorosamente um 

exame de consciência que as inesperadas circunstâncias exigem, não encontrei a minha 

consciência a acusar-me nem num só ponto, de ter quebrado a linha reta de conduta que 

sempre foi a minha; exigindo assim o meu prestígio e dignidade pois está em jogo 
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também o conceito que da minha personalidade moral se forma, para mim mais 

importante ainda”.  

O indivíduo não deve assim ser considerado um produto exclusivo do seu 

meio, tal como um aglomerado dos reflexos condicionados pela cultura que o 

rodeia e despido de qualquer atributo mais nobre de sentimentos e vontade 

própria. Não pode, tão pouco, ser confinado a um punhado de genes, 

resultando numa máquina programada a agir desta ou daquela forma. 

Nesta linha de raciocínio, torna-se assim imperioso definir a noção de 

personalidade de acordo com as várias conceções existentes, uma vez que para 

além da evolução sofrida em torno deste conceito, não está de todo circunscrito 

nem totalmente definido, trata-se aliás, de um dos conceitos menos bem 

definidos em psicologia.  

De acordo com Hansenne (2003), a utilização que fazemos deste conceito 

prende-se acima de tudo com carateres específicos de determinados indivíduos, 

sem contudo serem tomadas precauções que confiram rigor a essas mesmas 

descrições, enquanto para o psicólogo, a Personalidade corresponde a uma 

teoria que se aplica a todos os indivíduos. 

Existem inúmeras definições de Personalidade propostas pelos mais 

diversos investigadores, porém a maioria centrou-se na consistência, na 

causalidade interna e no carácter distintivo para formular a sua definição. 

Para Allport (1937) a Personalidade é uma “organização dinâmica, no seio do 

indivíduo, de sistemas psicofísicos que determinam o seu comportamento característico e 

os seus pensamentos”. Este autor unifica a personalidade na forma como a pessoa 

pensa, reflete, age, e se comporta em diferentes situações. Trata-se de uma 

organização dinâmica e ativa baseada também nas bases biológicas do 

indivíduo, constituída por numerosas peças que interagem entre elas, com o 

exterior e com o meio. 
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Cattell (1950) centrava-se no poder de predição da Personalidade, 

definindo-a como “aquilo que permite uma predição do que uma pessoa numa dada 

situação vai fazer”. 

De acordo com Eysenk (1953) a Personalidade é definida como uma 

“organização mais ou menos estável e durável do carácter, do temperamento, da 

inteligência, e da dimensão física do sujeito”, o que determina a sua singular 

adaptação ao meio. Aqui, também a dimensão física nos remete para as bases 

biológicas da personalidade, aspeto central da teoria de Eysenk que enfoca 

igualmente o caráter durável e o fato de o indivíduo ser único em função da sua 

própria organização. 

Mais tarde, Byrne (1966) numa perspetiva diferencial definiu a 

Personalidade como a “combinação de todas as dimensões relativamente duráveis de 

diferenças individuais que podem ser medidas”. 

Linton (1986) numa perspetiva mais abrangente, insistindo no processo 

organizado e específico de cada indivíduo, definiu a Personalidade como o 

“conglomerado organizado dos processos e dos estados psicológicos pertencentes a um 

indivíduo”. 

Recentemente e baseados nestas teorias Carver e Scheier (2000) 

destacaram a Personalidade como não correspondendo a uma justa posição de 

peças mas como uma organização ativa e dinâmica no interior do indivíduo, 

direcionando a um conceito psicológico cujas bases são fisiológicas, e como 

sendo uma força interna que determina o modo como o indivíduo se 

comportará, constituindo padrões de respostas recorrentes e consistentes, em 

várias direções, à semelhança dos comportamentos, dos pensamentos e dos 

sentimentos. 

Ballone e Meneguette (2008) consideram a personalidade como um 

aglomerado ativo e dinâmico do nosso interior, com base genética particular e 
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hereditária, das perceções e vivências individuais que experienciamos, e que 

nos torna exclusivos na nossa forma de existir, estar e agir. 

Assim sabemos que um dos objetivos da psicologia da personalidade é 

construir teorias científicas que permitam descrever, explicar e predizer o 

comportamento dos indivíduos. 

Sendo um dos primeiros enfoques na descrição da personalidade através 

de métodos objetivos e delimitando as diferentes dimensões ou traços, indo de 

encontro à perspetiva diferencial em que a personalidade constitui um 

diferença individual. 

Do mesmo modo, as aptidões cognitivas e outras aptidões preenchem e 

descrevem a personalidade em duas formas distintas, primeiramente utilizam-

se um conjunto de termos para descrever os indivíduos ao que chamamos de 

modelo taxonómico ou lexical pois baseia-se num léxico, depois recorre-se a 

métodos estatísticos de análise fatorial para os reduzir a um número limitado 

de fatores que se tornarão nas dimensões da personalidade.  

A teoria de Cattel (1950) e o Modelo Big Five de Costa e McCrae (1997) 

ilustram na perfeição esta orientação. Posteriormente adota-se uma diligência 

hipotético-dedutiva, através da validação de dados empíricos. Aqui encaixamo-

nos na teoria de Eysenck (Bernaud, 1998; Hansenne, 2003; Gilles & Bailleux 

2001; Huteau, 1995). 
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2.1.2. - Teorias e Modelos Teóricos da Personalidade 
 

As teorias científicas da personalidade têm vários objetivos: descrever a 

conduta humana fazendo referência às taxonomias, explicar essa conduta tendo 

em conta os nossos conhecimentos sobre as influências (genéticas e ambientais), 

e, por fim prever a conduta em situações específicas. Essas teorias devem ser 

heurísticas, parcimoniosas, refutáveis e gerar predições, sendo que a escolha de 

cada uma deve permitir defender uma posição relativamente às grandes 

questões que marcam a história da personalidade (Bernaud, 1998). 

Ao pesquisar sobre personalidade, apesar de encontrar-se inúmeras 

teorias e classificações, e de detetar-se quase tantas teorias quanto autores, de 

acordo com Hansenne (2003) podem ser agrupadas em sete perspetivas 

diferentes: psicanalítica, neo-analítica, humanista, aprendizagem, cognitiva, 

disposicional e psicobiológica. 

 

 

2.1.2.1. - Perspetiva Psicanalítica  

 

Para Freud (1922) a personalidade é vista como um conjunto dinâmico e 

constituída por componentes incessantemente em conflito, sendo dominada por 

forças inconscientes em que a sexualidade ocupa o papel central, assente em 

três estruturas (Eu, Id e Supereu), e composta por 5 fases desenvolvimentais 

(anal, oral, fálica, período de latência, e genital). 
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2.1.2.2. - Perspectivas neo-analítica 

 

Jung (1932) declina a teoria da sexualidade, centrando-se no facto de o 

inconsciente ser dividido em duas entidades diferentes: inconsciente pessoal e 

coletivo sendo este último composto por arquétipos, pioneirizando-se na 

classificação introversão/extroversão, e definindo também 4 funções 

psicobiológicas (pensamento, impressões, sensações e intuições). Este encarou a 

personalidade segundo 4 fases de desenvolvimento: infância, juventude, meia-

idade, e velhice. 

Alfred Adler (1930), via o indivíduo como um ser inteiro, cuja vida 

passava da imaturidade para a maturidade, em que o indivíduo decidia por ele 

próprio a direção que ia seguir na vida, procurando independentemente disso 

alcançar a perfeição dentro dos seus próprios objetivos. Para este autor, o 

indivíduo era um ser eminentemente social, refletido, e respondia através dos 

seus comportamentos às frustrações infantis para adquirir um nível superior 

através do cumprimento de 3 tarefas (inserir-se socialmente, trabalhar e 

envolver-se emocionalmente). 

Horney (1945, Trad. Hansenne, 2003), não enfatizava a personalidade 

exclusiva a pulsões inconscientes, nem defendia que a líbido fosse a única 

constituinte da fonte energética de pulsões, criticando incessantemente a ideia 

que Freud tinha relativamente às mulheres. Focalizava a ansiedade como 

capital na sua teoria, embora aceite aos mecanismos sociais um papel 

considerável no desenvolvimento da personalidade dos indivíduos.  

Assim, o desenvolvimento normal da personalidade apenas tinha lugar se 

os fatores presentes no ambiente social da criança lhe permitissem adquirir 

confiança em si mesma e nos outros. Se isso não se verificasse, esta 
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desenvolveria uma ansiedade de base e utilizaria futuramente necessidades 

neuróticas.  

Desta forma, Horney descreveu 3 tendências que os indivíduos 

apresentam para eliminar a ansiedade, ou seja, 3 tipos de personalidade 

(submissa, agressiva, e desligada). 

Sullivan (1947) descrevia a personalidade como a configuração duradoura 

de situações interpessoais e recorrentes que caracterizam a vida humana, 

começando com a ligação à mãe e terminando com a ligação ao parceiro. A 

personalidade derivava do que se experienciava que implicava a redução de 2 

tipos de tensões (necessidades físicas e ansiedade interpessoal), caracterizando 

6 estádios desenvolvimentais da infância à adolescência estando cada um deles 

centrado na relação interpessoal única: infantil, infância, juvenil, pré-

adolescência, jovem adolescência e fim da adolescência (Batista, 2008; 

Hansenne, 2003; Schultz, 2002). 

Erikson (1968, Trad. Schuktz, 2006), relatava o desenvolvimento da 

personalidade de acordo com 8 estádios psicossociais (bebé, primeira infância, 

idade pré-escolar, idade escolar, adolescência, jovem adulto, idade adulta, e 

velhice), relacionando o desenvolvimento psicológico do indivíduo ao contexto 

social, sendo dividido em 4 fases 1 durante a adolescência e três na idade 

adulta, em que cada fase o indivíduo é submetido a forças negativas e positivas 

que se opõem, devendo o indivíduo aproximar-se das positivas para resolver a 

crise (Hansenne, 2003) 

Formm (1976), na sua teoria mais filosófica que científica mas certamente o 

pioneiro da corrente humanista uma vez que considera que o amor, a 

produtividade e a união com os outros constituem valores humanos 

fundamentais, descreve a personalidade como “a soma das qualidades psíquicas 

adquiridas e inatas que são características de uma pessoa e a tornam única”.  
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Este focaliza os impactos sociológicos no desenvolvimento da 

personalidade, defendendo que a mesma resulta da interação dinâmica entre as 

8 necessidades inerentes à natureza humana e as forças exercidas pelas normas 

sociais, e referindo 2 tipos de carácter (o individual e o social) tipificando o 

social em 6 subtipos: recetivo, explorador, rígido, marketing, necrófilo e 

produtivo (Bernaud, 1998; Batista, 2008). 

 

 

2.1.2.3. - Perspetiva Humanista  

 

Rogers (1951, Trad. Hansenne, 2003), via o indivíduo na sua totalidade, 

enfatizando a criatividade, a intencionalidade, o livre-arbítrio e a 

espontaneidade, defendendo o que o indivíduo é um ser capaz de solucionar os 

seus próprios problemas através da auto atualização, pela noção de Si, do modo 

como as experiencias são vividas, e da forma como se aprende o mundo. Para 

este autor a personalidade desenvolve-se satisfatoriamente se o ambiente 

compreender 3 fatores fundamentais (empatia, visão positiva, e relações 

congruentes). 

Maslow (1972, Trad. Schultz, 2006) relatava o indivíduo como 

eminentemente consciente, racional e bom, como ator do seu próprio destino e 

da sua evolução, enfatizando fatores motivacionais que sustentam a 

personalidade. Estabeleceu 6 necessidades (fisiológicas, segurança, pertença, 

auto estima e realização) de forma hierarquizada, que o indivíduo deve 

satisfazer, determinando que não acederá à necessidade superior se a anterior 

não estiver satisfeita. 
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2.1.2.4. - Perspetiva da Aprendizagem 

 

Skinner (1971) considerava o ambiente como determinante da maioria das 

respostas e que em função das consequências, as mesmas seriam reproduzidas 

ou eliminadas, defendendo que o indivíduo não é responsável na totalidade 

pelos seus comportamentos, pois estes são muitas vezes reflexo do ambiente. O 

autor adotou o condicionamento operante e o princípio de que a personalidade 

é exclusivamente determinada pelas experiencias da vida, rejeitando as 

explicações biológicas e genéticas dos indivíduos (Bernaud, 1998). 

Bandura (1977, 1986, Trad.) defende o reforço social, com base na 

observação do comportamento do outro, ou seja, na reprodução / modelagem 

de comportamentos, enfatizando que os comportamentos são simultaneamente 

determinados por fatores ambientais e pessoais. Estabeleceu 4 fases (modelo, 

representação simbólica, reprodução do modelo, e consequências), defendendo 

ainda que o indivíduo é capaz de organizar e de produzir comportamentos para 

ações futuras através da noção de autoeficácia. 

Rotter (1966) defendia que o ambiente pode controlar o comportamento, 

centrando-se na expectativa, demonstrando que o indivíduo manifesta 2 tipos 

de expectativas gerais (locus de controlo interno, e locus de controlo externo), 

que podem qualificar como 2 formas de se representar em relação aos outros, 

ou seja, o comportamento surge em função dos reforços, mas também das 

expectativas (Hansenne, 2003). 
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2.1.2.5. - Perspetiva Cognitiva 

 

Kelly (1955, trad. Hansenne, 2003) designa as expectativas dos indivíduos 

como constructos pessoais interrelacionados e coerentes, organizados 

hierarquicamente, que permitem uma rápida categorização da informação 

pertinente. Considera que os indivíduos são orientados por um princípio 

interno, que corresponde à forma como organizam os acontecimentos do 

mundo exterior, enfatizando os processos cognitivos como característica 

dominante da personalidade, devendo o indivíduo descodificar a realidade com 

intuição compreensiva e explicativa, antecipando e controlando o meio 

ambiente direto para uma melhor adaptação ao mesmo.  

A teoria dos constructos de Kelly assenta em 11 corolários (construção, 

individualidade, organização, dicotomia, escolha, âmbito, experiência, 

modulação, fragmentação, comunalidade e sociabilidade). 

Mischel (1968, trad. Schultz, 2006) rejeita a noção de traço de 

personalidade, enfatizando que não existem elementos invariantes e 

permanentes que determinem comportamentos estáveis em diferentes 

situações, propondo uma teoria que permite conciliar os dados contraditórios, 

que são a estabilidade dos traços e a variabilidade dos comportamentos em 

diferentes contextos. Sugere que a personalidade deve ter em conta 5 categorias 

de variáveis cognitivas (competências, estratégias de codificação, expectativas, 

valores subjetivos e sistemas de autorregulação). 

Beck (1967, trad. Schultz, 2006) postula que a personalidade resulta da 

interação de predisposições genéticas do indivíduo e das experiências 

agradáveis e desagradáveis que o mesmo vivencia no seu ambiente social e 

físico. Enfatiza que as estratégias escolhidas pelo indivíduo são reforçadas ou 

inibidas em função dos resultados e que estas são influenciadas por um sistema 
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cognitivo fundado em crenças rígidas e imperiosas que definem os traços 

estáveis da sua personalidade.  

Este autor focaliza ainda que o desenvolvimento de esquemas particulares 

pode ter consequências importantes no desenvolvimento dos indivíduos, 

elaborando a terapia cognitiva de reestruturação cognitiva para auxiliar os 

indivíduos a modificarem as suas distorções cognitivas e os seus esquemas mal 

adaptativos (Beck, 1979; Cottraux & Blackburn, 2001). Apesar de esta terapia ter 

sido principalmente aplicada nos tratamentos de depressão, foi 

igualitariamente aplicada mais recentemente às perturbações da personalidade 

(Debray & Nollet, 2001; Cottraux & Blackburn, 2001). 

 

 

2.1.2.6. - Perspetiva Disposicional 

 

Allport (1961, 1966, trad. Hansenne, 2003) numa abordagem ideográfica 

foi o pioneiro na utilização do termo traço de personalidade, enfatizando que 

cada indivíduo é único em virtude de uma configuração específica de traços 

que constituem disposições para responder sempre da mesma forma a diversos 

estímulos. Distinguiu ainda os traços comuns dos traços individuais, tendo na 

sua teoria assinalado 7 fases que terminam no fim da adolescência, registando a 

evolução no sentido da personalidade adulta em 6 critérios (autonomia, relação 

afetuosa com os outros, tolerância à frustração, perceções realistas e aptidões, 

insight e humor, e autodeterminação). 

Cattel (1950, 1957, 1965, trad. Bernaud, 1998) vem insurgir-se às outras 

teorias, baseando-se na observação e na predição da personalidade. Para este 

autor os traços constituem a dimensão base da personalidade e são entidades 

permanentes herdadas, ou seja, desenvolvem-se ao longo da vida e dão forma 
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ao comportamento. Adota uma conceção hierárquica de traços dos mais gerais 

(em menor número) para os mais específicos (em maior número), tornando 

imperiosa a utilização da análise fatorial a fim de determinar as dimensões 

fundamentais da personalidade (Cattel, 1978).  

Este autor distingue ainda os traços fonte dos traços de superfície. Os 

primeiros são traços de base, cujas variações são determinadas por uma só 

influência, divididos em 3 categorias (habilidade, temperamento e emoções, e 

dinâmicos), já os de superfície, são características da personalidade que estão 

correlacionadas mas que não constituem um fator, ainda que determinados por 

mais do que uma influência, sendo frequentemente considerados como 

características visíveis. 

Eysenk (1947, 1952) postulou a organização hierárquica da personalidade, 

distinguindo 4 níveis (tipos, traços, respostas habituais e respostas específicas), 

enfatizando 3 supertraços ou dimensões associadas a variáveis biológicas 

específicas para descrever a personalidade (extroversão vs introversão, 

neuroticismo vs estabilidade emocional, e psicoticismo vs força do Eu). 

Defendeu o uso da análise factorial como um método necessário, embora não 

suficiente para descrever as dimensões da personalidade (Hansenne, 2003). 

Costa e McCrae (1987) desenvolveram um modelo que é conhecido como 

Modelo dos Cinco Fatores ou Modelo Big Five. Este modelo é substancialmente 

descritivo, hierárquico e com ênfase no aspeto taxonómico, ou seja, defende que 

a personalidade seja dividida num número menor de construções fundamentais 

e que cada fator seja tido em conta na sua estrutura, classificando a mesma em 

cinco fatores característicos: extroversão, afabilidade, estabilidade emocional, 

conscienciosidade e abertura à experiencia (Bucik, Boben, & Hrusevar-Bobek, 

1997; Costa & McCrae, 1987; Grant & Langan-Fox, 2006; Gosling et al, 2003; 

Macdonald, Bore, & Munro, 2008; Pervin & John 1997; Rovik et al., 2007).  
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É baseado neste modelo que se prende parte desta investigação, por tal 

passar-se-á à descrição de cada um dos cinco fatores, de acordo com os autores 

mencionados:  

 I – Extroversão: refere-se à quantidade e intensidade da interação social, 

nível de atividade, necessidade de estimulação externa e recurso de alegria. Um 

indivíduo com níveis elevados neste fator pode ser descrito como sociável, 

ativo, comunicativo, assertivo, otimista e caloroso.  Um indivíduo com baixos 

níveis é descrito como insociável, calmo, reservado, introvertido, equilibrado, 

sério, distante, e orientado para a tarefa;   

II – Afabilidade: refere-se à qualidade de orientação interpessoal ao longo 

de um continuum de piedade e compaixão para com os outros, revelando 

antagonismo nos pensamentos, emoções e ações. Um indivíduo com níveis 

elevados neste fator pode ser descrito como resiliente, simples, honesto, 

altruísta, sensível e de confiança, já no pólo oposto, é visto como narcisista, 

rude, irritado, desconfiado, vingativo, implacável, não cooperativo e 

manipulador;  

III - Conscienciosidade: descreve o indivíduo como sendo orientado para a 

tarefa, por objetivos, e com controlo dos impulsos.  Um indivíduo com níveis 

elevados neste fator é conhecido como organizado, com senso de dever, 

autodisciplinado, pontual, escrupuloso, asseado, educado, atencioso, ambicioso, 

comprometido e perseverante.  No pólo inverso o indivíduo é visto como não 

confiável, preguiçoso, descuidado, negligente, imprudente, indiferente, sem 

força de vontade inerte, hedonista, sem rumo e sem aspirações;    

IV - Estabilidade Emocional (Neuroticismo): descreve indivíduos que 

tendem a sentir emoções negativas (ansiedade, amargura, tristeza), ideias 

irreais e excessivas, anseios e impulsos, com tendência para o stress, e com 

estratégias de confronto mal adaptativas. Um indivíduo com altos níveis neste 
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fator é referido como ansioso, impulsivo, hostil, irrequieto, muito emocional, 

vulnerável, inseguro, não confiável, insuficiente, e frequentemente 

hipocondríaco e depressivo.  No pólo oposto, o indivíduo é referido como 

calmo, relaxado, pouco emocional, resistente, seguro e com autoestima;   

V - Abertura à Experiência: refere-se ao individuo que avalia a busca pró-

ativa e a valorização da experiência para o seu próprio bem, a tolerância para a 

exploração do conhecido e do desconhecido; por outras palavras, avalia a 

largura, profundidade e complexidade do próprio "mundo espiritual" e 

experiência de vida. Um indivíduo com altos níveis neste fator é descrito como 

curioso, interessado, criativo, operacional, imaginativo e não-convencional. No 

pólo oposto é descrito como tradicional, limitado, conformado e não 

interessado em explorar.  

Para Feldman (2001) a abordagem dos traços possui algumas 

desvantagens, nomeadamente no que diz respeito às diferentes teorias 

existentes, uma vez que as mesmas chegam a conclusões muito diferentes sobre 

que traços são fundamentais e descritivos.  

A dificuldade em determinar quais as teorias que são mais rigorosas, 

levou vários investigadores a questionar a validade da conceção da 

personalidade baseada nos traços. (Feldman, 2001).  

No entanto, vários autores reiteram as várias vantagens desta abordagem, 

enfatizando que a mesma providencia uma clara e direta explicação da 

consistência do comportamento dos indivíduos, e, para além disso, que os 

traços permitem comparar um indivíduo com outro.  

Dadas estas vantagens, as conceções dos traços de personalidade têm 

demonstrado uma influência prática no desenvolvimento de diversas medidas 

de avaliação da personalidade (Buss, 1989; Feldman, 2001; Funder, 1991; 

Wiggins, 1991). 
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2.1.2.7. - Perspetiva Psicobiológica 

 

Gray (1858, Trad. Hansenne, 2003) famoso anatomista Inglês, através da 

observação de comportamentos em animais, colocados em posições de 

recompensa e punição, assenta a determinação biológica na sua teoria, 

designando que o sistema de inibição comportamental controla o nível de 

ansiedade, e que o sistema de facilitação comportamental controla a 

impulsividade, postulando 3 fatores (ansiedade, impulsividade e luta-vôo). 

Tellegan (1985) apresenta um modelo composto por 3 dimensões 

fundamentais (emoção positiva, emoção negativa e constrangimento), 

relacionando a emoção positiva com a facilitação comportamental, a negativa 

com o locus cuerelus, e o constrangimento com a atividade serotoninérgica. 

Zuckerman (1994) apresentou um modelo que compreende 3 fatores 

(sociabilidade, emocionalidade e sensações de caracter antissocial) utilizando o 

método de análise fatorial e defendeu que as regulações monoaminérgicas 

exercem uma força motriz na personalidade, em substituição do modelo dos 5 

fatores.  

Cloninger (1988, Trad. Schultz, 2006) apresentou um modelo biossocial da 

personalidade que se articula com temperamentos e caráteres, influenciado pela 

psiquiatria biológica e pela genética comportamental. Para este, os 

temperamentos são geneticamente determinados e associados a variáveis 

biológicas específicas, já os caráteres correspondem à aprendizagem e aos 

efeitos do ambiente. Enfatizou 4 temperamentos (procura da novidade ou 

ativação, evitamento do perigo ou inibição, dependência da recompensa ou 

manutenção, e a persistência). Quanto aos caráteres postulou 3 

(autodeterminação ou maturidade individual, a cooperação ou maturidade 

social, e a transcendência ou maturidade espiritual). 
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2.1.2.8. - Resumo das Diferentes Abordagens da   

                Personalidade 
 

Como sabemos as teorias diferem consoante sejam os objetivos que 

privilegiam, nomeadamente, a descrição, a explicação e a predição. Algumas 

procuram descrever a personalidade sem a explicar, outras enfatizam dados 

consistentes que explicam a origem das diferenças individuais, outras, 

focalizam-se prioritariamente na predição, sendo irrelevante a razão pela qual 

somos diferentes, mas o que interessa é predizer de que forma o indivíduo vai 

comportar-se em diferentes situações.  

Neste contexto, a perspetiva psicanalista considera a personalidade 

constituída por um conjunto de forças internas concorrentes e perpetuamente 

em conflito, sendo que a natureza humana é vista como resultante de conflitos 

internos entre as diferentes forças que são o Eu, o Id e o Supereu, sendo a mais 

restrita pois é apresentada por uma só pessoa Freud;  

Para a perspetiva neo-analítica todas as teorias se centram no estatuto 

atribuído ao Eu, ao seu desenvolvimento, e à influência da cultura, rejeitando os 

dogmas da psicanálise, como a universalidade do complexo de Édipo e a 

preponderância da sexualidade;  

Na perspetiva humanista é dada central importância ao conceito de auto 

atualização e à experiência única e subjetiva do indivíduo, enfatizando que o 

mesmo é capaz de livremente escolher e viver o seu destino mediante a sua 

vontade;  

Na perspetiva da aprendizagem é dada importância cardinal ao carácter 

volúvel da natureza humana, enfatizando que o comportamento muda sem 

cessar em função das experiências de vida;  
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Segundo a perspetiva cognitiva o indivíduo através dos seus processos 

cognitivos deve ser capaz de descodificar a realidade como um cientista 

intuitivo, tentando compreender, explicar, antecipar e controlar o meio 

ambiente direto a fim de adaptar-se o melhor possível;  

Para a perspetiva disposicional o indivíduo responde de uma certa forma 

em diferentes situações em função das predisposições que o constituem;  

Já para a Perspetiva Psicobiológica a personalidade do indivíduo é 

influenciada por fatores genéticos e biológicos não excluindo a influência do 

ambiente nos seus comportamentos.  

Saber qual das teorias proporciona uma descrição e explicação mais 

rigorosa da personalidade não pode ser respondido com precisão, pois cada 

uma pressupõe diferentes axiomas e dá relevo a diferentes aspetos da 

personalidade, para além de que em inúmeros casos, a personalidade deve ser 

vista a partir de várias perspectivas simultâneas. Claro está, que em alguma 

altura se verificará a elaboração de uma teoria unificada da personalidade, mas 

por enquanto o campo científico ainda não atingiu tal ponto, e dadas as 

diferentes visões não parece que esteja próximo. 

 

 

2.1.3. - Determinantes da Personalidade 
 

2.1.3.1. – Genéticos 

 

Uma das maiores batalhas com as quais os investigadores da 

personalidade se deparam centra-se na explicação das diferenças individuais e 

no desenvolvimento do indivíduo uno que cada um de nós é. Inicialmente, os 
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determinantes da personalidade foram divididos em determinantes genéticos e 

determinantes ambientais. Lamentavelmente, essa divisão de determinantes 

originou desafios intensos em relação à justificação de quais são mais relevantes 

para a personalidade concernindo-se aos genes e à criação, e enfatizando a 

importância do meio ambiente. Ultimamente verifica-se a ênfase dada à 

influência genética, mas mesmo assim vários investigadores alertam para a 

possível obsessão em direção à natureza (Pervin & John, 1997; Plomin, 1994; 

Plomin, & Foch, 1990; Plomin & Spinath, 2003). 

Vários autores alertam que tanto os determinantes genéticos quanto os 

ambientais são importantes na formação da personalidade, levando em conta as 

relações entre esses determinantes e a importância de cada um separadamente. 

Os fatores genéticos desempenham um papel importante na determinação da 

personalidade, particularmente em relação àquilo que é único no indivíduo 

(Caspi, 2000; Pervin & John 1997; Plomin & Spinath, 2003; Rowe, 1999). 

Embora vários pesquisadores no passado tenham destacado a relevância 

dos fatores ambientais e genéticos na modulação da personalidade como um 

todo, investigadores recentes reconhecem a variabilidade da importância desses 

mesmos fatores de uma personalidade para outra. Enfatizam que os fatores 

genéticos são mais relevantes em características como a inteligência e o 

temperamento, e menos importantes no que diz respeito a ideias, crenças e 

valores, exemplificando que uma diferença individual devida ao temperamento 

é por exemplo, o nível de atividade e de medo de alguns bebés, postulando que 

essas diferenças podem durar até a idade adulta (Kagan, 1994, 2003). 

 Alguns investigadores realçam as emoções básicas (por exemplo, raiva, 

tristeza, alegria, nojo, medo) como emoções inatas, carregadas de informações 

relevantes e codificadas nos nossos genes (Ekman,1994, 2003; Izard, 1991, 1994). 

Para além disso, é necessário enfatizar a partilha de padrões sociais de 
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relacionamento, nomeadamente as características consideradas como desejáveis 

para a escolha de um companheiro do sexo masculino ou feminino, as 

diferenças masculinas ou femininas no envolvimento parental, o altruísmo e as 

emoções básicas experimentadas que refletem a nossa herança evolutiva, na 

forma de informações contidas geneticamente. (Buss, 1991, 1995, 1999, 2000; 

Buss & Kenrick, 1998). 

Desta forma, quer as crianças bem como os adultos experienciam emoções 

oriundas da herança evolutiva e estrutura genética partilhada. Não se pretende 

dizer com isto que a experiência não desempenhe um papel importante no que 

diz respeito a quais emoções um indivíduo está mais ou menos propício a 

experienciar, ou em quais emoções particulares são experienciadas e na forma 

como elas são evidenciadas, mas que esses desenvolvimentos ocorrem em 

relação a uma estrutura genética subjacente.  

Em síntese, a revisão efetuada corrobora que o código genético 

desempenha o papel preponderante de nos tornar semelhantes como seres 

humanos, no entanto diferentes como indivíduos. 

 

 

2.1.3.2. – Ambientais 

 

Algumas abordagens, como a teoria da aprendizagem insistem no papel 

dos determinantes ambientais. Parece evidente que a personalidade se constrói 

progressivamente pelo jogo da socialização, aperfeiçoando componentes 

internos do indivíduo, nomeadamente, emoções, representações e 

temperamento no meio cultural, familiar e social a que o indivíduo está 

adstrito. O meio cultural em que se insere apresenta um conjunto de modelos 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      59 
 

  

de referência (cultura, classe social, família, grupo de pares, valores, motivações 

e atitudes), e que se transmitem de geração em geração.  

A pertença a um grupo social ou cultural conduz assim o indivíduo a 

representar um determinado tipo de conduta, por exemplo, as sociedades 

baseadas na agricultura exigem mais cooperação entre os membros o que incita 

a adotar um papel mais marcado pela integridade e responsabilidade, enquanto 

uma cultura orientada para a caça, incitará o desenvolvimento de qualidades 

como a independência e iniciativa individual. Esta visão inserida pela 

antropologia mostra que o indivíduo nasce num meio significante, com os seus 

códigos padronizados, aos quais fica permanentemente ligado (Collins et al., 

2000; Dunn & Plomin, 1990; Halverson & Wampler, 1997; Maccoby, 2000; 

Plomin & Caspi, 1999; Plomin & Daniels, 1987).   

Assim, a cultura, a família, os grupos de pares, os relacionamentos, as 

crenças e valores, e as experiências emocionais são influências óbvias e 

impactantes, toldando virtualmente cada aspeto da existência humana e a 

forma como os indivíduos vêm a si mesmos e aos outros. (Cross & Markus, 

1999; Fiske, Kitayama, Markus, & Nisbett, 1998; Markus & Kitayama, 1991). 

 

 

2.1.4. - Estabilidade da Personalidade 
 

Verificou-se na revisão da literatura efetuada que a personalidade  é 

definida por vários autores como um conjunto de variáveis e qualidades 

psicológicas que contribuem para padrões distintos de um indivíduo sentir, 

pensar e comportar-se. 
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Ainda que a personalidade possa sofrer modificações ao longo da vida de 

um indivíduo, considera-se que a mesma é relativamente estável, ou seja a 

personalidade que se forma desde a infância e continua a desenvolver-se até à 

idade adulta não flutua, salvo, se houver lugar a acontecimentos traumáticos, 

nomeadamente e entre outros, perda de um dos progenitores, abusos sexuais e 

acidentes graves. 

Neste sentido, algumas pesquisas longitudinais efetuadas com indivíduos 

dos 9 aos 96 anos demonstraram uma constância da personalidade ao longo das 

diferentes fases da vida, desde a infância até a idade adulta, para além da 

estreita correlação existente, sendo que uma criança que se revela conscienciosa 

na infância permanecerá desta forma na idade adulta, assim como a 

estabilidade dos traços de personalidade entre a adolescência e a idade adulta, 

sendo que as modificações registadas são unicamente no sentido da evolução 

para uma maior maturidade (Costa & McCrae, 1988; Hansenne, 2003; Kubicka, 

Matejcek, Dytrych, & Roth, 2001; Robins, Fraley, Roberts, & Trzeniewski, 2001; 

Roberts, Caspi, & Moffitt, 2001; Schultz & Schultz, 2006). 

 

 

2.1.5. - Traços e Tipos de Personalidade 
 
Na psicologia clássica distingue-se o traço do tipo de personalidade. Um 

traço representa uma característica durável e coerente, e a disposição do 

indivíduo para comportar-se de determinada forma em diferentes situações. 

Em psicologia é visto como um substituto do termo caráter e usado também 

como subdimensão de personalidade. O traço é por norma considerado numa 

linha contínua podendo ir de um extremo ao outro e por pólos negativo ou 
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positivo, sendo que a maioria dos indivíduos se encontra a meio da dita linha e 

apenas alguns indivíduos ocupam posições extremas. Já o tipo de 

personalidade corresponde ao composto de vários traços, trata-se de um 

qualificativo mais global que engloba outros mais específicos (Schultz, 2006). 

Os traços de personalidade não são sinónimos de conduta, exprimem 

simplesmente a probabilidade de hipóteses de que esta se manifeste numa 

situação e num momento em particular. Para identifica-los, vários 

investigadores recorrem ao método estatístico multivariado chamado análise 

fatorial. 

Allport (1897-1967) foi o primeiro a desenvolver uma teoria de traços, 

identificando 17953 palavras referentes à linguagem da personalidade e 

descrevendo-os em 3 categorias básicas: cardinais, centrais e secundários: 

 Os traços cardinais são uma característica única que orienta a maioria da 

atividade dos indivíduos, por exemplo, um indivíduo que é inteiramente 

generoso pode dirigir as suas energias a atividades de natureza humanitária;  

Esses traços centrais, são características fundamentais do indivíduo e 

habitualmente são entre 5 a 10 por exemplo: honestidade e sociabilidade;  

Os traços secundários são características que influenciam o 

comportamento em menos situações, sendo menos centrais do que os cardinais, 

por exemplo, gostar de futebol ou não gostar de futsal. 

Eysenck (1957) propôs o modelo biofatorial da personalidade 

caracterizado pela forte parcimónia e compreendido em dois super traços 

(introversão/extroversão e neuroticismo), importando-se ainda pelas 

covariações destes traços. Mais tarde em 1975, aprimorou o seu modelo ao 

propor um terceiro supertraço (psicoticismo), que descreve uma personalidade 

egocêntrica, agressiva, fria e com falta de empatia, desenvolvendo neste 

seguimento dois dos mais conhecidos inventários da personalidade (EPI e 
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EPQ). No entanto, Cattell (1965) propôs uma conceção factorial mais ampla que 

a de Eysenck, aprofundando os estudos de Allport e assinalando 36 traços de 

superfície, que reduziu de seguida a 12 traços de base acrescentados de 4 

dimensões suplementares, criando assim o famoso inventário 16 PF, composto 

por 16 fatores bipolares, sendo este um dos inventários de personalidade mais 

utilizado (Schultz, 2006). 

 

 

2.1.6. - Medidas de Autorrelato de Avaliação da  

              Personalidade  
 

Quando se fala em medida de autorrelato de avaliação de personalidade, 

sabe-se que esta não é uma medida objetiva da personalidade, mas traduz 

preferencialmente a imagem de si, isto é o conjunto de conhecimentos e atitudes 

que o indivíduo elabora a seu respeito.  

Um inventário de personalidade é visto como uma medida composta por 

uma série de itens apresentados sequencialmente mas de uma forma aleatória 

por forma a evitar que o indivíduo adivinhe o constructo subjacente. São 

formadas geralmente questões ou formulações acerca de comportamentos ou 

atitudes, às quais os sujeitos são convidados a responder, sendo que a 

combinação das respostas às questões permite estabelecer resultados para 

dimensões de personalidade que podem ser traços ou tipos e que se interpretam 

com referência a um modelo conceptual definido (Bernaud, 1998; ConWay, 

Jako, & Gododman, 1995; Kline, 1994).  

Desta forma e para Bernaud (1998) os inventários de personalidade 

comportam questões que permitem estabelecer um perfil que sintetiza as 
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tendências expressas pela personalidade do indivíduo que responde. O 

elemento unitário que autodescreve o indivíduo é denominado item e 

corresponde a uma variável manifesta, ainda que aparente, na medida em que o 

comportamento é memorizado e reinterpretado pelo sujeito.  

A maioria dos investigadores sobre este tema, enfatiza o rigor da redação, 

nomeadamente no estilo e qualidade redaccional, defendendo que os itens 

devem comportar uma única questão a fim de não provocar enviesamentos na 

resposta. Consideram que estes devem ser apresentados sob a forma de frases, 

alegando que os indivíduos respondem com menos hesitação para além de 

compreenderem melhor o que lhes é questionado em detrimento dos adjetivos 

que têm como vantagem a rápida administração, mas exigem um nível de 

introspeção mais elevado, obrigando o indivíduo a sintetizar os elementos mais 

significativos da sua conduta para deles abstrair um traço.  

No entanto, e apesar das várias opiniões a maioria dos estudos fatoriais 

mostram que não existem diferenças estruturais entre as frases e os adjetivos 

(Bernaud, 1998; ConWay, Jako, & Goodman, 1995; Fortin, 2009; Kline, 

1994;Pestana, & Gagueiro, 2008). 

Quanto ao modo de resposta, ainda não são propostos questionários da 

personalidade com questões abertas, uma vez que obrigariam a um tratamento 

muito demorado e a fidelidade das medidas ficaria afetada, atenuando esta 

questão com a metodologia de escolha múltipla (Pestana & Gageiro, 2008). 

No que diz respeito à desejabilidade social, esta é uma tendência que 

indica que o indivíduo é sensível às normas socias que orientam as suas 

respostas. Desta forma, certos traços parecem mais desejáveis mesmo que o 

sujeito se identifique mais com outro. Isto poderá levar à falta de sinceridade e à 

conformidade social, no entanto foram avançadas diferentes técnicas para 

limitar este efeito, através de métodos de controlo intitulados escalas de 
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desejabilidade social, mais conhecidas como escalas de mentira, que permitem 

em vez de atenuar o enviesamento, controlar o seu impacto. Estas são 

compostas por itens para os quais as respostas extremas podem ser 

consideradas improváveis (Bernaud, 1998; Kline, 1994, Pestana, & Gageiro, 

2008). 

Quanto às medidas normativas, estas são usadas para apresentar os itens 

independentemente e para permitir uma comparação interindividual em 

relação a uma população de referência (norma). Já no que se refere à 

escalonização e para produzir melhores qualidades métricas de respostas as 

mesmas são apresentadas de forma dicotómica ou binária (sim/não, 

verdadeiro/falso) ou em escala tipo Likert (que variam de nunca até 

frequentemente ou ainda discordo totalmente a concordo plenamente) 

(Bernaud, 1998; Fortin, 2009; Kline, 1994; Pestana, & Gageiro, 2008). 

As medidas ipsativas são também propostas com o intuito de limitar 

enviesamentos de resposta e permitir uma comparação intraindividual. Estas 

consistem em apresentar pelo menos dois itens e solicitar ao sujeito que os 

classifique ou escolha aquele que melhor descreve a sua personalidade, mas 

têm como inconveniente modificar a estrutura factorial dos resultados, por 

exemplo, notas baixas ou elevadas no conjunto de traços tornam-se impossíveis, 

uma vez que a soma das escalas tende para um nível médio no perfil de 

resultados (Bernaud, 1998; Kline, 1994). 

Assim, é possível verificar os constrangimentos metodológicos inerentes à 

construção de questionários, que passam pela experiência e competência do 

investigador, interpretação dos itens por parte de quem responde, e ainda o 

modelo teórico de referência.  

No que se refere às medidas de avaliação da personalidade, Jonh, 

Donahue, e Kentle (1991) com o objetivo de criar um breve inventário que 
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permitisse uma avaliação eficiente e flexível e de mensuração rápida e 

diferenciada dos cinco grandes fatores, desenvolveram o Big Five Inventory (BFI) 

composto por 44 itens numa escala tipo Likert de 5 pontos (John & Srivastava, 

1999).  

De acordo com Burisch (1984) as escalas curtas, não só poupam o tempo 

de resposta, mas também evitam o tédio e fadiga do inquirido para além de 

reduzirem o risco do investigador receber respostas em branco, dado este que 

se verifica se o teste for demasiado longo. O BFI usa frases curtas com base nos 

adjetivos traço conhecidos como marcadores prototípicos do Modelo dos Cinco 

Fatores. 

Verificou-se que nas amostras dos Estados Unidos e Canadá, as 

confiabilidades alfa das escalas BFI variavam tipicamente de 0,75-0,90 e acima 

da média 0,80, constatando ainda que o BFI apresenta uma alta validade 

comparada a outras medidas, por exemplo o questionário NEO de 0,73 e uma 

confiabilidade de 0,93, e proporciona um menor tempo de aplicação. O 

coeficiente de validade convergente  do BFI quando comparado com outros 

instrumentos baseados no modelo dos Cinco Frandes Fatores  é de 0,75, sendo a 

maior validade de 0,90 encontrada nos traços de personalidade neuroticismo, 

extroversão e abertura a novas experiências entre todos eles (Pervin & John, 

1999). 

Outro estudo de pesquisa com utilização do BFI em modo teste reteste 

com um período de latência de 3 meses, apresentou uma fiabilidade 0,80-0,90, 

com uma média de 0,85 concluindo que o BFI se apresenta como um teste fiável 

para a mensuração específica dos traços de personalidade (Pervin & John, 1999). 

Após isso, Gosling, Rentfrow, e Swann (2003), baseados no modelo dos 

Cinco Grandes Fatores de Costa e McCrae (1987), desenvolveram o Ten Item 

Personality Inventory (TIPI), composto por 10 itens numa escala tipo Likert de 7 
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pontos, adaptado para Portugal por  Lima  e Castro (2009). Apesar do número 

reduzido de itens, e de acordo com vários estudos, o TIPI é considerado um 

instrumento válido e útil para investigações onde o tempo é limitado, e de 

mensuração global da personalidade (Garaigordobil & Bernaras, 2009; Kenny, 

2004; Muck, Hell, & Gosling, 2007; Rammstedt & John, 2007; Smits, & Boeck, 

2006; Woods & Hampson, 2005). 

 

 

2.1.7. - Personalidade no Desporto e no Futebol 
 

De acordo com alguns autores, o desporto tem-se demonstrado um 

veículo eficaz para o desenvolvimento a nível pessoal, social e emocional dos 

jovens. Para além do potencial de influenciar o autoconceito, a prática 

desportiva promove o desenvolvimento da personalidade e é um alicerce 

fundamental na construção do carácter (Morris, Sallybanks, Willis, & Makkai, 

2004).     

Algumas fontes empíricas abordam especificamente o desenvolvimento 

da personalidade e da juventude no envolvimento desportivo (Vallance, Dunn, 

& Dunn, 2006). 

A literatura sugere que a personalidade pode afetar tanto as variáveis de 

desempenho, quanto os níveis de participação, mas não está claro se a 

personalidade afeta o envolvimento na atividade física ou se é a prática 

desportiva que influência a personalidade (Cervello,  Moreno, Villodre, & 

Iglesias, 2006).   

Alguns estudos demonstram que os atletas tendem a apresentar níveis 

mais altos de extroversão e níveis mais baixos de neuroticismo 
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comparativamente a amostras normativas (Egan & Stelmack, 2003; Hughes, 

Case, Stuempfle, & Evans, 2003; Kajtna, Tusak, Baric, & Burnik, 2004; Kirkcaldy, 

1982).   

Outros estudos incluem diferenças entre atletas de elite e amadores,  que 

competem em diferentes desportos  (Allen, Greenless, Lain, & Jones, 2011; 

Johnson & Morgan, 1981; Morgan & Pollock, 1977; Rhea & Martin, 2010; Sheard 

& Golby, 2010).   

Num estudo do perfil de personalidade em atletas de futebol, Costa 

(2011), verificou que os atletas seniores apresentam valores mais evidenciados, 

nos fatores “Conscienciosidade”, “Estabilidade Emocional” e “Abertura a novas 

experiências”, comparativamente com os escalões da formação (subs), enquanto 

apenas foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

seniores da 1ª divisão face aos seniores da 2ª divisão, nos fatores 

“Conscienciosidade” e “Estabilidade Emocional”, reiterando alguns estudos 

que revelam diferenças entre atletas de diversos escalões competitivos (Allen, et 

al., 2011; Johnson & Morgan, 1981; Kirkcaldy, 1982;  Morgan & Pollock, 1977; 

Rhea & Martin, 2010; Sheard & Golby, 2010).   

Existem ainda pesquisas sobre a possibilidade da personalidade predizer 

o sucesso desportivo (Allen et al., 2011; Egloff & Gruhn, 1996;  Gee, Marshall, & 

King, 2010; Morgan & Johnson, 1978), porém, os estudos (Morgan, O’Connor, 

Ellickson, & Bradley, 1988; Piedmont, Hill, & Blanco, 1999; Vaeyens, Williams, 

Lenoir, & Philippaerts, 2008) revelam que não existe um padrão consistente 

entre  as dimensões da personalidade e o rendimento desportivo, uma vez que 

esta relação parece ser incompatível, dada a possibilidade de ocorrerem 

situações adversas e fatores externos que o podem influenciar.  

Por outro lado, o desempenho desportivo é um processo complexo 

e dinâmico em que, por exemplo, um único momento de má sorte, uma má 
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decisão do atleta ou um acontecimento inesperado pode alterar o resultado de 

uma competição de forma dramática. 

Assim, qualquer tentativa de relacionar a personalidade com o 

rendimento desportivo global poderá ser considerada um esforço um pouco 

irrealista (Aidman & Schofield, 2004; Vealey, 2002).    

Desta forma, alguns autores sugerem que a investigação não deva 

focalizar os efeitos da personalidade nos resultados, nomeadamente no 

rendimento desportivo (Ozer, & Benet-Martinez, 2006; Poporat, 2009). 

Na avaliação dos perfis de personalidade, alguns autores revelam que a 

utilização de medidas de autorrelato em jovens,  pode fornecer resultados 

estruturalmente válidos nos cinco grandes fatores da personalidade, mas, 

empiricamente ligados a baixos níveis de estabilidade emocional e 

conscienciosidade, os quais se vão alterando consoante as construções que vão 

efetuando no seu crescimento, bem como nas suas vivências (Allik, Laidra, 

Realo, & Pullman, 2004; McCrae  et al., 2002).  

Outros estudos (Buchanan & Smith, 1999; Gosling, Potter, Christopher, & 

Oliver, 2008; McGraw, Tew, & Williams, 2000; Robins, Trzesniewski, Tracy, 

Gosling, & Potter, 2002; Skitka & Sargis, 2006) revelam que a avaliação dos 

perfis de personalidade detetam mais diferenças entre os entre 10 e os 14 anos, 

do que em idades posteriores, evidenciando resultados semelhantes em 

adolescentes, jovens adultos e adultos, reiterando que o final da infância e início 

adolescência são períodos fundamentais para o desenvolvimento da capacidade 

de análise sobre a própria personalidade.   

Relativamente à interação entre a personalidade e a inteligência 

emocional, e de acordo com a literatura, alguns autores argumentam uma 

relação fechada (Goleman, 1995; Schulte, Ree, & Carretta, 2004), moderada 

(Brackett & Mayer, 2003; Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000; Lopes, Salovey, & 
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Strauss, 2003) ou baixa (Bar- On, 2006; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Esta 

relação tem sido muito discutida na literatura pertinente, mas o grau de 

relacionamento depende das medidas utilizadas para as avaliar (Brackett & 

Mayer, 2003; Ciarrochi et al., 2000;   Lopes et al., 2003), sendo ainda que para 

Tuckman (2002), as qualidades emocionais são demasiado díspares para 

poderem ser mensuráveis pelo mesmo padrão.  

No entanto na revisão da literatura efetuada, apesar da escassez de 

estudos do perfil de personalidade em atletas da mesma modalidade, não 

foram encontrados estudos em Portugal que se circunscrevam ao futebol, 

tornando-se assim um dos objetivos da presente investigação.  
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2.2. – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 

 

2.2.1. - Conceito Geral 
 

O interesse pelo tema da Inteligência Emocional (IE) foi amplamente 

divulgado no senso comum e na comunidade científica através da publicação 

do livro “Inteligência Emocional” de Daniel Goleman em 1995. Uma das 

principais razões para a popularidade está no facto de que a IE pode bater 

numa maior parcela de variância inexplicada e o desempenho no trabalho 

deixado pela inteligência tradicional (Goldstein, Zedeck, & Goldstein, 2002).  

Além disso, e de acordo com Van der Zee e Wabeke (2004), a inteligência 

tradicional pode ser capaz de fornecer uma resposta precisa a um problema 

bem definido no mundo académico, mas não consegue fazê-lo na vida diária 

das organizações onde as emoções são predominantes.  

As emoções têm sido reconhecidas como uma componente fundamental e 

integrante da vida e do desempenho profissional. Desta forma, a IE surgiu 

como um conceito que se refere a comportamentos inteligentes para lidar com 

questões emocionais relacionadas.  

Apesar da popularidade do tema, houve alguma controvérsia e debate 

consideráveis em torno deste constructo, entre os pesquisadores de IE e 

profissionais, principalmente nas áreas da conceção e avaliação, o que ainda 

origina discussões sobre sua aplicabilidade e previsibilidade.  

No entanto, os resultados de Van-Rooy e Viswesvaran (2004) num estudo 

de meta-análise demonstram que a IE é um preditor importante de 
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desempenho e é uma construção digna de pesquisas futuras, 

independentemente das diversas opiniões sobre as questões em torno deste 

tema. Além disso, a IE tem sido evidenciada como um indicador positivo para o 

desempenho profissional uma vez que várias entidades procuram 

colaboradores com um alto nível desta, principalmente onde no seu 

desempenho são requeridos grandes aspetos de trabalho emocional (Daus, 

Rubin, & Cage, 2004; Glomb, Kammeyer-Mueller, & Rotundo, 2004; Prentice, 

2008). 

A literatura relevante sobre a IE é apresentada a partir das perspectivas do 

seu contexto histórico e conceptualizações, que ajudam a explicar a sólida 

formação científica desta construção.  

Desta forma, apresentar-se-á de seguida um breve contexto histórico sobre 

a mesma, e as suas conceções propostas por três investigadores nessa área, ou 

seja, os modelos de Mayer-Salovey-Caruso, Goleman e Baron-On, uma vez que 

são os modelos que têm gerado maior interesse em pesquisas e tendem a 

complementar-se para explicar o seu conceito.  

 

 

2.2.2. - Contexto Histórico da Inteligência Emocional 
 

Os pesquisadores Thorndike e Gardner alicerçaram o caminho para o 

interesse atual da IE. Há oito décadas atrás, Thorndike (1920) sugeriu que a 

inteligência poderia ser organizada em três grandes dimensões: mecânica, 

abstrata e social. Nesta conceção, referia a inteligência mecânica como a 

capacidade de uma pessoa para gerir os acontecimentos e mecanismos, a 

inteligência abstrata como a capacidade de gerir e entender as ideias e símbolos, 
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e a inteligência social como a capacidade de compreender e gerir o 

relacionamento, e para agir com sabedoria nas relações humanas (Newsome, 

Day, & Catano, 2000). Assim sendo, a última categorização proposta por 

Thorndike seria muito semelhante ao conceito atual da IE. 

Seguindo a ideologia de Thorndike, Gardner (1993) incluiu a inteligência 

interpessoal e intrapessoal ao fomentar a sua teoria das inteligências múltiplas.  

De acordo com Gardner (1993), a inteligência social, que é uma entre sete 

dos domínios da inteligência, compreende a inteligência interpessoal e 

intrapessoal de um indivíduo, referindo que a inteligência intrapessoal se refere 

à habilidade de lidar consigo mesmo e para simbolizar conjuntos complexos e 

altamente diferenciados de sentimentos dentro de si, a inteligência interpessoal 

relaciona-se com a habilidade de lidar com os outros e para observar e fazer 

distinções entre outros indivíduos e, em particular, entre os seus estados de 

humor, motivações e intenções. Desta forma, pode assim a IE ser vista como 

uma combinação da inteligência intrapessoal e interpessoal de um indivíduo. 

O termo IE foi abordado a primeira vez por Leuner (1966) ao apresentar 

um estudo onde revelava que as mulheres rejeitavam os seus papéis sociais 

devido à idade precoce das suas mães. Ele sugeriu que estas mulheres tinham 

uma IE baixa, prescrevendo ácido lisérgico para o seu tratamento.  

Cerca de 17 anos depois, o termo IE voltou a aparecer, desta vez através 

do Inglês Payne, na sua tese de doutoramento em 1983, em que se propôs 

promover terapia nas escolas a fim de promover a experiência emocional 

libertadora. 

Mais tarde, no início dos anos 90, o termo IE foi trazido para a psicologia 

popular através da apresentação de um modelo conceitual de habilidades 

emocionais que os investigadores acreditavam ser a constituição da IE (Mayer, 

DiPaolo, & Salovey, 1990; Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990).  
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Goleman (1998), psicólogo e escritor, que já havia escrito sobre o cérebro e 

pesquisas comportamentais para o New York Times, popularizou o termo 

trazendo novamente o conceito, referindo a IE como uma qualidade geral e 

intrínseca de uma pessoa normal, e um espetro quantitativo das diferenças 

individuais em que as pessoas podem ser classificadas num tipo de escala 

emocional. Assim, até agora, a inteligência emocional passou a significar uma 

medida de emoções. 

 

 

2.2.3. - Definições de Inteligência Emocional 
 
Na revisão de literatura efetuada relacionada com a IE, as definições e 

conceptualizações são amplamente variadas, e cada uma delas tem o seu cunho. 

Entre todas as teorias sobre a IE, as propostas de Mayer e Salovey (1997), Bar-on 

(1997), e Goleman (1995, 1998), geraram maior interesse em termos de pesquisa 

e aplicação. Cada um dos seus paradigmas teóricos visa a sua conceptualização 

a partir de um dos seguintes dois pontos de vista: como uma forma de 

inteligência pura de capacidade cognitiva (Mayer & Salovey, 1990), ou como 

uma inteligência mista constituída pela capacidade cognitiva e aspetos da 

personalidade em que as diferenças são atribuídas às distintas crenças sobre o 

que constitui a IE (Bar-On, 1997; Goleman, 1998). As três perspetivas mais 

desenvolvidas nos parágrafos seguintes, embora diferentes, são, de acordo com 

Ciarrochi, Chan e Caputi (2000), mais complementares do que contraditórias. 
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2.2.4. - Modelos da Inteligência Emocional 
 

2.2.4.1. - O Modelo de Goleman (1995) 

 

Sendo creditado pela popularização do conceito de IE, em 1995, Daniel 

Goleman no seu livro “Inteligência Emocional”, descreve-a como a habilidade 

de ser capaz de motivar-se e persistir diante de frustrações, para controlar 

impulsos e obter gratificação, para regular os próprios estados de ânimo e 

manter a capacidade de pensar, obter empatia e esperança. Assim sendo, define 

a IE na página 317 do referido livro, como “a capacidade de reconhecer os nossos 

próprios sentimentos e os dos outros, para motivar a nós mesmos, e para gerir bem as 

emoções dentro de nós mesmos e nos nossos relacionamentos”. 

O modelo de IE proposta por Goleman envolve a habilidade cognitiva 

bem como os fatores de personalidade. Este centra-se no domínio do 

desempenho do trabalho baseado em competências sociais e emocionais, que 

representam o grau em que um indivíduo domina as habilidades e capacidades 

específicas que constroem a IE e permitir-lhes uma maior eficácia no local de 

trabalho (Goleman, 2001).  

A abordagem baseada na competência, reflete uma tradição que enfatiza a 

identificação de competências que pode ser usada para prever o desempenho 

do trabalho através de uma variedade de configurações organizacionais, muitas 

vezes com uma ênfase sobre aqueles que ocupam posições de liderança 

(Boyatzis, 1982; Bray, Campbell, & Grant, 1974; Kotter, 1982; Luthans, Hodgetts, 

& Rosenkrantz, 1998; McClelland, 1973; Thornton & Byham, 1982).  

No livro, “Trabalhando com a Inteligência Emocional” Goleman (1998), 

estabelece um quadro de IE baseado em competências emocionais que foram 
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identificadas numa pesquisa interna em centenas de empresas e organizações 

para distinguir artistas proeminentes. O autor distingue a IE de competência 

emocional, definindo a competência emocional como uma capacidade 

aprendida com base na IE, que resulta num excelente desempenho no trabalho. 

Segundo Goleman, a IE determina o potencial para aprender as 

habilidades práticas que fundamentam os aglomerados de competência 

emocional, mostrando o quão de potencial de realização se tem, através da 

aprendizagem e de habilidades de inteligência na tradução de capacidades no 

trabalho. Por exemplo, para ser bom na competência emocional na relação com 

os outros ou na gestão de conflitos, é exigida uma capacidade subjacente nos 

fundamentos da IE, mais especificamente, a consciência social e de gestão das 

relações. Desta forma Goleman (1998) argumentou que a IE é subjacente à 

competência emocional e é um antecedente necessário para o desempenho, 

enfatizando ainda que esta aumenta o potencial do indivíduo para aprender, e 

traduz a competência emocional em tarefas de masterização de capacidades. 

As competências da consciência emocional precisam de autoavaliação e 

autoconfiança, e podem ser percebidas como um roteiro para fazer os ajustes 

necessários no desempenho, na gestão de emoções descontroladas, motivar a si 

mesmo, e avaliar os sentimentos dos outros, desenvolvendo assim as 

habilidades sociais para liderar e motivar (Dulewicz & Herbert, 2000). 

Do ponto de vista da competência emocional, Goleman (1998) identificou, 

quatro componentes da inteligência emocional: autoconhecimento, autogestão, 

consciência social e gestão de relações.  

I - Autoconsciência: é a capacidade de ler as próprias emoções e 

reconhecer o seu impacto na tomada de decisão. Ele definiu a autoconsciência 

como "conhecer o que estamos a sentir no momento, e usar essas preferências para 
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orientar a nossa tomada de decisão, ter uma avaliação realista das nossas habilidades 

próprias e uma sensação bem fundamentada de autoconfiança".  

II - Autogestão: envolve o controlo das emoções e impulsos, e a adaptação 

a ambientes em mudança sendo definida pelo autor como "lidar com nossas 

emoções para facilitar ao invés de interferir com a tarefa em mãos, estar consciente e 

adiar a gratificação de perseguir os objetivos; se recuperando bem do stress emocional”.  

III - Consciência social: inclui a capacidade de sentir, entender e reagir a 

outras emoções, e é definida como "sentir o que as pessoas estão a sentir, ser capaz 

de entender a sua perspetiva, e cultivar a harmonia e sintonia com uma ampla 

diversidade de pessoas".  

IV - Gestão de relações: implica a capacidade de inspirar, influenciar e 

desenvolver outros, enquanto gestão de conflitos. 

Num estudo sobre a eficácia no trabalho, os autores descobriram que os 

quatro grupos estão relacionados hierarquicamente. Segundo estes, o auto 

conhecimento emocional é um pré-requisito para uma gestão autónoma, que 

por sua vez, prevê maiores habilidades sociais. A via secundária decorre da 

autoconsciência para a consciência social de habilidade social (Boyatzis, 

Goleman, & Jacobs, 2000).  

Uma gestão eficaz das relações, depende então de uma base de auto 

gestão e empatia, cada qual por sua vez, requer auto conhecimento, acreditando 

os autores que isso prova que a empatia e a autogestão são as bases para a 

eficácia social encontrada. 
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2.2.4.2. - Modelo Bar-On (1997) 

 

Bar-On (1997) conceituou o termo Quociente Emocional (QE) na sua tese 

de doutoramento como um análogo do Quociente de Inteligência (QI). O seu 

modelo de IE pode ser visto como uma inteligência mista, composta também de 

habilidade cognitiva e aspetos da personalidade, incluindo a capacidade de 

estar atento para entender e expressar-se, a capacidade de estar atento para 

entender e relacionar-se com os outros, a capacidade de lidar com fortes 

emoções e controlar de impulsos, e a capacidade de se adaptar, mudar e 

resolver problemas de natureza pessoal ou social.  

Sublinhando a sua influência no bem-estar geral e adaptação, Bar-On 

(1997) define a IE como "um conjunto de capacidades não-cognitivas, competências e 

habilidades que influenciam a capacidade da pessoa para ter sucesso em lidar com as 

exigências e pressões ambientais." 

Este modelo relaciona-se com o potencial de desempenho e sucesso, ao 

invés de desempenho ou o próprio sucesso, e é considerado como sendo 

orientado para o processo em vez de orientado para o resultado (Bar-On, 2002). 

Concentra-se numa matriz de habilidades emocionais e sociais, incluindo a 

capacidade de estar consciente, compreender e expressar-se, e a capacidade de 

adaptar-se às mudanças e resolver problemas de natureza social ou pessoal 

(Bar-on, 1997).  

Aqui supõe que os indivíduos com maior média de quociente emocional 

são geralmente melhor sucedidos em atender às exigências e pressões 

ambientais. O défice de IE pode significar a falta de sucesso e a existência de 

problemas emocionais.  
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De acordo com Bar-On (2002), a IE e a inteligência cognitiva contribuem 

igualmente para a inteligência geral de uma pessoa, indicando assim o 

potencial de sucesso na vida de um indivíduo. 

 

 

2.2.4.3. - O Modelo de Mayer, Salovey e Caruso (1997) 

 

Relacionando a IE com a dimensão de inteligência social de Thorndike, os 

pesquisadores Mayer e Salovey (1990) percebem a IE como uma forma de 

inteligência pura, representando o potencial para alcançar o domínio de 

habilidades específicas. Estes apresentaram um quadro concetual de 

habilidades emocionais que acreditavam ser a constituição da mesma.  

Assim a IE deve integrar os domínios da inteligência e da emoção, 

tratando-se da capacidade para realizar o raciocínio abstrato sobre sinais 

emocionais que transmitem significados regulares e discerníveis sobre 

relacionamentos e uma série de emoções básicas universais (Mayer, Salovey, & 

Caruso, 2002).  

Esta ideia pode ser pensada como um membro de um grupo emergente de 

potenciais inteligências que incluem inteligência social (Sternberg & Smith, 

1985; Thorndike, 1920), prática de inteligência (Sternberg & Caruso, 1985; 

Wagner & Sternberg, 1985), inteligência pessoal (Gardner, 1993), habilidades de 

perceção não-verbais (Buck, 1984; Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers, & Archer 

1979) e criatividade emocional (Averill & Nunley, 1992; Averill, 2005). Assim 

cada um desses conceitos renuncia a forma de domínios coerentes que 

coincidem parcialmente com IE, mas dividem a inteligência humana, de formas 

distintas. 
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Para estabelecer a IE como uma inteligência pura, Mayer, Caruso e 

Salovey (1999) utilizaram três critérios: conceitual, correlacional e de 

desenvolvimento. Conceptualmente, qualquer inteligência deve refletir o 

desempenho mental real em vez de padrões de comportamento preferenciais, 

autoestima, ou realização não-intelectual (Carroll, 1993; Mayer & Salovey, 1993; 

Scarr, 1989).  

A IE faz descrever as habilidades reais, e em segundo lugar, a partir de 

uma perspetiva de correlação, uma "inteligência" deve descrever um conjunto 

de habilidades estreitamente relacionadas, que são semelhantes, mas distintas 

habilidades mentais descritas por inteligências existentes (Averill, 2005; Carroll, 

1993).  

Mayer e Salovey (1997) consideraram assim a IE como um tipo de 

inteligência social, mas num âmbito mais amplo, uma vez que inclui não só o 

raciocínio sobre as emoções nas relações sociais, mas também o raciocínio sobre 

as emoções internas que são importantes para o crescimento pessoal. 

Finalmente, a partir do ponto de vista do desenvolvimento, a inteligência deve 

desenvolver-se com a idade e com a experiência, sendo que os adultos devem 

apresentar níveis mais altos de habilidade que os adolescentes. 

Analisando a IE sob o domínio da inteligência, Salovey e Mayer (1990, 

1997) definiram-na como a capacidade de perceber, responder e manipular a 

informação emocional, sem necessariamente compreendê-la, e a capacidade de 

compreender e gerir emoções sem necessariamente perceber bem os 

sentimentos ou vivê-los totalmente. Assim sendo, dividem a IE em quatro 

ramos:  

I - Percepção emocional: que inclui a capacidade de identificar emoções 

através de estados físicos, sentimentos e pensamentos, a capacidade de 

identificar emoções noutras pessoas, desenhos, arte, etc, através da linguagem, 
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som, aparência e comportamento, a capacidade para expressar emoções com 

precisão, e para expressar as necessidades relacionadas a essas emoções, a 

capacidade de discriminar entre as expressões precisas e imprecisas, e a relação 

honesta e desonesta de sentimentos. 

II - Assimilação emocional: que inclui a emoção priorizada de 

pensamento, direcionando a atenção para informações importantes, as emoções 

são suficientemente vivas e disponíveis para que possam ser geridas como 

auxiliares do julgamento e memória sobre sentimentos, a capacidade alterar 

estados emocionais e mudar a perspetiva do indivíduo a partir de uma visão 

otimista, partindo de múltiplos pontos de vista, incentivando uma 

multiplicidade de estratégias de resolução de problemas, tais como quando a 

felicidade facilita o raciocínio indutivo e criatividade. 

III - Compreensão emocional: que inclui a capacidade de rotular as 

emoções e reconhecer as relações entre as palavras e as emoções próprias, tais 

como a relação entre gostar e amar, a capacidade de interpretar os significados 

que transmitem emoções sobre relacionamentos, como a tristeza que muitas 

vezes acompanha uma perda, a capacidade de compreender os sentimentos 

complexos, sentimentos simultâneos de amor e ódio, ou misturas, como por 

exemplo o temor como uma combinação de medo e surpresa, a capacidade de 

reconhecer prováveis transições entre emoções, como a transição da raiva para 

a satisfação ou partir de raiva para a vergonha. 

IV - Gestão emocional: que inclui a capacidade de permanecer aberto aos 

sentimentos, tanto os que são agradáveis como os que são desagradáveis, a 

capacidade de envolver-se reflexivamente ou desanexar-se de uma emoção, 

dependendo se essa emoção é considerada informativa ou útil, a capacidade de 

monitorizar reflexivamente as emoções em relação a si e aos outros, como o 

reconhecimento dessa emoção como clara, típica, influente ou razoável, a 
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capacidade de gerir a emoção em si mesmo e nos outros, moderando os estados 

emocionais negativos e aumentando os positivos e agradáveis, sem repressão 

ou exagero de informação que possa transmitir. 

Mayer, Salovey, Caruso e Sitarenios (2001) explicam ainda que esses 

ramos funcionam hierarquicamente com a percepção de emoções que age como 

o ramo mais básico ou inferior, e de gestão emocional como o ramo mais 

complexo ou superior. Especificamente, a percepção de emoções é um 

precursor para os próximos três, ou seja:  

1º - Se um indivíduo não tiver a capacidade para processar o nível mais 

baixo de entrada emocional, terá grandes dificuldades na capacidade para gerir 

as emoções a um nível superior descrito neste modelo;  

2º - Uma vez que o indivíduo perceciona uma emoção, esta deverá ser 

utilizada para facilitar o pensamento consciente ou inconscientemente, fazendo 

os autores referência ao estudo de Levine (1997) que mostra que diferentes 

emoções estão relacionadas ao problema de diferentes estratégias de resolução. 

Por exemplo, a tristeza leva a uma estratégia de enfrentamento, onde o 

enfrentamento é a estratégia mais adequada; 

3º - Uso do processamento cognitivo para reconhecer como as emoções 

múltiplas podem combinar e antecipar assim como uma emoção leva a outra, 

até finalmente traduzir o conhecimento emocional no comportamento. 
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2.2.4.4. – Resumo dos Três Modelos  

 

Estes modelos têm sido amplamente discutidos em estudos relevantes, 

pois cada modelo apresenta tentativas e pontos de vista diferentes de 

interpretar e operacionalizar a IE como um constructo psicológico, no entanto, 

as diferentes conceptualizações também criaram alguma confusão, em torno da 

mesma que muitas vezes é classificada como um estado de inteligência 

cognitiva ou um traço (Stys & Brown,2004).  

Limitar a IE no domínio da "inteligência", Mayer, Caruso e Salovey (1999) 

indicam que os modelos propostos por Goleman e Bar-On incluem não só 

emoção e inteligência, mas também motivação, capacidade de não-disposições, 

traços pessoais e funcionamento social. Desta forma, estes conceitos ampliados 

de IE são classificados como modelos mistos e mais estreitamente relacionados 

aos traços de personalidade (Mayer et al., 1999).  

Assim, o modelo proposto por Mayer e Salovey (1997) é considerado como 

um modelo de capacidade, porque enfatiza os componentes cognitivos da IE. 

Embora esta visão seja quase sempre recebida de forma consensual, 

alguns pesquisadores têm demonstrado algum ceticismo (Roberts, Zeidner, & 

Matthews, 2001; Van-Rooy & Viswesvaran, 2004). Desta forma e tendo em conta 

as diferentes opiniões, conclui-se que é difícil apresentar uma definição 

operacional da IE aceite por todos.  

No entanto, e de acordo com as perspectivas de Emmerling e Goleman 

(2003) ao enfatizarem que uma parte inerente do processo de desenvolvimento 

da teoria, e que a descoberta científica em qualquer campo como teorias 

específicas dentro de um paradigma maduro, começam a surgir e a distinguir-

se, reconhece-se a existência de vários pontos de vista teóricos dentro do 

paradigma da IE o que indica a sua robustez, e não uma fraqueza.  



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      84 
 

  

À medida que cada teoria representa uma orientação teórica e o contexto 

em que cada um destes autores decidiram enquadrar a sua teoria, todos os 

investigadores partilham o desejo comum de entender e medir as habilidades e 

traços relacionados ao reconhecimento e regulação das emoções em nós e nos 

outros (Goleman 1998).  

Todas as teorias neste paradigma tendem a compreender como os 

indivíduos percebem, compreendem, utilizam e gerem as emoções num esforço 

para prever e promover a eficácia pessoal (Goleman & Emmerling, 2003, 

Emmerling, Shanwal, &Mandal, 2008; Prentice, 2008). 

Uma vez que a IE é um constructo cientificamente fundamentado e 

empiricamente validado, a questão de avaliar e medir esse constructo tem um 

significado fundamental para a pesquisa sobre o comportamento humano.  

Embora as emoções tendam a ser vistas como imprevisíveis, irracionais e 

não suscetíveis de mensuração, as conceções de IE têm ajudado a contrariar esta 

crítica e oferecem uma promessa de um conceito útil para prever o desempenho 

e bem-estar emocional.  

No entanto, e após a revisão literária efetuada constata-se que o uso de 

medidas de inteligência emocional em pesquisas tem sido variado e por vezes 

controverso, não havendo uma regra que estabeleça como a IE deve ser medida 

e em que teoria deva basear-se.  
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2.2.5. - Medidas de Autorrelato de Avaliação da  

              Inteligência Emocional 
 
Na investigação em psicologia, nomeadamente no âmbito dos processos 

emocionais, a recolha dos dados é frequentemente baseada em medidas de 

autorrelato retrospetivas acerca da experiência emocional dos indivíduos. 

Apesar de se levantarem diversas questões sobre a validade do constructo 

quando as emoções são avaliadas através de medidas de autorrelato, os 

resultados da investigação prévia, demonstraram que quando os indivíduos 

completam medidas de autocaracterizarão da capacidade de diferenciação 

emocional, têm que recordar, sumariar e integrar a sua experiência passada 

num conjunto consistente de respostas.  

As medidas de autorrelato são consideradas válidas como outro qualquer 

instrumento de avaliação, podendo ser retirada e utilizada como válida a 

informação psicológica que estas medidas de autorrelato fornecem (Lindquist, 

Barrett, Bliss-Moreau, & Russell, 2006; Vaz, 2009). 

De acordo com o modelo de IE proposta por Salovey e Mayer (1997), o 

constructo assume uma identidade própria, distinguindo-se ao mesmo tempo 

da já muito estudada inteligência geral (ainda que com ela assumindo 

correlações positivas moderadas) e dos tradicionais traços de personalidade, 

habitualmente mensurados por questionários de autorrelato (Mayer, Salovey, & 

Caruso, 2002). Esta é, aliás, a principal distinção entre a medida da IE proposta 

por estes autores e outras formas de medida antes citadas (Bar-On, 2000; 

Goleman, 2000; 2003) que constituem a operacionalização dos chamados 

modelos híbridos de IE. 
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2.2.6. - O Sono e a Inteligência Emocional 
 
Friedman (1795-1827) definiu o Sono como “o desencadear deliberado de uma 

alteração ou redução do estado consciente, que dura muitíssimo, em média 8 horas (…) 

tendo início sensivelmente à mesma hora, em cada período de 24 horas, e (…) 

resultando, geralmente, em sensação de energia física, psíquica e intelectual 

restabelecida“. 

De acordo com a investigação na área do sono, este cumpre ciclos de 90 

minutos em que se alternam as etapas classificadas como NREM (Non Rapid Eye 

Movement ou Movimento não rápido dos olhos) e REM (Rapid Eye Movement ou 

Movimento rápido dos olhos). A primeira é subdividida em quatro estágios. Os 

dois iniciais caracterizam-se pela libertação da melatonina, que marca o início 

do relaxamento, a redução do ritmo cardíaco e da pressão arterial, enquanto nos 

dois últimos, ocorre o aprofundamento do descanso. No sono REM, o indivíduo 

sonha e processa as informações assimiladas anteriormente (Mah, 2009).  

De acordo com Bolander (1998), Ferreira, Melo, Dias e Teixeira (2006) 

proceder-se-á a uma breve descrição das etapas do sono: 

Sono NREM: Ocupa cerca de 75% do tempo do sono e divide-se em quatro 

períodos distintos conhecidos como estágios 1, 2, 3 e 4. 

 - Estágio 1: Começa com uma sonolência, dura aproximadamente cinco 

minutos, e a pessoa adormece; é caracterizado como sendo semelhante ao 

estado de vigília e tem uma duração de um a dois minutos, estando o indivíduo 

facilmente despertável, onde predominam sensações de vagueio, pensamentos 

incertos, mioclonias das mãos e dos pés, lenta contração e dilatação pupilar; a 

atividade onírica está sempre relacionada com acontecimentos vividos 

recentemente. 
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 - Estágio 2: Caracteriza-se pela pessoa já a dormir, porém não 

profundamente, dura cerca de cinco a quinze minutos, e revela frequências de 

ondas mais lentas, aparecendo o complexo K (conjunto de vitaminas 

responsáveis pela coagulação normal do sangue e pela síntese de proteínas no 

plasma, ossos e rins). Nesta fase, os despertares por estimulação táctil, fala ou 

movimentos corporais são mais difíceis do que no anterior estágio, e já pode 

surgir atividade onírica sob a forma de sonho com uma história integrada. 

 - Estágio 3: Tem muitas semelhanças com o estágio 4, daí serem quase 

sempre associados em termos bibliográficos quando são caracterizados. Nestas 

fases, os estímulos necessários para acordar são maiores. Do estágio 3 para o 

estágio 4, há uma progressão da dificuldade de despertar. Este estágio tem a 

duração de cerca de quinze a vinte minutos. 

 - Estágio 4: São quarenta minutos de sono profundo, e é muito difícil 

acordar alguém nesta fase de sono. Depois, a pessoa retorna ao terceiro estágio 

(por cinco minutos) e ao segundo estágio (por mais quinze minutos). Entrando, 

então, no sono REM. 

 Este estágio NREM do sono caracteriza-se pela secreção da hormona do 

crescimento em grandes quantidades, promovendo a síntese proteica, o 

crescimento e reparação tecidular, inibindo, assim, o catabolismo. O sono 

NREM tem, pois, um papel anabólico, sendo essencialmente um período de 

conservação e recuperação de energia física. 

 Sono REM: Caracteriza-se por uma intensa atividade cerebral seguida de 

flacidez e paralisia funcional dos músculos esqueléticos. Nesta fase, a atividade 

cerebral é semelhante à do estado de vigília. Deste modo, o sono REM é 

também denominado por vários autores como sono paradoxal, podendo 

mesmo falar-se em estado dissociativo. Nesta fase do sono, a atividade onírica é 

intensa, sendo sobretudo sonhos envolvendo situações emocionalmente muito 
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fortes. É durante esta fase que é feita a seleção da atividade, isto é, a separação 

do acessório do essencial. Alguns estudos também demonstram que é durante o 

REM que os sonhos ocorrem. A fase representa 20 a 25% do tempo total de sono 

e surge em intervalos de sessenta a noventa minutos, sendo essencial para o 

bem-estar físico e psicológico do indivíduo. 

 A necessidade diária de sono é variável não só de indivíduo para 

indivíduo (variação interindividual), como também no mesmo indivíduo 

(variação intraindividual) de dia para dia, existindo vários fatores que 

contribuem para a alteração do padrão de sono, nomeadamente físicos, sócio 

culturais, psicológicos, ambientais e outros. 

Acredita-se que 45 minutos de sesta diurna sejam capazes de contemplar 

pelo menos as três primeiras fases do sono NREM, promovendo os seguintes 

efeitos: no sistema nervoso central cai a atividade do sistema simpático, aquele 

que agita o organismo, e predomina o parassimpático, que faz o coração 

trabalhar mais devagar e baixar a pressão arterial. A calma induz a queda dos 

níveis de cortisol no sangue, conhecida como a hormona do stress. Daí, o 

“nervosismo” e a ansiedade reduzirem (Ferreira, Mello, Dias, & Teixeira, 2006).  

Num estudo recente Samuels (2009) revela que pessoas privadas de sono 

alternam entre a atividade normal do cérebro e lapsos completos, ou falhas, um 

perigoso estado de respostas diminuiu a velocidade e a desatenção, e provou 

que o sono aumenta o tempo de reação, que é uma habilidade necessária na 

maioria dos desportos.  

Mah (2008), da Clínica de Distúrbios do Sono do Laboratório de Pesquisa 

de Stanford, tem vindo a seguir os padrões de sono e desempenho atlético de 

atletas de Stanford há alguns anos. A sua pesquisa continua a mostrar que cada 

vez mais o sono leva a um melhor desempenho desportivo para todos os tipos 

de atletas. 
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Nessa investigação estudou o sono em atletas de basquete, ténis, e 

natação, em que estes se propuseram a dormir 10 horas noturnas mostrando 

melhorias na precisão de lance livre e na velocidade. Os tenistas melhoraram a 

função de serviço de jogo, e os nadadores melhoraram seus tempos de sprint.  

Outra pesquisa mostrou que os atletas que dormem menos de 7 horas 

noturnas aumentam perto de um quarto de segundo o tempo para responder a 

estímulos. Para além disso, os atletas bem dormidos, melhoraram o humor, o 

controle emocional e o equilíbrio mental (Mah, 2008).   

Este é um instinto de sobrevivência básico, uma vez que quando se está 

privado de sono, o corpo assume que está em circunstâncias de maior stress, e 

por isso vai disparar as suas porções de sobrevivência primitivas do cérebro 

com mais frequência. Estudos do cérebro com ímanes revelam que na privação 

de sono a amígdala (que controla a estabilidade emocional) dispara mais 

rapidamente, aumentando a resposta de luta ou fuga e amortecendo os níveis 

mais elevados de função cognitiva e emocional. 

Sendo certo que e sono também melhora o sistema imunológico e reduz o 

comportamento inflamatório no organismo, este dado é especialmente 

importante para o atleta se estiver em fase de recuperação de sessões de treino, 

competições e lesões.  

Nesta conformidade a sesta é uma ferramenta especialmente útil para a 

recuperação de débito de sono. A maioria dos especialistas concorda que o 

período de tempo ideal para fazer uma sesta é entre 20 e 75 minutos. Os estudos 

não têm mostrado muita melhoria em sestas menores que variam em torno de 

15 minutos, enquanto períodos mais longos de sesta podem interferir com o 

sono noturno (Czeisler, 2008; Mah, 2008; Samuels, 2009). 

Para estes investigadores as sestas de 90 a 120 minutos, normalmente, 

percorrem todas as fases, incluindo o sono REM e o sono de ondas lentas 
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profundas, que ajuda a “limpar” a mente, e a melhorar a recuperação da 

memória, e do sono perdido. O sono na parte da manhã faz render mais sono 

REM, enquanto o da tarde oferece mais de sono de ondas lentas.  

Para Alvarez (2010), uma sesta curta durante o dia, para além de um 

simples fechar de olhos, reduz o stress, regula o humor e a inteligência. 

Apesar de classicamente e no senso comum por vezes ser ridicularizado o 

fato de dormir, associando o mesmo a preguiça, ultimamente tem atraído novo 

respeito, graças a evidências científicas que revelam que pequenas sestas 

trazem inúmeros benefícios tanto a para a acuidade mental bem como para a 

saúde em geral pois diminui o risco de ataque cardíaco, derrames, diabetes e 

ganho de peso excessivo (Ackerman, 2011).  

Noutro estudo recente cujo objetivo foi avaliar a intensidade do rosto, 

testaram-se indivíduos a olhar para uma tela de computador que mostrava um 

rosto masculino que apresentava expressões de medo, tristeza, raiva e 

felicidade a primeira vez ao meio dia e depois às cinco da tarde. Metade dos 

participantes teve a oportunidade de dormir uma sesta de 90 minutos após a 

primeira tarefa, enquanto os restantes não. Os participantes que dormiram a 

sesta foram menos sensíveis a expressões de medo e mais sensíveis a expressões 

positivas, enquanto o grupo que não dormiu a sesta demonstrou sensibilidade 

ao medo e à raiva. Este fenómeno explica-se na medida em que o córtex pré-

frontal se torna cansado durante o dia e, portanto, menos capaz de amortecer a 

reatividade emocional no subcórtex (Gujar, McDonald, Nishida, & Walker, 

2010).  

A sensibilidade ao medo e à raiva é adaptativa, por tal como o indivíduo 

fica mais cansado durante o dia, faz sentido que deva tornar-se mais vigilante 

em relação a esses sinais de perigo.  



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      91 
 

  

Desta forma, algumas pesquisas recentes têm mostrado que pequenas 

sestas aumentam a energia, a agilidade, a criatividade, aumentam a resiliência, 

regulam o humor e também contribuem significativamente para o aumento da 

produtividade nas horas finais do dia e os níveis de atenção num período que 

pode atingir as 10 horas (Ackerman, 2011, Keating, 2012). 

  Assim, uma recente pesquisa com uma amostra de pilotos da NASA 

mostrou que uma pequena sesta de cerca de 26 minutos no voo (com o avião a 

ser pilotado por um copiloto) melhorou o desempenho em cerca 34% e o estado 

de alerta geral em cerca de 54% e aumentou os níveis de segurança na tomada 

de decisão (Edlund, 2011). Estes investigadores revelaram que uma sesta de 45 

minutos melhora os níveis de aprendizagem e memória, argumentando que o 

início do sono pode desencadear processos de memória que permanecem 

eficazmente ativos mesmo quando o sono é limitado a apenas alguns minutos.  

Durante o sono, a atividade elétrica cerebral passa por um ciclo de cinco 

fases (conforme referido anteriormente), sendo que uma sesta durante a tarde e 

de cerca de 20 minutos produz principalmente o sono Fase 2, que aumenta a 

atenção e concentração, eleva o humor, e aguça as habilidades motoras.  

No entanto, no que diz respeito ao tempo ideal para a sesta, não existem 

dados conclusivos, no entanto e de acordo com a literatura quanto à conceção 

de tempo de sesta ideal, é necessário entender os seus componentes potenciais, 

sendo que segundo a mesma, sestas curtas também incluem o movimento 

rápido dos olhos (REM), o que aumenta o pensamento criativo e impulsiona 

processamento sensorial, postulando que o ideal é que o tempo de sesta não 

exceda os  45 minutos, se o indivíduo precisar de realizar uma tarefa complexa 

que exija atenção, criatividade e agilidade, uma vez que quando estas são 

longas podem induzir o indivíduo num sono de ondas lentas o que poderá 

provocar desorientação e lentidão após acordar (Czeisler, & Bronwyn, 2008). 
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2.2.7. - Contágio Emocional 
 
No estudo das emoções e dos seus mecanismos teve uma grande 

influência William James (1884) para quem a experiência emocional resulta da 

consciencialização de várias mudanças corporais, especialmente aquelas que 

ocorrem no sistema nervoso autónomo, como por exemplo a excitação.  

Para Parrott (1996) as emoções são respostas fisiológicas, comportamentais 

e cognitivas a eventos significativos para o indivíduo, associadas a sentimentos 

subjetivos de prazer ou desprazer. Segundo este autor, a experiência emocional 

desempenha uma função importante na vida social dos indivíduos.  

Esta conceção, nas últimas décadas tem originado um aumento do número 

de estudos acerca das emoções e o seu papel na cognição e no raciocínio, os 

quais têm procurado enfatizar a natureza e a existência de emoções básicas, o 

julgamento das emoções, as diferenças individuais na disposição emocional, a 

intensidade e reatividade da emoção e a universalidade das expressões 

emocionais (Cacioppo & Gardner, 1999; Gouveia, Singelis, Guerra, Riviera, & 

Vasconcelos, 2006).   

Parrott (1996) destaca três aspetos fundamentais:  

I - Reações fisiológicas: associando a experiência emocional às atividades 

nas regiões do hipotálamo e do sistema límbico, referindo que as estimulações 

ou inibições elétricas ou químicas destas regiões produzem experiências 

subjetivas de prazer, desprazer, ansiedade e raiva, enquanto sequelas nestas 

regiões provocam uma série de desordens emocionais; 

II - Ação: em relação ao aspeto comportamental, as expressões faciais da 

emoção (Russell, 1995, 1996), as posturas (Laird, 1974) e os padrões de olhar 

(Parrott, 1996). Várias pesquisas demonstram que ações expressivas podem 
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contribuir para a experiência emocional (Laird, 1974; Parrott, 1996), hipótese 

antes levantada por James (1884), 

III - Cognição: o aspeto cognitivo está associado à ação expressiva e aos 

aspetos fisiológicos para dar sentido à emoção. Cada um destes aspetos, 

individualmente, não é capaz de produzir um sentimento, apenas quando se 

interligam é que é produzida a experiência emocional, com a excitação 

fisiológica e as ações expressivas fornecendo a intensidade emocional, e a 

interpretação cognitiva fornecendo a qualidade e o sentido da emoção (Gouveia 

et. al, 2006; Hamilton, 2011). 

No âmbito da Psicologia Social as emoções têm recebido atenção especial 

nos estudos de influência social (Camino, 2003; Vala & Monteiro, 2002).  

Várias pesquisas têm sugerido que as emoções afetam a dinâmica de uma 

conversa (Baron-Cohen, 2004; Haidt, 2003; Hamilton, 2011; Liljander & 

Strandvik, 1995), através de pistas verbais e não-verbais especialmente por 

parte do emissor, e que despertam reações emocionais na outra pessoa. Este 

processo de excitação ocorre também no sentido oposto. Sugere-se que ver 

alguém expressar uma emoção pode evocar humor independentemente da 

imitação expressão facial, sendo que as pessoas se deixam influenciar de forma 

inconsciente (Goleman, 1995). 

Esta tendência de “modelar” inconscientemente as expressões emocionais 

do outro, segundo Doherty (1997), produz uma experiência emocional 

simultânea e congruente com a original.  

Gustave Le Bon (1896, trad. 2001) concebeu a ideia de que as emoções 

podem ocorrer a um nível grupal. Para este, a consciência individual dos 

indivíduos que constituem um grupo é substituída por uma “mente coletiva”, 

na qual os sentimentos e as ideias de todos tomam a direção proposta por um 
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líder, através de um mecanismo de “contágio”, que é comparado a um estado 

hipnótico. 

 Por outro lado, Gabriel Trade (1895, trad. 1993) procurou diferenciar entre 

os processos cognitivos e afetivos que ocorrem em grupo. Para ele o fenómeno 

social que explica a maior parte dos fenómenos coletivos é a imitação, cujo 

efeito é semelhante também ao da hipnose (Gouveia et al., 2006). 

Portanto, o contágio emocional refere-se a um estado emocional no 

observador como resultado direto da percepção do estado emocional de uma 

outra pessoa, sendo a intensidade da emoção do observador considerada 

elevada e autodirigida (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994; Preston & Waal, 

2002).  

Outros autores referem que o contágio emocional se dá através das 

interações que as pessoas automaticamente e continuamente tendem a imitar e 

a sincronizar os seus movimentos com as expressões faciais, voz, posturas, e os 

comportamentos instrumentais dos outros (Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, 

& Rapson, 1994; Gouveia, Guerra, & Rivera, 2007).  

Já Barsade (2002) acrescenta que o contágio emocional é um tipo de 

influência social que pode ocorrer tanto a nível consciente como subconsciente.  

Para alguns autores o contágio emocional tem extrema importância nos 

relacionamentos interpessoais, pois este faz surgir uma sincronia 

comportamental e um acompanhamento, momento a momento, das emoções 

do outro, mesmo que de forma inconsciente e automática, no que diz respeito à 

imitação de expressões, vocalizações, posturas e movimentos, 

consequentemente para convergir emocionalmente (Hamilton, 2011; Hatfield, 

Cacioppo, & Rapson, 1994). 

Preston e Waal (2002) procuram diferenciar o contágio emocional de 

outros sentimentos, como por exemplo na empatia, empatia cognitiva e 
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simpatia, nos quais a emoção é dirigida ao outro. Sugerem ainda que estas 

emoções existem num continuum, no qual, em cada situação específica, 

encontram-se diferentes níveis de excitação, objetos e motivação, considerando 

o contágio emocional como o primeiro estágio da resposta empática em seres 

humanos (Hamilton, 2011). 

Tem sido consensual que a empatia é formada por componentes 

emocionais cognitivos e primitivos e que o processo empático explica as reações 

que ocorrem quando um indivíduo é de alguma forma afetado emocionalmente 

ao observar as situações enfrentadas por outro indivíduo (Davis, 1983; 

Eisenberg & Miller, 1987; Gouveia et al., 2007). 

Enquanto o processo empático é o reconhecimento dos sentimentos do 

outro, a empatia inclui a partilha sentimentos (Davis, 1983; Mehrabian & 

Epstein, 1972). 

Para Baron-Cohen (2004) a empatia é a capacidade de identificar emoções 

e pensamentos de outra pessoa, respondendo a eles com uma emoção 

apropriada, com a finalidade de compreendê-la, prever seu comportamento e 

estabelecer uma conexão emocional. Alguns teóricos utilizam o aspeto 

cognitivo, normalmente denominado de “tomada de consciência”, para 

diferenciar a empatia do contágio emocional.  

Para Eisenberg (1996), a tomada de consciência envolve a compreensão 

cognitiva dos processos psicológicos internos do outro, tais como pensamentos 

e sentimentos, originando uma resposta emocional consistente com o estado da 

pessoa observada. 

Assim, a diferença entre empatia e contágio emocional é que a empatia 

envolve uma consciencialização da ação do outro e da sua experiência 

emocional, enquanto o contágio emocional não exige esta consciência, mas 

apenas a vivência de uma emoção similar (Hamilton, 2011; Nilsson, 2003). 
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Além disso, alguns autores afirmam que em contraste com o contágio, na 

empatia a distinção entre o eu e o outro é mantida e o estado emocional 

permanece dirigido ao objeto, e não autodirigido (Hamilton, 2011; Preston & 

Waal, 2002). 

As perceções sobre as próprias emoções e as dos outros podem ser 

processadas tanto de maneira consciente como inconsciente, assumindo-se que 

essa assimilação consciente é apenas uma pequena fração da informação que se 

possui, e considerando-se que o contágio emocional ocorre na maior parte das 

vezes de forma automática e sem a consciência do indivíduo, mediante 

processos associativos primitivos, gerados pela imitação e sincronia dos 

movimentos do indivíduo com expressões faciais, vozes, posturas e 

comportamentos instrumentais captados do outro (Gouveia et al., 2007; 

Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). 

Estes processos de atenção, por sua vez, podem ser influenciados por 

fatores externos, como o tipo de emoção e a intensidade em que ela é expressa; 

por diferenças individuais como o sexo, a tendência espontânea à imitação e 

uma suscetibilidade geral a apreender as emoções dos outros (Barsade, 2002; 

Doherty, 1997; Gouveia et al., 2007; Hamilton, 2011). 

A partir destes estudos e indo de encontro ao postulado por alguns 

autores, pode perceber-se a relevância das ações expressivas no contágio 

emocional, devido à importância dada a estas expressões não-verbais, assim 

como o contacto interpessoal direto, que é fundamental para a transmissão de 

emoções.  

Desta forma, quanto mais atenção for direcionada ao objeto, maior será o 

grau de ocorrência do contágio emocional (Barsade, 2002; Doherty, 1997; 

Gouveia et al., 2007; Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). 
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 Doherty (1997) ao desenvolver uma escala de contágio emocional 

postulou que os indivíduos especialmente suscetíveis ao contágio emocional 

são aqueles que:  

 I - Prestam muita atenção e são capazes de ler as expressões emocionais 

dos outros; 

 II - Percebem-se como interdependentes e interrelacionadas, muito mais 

do que independentes e únicas;  

III - Tendem a imitar expressões faciais, vocais e posturais;    

IV - A sua experiência emocional consciente é muito influenciada por 

feedbacks periféricos, isto é, comentários e observações realizadas a seu respeito 

por outros, ainda que de forma indireta. 

Em suma, o contágio emocional é considerado um fenómeno 

eminentemente social, decorrente da capacidade inata dos indivíduos de 

sincronizar seu estado afetivo com o do outro (Doherty, 1997; Hatfield, 

Cacioppo, & Rapson, 1994; Laird, 1974; Gouveia et al., 2007; Le Bon, 1896, 2001).  

 

 

2.2.8. - Inteligência Emocional em Grupo 
 

Goleman (1998) afirmou que a IE tem um papel importante na melhoria 

do desempenho no trabalho, bem como realizações na vida pessoal. Ele afirmou 

que cerca de 90% do desempenho entre os indivíduos é devido às características 

da inteligência emocional ao invés das cognitivas (Cha, Cichy, & Kim, 2009). 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      98 
 

  

Neste contexto, e de acordo com a teoria do contágio emocional (Hatfield, 

Cacioppo, & Rapson, 1994), as emoções são contagiosas, tendo grande 

influencia o seu transmissor.  

Como se referiu anteriormente, a teoria do contágio emocional explica que 

as diferentes habilidades do indivíduo podem infetar outro indivíduo ou ser-se 

infetado pelas emoções do outro. Por exemplo, quando as pessoas imitam e 

sincronizam reações com o outro, alguns podem ser poderosos transmissores de 

emoções (eles são capazes de infetar outras com a sua emoções) e outros podem 

ser poderosos caçadores de emoções (que assumem as emoções dos 

remetentes), os transmissores são aqueles que pela sua comunicação corporal 

inata, transmitem as suas emoções aos outros, são normalmente indivíduos 

carismáticos, e divertidos, com alto domínio, afiliação e exposição 

(Abraham,1998; Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, & Rapson 1994; Jordan & 

Troth, 2004).  

De acordo com a literatura, ser capaz de transmitir emoções positivas para 

outra pessoa pode causar a esta outra pessoa tornar-se mais acessível para a 

interação (Hamilton, 2011; Gouveia et al., 2006; Isen & Means, 1983; Zhou & 

George, 2003).  

Por outro lado, nos indivíduos que são suscetíveis às emoções dos outros, 

a sua atenção tende a ser rebitada para os outros. Assim, estes indivíduos são 

mais propensos a ser afetados pelas emoções de outras pessoas (Hatfield, 

Cacioppo, & Rapson 1994; Humphrey, Pollack, & Andhawver, 2008; Wong & 

Law, 2002). 

 De acordo com vários autores, aqueles que podem infetar outras pessoas 

ou ser infetados por emoções dos outros, sem sofrer desgaste ou dissonância 

emocional, podem ser percebidos como indivíduos emocionalmente 

inteligentes, enquanto o cansaço e dissonância emocional têm sido evidenciados 
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empiricamente a ser negativamente relacionados com seu comportamento e 

desempenho (Abraham,1998; Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, & Rapson 

1994; Hamilton, 2011; Jordan & Troth, 2004). 

Algumas pesquisas revelam que há uma relação positiva entre o 

desempenho e os membros da equipa com IE alta porque estes são altamente 

capazes em avaliar e regular as suas próprias emoções resultando num nível 

mais elevado de crença em si mesmos levando-os a ter ações mais realistas, 

resultando em alta performance e menos interferência de supervisão. Já onde os 

membros da equipa têm IE baixo, são menos capazes em avaliar e regular as 

suas emoções, por isso têm de aprender a melhor gerir e controlá-las a fim de 

melhorar o seu desempenho em termos de criatividade, coordenação e 

capacidade de adaptação, e desta forma contribuir para o melhor desempenho 

da equipa (Abraham,1998; Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, & Rapson 1994; 

Jordan & Troth, 2004; Jordan & Lawrence, 2009; Tram & O’Hara, 2006; Wong & 

Law, 2002). 

 

 

2.2.9. - Inteligência Emocional e Desempenho de  

               Equipa 
 

Ayoko & Callan (2009) definiram equipa como um grupo de indivíduos 

autónomos que estão totalmente identificados como equipa, tem uma 

responsabilidade partilhada e estão juntos e responsáveis pela realização de 

tarefas previamente identificadas. 

De acordo com Jordan e Lawrence (2009) para obter o máximo 

desempenho de um grupo, requer-se a seleção de pessoas com competências 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      100 
 

  

adequadas e eficazes, e com conhecimentos que possam entender e atender às 

necessidades da equipa, sendo que as principais habilidades necessárias 

incluem habilidades ao nível da IE porque é responsável por 80 por cento de 

sucesso de um indivíduo. 

A participação em equipas oferece às pessoas significativas oportunidades 

para o desempenho, e indiscutivelmente para o desenvolvimento das suas 

habilidades emocionais. Para obter o máximo desempenho, é necessário que os 

membros de uma equipa partilhem informações e interajam de acordo com as 

tarefas que lhes são atribuídas. No entanto, na interação entre os seus membros, 

são muitos os fatores influenciadores da qualidade da equipa, nomeadamente a 

emoção (Kemper, 2000).  

Para além disso e como já referido anteriormente dentro do contexto da 

equipa, essa emoção é contagiosa, e instantaneamente e inconscientemente se 

espalha entre os seus membros afetando a sua dinâmica (Barsade, 2002; Sy, 

Côté, & Saavedra, 2005; Doherty, 1997; Gouveia et al., 2006).  

Certo é que nas últimas décadas, algumas pesquisas têm provado que a 

emoção influencia a qualidade das interações de grupo, a motivação dos 

membros da equipa, e o seu desempenho (Boyd, 1964; Edmondson, 1999; 

Homans, 1950; Kelly, 2004). 

No entanto, e segundo Druskat e Wolff (2001) poucas são as pesquisas que 

explicam como transformar a emoção num fator potenciador para a equipa, 

sendo que o foco principal dos investigadores tem sido destinado a apresentar 

estratégias para que os membros das equipas se protejam contra os aspetos 

negativos da emoção, como por exemplo o conflito destrutivo.  

Nas décadas de 70 e 80, alguns investigadores da psicologia de grupos 

argumentaram que a emoção deve ser gerida pela redução da quantidade de 
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interação dos seus membros durante os processos de tomada de decisão e 

através da utilização de estratégias como a estruturação de princípios de 

discussão, ou ainda pela nomeação um "advogado do diabo", isto é, uma pessoa 

cuja missão seria a de fornecer o feedback negativo ou levantar as questões 

difíceis para que os membros não tivessem medo de dececionar ou criar raiva 

no grupo (Delbecq, Van de Ven, & Gustafsun, 1975; Janis, 1982). 

Enquanto essas estratégias eram eficazes no silenciamento da emoção em 

grupos, elas também reduziam a capacidade da equipa para explorar os 

benefícios construtivos da emoção, uma vez que as emoções negativas podem 

fornecer informações valiosas sobre a adequação dos processos ou a correção de 

decisões da equipa.  

As emoções positivas desempenham também um papel útil em ambientes 

de equipa, envolvendo os seus membros numa determinada tarefa (Archer, 

2004; Bales, 1953; Homans, 1950).   

Assim, as emoções positivas que emergem do cuidado, das interações 

respeitosas, ou agradáveis entre os membros, também podem levar ao 

desenvolvimento de laços que reforçam a cooperação, a integração sinérgica de 

ideias, e a eficácia dos processos de grupo (Dirks, 1999; Hackman, 1987; Druskat 

& Wolff, 2006).  

Os processos de ganho ajudam a aumentar a produtividade devido a 

processos de alta qualidade de interação na equipa, uma vez que estes são o 

resultado de normas de grupo emocionalmente competentes (Druskat & Wolff, 

2001; Steiner, 1972)  que constroem capital social e melhoram os 

comportamentos de tarefas focadas e interações (Goleman, 2001; Mayer, 2001) e 

ainda a sua aplicação em ambientes de equipa (Druskat & Wolff, 2001; Huy, 

1999).  
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Neste contexto, alguns investigadores enfatizam que quando o trabalho 

requer a interação social, as emoções estão positivamente relacionadas com o 

desempenho elevado, pois estas são fenómenos de extrema carga social 

(Druskat et al., 2006; Leach &Tiedens, 2004; McCarthy, 1989).  

Para outros autores, quanto mais forte a dependência mútua, ou seja, a 

interdependência entre os indivíduos, mais provável será a invocação, sintonia 

e partilha de emoções entre eles, (Clark, Fitness, &Brissette, 2004; Druskate & 

Wolff,2001; Kelly & Barsade, 2001).  

Em ambientes de equipa, a interdependência entre os membros é 

geralmente alta, porque os membros precisam uns dos outros para completar a 

sua tarefa. Neste sentido alguns estudos revelam a  ampla evidência de que a 

emoção é uma parte central e inevitável da vida e no trabalho em equipa (Bales, 

1953; Barsade & Gibson, 1998; Tuckman, 1965; Druskat, & Wolff, 2011). 

Sendo a IE fundamental para o desempenho ótimo, um indivíduo que 

sabe como manter-se motivado sob stress, que sabe motivar os outros, e gerir 

relações interpessoais complexas, é suscetível de obter melhores resultados 

(Goleman, 2005).  

Druskat e Wolff (2001) enfatizam duas características da IE como 

predominantes no uso produtivo da emoção em ambientes de equipa: as 

emoções como explicação sobre preocupações, e as emoções como indicadores 

precoces de problemas, nomeadamente:  

1ª - A atenção às emoções dos membros podem permitir a uma equipa o 

reconhecimento antecipado de problemas minor antes da sua evolução 

para problemas maiores;  

2ª - O uso da IE na  regulação e gestão de emoções destrutivas. 

  Esta orientação postula que a IE poderá ser usada como um trunfo em 

ambientes de equipa, uma vez que tem o potencial de permitir que os seus 
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membros possam observar, entender e gerir as emoções uns dos outros , 

nomeadamente no que diz respeito à gestão de emoções destrutivas, reconhecer 

emoções como comentários e feedback, e utilizar as informações da emoção 

para melhorar os processos de decisão, rendimento e resultado das mesmas 

(Archer, 2004; Deutsch, 1973; Druskat, & Wolff, 2006)  . 

Assim, a associação entre a IE e o comportamento que possa ser produtivo 

em contextos grupo, levou vários investigadores a examinar a sua aplicação em 

equipas de trabalho. Esta aplicação tem sido caracterizada e examinada através 

de três abordagens diferentes:  

A mais comum é a mensuração da IE de cada membro e a média das 

pontuações para aferir a pontuação total de cada equipa. A suposição é que 

quanto maior a pontuação média, mais emocionalmente inteligente será a 

equipa (Day & Carroll, 2004; Feyerhem & Rice, 2002; Frye, Bennett, & Caldwell, 

2006; Offermann, Bailey, Vasilopoulos, Seal, & Sass, 2004 ). 

A segunda é através do uso de uma medida especializada focada no 

comportamento em contextos de equipa. Esta abordagem foi iniciada por 

Jordan e seus colaboradores, ao desenvolverem o questionário "Perfil de 

Inteligência Emocional do Grupo de Trabalho" (WEIP) que serve para avaliar a 

IE individual e grupal expressa em contexto de equipa (Jordan, Ashkanasy, 

Hartel, & Hooper, 2002; Jordan & Troth, 2004). Nesta medida, é pedido aos 

indivíduos para avaliarem até que ponto eles conseguem explicar as emoções 

que sentem aos restantes membros da equipa, e se conseguem superar emoções 

negativas que sentem em relação a um dos membros, para avaliarem se 

reconhecem as emoções dos seus colegas, e qual a sua influência para gerir as 

emoções dos restantes membros. Esta medida avalia o nível médio de IE do 

indivíduo numa equipa, e o somatório das médias dos seus membros designa a 
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IE da equipa, sendo que  as equipas que apresentem maiores índices de IE são 

consideradas emocionalmente mais inteligentes. 

Por fim, uma terceira abordagem, enfatiza que tanto a emoção como a IE 

ocorrem em múltiplos níveis no contexto de equipa (Ashkanasy, 2003; Druskat 

& Wolff, 2001; Druskat & Wolf, 2006; Gnatt & Agazarian, 2004; Reus & Liu, 

2004; Huy, 1999). 

Nesta linha de raciocínio, alguns autores defendem que os membros das 

equipas precisam de contribuir com as habilidades necessárias da IE e uma 

crença de que ao comportarem-se de forma emocionalmente inteligente 

servirão melhor o grupo, através da interação, nomeadamente, nas suas ações, 

observações e reflexões através do qual os membros começam a criar e fazer 

sentido, a partir de experiências comuns que começam a moldar as suas 

expectativas e a desafiar as expectativas e padrões emergentes de 

comportamentos, começando a manifestar preferências alternativas 

(Bettenhausen & Murnighan, 1985; Druskat & Wolff, 2001).  

    Para Jordan e Lawrence (2009) a IE é um conceito multidimensional que 

une a emoção e a cognição para melhorar as interações humanas e tem sido 

ligada à melhoria do comportamento e do desempenho da equipa. 
Assim, Druskat e Wolf (2006) enfatizam que intervenções por indivíduos 

que acreditam na importância da emoção e do comportamento emocionalmente 

inteligente para os processos de desempenho e resultado da equipa, a inserção 

de programas de formação no início do desenvolvimento de um grupo a fim de 

defender o desenvolvimento de normas emocionalmente inteligentes 

permitindo aos membros a construção e assimilação de competências e 

habilidades necessárias, e uma cultura organizacional que suporte o 

comportamento emocionalmente inteligente, são os elementos chave na 
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importância do comportamento emocionalmente inteligente no seio de uma 

equipa. 

Numa recente pesquisa, constatou-se que o desempenho da equipa é 

positiva e significativamente influenciada se os seus membros forem capazes de 

reconhecer as emoções dos seus colegas (Stough, Saklofske, & Parker, 2009). 

Alguns investigadores encontraram uma ligação entre a IE e desempenho 

numa tarefa puramente cognitiva ao nível do grupo, embora essa relação não 

apareça ao nível individual (Jordan & Troth, 2004; Quoidbach & Hansenne, 

2000).  

Outro estudo observou para além disso que os indivíduos com altos níveis 

de IE são mais hábeis para além de auto regular-se e gerir as emoções dos 

outros, bem como para promover interações positivas que conduzam a um 

melhor desempenho através de comportamentos de empatia (Sy, Tram, & 

O'Hara, 2006).  

Estas pesquisas vão de encontro com o postulado por alguns autores, de 

que indivíduos com altos níveis de IE apresentam atitudes e comportamentos 

otimistas e altruístas que resultam em satisfação e num maior empenho no 

trabalho, corroborando desta forma que as equipas com altos valores de IE 

apresentam um bom desempenho (Jordan, Ashkanasy, Hartel, & Hooper,2002; 

Weiss & Cropanzano, 1996). 

Outros investigadores referem uma relação positiva entre inteligência 

emocional e trabalho em equipa usando o modelo de capacidade de Salovey e 

Mayer (Clarke, 2007; Jordan et al., 2002). 

 Jordan e Troth (2004) revelaram que a IE se encontra positivamente 

relacionada com o desempenho da equipa e como um bom preditor no uso da 

colaboração e competição na resolução de conflitos pelos seus membros.  
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Assim, a gestão das emoções está associada com uma comunicação aberta 

no seio da equipa, onde os seus membros são capazes de discutir abertamente 

os seus sentimentos, opiniões e experiências. A atenção por parte dos membros 

do grupo, assim como o planeamento do trabalho em equipa também se 

encontra correlacionado com o uso de emoções para facilitar o pensamento, 

assim, ouvir opiniões dos membros da equipa e empenhar-se na atribuição de 

realização de tarefas, reforça os laços relacionais da equipa em busca dos seus 

objetivos, melhorando assim a sua eficácia (Clarke, 2007; Cote & Miners, 2006; 

Kafetsios & Zampetakis, 2008). 

O processamento da informação emocional durante a reflexão e análise 

das situações ou problemas que ocorrem com os membros da equipa foi assim 

associado à percepção emocional e ao uso das emoções para facilitar o 

pensamento (Clarke, 2007; Daus & Harris, 2003).  

Com base nesta classificação, e remetendo para o contexto futebol, o 

desempenho de uma equipa conterá quatro tipos de conteúdos emocionais:  

1º - O estado emocional que os atletas oferecem aos colegas, e os benefícios 

emocionais fora das motivações emocionais de jogo que os atletas procuram; 

2º - A resposta emocional dos atletas;  

3º - A reação dos atletas em relação às suas próprias atribuições, noutras 

palavras por exemplo: o resultado do jogo: ganhar ou perder; 

4º- A influência que o atleta remete no estado emocional dos outros.  

Neste contexto, a influência da IE no desempenho da equipa terá também 

implicação nas relações interpessoais entre os seus membros e nos seus 

adversários, podendo assim jogar como um fator determinante no que diz 

respeito à influência do comportamento, desempenho e eficácia desses atletas 

em contexto de treino e jogo. 
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2.2.10. - Inteligência Emocional no Desporto e no 

               Futebol 
 

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse pela IE no desporto 

(Meyer & Zizzi, 2007; Ulucan, 2012).  Para além do treino físico, o treino 

psicológico é também de extrema importância a fim de alcançar um alto nível 

de desempenho. Biçer (1997) já referia que os aspetos psicológicos dos atletas 

deviam ser melhorados e treinados em conjunto com os aspetos motores.  

Assim sendo, os atletas precisam de superar inúmeros obstáculos físicos e 

psicológicos nomeadamente e entre outros o seu desempenho, ruído, clima, 

espectadores, adversários, dor, desaprovação e rejeição, e não menos 

importante, a ansiedade que a competição comporta, a fim de ser bem 

sucedido.   

Numa equipa de desporto coletivo, a única finalidade é a harmonia na 

coordenação entre os seus elementos, nas suas capacidades técnicas e físicas, 

bem como nas suas características pessoais que são fundamentais na estrutura 

complexa que afeta o seu sucesso.  

A ambição, a autoconfiança, a habilidade de partilhar, a coragem, a 

firmeza, e o assumir de responsabilidades em prol do alcance dos seus 

objetivos, podem ser consideradas como elementos das características pessoais 

dos atletas (Ulucan, 2012).  

A pressão, o stress subsequente e as emoções vividas pelos atletas são mais 

intensos quando os seus objetivos são altamente valorizados (Lazarus, 

2000). No entanto, apesar da importância das emoções no desporto, o papel da 

IE neste contexto, tem recebido pouca atenção dos investigadores (Stough, 

Clements, Wallish, & Downey, 2009; Ulucan, 2012). 
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Konter (2002) afirmou que o sucesso ou insucesso de atletas de futebol em 

controlar e gerir os seus sentimentos de acordo com determinadas situações 

atinge o seu desempenho, afetando consequentemente e diretamente o sucesso 

da equipa, acrescentando ainda que hoje em dia os jogos de alta competição de 

futebol estão carregados de stress e pressão, e que só os atletas de futebol com 

um alto nível de IE, são capazes de gerir e controlar as suas emoções, assumir a 

responsabilidade, e não deixar-se cair ou aos colegas de equipa situações 

difíceis, enfatizando ainda a necessidade de os atletas de futebol terem 

formação e educação desde a juventude sobre o uso da sua IE no controlo de 

emoções e comportamentos, e que os clubes de futebol devem solicitar apoio a 

psicólogos. 

Numa recente pesquisa Lane et al., (2009), relacionaram a IE às emoções 

vivenciadas antes de um desempenho de sucesso e insucesso em atletas. Estes 

pesquisadores relacionaram as emoções vigor, felicidade e calma com o 

desempenho bem-sucedido, e as emoções depressão, confusão e fadiga 

associadas ao mau desempenho. 

Outras pesquisas afirmam que os atletas devem refletir criticamente sobre 

as suas próprias experiências emocionais ao rever as emoções e o seu impacto 

no desempenho desportivo, uma vez que estas podem oscilar entre os vários 

desempenhos e os atletas podem experienciar ambas as emoções positivas e 

negativas nas duas situações (Botterill & Brown, 2002; Hanin, 1997; Jones, 

2003).  

Assim, acredita-se que um atleta de futebol que treina as  suas 

habilidades da IE, e que é capaz de gerir bem as suas emoções, pode dar um 

contributo primordial à sua equipa, e que as equipas que o fizerem serão 

certamente melhor sucedidas face às restantes.  
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Além disso, num jogo de futebol, as emoções são extremamente 

fortes em momentos críticos, e  tudo pode mudar num único momento do jogo, 

por tal, é primordial um atleta entender as suas próprias emoções quando estas 

ocorrem sob a pressão de condições físicas e psicológicas, e saber orientá-las 

num tempo tão ínfimo quanto possível a seu favor.  

No que diz respeito à variável idade, algumas pesquisas atestam que os 

níveis de  IE dos atletas são mais elevados consoante o aumento da sua idade, 

associando este fato às experiências resultantes dos anos de treino de futebol. 

No entanto outros pesquisadores enfatizaram que um nível maior de IE dos 

atletas mais velhos resulta, para além de terem mais experiência desportiva e 

treino físico, das experiências emocionais vividas e das aprendizagens oriundas 

de acontecimentos do passado (Adilogullari , 2011; Canbulat, 2007; Gulluce , 

2006;  Gurbuz &Yuksel , 2006; Serdengecti, 2003; Ulucan, 2012). 

Sendo certo que a natureza competitiva do desporto pode desencadear 

uma série de emoções, que vão desde leve a intensa (Botterill & Brown, 2002; 

Jones, Hanton, & Connaughton, 2007) e que são consideradas essenciais para o 

desempenho, vamos de encontro ao postulado por Lazarus (1991, 2000)  que ao 

propor uma estrutura hierárquica de emoções, referiu que um objetivo mais 

forte e mais importante poderá desencadear intensas emoções. 

Em contrapartida, a intensidade emocional pode variar e depende de 

fatores individuais e situacionais, e, neste sentido, outros investigadores 

postulam que os atletas precisam de desenvolver aptidões para reconhecer e 

gerir as suas próprias emoções (Botterill & Brown, 2002; Gaudreau, Nicholls & 

Levy, 2010; Hanin, 2000; Jones, 2003, 2007; Meyer & Fletcher, 2007; Silvério & 

Srebro, 2008).    

A regulação e gestão das emoções podem relacionar-se estreitamente com 

o constructo de IE de Salovey e Mayer (1990), que remete para a capacidade de 
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as gerir emoções usando-as para orientar novos pensamentos e ações. Neste 

sentido, alguns estudos revelaram a eficácia da IE numa variedade de domínios 

(Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004; Slaski & Cartwright, 2004; 

Zeidner, Matthews, & Roberts, 2004), corroborando alguns estudos de meta-

análise (Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar, & Rooke 2007; Van-Rooy & 

Viswesvaran, 2004), que postularam a utilidade da IE no desempenho laboral, 

sendo este o ponto de partida para que alguns investigadores (Meyer & 

Fletcher, 2007; Meyer & Zizzi, 2007) desenvolvessem estudos sobre inteligência 

emocional no âmbito do desporto.   

De acordo com estudos mais recentes (Biçer, 1997; Lane, Thelwell, 

Lowther, & Devonport, 2009; Ulucan, 2012; Thelwell, Lane, Weston, & 

Greenlees, 2008), o atleta treinado e plenamente consciente das suas próprias 

emoções e com  capacidade de as regular, através da utilização de competências 

psicológicas, pode guiar-se pela crença positiva e desejo de sucesso, uma vez 

que os indivíduos emocionalmente inteligentes tendem a enfrentar com mais 

sucesso a percepção, avaliação e gestão das mesmas.  

Logo, e de acordo com alguns autores, a inserção de programas de treino e 

intervenções de desenvolvimento da IE que têm sido desenvolvidos e avaliados 

parecem ser eficazes na melhoria das competências emocionais e no 

desempenho. (Cherniss, 2000; Cherniss e Goleman, 2001).  

A corroborar esta ideia temos por exemplo o estudo longitudinal 

utilizando a medida de mensuração da IE (WEIP-S) projetada especificamente 

para uso em equipas, desenvolvida por Jordan e Lawrence (2009) que 

demonstra que as equipas que inicialmente apresentavam baixos níveis de IE, 

após a inserção de programas de treino de desenvolvimento da IE, igualaram o 

desempenho de outras com altos níveis de IE.  
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Assim sendo, o desenvolvimento e treino da IE pode ser um elemento 

importante no desporto e no desempenho dos atletas (Jordan et al., 2002; Lane 

et al., 2009; Meyer & Fletcher, 2007; Meyer & Zizzi, 2007; Thelwell et al., 2008).  

 Para Silvério e Srebro (2008), o atleta deve treinar para alcançar o 

controlo emocional, e assim atingir a sua capacidade máxima, referindo mesmo 

que este não acederá a um alto nível, em qualquer desporto, sem controlo 

emocional. Desde o modelo teórico de Mayer e Salovey (1993) que a IE é 

conhecida como uma inteligência genuína, baseada no uso adaptativo das 

emoções, para que o indivíduo possa solucionar problemas, e adaptar-se ao 

meio que o rodeia. 

Este modelo hierárquico abarca um conjunto de aptidões desde os 

processos psicológicos mais básicos (percepção das emoções com exatidão), até 

aos mais complexos (regulação de emoções e promoção do crescimento 

emocional e intelectual), considerando-se que são necessárias as habilidades 

mais básicas para aceder às mais complexas.  

O modelo de Mayer e Salovey (1993) revestiu-se de maior rigor científico, 

desde a sua publicação em 1997, data em que a IE se tornou conhecida como:  

1º - A capacidade para perceber, valorizar e expressar emoções com 

exatidão;  

2º - A capacidade para aceder e gerar sentimentos que facilitem o 

pensamento; 

3º -  A capacidade para entender a emoção e o conhecimento emocional;  

4º - A capacidade para regular as emoções e promover o crescimento 

emocional e intelectual.  

Mais especificamente, e de acordo com alguns autores (Mayer & Salovey, 

1997; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995; Salovey, Stroud, 

Woolery, Epel, 2002; Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004; Queirós, 
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Fernández-Berrocal, Extremera, Carral, & Queirós, 2005), as aptidões que 

compõem o modelo são:    

I - A percepção, avaliação e expressão das emoções: esta aptidão faz 

referência à exatidão com que os indivíduos podem identificar as sensações 

fisiológicas e cognitivas que as emoções compõem (estas podem ser 

reconhecidas noutras pessoas e objetos, obras de arte, músicas, etc), incluindo a 

capacidade de as expressar de forma adequada;  

II - A emoção como facilitadora do pensamento: refere-se a emoções que 

atuam sobre o pensamento e sobre a forma de processar a informação; essas vão 

determinar e melhorar o pensamento, porque dirigem a atenção dos indivíduos 

para a informação importante. As variações emocionais vão permitir que o 

indivíduo adote diferentes pontos de vista e múltiplas perspectivas dos seus 

problemas;  

III - O conhecimento emocional: diz respeito à capacidade para 

compreender emoções incluindo a capacidade para as catalogar (significado) e 

relacionar com o seu sentido. Enfatiza também a habilidade para compreender 

emoções complexas, assim como aquelas que se produzem de modo 

simultâneo;  

IV - A regulação das emoções: trata-se do processo emocional de maior 

complexidade e abarca a capacidade para estar aberto e disponível às emoções, 

tanto positivas como negativas, enfatizando a aptidão para as gerir, moderando 

as negativas e aumentando as positivas sem reprimir ou exagerar a informação 

que elas contêm. 

Sendo este modelo constituído por diferentes aptidões, permite 

desenvolver programas bem estruturados que permitam a sua fácil aplicação, 

seguimento e avaliação de forma a obter mais sentido, rigor e coerência (Mayer, 

Roberts & Barsade 2008; Salovey et al., 1995; Mayer & Salovey, 1997;).  
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Neste sentido Salovey et al., (1995), na versão portuguesa de Queirós et al. 

(2005), desenvolveram a Trait Meta-Mood Scale (TMMS24), uma medida de 

autorrelato da inteligência emocional percebida, composta por 24 itens que 

avalia as diferenças individuais relativamente estáveis, na tendência que as 

pessoas têm para lidar com os seus estados emocionais e emoções, fazer a 

distinção clara entre eles, e regulá-los mediante as três dimensões da 

inteligência emocional percebida em 3 subescalas:  

I – Atenção às emoções, que caracteriza o grau com que os indivíduos 

acreditam prestar às suas emoções; 

II – Clareza de sentimentos, que se refere à forma como os indivíduos 

acreditam perceber as suas emoções;  

III – Reparação do estado emocional, que caracteriza a capacidade que o 

indivíduo tem de acreditar na sua capacidade para interromper os estados 

emocionais negativos e prolongar os positivos.  

Ainda no que diz respeito a medidas de avaliação da IE baseadas no 

modelo de Mayer e Salovey (1997) mas no contexto de equipa, Jordan e 

Lawrence (2009) desenvolveram a Workgroup Emotional Intelligence Profile  

(WEIP-S). Conforme referido anteriormente, trata-se de uma escala de avaliação 

da IE em grupo, é uma versão reduzida da escala WEIP (Jordan et al., 2002), 

composta por 16 itens e avalia 4 facetas da IE, nomeadamente: Consciência/ 

Sensibilidade das próprias emoções, Gestão das próprias emoções, 

Consciência/ Sensibilização para as emoções dos outros e Gestão das emoções 

dos outros. Esta medida fará parte integrante deste estudo, a qual se pretende 

validar para a População Portuguesa. 

Assim, de acordo com a revisão da literatura realizada, e com o propósito 

desta investigação, o estudo da personalidade e da inteligência emocional, é, 
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por si só, um tema complexo, pois envolve a própria natureza humana, bem 

como as suas relações internas/externas e contextos.  

Neste sentido e tendo por base o problema do estudo, a pertinência do 

mesmo e a revisão da literatura efetuada, passar-se-á de seguida à parte II desta 

investigação, nomeadamente, ao estudo empírico através da apresentação da 

metodologia a fim de servir de ponte para a apresentação dos resultados 

obtidos e para a discussão dos mesmos, interpretando-os à luz da 

fundamentação anteriormente apresentada e das reflexões da investigadora. 
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Percorrer uma série de etapas é uma exigência de qualquer trabalho de 

investigação, neste sentido o presente capítulo começa por recapitular o 

problema levantado e os objetivos que orientaram esta investigação que é 

constituída por três estudos, centrando-se, de seguida, no método, detalhando 

os participantes, instrumentos utilizados e procedimentos implementados. 

 

 

3.1. – Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desta investigação foi contribuir metodológica e 

teoricamente para a compreensão da Personalidade e da IE em atletas da 

modalidade de futebol, através de três estudos, nomeadamente:  

 

 

 3.1.1. - O primeiro: Traduzir, adaptar e validar o Instrumento Big Five 

Inventory (BFI), John, Donahue e Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava 

(1999), e igualmente traduzir, adaptar e validar o Workgroup Emotional 

Intelligence Profile (WEIP-S), de Jordan e Lawrence (2009), para Portugal.  

 

 

3.1.2. - O segundo: Averiguar as qualidades psicométricas dos 

Instrumentos Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5) 

e Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEG16).  
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3.1.3. – O terceiro: Determinar, compreender e verificar a existência de 

diferenças nos fatores da Personalidade e nas dimensões da IE em atletas da 

modalidade de futebol. 

 

 

3.2. - Objetivos Específicos  
 

 

3.2.1. - O Estudo 1 teve como objetivo primordial a tradução, adaptação 

e a avaliação da confiabilidade e da estabilidade temporal do Big Five 

Inventory (BFI), John, Donahue e Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava 

(1999) e do Workgroup Emotional Intelligence Profile (WEIP-S), Jordan e 

Lawrence (2009) numa amostra de atletas de futebol do género masculino. 

 

3.2.2. - O Estudo 2 assumiu como principal objetivo a avaliação da 

validade de constructo através da verificação da confiabilidade, das qualidades 

psicométricas por análise fatorial e da validade de critério concorrente dos 

Instrumentos Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5) 

e do Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEG16), numa 

amostra de atletas masculinos da modalidade de futebol.  

 

3.2.3. – O Estudo 3 pretendeu determinar, compreender e verificar a 

existência de diferenças nos fatores da Personalidade e nas dimensões da IE, 

numa amostra de atletas masculinos da modalidade de futebol. 
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3.3. – Tipo de Investigação  
 

Esta investigação realizou-se através do paradigma quantitativo 

descritivo, analítico e não experimental. Almeida e Freire (2000), define como 

não experimental, quando não há manipulação das variáveis independentes e 

não existe controlo nas diferenças inter individuais, ou seja, os investigadores 

colhem os dados sem introduzir quaisquer tratamentos ou mudança. 

 

 3.3.1. - Questões de Investigação  

 

Para Fortin (1999), as questões de investigação são enunciados 

interrogativos, precisos, escritos no presente e que incluem habitualmente uma 

ou duas variáveis assim como a população estudada. Desta forma, estabeleceu-

se como objetivo geral de investigação, saber:   

 

 1ª – Qual a adequabilidade do BFI para Portugal? 

2ª – Qual a adequabilidade do WEIPS para Portugal? 

3ª – Quais as características psicométricas do BFI versão Portuguesa? 

4ª - Quais as características psicométricas do WEIPS versão portuguesa? 

5ª - Quais os perfis de Personalidade dos atletas de futebol?  

6ª - Quais os níveis de IE dos atletas futebol?  
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   3.3.2. – Hipóteses 

 

Tendo em conta o problema em estudo, com base na fundamentação 

teórica e na convicção de que o perfil de Personalidade e os níveis de IE 

percebida podem ser influenciados por outras variáveis, formularam-se 

hipóteses que de acordo com Fortin (2002) são definidas como formulações 

provisórias e prováveis, utilizadas para tentar dar resposta a um problema, 

procurando explicar ou predizer o que se desconhece.  

Assim, dado o anteriormente descrito e na tentativa de dar resposta às 

questões de investigação em estudo foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

 

 H1 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante a 

posição de jogo; 

H2 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante o 

mês de nascimento; 

H3 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante o 

escalão competitivo; 

H4 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante 

durmam ou não a sesta; 

H5 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante 

tenham ou não contrato profissional; 

H6 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante o 

período de treino; 

H7 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, consoante a 

equipa; 
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H8 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos atletas, 

consoante a posição de jogo; 

H9 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos atletas, 

consoante o escalão competitivo; 

H10 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos atletas, 

consoante o mês de nascimento; 

H11 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos atletas, 

consoante durmam ou não a Sesta; 

H12 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos atletas, 

consoante tenham ou não contrato profissional; 

H13 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos atletas, 

consoante o período de treino. 

 

 

 3.4. - Variáveis Estudadas 

 
Com base na fundamentação teórica, e atendendo aos objetivos do 

estudo, às características da população, às questões de investigação e às 

hipóteses formuladas, selecionaram-se as variáveis consideradas mais 

pertinentes, e que assumem o estatuto de variável dependente, sendo elas o 

perfil de Personalidade e a IE.  

Relativamente aquelas que assumem o estatuto de varáveis 

independentes foram selecionadas: mês de nascimento, idade, equipa, escalão 
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competitivo, posição de jogo, período de treinos, contrato profissional, horas de 

sono noturnas e sesta.  

 

 

3.5. – Participantes 
 

 3.5.1. - Estudo 1: 

 

 O tamanho da amostra para a aplicação dos questionários foi 

determinado por meio de revisão da literatura específica sobre tradução e 

adaptação de instrumentos (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000; 

Herdman, Fox-Rushby, & Badia, 1998). Estes autores recomendam que, para 

concluir o processo de tradução e verificar a adequação ou qualidade do 

produto final, é importante aplicar o questionário numa amostra de pelo menos 

30 indivíduos.  

 Para forma a sustentar este postulado, optou-se pela administração a 

cinco vezes mais o número sugerido pela literatura. 
Assim sendo, a amostra do Estudo 1 constituiu-se por 150 atletas 

masculinos da modalidade de futebol, cuja média de idade se situou nos 20,70 

anos (desvio padrão 6,23) voluntários e do género masculino. 

 Os constituintes da amostra estavam integrados nas divisões principais 

do campeonato nacional da respetiva modalidade atribuída pela Federação 

Portuguesa de Futebol. Quanto estado civil 78% dos indivíduos eram solteiros, 

62,4% viviam com os pais, e ao nível da escolaridade 40% possuíam o 12º ano. 
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3.5.2. - Estudos 2 e 3: 

 

A amostra total dos estudos 2 e 3 foi constituída por 369 atletas da 

modalidade de futebol, voluntários, cuja média de idade se situou nos 19,37 

anos (desvio padrão 5,61) com um mínimo de 12 e um máximo de 40 anos.  

Todos os participantes eram do género masculino. Os constituintes da 

amostra pertenciam a 9 clubes e 9 escalões sendo que 67,7% estava integrado 

nas divisões principais do campeonato nacional da respetiva modalidade 

atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol.  

Ao nível da posição de jogo, a amostra revelou-se bastante equilibrada 

sendo que 40 indivíduos (10,8%) ocupavam a posição de guarda-redes; 33 

indivíduos (8,9%) defesa central esquerdo; 32 indivíduos (8,7%) defesa central 

direito; 38 indivíduos (10,3%) defesa lateral esquerdo, 29 indivíduos (7,9%) 

defesa lateral direito, 49 indivíduos (13,3%) médio defensivo, 42 indivíduos 

(11,4%) médio ofensivo, 33 indivíduos (8,9%)  médio ala /extremo esquerdo, 28 

indivíduos (7,6%) médio ala/extremo direito e 45 indivíduos  (12,2%) ponta de 

lança. 

Quanto ao estado civil 84,3% dos indivíduos eram solteiros, 68% viviam 

com os pais, e ao nível da escolaridade 43,9% possuía o 9º ano. Constatou-se 

ainda que estes atletas gastavam em média 18,66 minutos (desvio padrão 12,26) 

nas deslocações para o treino e que treinavam uma média de 86,34 minutos 

(desvio padrão 9,83) por dia, sendo que 58,8% da amostra treinava no período 

da noite. 
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3.5.3. – Critérios de Seleção da amostra 

 

Critérios de Inclusão: Ser atleta de futebol, do género masculino, com 

idade superior a 12 anos e disputar o campeonato Português. 

 

Critérios de Exclusão: Não ser atleta de futebol, ser do género feminino, 

ter idade inferior a 12 anos, e missing cases no caso de não responderem aos 

questionários na sua totalidade. 

 

 

3.6. – Instrumentos 
 

 Os instrumentos de recolha de dados utilizados em ambos nesta 

investigação foram selecionados tendo em conta a natureza dos fenómenos a 

analisar e o tipo de estudo efetuado que foi de natureza quantitativa. A recolha 

de dados foi feita através de questionários de autorrelato, uma vez que este 

permite uma interferência mínima e distante do investigador Ghiglione e 

Matalon (1993), e ainda porque a obtenção de dados através da auto informação 

é um dos procedimentos metodológicos mais utilizados no estudo das 

caraterísticas pessoais e em algumas situações é a única forma de aceder a 

informações sobre as caraterísticas da personalidade e das emoções. Nesta linha 

de raciocínio foram utilizados os seguintes instrumentos: 
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a) - Questionário Sociodemográfico e de Prática Desportiva 

 

Este questionário foi desenvolvido especificamente para aferir elementos 

como: mês e ano de nascimento, idade, estado civil, estado civil, agregado 

familiar e habilitações literárias. Procurou-se, também, no mesmo questionário, 

obter informações sobre a carreira desportiva dos atletas nomeadamente:, 

divisão competitiva, escalão competitivo, posição de jogo, contrato profissional, 

número de treinos semanais, tempo gasto em deslocações para o treino, 

duração do treino e período do treino (manhã, tarde, ou noite), número de 

horas noturnas de sono, sesta e número de horas de sesta (Apêndice A1).   

 

 

b) - Big Five Inventory (BFI)  

 

É um inventário de avaliação da personalidade (Anexo1) de John, 

Donahue e Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999), agora 

denominado Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5) 

(Apêndice A8) baseado nos 5 grandes fatores da personalidade de Costa e 

McCrae (1987), composto por 44 itens que são avaliados através de uma escala 

tipo Likert de 5 pontos, que varia desde (1) “Discordo totalmente” a (5)

 “Concordo totalmente”. Os itens são agrupados em cinco fatores, sendo eles: 

Abertura a Novas Experiências, Afabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade 

Emocional e Extroversão (Anexo 1).  

A versão Francesa apresentou uma análise fatorial utilizando 

componentes principais e resultou numa rotação varimax que terminou em 

cinco fatores: Extroversão, Afabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo, e 

Abertura a Novas Experiencias, e que explica 42% da variância total. Os 
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Coeficientes alpha de Cronbach que medem a consistência interna foram 

respetivamente: 0,82, 0,75, 0,80, 0,82 e 0,74, representando uma explicação muito 

aproximada da versão americana do instrumento. A consistência interna média 

(0,79) revelou-se moderada e uma prova das qualidades psicométricas do 

instrumento. 

A versão Italiana apresentou adequados índices de confiabilidade sendo 

os valores de consistência interna adequados para todas as cinco dimensões 

(valores médios do Aplha de Cronbach foram 0,77, 0,78 e 0,81 por amostra 1, 

amostra 2 e amostra 3, respetivamente). A análise de componentes principais 

mostrou que apenas os primeiros cinco componentes da matriz de correlação 

item BFI pode ser reproduzida com segurança através das três amostras.  

O inventário BFI mostrou adequados coeficientes discriminantes e 

validade convergente em todas as três amostras. Estes achados sugerem que o 

BFI é uma medida sucinta dos Cinco Grandes traços de personalidade e fornece 

confiabilidade satisfatória e dados de validade. A Consistência interna aplha de 

Cronbach desta medida de avaliação num estudo efetuado em 56 nações de 10 

regiões do mundo foi de 0,77, 0,70, 0,78, 0,79 e 0,76 para Afabilidade, 

Extroversão, Conscienciosidade, Neuroticismo, e Abertura a novas 

experiencias, respetivamente. 

 

 

 c) - Workgroup Emotional Intelligence Profile (WEIP-S) 

 

Trata-se de uma escala recente de avaliação da inteligência individual 

emocional em contexto de equipa (Anexo 2) de Jordan e Lawrence (2009), agora 

denominado Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEGT16) 

(Apêndice A9) é uma versão reduzida da escala WEIP Jordan et al., (2002), 
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baseada no modelo de Mayer e Salovey (1993) composta por 16 itens que são 

avaliados através de uma escala tipo Likert de 7 pontos que varia desde 

(1)  “Discordo totalmente” a (7) “Concordo totalmente” (Anexo2). 

Esta medida avalia individualmente 4 facetas da IE, nomeadamente: 

Consciência /Sensibilidade das próprias emoções (Itens 1,2,3 e 4), Gestão das 

próprias emoções (Itens 5,6,7,e 8), Consciência/Sensibilização para as emoções 

dos outros (itens 9,10,11 e 12) e Gestão das emoções dos outros (Itens 13, 14, 15 e 

16).  

Na versão final do processo de desenvolvimento do instrumento e 

estudo das suas características psicométricas, os autores verificaram em termos 

de fiabilidade os coeficientes de alpha de Cronbach foram de (α =0,85) para a 

faceta Consciência/ Sensibilidade das próprias emoções, (α =0,77) para a faceta 

Gestão das próprias emoções, (α =0,81) para a faceta Consciência/ 

Sensibilização para as emoções dos outros e (α =0,81) para a faceta Gestão das 

emoções dos outros e uma boa análise fatorial confirmatória que atesta a 

validade do instrumento. 

 

 

d) - Ten Item Personality Inventory (TIPI) 

 

É uma escala breve de avaliação da Personalidade de Gosling et al (2003), 

versão portuguesa: Inventário de Personalidade de Dez Itens (Anexo 3) de Lima 

e Castro (2009), baseada no modelo dos Cinco Grandes Fatores de Costa e 

McCrae (1987), composta por 10 itens que são avaliados através de uma escala 

tipo Likert de 7 pontos, que varia desde (1) “Discordo totalmente” a (7)  

“Concordo totalmente”. Esta medida de avaliação contém dois itens para cada 
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um dos cinco fatores que são: Abertura a Novas Experiências, Afabilidade, 

Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Extroversão (Anexo3). 

 Para medir a extroversão os itens são: “extrovertida, entusiasta " e 

''reservada, calada” (invertida), para a  Afabilidade: “compreensiva, afetuosa " e 

''crítica, conflituosa  (invertida) ”, para a Conscienciosidade: “ de confiança, com 

autodisciplina" e “desorganizada, descuidada (invertida) ” , para a Estabilidade 

emocional: ''calma, emocionalmente estável” e ''ansiosa, que se preocupa 

facilmente (invertida) ”, para a Abertura a  Novas Experiências: “aberta a 

experiências novas, multifacetada”, “Convencional, pouco criativa (invertida) ”.  

Os pontos de corte para Portugal das cinco facetas para o género 

masculino propostos por Costa (2011) são: Abertura a Novas Experiências: 5,38; 

Afabilidade: 5,23; Conscienciosidade: 5,40; Estabilidade Emocional: 4,83; 

Extroversão: 4,44. São caracterizados níveis para cada dimensão: Abertura a 

Novas Experiências: (de 0 a 4,30 – Baixo), (de 4,31 a 5,37 - Médio Baixo), (de 5,38 

a 6,44 - Médio Alto), (acima de 6,45 – Alto); Afabilidade: (de 0 a 4,11 – Baixo), 

(de 4,12 a 5,22 - Médio Baixo), (de 5,23 a 6,33 - Médio Alto), (acima de 6,34 – 

Alto); Conscienciosidade: (de 0 a 4,07 – Baixo), (de 4,08 a 5,39 - Médio Baixo), 

(de 5,40 a 6,71 - Médio Alto), (acima de 6,72 – Alto); Estabilidade Emocional: (de 

0 a 3,40 – Baixo), (de 3,41 a 4,82 - Médio Baixo), (de 4,83 a 6,24 - Médio Alto), 

(acima de 6,25 – Alto); Extroversão: (de 0 a 2,98 – Baixo), (de 2,99 a 4,43 - Médio 

Baixo), (de 4,44 a 5,88 - Médio Alto), (acima de 5,89 – Alto).  

Os coeficientes de alpha de Cronbach para a verão portuguesa de Costa 

(2011) são de (α =0,462), que embora baixos, são valores enquadrados nos 

critérios desta medida de pequena dimensão de avaliação da personalidade.  

Alguns pesquisadores tendem a mostrar preocupação com os 

coeficientes baixos de consistência interna e pobre análise fatorial, no entanto, a 

TIPI não foi projetada com esses critérios em mente, na verdade, a TIPI foi 
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concebida com base em critérios que quase garante uma má execução em 

termos de alpha e análise fatorial confirmatória (AFC) ou exploratória (AFE).  

No entanto, e segundo os autores do instrumento, é quase impossível 

conseguir alphas elevados e bons índices de ajuste em instrumentos como a TIPI, 

que são projetados para medir domínios muito amplos, com apenas dois itens 

por dimensão e usando itens em ambos os pólos positivo e negativo.  

Por esta razão, alguns pesquisadores têm apontado que os alfas são 

enganosos quando calculados em escalas com um pequeno número de itens 

(Kline, 2000; Wood & Hampson, 2005). Por tal, e de encontro aos critérios 

postulados pelos autores do instrumento (Gosling et al.,2003), é expectável a 

obtenção de baixos índices de alpha, no TIPI, com apenas dois itens por 

dimensão, usando os mesmos nos pólos positivo e negativo, e uma análise 

factorial que não divide os itens de acordo com a separação original destes. 

 Apesar da fraca consistência interna e dos baixos índices de análise 

factorial confirmatória, o TIPI, é considerado um instrumento válido e útil para 

investigações onde o tempo é limitado, e de mensuração global da 

personalidade, baseada nos cinco grandes fatores da personalidade (Denissen, 

Geenen, Selfhout, & Van-Aken, 2008; Garaigordobil & Bernaras, 2009; Kenny, 

2004; Muck, Hell, & Gosling, 2007; Rammstedt & John, 2007; Smits, & Boeck, 

2006; Woods & Hampson, 2005), facto que se comprova com as várias 

traduções, e validações existentes. 
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 e) - Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
 

  É uma medida de autorrelato da Inteligência Emocional Percebida de 

Salovey et al (1995) versão portuguesa de Queirós et al (2005) (Anexo 4), 

composta por 24 itens que são avaliados através de uma escala tipo Likert de 5 

pontos, que varia desde (1) “Discordo totalmente” a (5) “Concordo 

plenamente”(Anexo4).  

Esta medida avalia, as diferenças individuais, relativamente estáveis, na 

tendência que as pessoas têm para lidar com os seus estados emocionais e 

emoções, em 3 subescalas: I - Atenção às emoções, que caracteriza a crença dos 

indivíduos nas suas emoções (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); II – Clareza de 

sentimentos, que se refere à forma como os indivíduos acreditam perceber as 

suas emoções (itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); III - Reparação do estado 

emocional, que caracteriza a crença que o indivíduo tem para acreditar na sua 

capacidade de interromper os estados emocionais negativos e prolongar os 

positivos (itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).  

Os pontos de corte para o género masculino são: Atenção (< 21: deve 

melhorar atenção, presta pouca atenção; de 22 a 32 : atenção adequada; >33  

deve melhorar a sua atenção pois presta demasiada atenção) ; Clareza (< 25: 

deve melhorar a clareza; de 26 a 35: clareza adequada, > 36: excelente clareza); 

Reparação (<23: deve melhorar a sua reparação; de 24 a 35:  reparação 

adequada; >36 excelente reparação).  

Os coeficientes de alpha de Cronbach para as subescalas da versão 

portuguesa são : ATENÇÃO às emoções = 0,80 (universitários), 0,88 (idosos); 

CLAREZA de sentimentos = 0,79 (universitários), 0,83 (idosos); REPARAÇÃO 

do estado emocional = 0,85 (universitários), 0,92 (idosos).  
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Costa (2011), ao averiguar as propriedades psicométricas da versão 

portuguesa através de análise fatorial numa amostra de atletas de futebol, 

detetou uma divisão dos itens de acordo com a escala original, e encontrou um 

alpha total de 0,89, referindo ainda os seguintes coeficientes para as subescalas: 

ATENÇÃO às emoções (0,86); CLAREZA de Sentimentos (0,84); REPARAÇÃO 

do estado emocional (0,82). 

 

3.7. – Procedimentos Éticos  
 

Após pedido de autorização efetuado por escrito, obteve-se a anuência 

dos autores dos instrumentos, bem como da direção das instituições para a 

realização do estudo (Apêndices A2, A3, A4, A5).  

Dado o caráter intimo das medidas utilizadas neste estudo, tornou-se 

necessário proteger os participantes avaliados dos abusos e desvios suscetíveis 

de ocorrer, mas também fornecer à investigadora um quadro de referência que 

alimentasse as suas próprias reflexões éticas. 

Esta proteção incluiu o respeito pela vida privada, o direito de acesso aos 

resultados, a proteção dos dados de avaliação e o evitamento de toda a 

utilização mal-intencionada ou excessiva dos resultados, por tal toda a 

informação obtida foi registada, armazenada, tratada e difundida, com respeito 

absoluto pela privacidade dos atletas e clubes envolvidos nesta investigação. 

A fim de não prejudicar as rotinas dos atletas, contou-se com o apoio dos 

treinadores de cada equipa que procederam à entrega e recolha dos 

instrumentos, tendo esta estratégia permitido administrar os questionários em 

apenas quatro meses.  
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Aquando da administração dos questionários, apresentaram-se os 

objetivos do estudo numa carta anexa aos mesmos, e obteve-se o consentimento 

informado dos atletas ou dos seus encarregados de educação, no que diz 

respeito aos menores de idade (Apêndice A6).  

 

3.8. – Procedimentos Metodológicos e Estatísticos 
 

Procedeu-se a um estudo prévio sobre a constituição das diferentes 

equipas, a fim de selecionar a amostra pretendida, seguido de uma planificação, 

com os horários dos diferentes treinos, de forma a empreender uma recolha de 

dados estruturada, rápida e eficaz.  

No desenvolvimento da versão portuguesa de ambos os instrumentos 

foram seguidos todos os procedimentos metodológicos relativos à tradução, e 

retradução (translate e backtranslate) dos dois instrumentos (BFI e WEIP-S) da 

sua língua original Inglesa para o Português IGFP5 (Apêndice A7) e PIEGT16 

(Apêndice A8), recorrendo a ajuda de profissionais bilingues, e aplicação das 

medidas numa amostra a que se chamou de teste, e num segundo momento, 

quatro semanas após a primeira aplicação, foi aplicado novamente o teste a que 

se chamou teste de repetibilidade ou teste-reteste.  

O estudo 1 foi realizado em duas fases distintas: na primeira fase 

realizou-se a tradução e retradução do instrumento; numa segunda fase 

procedeu-se ao estudo confiabilidade e da estabilidade temporal da versão 

portuguesa dos instrumentos.  

O processo de adaptação cultural baseou-se nas normas orientadoras 

propostas por alguns autores (Beaton et al., 2000; Herdman, Fox-Rushby, & 

Badia, 1998) e decorreu em 3 fases sequenciais: 
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a) - Tradução para a língua portuguesa - Após consulta e autorização dos 

autores dos instrumentos, foi efetuada a tradução da versão original. Esta foi 

realizada por dois tradutores bilingues, de forma independente, sendo que um 

dos tradutores possuía conhecimento específico dos conceitos abordados na 

escala (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000; Gjersing, Caplehorn, & 

Clausen, 2010). 

b) - Retradução – Posteriormente foi efetuada a retradução da 1ª versão 

consenso da escala com recurso a dois tradutores bilingues, independentes dos 

passos anteriores, e sem conhecimento específico dos conceitos abordados na 

escala. De forma idêntica ao processo de tradução, foram obtidas duas versões 

que após discussão e reconciliação por um tradutor independente e pela 

investigadora deram origem à 2ª versão consenso do instrumento. 

c) - Validação por comité de peritos e teste reteste do instrumento – 

Tendo em consideração a natureza e âmbito da escala, as respetivas versões de 

consenso foram obtidas considerando a linguagem e expressões em termos da 

sua aplicabilidade à cultura Portuguesa. De seguida procedeu-se ao teste reteste 

dos instrumentos de acordo com os critérios definidos (Beaton et al., 2000; 

Herdman et al., 1998; Reichenheim & Moraes, 2007). Aos 150 indivíduos 

participantes no teste-reteste foi entregue uma carta explicativa destinada a 

informá-los sobre os aspetos fundamentais do estudo e qual a sua contribuição 

através de um documento de consentimento informado. 

 A avaliação da confiabilidade e da estabilidade temporal do instrumento, 

foi testada através do coeficiente alpha de Cronbach (nome do procedimento 

utilizado nas escalas estatísticas e itens de Likert utilizadas por respostas 

elemento se distribuído por uma escala ordinal). 
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  Para este tipo de estudo é esperado uma fiabilidade maior ou igual a um 

coeficiente alpha de 0,7 valores que variam de 0 a 1. Valores acima de 0,7 são 

aceitáveis, e acima de 0,9 excelentes. (Hill & Hill, 2000). 

No estudo 2 avaliou-se a validade de constructo da versão portuguesa 

dos instrumentos, verificando-se as propriedades psicométricas através da 

análise da confiabilidade de Alpha de Cronbach e utilizando-se a análise fatorial 

exploratória de forma a observar os padrões de correlação existentes entre as 

variáveis e utilizar esses mesmos padrões para agrupar as suas variáveis em 

fatores, para verificar de que forma os itens da escala se agrupavam, 

constituindo diferentes dimensões. Desta forma, utilizou-se a regra mais 

comum: regra de Kaiser que diz que a raiz ou valor próprio deve ser superior a 

1. A segunda parte desta regra diz que os valores de saturação do item no fator 

deverão ser superiores a 0.40. A variância explicada deverá ser superior a 42% 

para que o teste disponha de margens de erro o mais reduzido possível (Fávero 

et al., 2009; Kahn, 2006; Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana & Gageiro, 2008). 

 Foi ainda usada a rotação Varimax, um método de rotação ortogonal e 

pretende que, para cada componente principal, existam apenas alguns pesos 

significativos e todos os outros sejam próximos de zero, isto é, o objetivo é 

maximizar a variação entre os pesos de cada componente principal, daí o nome 

Varimax. A intenção foi a redução das variáveis originais, dessa forma, o 

método utilizado, visa minimizar o número de variáveis que apresentam altas 

cargas num fator. Apesar de existirem métodos de rotação oblíqua, a mais 

usada pelos investigadores é a rotação ortogonal uma vez que mantém os 

fatores perpendiculares, facilitando a interpretação sendo dentro desta a 

Varimax a mais aconselhada. (Fávero et al., 2009; Hair et. al 2010; Kahn, 2006; 

Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana & Gageiro, 2008). 
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 A validade de constructo demonstra até que ponto o resultado de um 

instrumento é consistente com hipóteses definidas, por exemplo, acerca da sua 

relação com outros instrumentos, baseando-se na assunção de que um 

instrumento mede de forma válida o constructo a ser medido (Fávero et al., 

2009; Hair et al., 2005; Mokkink et al., 2010; Pallant, 2001; Pestana e Gageiro, 

2008).  

Para a averiguação da validade critério concorrente examinou-se a 

correlação de Spearman entre os scores dos instrumentos (IGFP5 e TIPI) e 

(PIEGT16 e TMMS24) com significância de 0,05. Um coeficiente de correlação 

igual ou superior a 0,70 indica que o desempenho de um teste pode predizer o 

desempenho no outro teste (Pestana e Gageiro, 2008). 

Relativamente aos pontos de corte do IGFP5 das cinco facetas para o 

género masculino apesar de terem sido facultados pelo autor para este estudo, 

não foi autorizada a sua divulgação. Calcularam-se para Portugal através da 

amostra tendo em conta a idade e os fatores, os seguintes níveis: Baixo (abaixo 

da média menos desvio padrão), Médio baixo (entre média menos desvio 

padrão e média), Médio alto (entre média e média mais desvio padrão), e Alto 

(acima de média mais desvio padrão).  

O tempo médio de resposta aquando da aplicação dos questionários foi 

de 20 minutos.  

Os dados recolhidos foram posteriormente submetidos a diversas 

análises estatísticas com recurso ao Software estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), na versão 20 para Windows.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado no estudo 3 por se tratar de 

uma amostra com N superior a 50 a fim de indicar o uso de testes paramétricos 

ou não paramétricos. 
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Por vezes não podemos assumir a normalidade e, outras vezes os dados 

que dispomos não permitem calcular a média (quando os dados são ordinais), 

sendo os métodos não paramétricos aplicáveis em tais situações.  

 Como regra geral, recomenda-se o uso de um teste paramétrico ao invés 

de um não paramétrico, uma vez que os testes paramétricos tendem a 

discriminar mais e a ser mais poderosos. No entanto, os não paramétricos 

devem ser usados quando os dados não respeitam as premissas básicas que 

embaçam os procedimentos estatísticos (normalidade de distribuição ou 

homogeneidade de variâncias). 

Assim, optou-se pela estatística não paramétrica para testar as hipóteses 

formuladas por violar-se o pressuposto da normalidade, nomeadamente: 

 a) - Teste U Mann Whitney: equivalente não paramétrico do Teste T de 

Student, de forma a analisar variáveis categóricas com duas categorias face a 

uma variável dependente numérica. 

 b) - Teste de Kruskal Wallis: equivalente não paramétrico do Teste One-

Way ANOVA) de forma a analisar variáveis categóricas com mais de duas 

categorias face a uma variável numérica. 

  c) - Teste de Correlação de Spearman: O coeficiente ρ de Spearman para 

medir a intensidade da relação entre as variáveis.  

Após a análise descritiva dos dados da amostra e das caraterísticas 

psicométricas dos instrumentos psicométricos, procedeu-se à verificação das 

hipóteses formuladas, analisando os dados através da estatística inferencial, 

tendo em vista a generalização das conclusões à população onde foi selecionada 

a amostra. 
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No presente capítulo apresentam-se os resultados obtidos nos três estudos 

realizados no âmbito desta dissertação.  

Inicialmente descrevem-se os resultados do Estudo 1, o qual teve como 

objetivo primordial traduzir, adaptar e validar para Portugal o Big Five 

Inventory (BFI) bem como o Workgroup Emotional Intelligence Profile (WEIP-

S), nomeadamente ao nível da confiabilidade e da estabilidade temporal 

(reprodutibilidade). 

Seguidamente apresentam-se os resultados do Estudo 2 dividido em 

duas partes: 

1ª. Propriedades psicométricas (confiabilidade e análise fatorial 

exploratória) da versão portuguesa do Big Five Inventory (BFI), de John, 

Donahue e Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999), cuja designação 

passou a ser Inventário dos Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5). A fim 

de contribuir para a averiguação da validade critério concorrente verificou-se a 

confiabilidade do instrumento Ten Iten Personality Inventory (TIPI) de Lima e 

Castro (2009). 

2ª. Propriedades psicométricas (confiabilidade e análise fatorial 

exploratória) da versão portuguesa do Workgroup Emotional Intelligence 

Profile (WEIP-S), de Jordan e Lawrence (2009), que adotou agora a designação 

de Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEGT16). Também 

com o intuito de contribuir para a averiguação da validade critério concorrente 

verificou-se a confiabilidade do instrumento Trait Meta Mood Scale (TMMS24) 

de Queirós et al (2005). 

 Por último, apresentam-se os resultados do Estudo 3, que pretendeu 

traçar o perfil dos atletas de futebol e ainda analisar os testes de hipóteses que 

pretenderam avaliar e compreender as suas diferenças em termos de 

Personalidade e Inteligência Emocional.  
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4.1. - Estudo 1 
 

4.1.1. – Amostra para avaliação da Confiabilidade  
              (Teste-Reteste) 

 

A amostra para teste-reteste (n=150) foi constituída por indivíduos do 

género masculino, todos eles atletas de futebol, solteiros (78,0%) e nascidos no 

mês de Fevereiro (12,7%). 

 

 A média de idades sitiou-se nos 20,70 anos, desvio padrão (dp=) de 6,23, 

que variou entre os 12 e os 38 anos (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Estudo 1: Distribuição da Amostra por Idade 

 Média N Desvio Padrão Mínimo Máximo 

      

Atletas  20,70 150 6,23 12 38 

 

 

 

A maioria destes participantes (40,0%) possuía o 12º ano de escolaridade, 

48,7% residia com os pais e não possuía contrato profissional (60,7%). 

Estes indivíduos dormiam em média 8,10 horas por noite (dp = 0,8) e 

dormia em média 2,03 horas de sesta (dp = 0,6). 

Ao nível desportivo, gastavam em média 18,87 minutos (dp = 13,13) em 

deslocações para o treino, treinavam em média 4,67 vezes por semana (dp = 

1,17) e o treino durava em média 81,0 minutos (dp = 13,79) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Estudo 1: Distribuição Variáveis Treino 

 Média N Desvio Padrão Mínimo Máximo 
      
Tempo de deslocação para o treino  (minutos) 18,87 150 13,13 5 60 
Treinos semanais 4,67 150 1,17 3 6 
Minutos de treino diário 81,00 150 13,79 60 90 

 

 

Estes indivíduos estavam associados a 5 Clubes de Futebol, e 30,7% dos 

participantes pertencia ao Clube A, e 13,3% jogava na posição de médio 

ofensivo (13,3%) (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3 – Estudo 1: Distribuição por Posição de Jogo 

 

Posição Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

    

Guarda Redes 17 11,3 11,3 

Defesa Central Esquerdo 14 9,3 20,7 

Defesa Central Direito 11 7,3 28,0 

Defesa Lateral Esquerdo 16 10,7 38,7 

Defesa Lateral Direito 14 9,3 48,0 

Médio Defensivo 18 12,0 60,0 

Médio Ofensivo 20 13,3 73,3 

Médio Ala/Extremo Esquerdo 14 9,3 82,7 

Médio Ala/Extremo Direito 9 6,0 88,7 

Ponta de Lança 17 11,3 100,0 

    

Total 150 100,0  
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4.1.2. - Validação para a População Portuguesa do  

              IGFP5 
 

 

 

4.1.2.1. - Estabilidade Temporal   
 

 

Com o objetivo de avaliar a estabilidade temporal dos resultados obtidos, 

procedeu-se à análise do teste-reteste do instrumento de avaliação com 

intervalo de quatro semanas junto dos 150 participantes masculinos da 

modalidade de futebol. 

  

 

 

4.1.2.2. – Reprodutibilidade 
 

 

De forma a observar a confiabilidade teste-reteste, e após a observação 

dos coeficientes de repetibilidade (Tabela 4), constatou-se uma correlação 

elevada, associada a valores semelhantes das médias das dimensões do reteste, 

e alphas de Chronbach aproximados (Tabela 5), o que indicou uma boa 

confiabilidade teste-reteste. 
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Tabela 4 – Estudo 1: Teste de Repetibilidade IGFP5 

 

IGFP5 

Extroversão 

Reteste 

Afabilidade  

Reteste 

Conscienciosidade  

Reteste 

Neuroticismo  

Reteste 

Abertura a 
Novas 

Experiências 

Reteste  

       

Extroversão  

Pearson 
Correlação ,895** ,156 ,093 -,373** ,256** 

Sig.(2tailed) ,000 ,057 ,257 ,000 ,002 

N 149 149 149 149 149 

Afabilidade  

Pearson 
Correlação ,113 ,922** ,310** -,299** ,132 

Sig.(2tailed) ,168 ,000 ,000 ,000 ,107 

N 149 149 149 149 149 

Conscienciosidade  

 

Pearson 
Correlação ,055 ,268** ,882** -,452** ,003 

Sig.(2tailed) ,504 ,001 ,000 ,000 ,968 

N 149 149 149 149 149 

Neuroticismo  

Pearson 
Correlação -,319** -,272** -,411** ,895** -,061 

Sig.(2tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,462 

N 149 149 149 149 149 

Abertura a Novas 
Experiências  

Pearson 
Correlação ,274** ,190* ,019 -,100 ,956** 

Sig.(2tailed) ,001 ,020 ,815 ,226 ,000 

N 149 149 149 149 149 
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Tabela 5 – Estudo 1: Médias e Consistência Interna do Teste-Reteste IGFP5 

 

IGFP5 

 

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Média 

 

Desvio  

Padrão 

 

Alpha  

Chronbach 

 

Teste 

 Extroversão  149 2,50 4,88 3,5445 ,56167 

0,736 

 Afabilidade  149 2,67 4,67 3,7556 ,44819 

 Conscienciosidade  149 2,22 5,00 3,6035 ,59768 

 Neuroticismo  149 1,13 4,38 2,4446 ,57492 

 Abertura a Novas Experiências  149 2,50 4,80 3,5262 ,40693 

 

Reteste 

 Extroversão 149 2,50 4,75 3,5394 ,55790 

0,722 

 Afabilidade 149 2,67 4,67 3,7474 ,46480 

 Conscienciosidade 149 2,22 5,00 3,5431 ,57873 

 Neuroticismo 149 1,13 4,38 2,4815 ,59548 

 Abertura a Novas Experiências 149 2,50 4,80 3,5383 ,41175 
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4.1.3. - Validação para a População Portuguesa do  

      PIEGT16 
 

 

 

4.1.3.1. - Estabilidade Temporal  
 

 

Com o objetivo de avaliar a estabilidade temporal dos resultados obtidos, 

procedeu-se à análise do teste-reteste do instrumento de avaliação com 

intervalo de quatro semanas junto de 150 participantes masculinos da 

modalidade de futebol. 

 
 

4.1.3.2. – Reprodutibilidade 
 

De forma a verificar a confiabilidade teste-reteste, e após a observação 

dos coeficientes de repetibilidade (Tabela 6), constatou-se uma correlação 

elevada, associada a valores semelhantes das médias das dimensões do reteste, 

e a Alfas de Cronbach aproximados (Tabela 7), o que indicou uma boa 

confiabilidade teste-reteste. 
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Tabela 6 – Estudo 1: Teste de Repetibilidade PIEGT16 

  

PIEGT16  

Consciência/ 
Sensibilidade 

das próprias 
emoções 

 

PIEGT16  

Gestão das 
próprias 
emoções 

 

PIEGT16  

Consciência/ 
Sensibilização 

para as 
emoções dos 

outros 

 

PIEGT16  

Gestão das 
emoções 

dos outros 

      

PIEGT16 

Consciência/Sensibilidade 
das próprias emoções 
Reteste 

Pearson 
Correlação ,835** ,217** ,276** ,490** 

Sig.(2tailed) ,000 ,008 ,001 ,000 

N 150 150 150 150 

PIEGT16 

Gestão das próprias 
emoções Reteste 

Pearson 
Correlação ,178* ,851** ,094 ,184* 

Sig.(2tailed) ,029 ,000 ,252 ,024 

N 150 150 150 150 

PIEGT16  

Consciência/Sensibilização 
para as emoções dos outros 
Reteste 

Pearson 
Correlação ,285** ,127 ,884** ,205* 

Sig. 2tailed) ,000 ,122 ,000 ,012 

N 150 150 150 150 

PIEGT16  

Gestão das emoções dos 
outros  

Reteste 

Pearson 
Correlação ,472** ,153 ,178* ,898** 

Sig. 2tailed) ,000 ,061 ,029 ,000 

N 150 150 150 150 
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Tabela 7 – Estudo 1: Médias e Consistência Interna do Teste-Reteste PIEGT16 

 

 

 

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Média 

 

Desvio 
Padrão 

 

Alpha  

Cronbach 

 

Teste 
 

Consciência/Sensibilidade das 

próprias emoções 

150 4,00 28,00 19,3000 4,68146 

0,835 Gestão das próprias emoções 150 10,00 28,00 21,5267 3,94883 

Consciência/Sensibilização para 

as emoções dos outros 
150 5,00 27,00 18,9200 4,02429 

Gestão das emoções dos outros 150 9,00 28,00 20,5400 3,75353 

 

Reteste 

 

Consciência/Sensibilidade das 

próprias emoções 

150 4,00 28,00 19,3133 4,49181 

0,828 Gestão das próprias emoções 150 10,00 28,00 21,5333 3,85068 

Consciência/Sensibilização para 

as emoções dos outros 
150 7,00 27,00 18,8533 3,89180 

Gestão das emoções dos outros 150 9,00 28,00 20,6067 3,70180 
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 4.2. – Estudo 2 

 

 4.2.1. – Distribuição da Amostra Total 

 

A amostra total utilizada quer neste estudo bem como no estudo 3 (cujos 

resultados se apresentam no ponto 4.3 desta investigação) foi constituída por 

369 atletas da modalidade de futebol, voluntários, cuja média de idade se situou 

nos 19,37 anos desvio padrão (dp=5,61) com um mínimo de 12 e um máximo de 

40 anos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Estudos 2 e 3: Distribuição da Amostra por Idade 

 Média N Desvio Padrão Mínimo Máximo 

      
Atletas  19,37 369 5,61 12 40 

 

 

Todos os participantes eram do género masculino. Os constituintes da 

amostra pertenciam a 9 clubes e 9 escalões sendo que 67,7% estava integrado 

nas divisões principais do campeonato nacional da respetiva modalidade 

atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol.  

 

Ao nível da posição de jogo, a amostra revelou-se bastante prudente 

sendo que 40 indivíduos (10,8%) ocupavam a posição de guarda-redes; 33 

indivíduos (8,9%) defesa central esquerdo; 32 indivíduos (8,7%) defesa central 

direito; 38 indivíduos (10,3%) defesa lateral esquerdo, 29 indivíduos (7,9%) 

defesa lateral direito, 49 indivíduos (13,3%) médio defensivo, 42 indivíduos 

(11,4%) médio ofensivo, 33 indivíduos (8,9%)  médio ala /extremo esquerdo, 28 
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indivíduos (7,6%) médio ala/extremo direito e 45 indivíduos  (12,2%) ponta de 

lança (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 – Estudos 2 e 3: Distribuição por Posição de Jogo 

 

Posição Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

    

Guarda Redes 40 10,8 10,8 

Defesa Central Esquerdo 33 8,9 19,7 

Defesa Central Direito 32 8,7 28,4 

Defesa Lateral Esquerdo 38 10,3 38,7 

Defesa Lateral Direito 29 7,9 46,6 

Médio Defensivo 49 13,3 59,9 

Médio Ofensivo 42 11,4 71,3 

Médio Ala/Extremo Esquerdo 33 8,9 80,2 

Médio Ala/Extremo Direito 28 7,6 87,8 

Ponta de lança 45 12,2 100,0 

    

Total 369 100,0  

 

 

No que diz respeito ao estado civil, 84,3% dos indivíduos eram solteiros, 

68% viviam com os pais, e ao nível da formação literária 43,9% possuía o 9º ano 

de escolaridade (Tabela 10).  
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Tabela 10 – Estudos 2 e 3: Distribuição por Estado Civil e Formação Literária 

 Frequência Percentagem 
   
Estado Civil   

Solteiro 311 84,3 
Casado 41 11,1 
União de Facto 15 4,1 
Outro 2 0,5 

   
Formação Literária   

Até 4º Ano Escolaridade 3 0,8 
Até 6º Ano Escolaridade 87 23,6 
Até 9º Ano Escolaridade 162 43,9 
Até 12º Ano Escolaridade 103 27,9 
Licenciatura 12 3,3 
Mestrado 2 0,5 
 

 

Verificou-se que 29,9% destes atletas possuíam contrato profissional, 

dormiam em média 8,26 horas por noite (dp = 0,86), e 23,8% dormiam sesta 

sendo que a média era de 1,99 horas (dp = 0,69). 

Constatou-se ainda que estes atletas gastavam em média 18,66 minutos 

(dp = 12,26) nas deslocações para o treino e que treinavam em média 4,48 vezes 

por semana (dp = 0,85) gastavam em média 86,34 minutos (dp = 9,83) no treino, 

sendo que 58,8% da amostra treinava no período da noite (Tabela 11). 

 
 

Tabela 11 – Estudos 2 e 3: Distribuição Variáveis Treino 

 Média N Desvio Padrão Mínimo Máximo 

      

Tempo de deslocação para o treino (minutos) 18,66 369 12,26 5 60 

Treinos  Semanais 4,48 369 0,85 3 6 

Minutos de treino diário 86,34 369 9,83 60 90 
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 4.2.2. – Propriedades Psicométricas do Instrumento IGFP5 
 

4.2.2.1. - Confiabilidade 
 

Relativamente à consistência interna (Alpha de Cronbach), verificou-se 

que a escala apresentou um nível de consistência interna moderada (α=,780), 

não se observando grande variabilidade com a eliminação dos itens.  

Constatou-se ainda que a dimensão que apresentou o nível de 

consistência interna mais baixo foi a Afabilidade e o mais elevado a 

Conscienciosidade (Tabela 12). Considera-se assim que este instrumento de 

acordo com Cronbach (1951) apresenta uma moderada fidedignidade. 

 
 
 

Tabela 12 – Estudo 2: Consistência Interna  IGFP5 

IGFP5 Nº Itens Alpha Chronbach

 

Extroversão 8 0,639

Afabilidade 9 0,521

Conscienciosidade 9 0,701

Neuroticismo 8 0,692

Abertura a Novas Experiências 10 0,612

 

TOTAL 44 0,780
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4.2.2.2. - Análise Fatorial 
 

De acordo com Hair et al. (2005), a aplicação da análise fatorial utiliza-se, 

como princípio, num mínimo de 5 vezes mais observações que os números de 

itens que compõem o instrumento.  

Sendo esta amostra constituída por 369 indivíduos, utilizou-se 8,38 vezes 

mais que os 44 itens do IGFP5, indicando um número ótimo para a contribuição 

da análise fatorial. 

Ao analisar a dimensionalidade da IGFP5 utilizada neste estudo através 

da análise de componentes principais, verificou-se a correlação entre os itens 

pelo Teste de Esfericidade de Bartlett (p <0,01), observando-se um KMO (Kaiser 

– Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy) de 0,811 (compara as correlações 

simples com as parciais). 

Este valor indicou um bom grau de variância comum e não impeditivo 

de continuar a análise fatorial, que, de acordo com Fávero et al. (2009) os 

valores devem situar-se entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, mais adequada 

é a utilização da técnica. 

Relativamente às comunalidades, praticamente todos os itens explicaram 

pelo menos metade da variância das variáveis originais (> 0,5). 

Pelo critério de Kaiser (Eigenvalues > 1,0), obteve-se a existência de 12 

fatores representativos de cerca de 57% da variância total.  

Tendo em conta o elevado número de fatores, optou-se pela análise do 

scree plot, (Imagem 1). Tendo em consideração o início do cotovelo da curva, 

constatou-se a existência de 5 fatores. 
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Imagem 1 – Estudo 2: Scree Plot IGFP5 

 

 

 

Forçando a extração para 5 fatores, verificou-se que estes explicavam 

cerca de 37% da variância total (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Estudo 2: Variância Total Explicada IGFP5 

Componentes 
Eigenvalues Iniciais Extração da Soma dos 

Quadrados das Cargas 
Rotação da Soma dos 

Quadrados das Cargas 

Total % Da 
Variância 

% 
Cumulativa 

Total % Da 
Variância 

% 
Cumulativa Total % Da 

Variância 
% 

Cumulativa 
1 5,942 13,504 13,504 5,942 13,504 13,504 4,676 10,626 10,626 
2 4,261 9,685 23,189 4,261 9,685 23,189 3,835 8,717 19,343 
3 2,678 6,087 29,276 2,678 6,087 29,276 2,782 6,322 25,665 
4 1,699 3,861 33,137 1,699 3,861 33,137 2,630 5,977 31,642 
5 1,635 3,717 36,853 1,635 3,717 36,853 2,293 5,211 36,853 
6 1,537 3,492 40,345 
7 1,388 3,155 43,500 
8 1,333 3,031 46,531 
9 1,230 2,795 49,326 
10 1,182 2,687 52,013 
11 1,051 2,388 54,401 
12 1,026 2,331 56,733 
13 ,993 2,258 58,990 
14 ,970 2,205 61,196 
15 ,908 2,064 63,259 
16 ,881 2,002 65,261 
17 ,849 1,931 67,191 
18 ,839 1,906 69,097 
19 ,814 1,850 70,947 
20 ,755 1,716 72,663 
21 ,719 1,634 74,297 
22 ,705 1,602 75,899 
23 ,685 1,557 77,457 
24 ,658 1,495 78,952 
25 ,631 1,433 80,385 
26 ,613 1,392 81,777 
27 ,587 1,334 83,111 
28 ,566 1,286 84,397 
29 ,548 1,246 85,643 
30 ,544 1,237 86,880 
31 ,513 1,165 88,045 
32 ,509 1,156 89,201 
33 ,498 1,132 90,333 
34 ,471 1,070 91,403 
35 ,458 1,041 92,444 
36 ,446 1,013 93,457 
37 ,417 ,948 94,405 
38 ,397 ,902 95,307 
39 ,390 ,887 96,194 
40 ,369 ,840 97,033 
41 ,353 ,802 97,836 
42 ,342 ,778 98,614 
43 ,321 ,728 99,343 
44 ,289 ,657 100,000 

Método de extração: Análise de componentes Principais 
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De acordo com Fávero et al (2009), e de forma a compreender que itens 

estão associados a cada fator, optou-se pelo método ortogonal no uso da 

Rotação Varimax com Normalização Kaiser. Cabe ressaltar que, a intenção foi a 

redução das variáveis originais, dessa forma, o método utilizado, visou 

minimizar o número de variáveis que apresentavam altas cargas num fator, 

facilitando a interpretação dos mesmos, e sendo o mais utilizado pelos 

investigadores. 

 Pela análise das saturações (> 0,3) de cada item, estes foram distribuídos 

segundo os cinco fatores (Tabela 14), observando-se pequenas diferenças na sua 

distribuição segundo as dimensões originais face à obtida pela análise, além da 

não colocação dos itens 17 e 41 em qualquer dos fatores. 

 
 
 

Tabela 14 – Estudo 2: Distribuição dos Itens  IGFP5 

Fator                                  Item  

  

1 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 33, 36, 42 

2 8, 14, 18, 23, 29, 39, 43, 44 

3 9, 10, 24, 26, 30, 34, 40, 44 

4 1, 6, 19, 31 

5 2, 4, 12, 27, 35, 37, 38 

Não colocados 17, 41 
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4.2.2.3. – Confiabilidade do TIPI 
 

Relativamente à consistência interna (alpha de Cronbach), verificou-se que 

a escala apresentou uma consistência interna muita fraca ao nível das suas 

dimensões, mas mais forte embora considerada fraca segundo Pestana e 

Gageiro (2008), quando analisada a consistência no global (α=,620), não se 

observando grande variabilidade com a eliminação dos itens da escala (Tabela 

15). Assim o instrumento apresentou uma consistência interna aceitável de 

acordo com Hill e Hill (2005) e integrada nos critérios postulados pelos autores 

do instrumento, dado ser expectável encontrar-se baixos níveis de consistência 

interna num instrumento constituído por apenas 10 itens e em que avalia 

apenas 2 pólos (negativo e positivo).  

 
 

Tabela 15 – Estudo 2: Consistência Interna TIPI 

 

                                     TIPI 
N Alpha Cronbach 

 

 
Extroversão 2 0,354
 
Afabilidade 2 0,197
 
De Carácter Consciencioso 2 0,257
 
Estabilidade Emocional 2 0,189
 
Abertura a Novas Experiências 2 0,196
 

 

Total 10 0,620
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4.2.2.4. - Validade de Critério Concorrente do IGFP5 / TIPI 
 

Observou-se a existência de correlações significativas e moderadas entre 

as dimensões da IGFP5 face às respetivas dimensões da TIPI.  

Estas correlações segundo Pestana e Gageiro (2008) contribuem para a 

validade de critério concorrente uma vez que ambos os instrumentos e as suas 

dimensões avaliam o mesmo fenómeno.  

Observou-se também a existência de relações negativas entre a 

estabilidade emocional da TIPI e o Neuroticismo da IGFP5, sendo expectável 

uma vez que as duas avaliam condições opostas (Tabela 16). 

 

 
Tabela 16 – Estudo 2: Validade de Critério (concorrente)  IGFP5 face à TIPI 

                         
TIPI 

  

 
 

Extroversão Afabilidade Carácter  
Consciencioso 

Estabilidade 
Emocional 

Abertura a 
Novas 

Experiências 
IGFP5       

Extroversão 

 Correlação  
Pearson ,645** ,116* ,094 ,118* ,364** 

p(bicaudal) ,000 ,028 ,075 ,025 ,000 
N 360 360 360 360 360 

Afabilidade 

Correlação 
Pearson ,095 ,505** ,289** ,148** ,203** 

p (bicaudal) ,073 ,000 ,000 ,005 ,000 
N 360 360 360 360 360 

Conscienciosidade 

Correlação 
Pearson ,091 ,304** ,594** ,266** ,297** 

p (bicaudal) ,085 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 360 360 360 360 360 

Neuroticismo 

Correlação 
Pearson -,241** -,258** -,256** -,455** -,241** 

p (bicaudal) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 360 360 360 360 360 

Abertura a Novas 
Experiências 

Correlação 
Pearson ,227** ,164** ,107* ,099 ,346** 

p (bicaudal) ,000 ,002 ,042 ,059 ,000 
N 360 360 360 360 360 
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4.2.3. - Propriedades Psicométricas da Escala PIEG16 
 

4.2.3.1. – Confiabilidade 
 

Relativamente à consistência interna (Alpha de Cronbach), verificou-se 

que a escala apresenta um nível de consistência interna moderado (α=,802), não 

se observando grande variabilidade com a eliminação dos itens.  

Observou-se ainda que a dimensão gestão das próprias emoções foi a 

que apresentou o nível de consistência interna mais baixo e a gestão das 

emoções dos outros, o nível mais elevado (Tabela 17).  

Considera-se assim que este instrumento de acordo com Cronbach (1951) 

apresenta uma moderada fidedignidade. 

 

 
Tabela 17 – Estudo 2: Consistência Interna PIEGT16 

 Nº Itens Alpha Chronbach

 
Consciência/Sensibilidade das próprias emoções           4 0,838

Gestão das próprias emoções 4 0,625

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros 4 0,813

Gestão das emoções dos outros 4 0,871

 
PIEGT16 16 0,802
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4.2.3.2. - Análise Fatorial 
 

Conforme já referido anteriormente e de acordo com Hair et al. (2005), 

para a aplicação da análise fatorial utiliza-se, como princípio, um mínimo de 5 

vezes mais observações do que os números itens que compõem o instrumento.  

Neste contexto, e sendo a amostra deste estudo constituída por 369 

indivíduos, utilizou-se 23,06 vezes mais os 16 itens que compõem a PIEGT16, 

revelando-se um número excelente para a contribuição da análise fatorial. 

Ao analisar a dimensionalidade da PIEGT-16 utilizada neste estudo 

através da análise de componentes principais verificou-se uma correlação 

elevada entre os itens pelo Teste de Esferacidade de Bartlett (p <0,01), 

observando-se um KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) de 0,867 (que compara as correlações simples com as parciais 

observadas entre as variáveis)  

Este valor indicou um bom grau de variância comum e não impeditivo 

de continuar a análise fatorial, que de acordo com Fávero et al (2009) os valores 

devem situar-se entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, mais adequada é a 

utilização da técnica. 

 Relativamente às comunalidades, constatou-se que praticamente todos 

os itens explicaram pelo menos metade da variância das variáveis originais (> 

0,5). 

Tomando como critério o critério de Kaiser (Eigenvalues>1,0), verificou-se 

a existência de 4 fatores representativos de cerca de 64% da variância total 

(Tabela 18). 
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Tabela 18 – Estudo 2: Variância Total Explicada PIEGT16 
Componentes Eigenvalues Iniciais Extração da Soma  

dos Quadrados das Cargas 

Rotação da Soma  

dos Quadrados das Cargas 

 Total % da 
Variância 

% 
Cumulativa 

Total % da 
Variância 

% 
Cumulativa 

Total % da 
Variância 

% 
Cumulativa 

          

1 5,749 35,933 35,933 5,749 35,933 35,933 2,910 18,187 18,187 

2 1,620 10,123 46,056 1,620 10,123 46,056 2,714 16,963 35,150 

3 1,521 9,505 55,561 1,521 9,505 55,561 2,614 16,334 51,485 

4 1,315 8,216 63,777 1,315 8,216 63,777 1,967 12,292 63,777 

5 ,891 5,569 69,346 

6 ,719 4,495 73,841 

7 ,648 4,053 77,894 

8 ,617 3,854 81,748 

9 ,569 3,555 85,303 

10 ,464 2,903 88,206 

11 ,402 2,515 90,722 

12 ,346 2,164 92,886 

13 ,345 2,155 95,041 

14 ,308 1,927 96,968 

15 ,250 1,562 98,530 

16 ,235 1,470 100,000 

 

 

De acordo com Fávero et al (2009), e de forma a compreender que itens 

estavam associados a cada fator, optou-se pelo método ortogonal no uso da 

Rotação Varimax com Normalização Kaiser.  

Cabe ressaltar que, a intenção foi a redução das variáveis originais, dessa 

forma, o método utilizado, visa minimizar o número de variáveis que 

apresentam altas cargas num fator, facilitando a interpretação dos fatores, 

sendo o mais utilizado pelos investigadores. 
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Pela análise das saturações (> 0,3) de cada item, estes distribuíram-se 

segundo as quatro dimensões (Tabela 19), não se observando diferenças na sua 

distribuição segundo as dimensões originais face à obtida pela análise. 
 

Tabela 19 – Estudo 2: Distribuição dos Itens PIEGT16 

Fator Item 

  

1 13, 14, 15, 16 

2 1, 2, 3, 4 

3 9, 10, 11, 12 

4 5, 6, 7, 8 

 

 

4.2.3.3. – Confiabilidade TMMS 24 
 

Relativamente à consistência interna (Alpha de Cronbach), verificou-se 

que a escala apresentou uma consistência interna moderada (α=,893), quer no 

alpha das 3 dimensões como no global, não se observando grande variabilidade 

na consistência quer nas suas dimensões, como no global com a eliminação dos 

itens da escala (Tabela 20).  

 
Tabela 20 – Estudo 2: Consistência Interna TMMS24 

 
TMMS24 

N Alpha Cronbach 

  
Atenção às emoções 8 0,854 
Clareza de sentimentos 8 0,832 
Reparação do estado emocional 8 0,819 
  
 
Total 24 0,893 
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4.2.3.4. - Validade Critério Concorrente PIEGT16 /  

                   TMMS24 
 

 

Observou-se a existência de correlações fracas mas significativas entre as 

dimensões da PIEGT16 face às dimensões da TMMS24. Estas correlações 

segundo Pestana e Gageiro (2008) contribuem para a validade de critério 

concorrente uma vez que ambos os instrumentos e as suas dimensões avaliam o 

mesmo fenómeno (Tabela 21).  
 

 

Tabela 21 – Estudo 2: Validade de Critério (concorrente)  PIEGT16 face à TMMS24 

  TMMS24  

 Atenção às 
emoções 

Clareza de 
sentimentos 

Reparação estado 
Emocional 

PIEGT16     

Consciência/Sensibilidade  

Das próprias emoções 

Correlação Pearson ,319** ,408** ,311** 

p (bicaudal) ,000 ,000 ,000 

N 360 360 360 

Gestão das próprias emoções 

Correlação Pearson ,242** ,179** ,410** 

p (bicaudal) ,000 ,001 ,000 

N 360 360 360 

Consciência/Sensibilização 

para as emoções dos outros 

Correlação Pearson ,367** ,349** ,274** 

p (bicaudal) ,000 ,000 ,000 

N 360 360 360 

Gestão das emoções dos 
outros 

Correlação Pearson ,288** ,357** ,355** 

p (bicaudal) ,000 ,000 ,000 

N 360 360 360 

** Correlação significante ao nível 0,01    
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 4.3. - Estudo 3 

4.3.1. - Caracterização da amostra Total: Perfil da Amostra 
 

Traçando um perfil do atleta, e tendo por base a maior 

representatividade em cada variável, considerou-se um atleta pertencente ao 

clube C (29,5%), Iniciado (Sub-15) (17,9%), a jogar na posição de médio 

defensivo (13,3%), tendo nascido em Janeiro (14,1%), com uma idade média de 

19,37 (5,61), solteiro (84,3%) a viver com os pais (68,2%), com o 9º ano de 

escolaridade (43,9%), sem contrato profissional (70,2%), treinando 

habitualmente 4,48 (0,85) vezes, com uma duração média de 86,34 (9,83) 

minutos no período da noite (58,8%), e com um tempo gasto nas deslocações 

para o treino de 18,66 (12,26) minutos. Este atleta dormia em média 8,26 (0,86) 

horas, não dormia sesta (76,2%), sendo o período de sesta de 1,99 (0,69) horas. 

Observou-se neste perfil de atleta, segundo a PIEGT16, em média um score de 

19,07 (4,71) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 21,58 

(3,79) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,75 (4,38) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,53 (4,24) na Gestão 

das emoções dos outros. No que diz respeito à TMMS24 apresentou atenção 

adequada (59,8%), clareza adequada (72,9%) e reparação adequada (74,8%). De 

acordo com a TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio 

baixo (29,5%), grau de afabilidade médio alto (34,4%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (44,2%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (53,1%) e um grau de extroversão médio alto (38,8%). Ao nível da IGFP5 

apresenta um grau de extroversão médio alto (54,1%), um grau de afabilidade 

médio alto (57,9%), um grau de conscienciosidade médio alto (51,4%), um grau 
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de neuroticismo médio baixo (55,7%), e um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (48,9%). 

 

 

4.3.2. - Perfil da amostra por Posição 
 

Guarda-Redes 

 

Traçando um perfil da posição de Guarda-Redes, era um atleta 

pertencente ao clube B (30,0%), do escalão de Iniciados (Sub-15) (17,5%) ou 

Seniores (3ª Divisão) (17,5%), tendo nascido em julho (15,0%) ou setembro 

(15,0%), com uma idade média de 20,65 (6,95), solteiro (77,5%) a viver com os 

pais (80,6%), com o 9º ano (35,0%) ou o 12º ano de escolaridade (35,0%), sem 

contrato profissional (67,5%), treinando habitualmente 4,63 (0,84) vezes, com 

uma duração média de 85,50 (10,85) minutos no período da noite (60,0%), e com 

um tempo gasto nas deslocações para o treino de 21,00 (12,41) minutos. Este 

atleta dormia em média 8,10 (0,63) horas, não dormia sesta (82,5%), sendo o 

período de sesta de 2,29 (0,76) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 18,08 (5,35) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 20,35 (3,93) ao nível da Gestão das próprias emoções, 17,78 (4,09) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,08 (4,67) na Gestão 

das emoções dos outros, apresentando ao nível da TMMS24 atenção adequada 

(60,0%), clareza adequada (70,0%) e reparação adequada (80,0%).  

Revelou ao nível da TIPI com um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (35,0%), grau de afabilidade médio baixo (32,5%), grau de caráter 
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consciencioso médio alto (60,0%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (70,0%) e um grau de extroversão médio alto (42,5%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (42,5%), um grau de afabilidade 

médio alto (55,0%), um grau de conscienciosidade médio alto (52,5%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (55,0%), e um grau de abertura a novas 

experiências baixo (50,0%). 

 

 

Defesa Central Esquerdo 

 

Traçando um perfil da posição do Defesa Central Esquerdo, era um atleta 

pertencente ao clube C (30,3%), do escalão de Juvenis (18,2%), tendo nascido em 

maio (21,2%), com uma idade média de 20,97 (7,68), solteiro (72,7%) a viver com 

os pais (79,2%), com o 9º ano (42,4%), sem contrato profissional (72,7%), 

treinando habitualmente 4,39 (0,93) vezes, com uma duração média de 85,45 

(10,92) minutos no período da noite (60,6%), e com um tempo gasto nas 

deslocações para o treino de 16,67 (10,13) minutos. Este atleta dormia em média 

8,27 (0,67) horas, não dormia sesta (90,9%), sendo o período de sesta de 2,00 

(1,00) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta, em média um score de 18,94 (4,80) ao 

nível da PIEGT16 Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 21,64 (3,73) 

ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,76 (4,88) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,70 (4,65) na Gestão 

das emoções dos outros, ao nível da TMMS24 deve melhorar a sua atenção: 

presta demasiada atenção (48,5%), e apresenta clareza adequada (69,7%) e 

reparação adequada (66,7%) 
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Ao nível da TIPI apresentou um grau de abertura a novas experiências 

médio alto (36,4%), grau de afabilidade médio alto (42,4%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (48,5%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (39,4%) ou médio alto (39,4%), e um grau de extroversão médio alto 

(48,5%), e ao nível da IGFP5 apresenta um grau de extroversão médio alto 

(69,7%), um grau de afabilidade médio alto (54,5%), um grau de 

conscienciosidade médio alto (51,5%), um grau de neuroticismo médio baixo 

(57,6%), e um grau de abertura a novas experiências médio baixo (48,5%). 

 

 

Defesa Central Direito 

 

Traçando um perfil da posição do Defesa Central Direito, era um atleta 

pertencente ao clube G (34,4%), do escalão de Iniciados (28,1%), tendo nascido 

em janeiro (21,9%), com uma idade média de 18,28 (4,47), solteiro (90,6%) a 

viver com os pais (65,5%), com o 6º ano (40,6%), sem contrato profissional 

(75,0%), treinando habitualmente 4,44 (0,80) vezes, com uma duração média de 

87,19 (8,88) minutos no período da noite (59,4%), e com um tempo gasto nas 

deslocações para o treino de 16,77 (13,61) minutos. Este atleta dormia em média 

8,37 (0,98) horas, não dormia sesta (81,3%), sendo o período de sesta de 1,83 

(0,75) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível PIEGT16, em média um score 

de 19,23 (4,52) na Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 20,94 (3,49) 

na Gestão das próprias emoções, 18,48 (4,33) na Consciência/Sensibilização 

para as emoções dos outros, e 19,87 (4,35) na Gestão das emoções dos outros. 

Apresentou ao nível da TMMS24 atenção adequada (71,4%), clareza adequada 

(75,0%) e reparação adequada (89,3%). 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      169 
 

  

Tendo em conta a TIPI apresentou um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (31,3%), grau de afabilidade alto (40,6%), grau de 

caráter consciencioso médio alto (40,6%), um grau de estabilidade emocional 

médio baixo (50,0%), e um grau de extroversão médio alto (37,5%), e ao nível da 

IGFP5 apresentou um grau de extroversão médio alto (51,6%), um grau de 

afabilidade médio alto (61,3%), um grau de conscienciosidade médio alto 

(41,9%), um grau de neuroticismo médio baixo (58,1%), e um grau de abertura a 

novas experiências médio baixo (45,2%). 

 

 

Defesa Lateral Esquerdo 

 

Traçando um perfil da posição do Defesa Lateral Esquerdo, este era um 

atleta pertencente ao clube C (34,2%), do escalão de Juvenis (21,1%), tendo 

nascido em julho (15,8%), com uma idade média de 19,00 (5,29), solteiro (84,2%) 

a viver com os pais (68,8%), com o 9º ano (57,9%), sem contrato profissional 

(73,7%), treinando habitualmente 4,34 (0,82) vezes, com uma duração média de 

87,63 (8,20) minutos no período da noite (60,5%), e com um tempo gasto nas 

deslocações para o treino de 18,42 (13,61) minutos. Este atleta dormia em média 

8,32 (0,66) horas, não dormia sesta (89,5%), sendo o período de sesta de 2,20 

(1,10) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 18,84 (5,19) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 21,66 (4,13) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,55 (4,36) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 18,76 (4,46) na Gestão 

das emoções dos outros, apresentou pela TMMS24 atenção adequada (55,6%), 

clareza adequada (66,7%) e reparação adequada (86,1%). 
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Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio alto (36,8%), grau de afabilidade médio alto (31,6%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (39,5%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (52,6%), e um grau de extroversão médio alto (60,5%), e ao nível da IGFP5 

apresenta um grau de extroversão médio alto (52,6%), um grau de afabilidade 

médio alto (57,9%), um grau de conscienciosidade médio alto (63,2%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (73,7%), e um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (52,6%). 

 

 

Defesa Lateral Direito 

 

Traçando um perfil da posição do Defesa Lateral Esquerdo, era um atleta 

pertencente ao clube C (31,0%), do escalão de Iniciados (Sub-15) (24,1%), tendo 

nascido em Agosto (13,8%) ou Dezembro (13,8%), com uma idade média de 

17,72 (4,22), solteiro (93,1%) a viver com os pais (77,8%), com o 9º ano (48,3%), 

sem contrato profissional (79,3%), treinando habitualmente 4,41 (0,91) vezes, 

com uma duração média de 86,90 (9,30) minutos no período da noite (62,1%), e 

com um tempo gasto nas deslocações para o treino de 19,48 (13,05) minutos. 

Este atleta dormia em média 7,97 (0,82) horas, não dormia sesta (79,3%), sendo o 

período de sesta de 1,67 (0,52) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 20,17 (3,69) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 21,93 (3,93) ao nível da Gestão das próprias emoções, 19,52 (3,95) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,00 (4,65) na Gestão 

das emoções dos outros, apresentando pela TMMS24 atenção adequada (65,5%), 

clareza adequada (72,4%) e reparação adequada (69,0%). 
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Pela TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio alto 

(41,4%), grau de afabilidade médio alto (37,9%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (48,3%), um grau de estabilidade emocional médio alto (41,4%), e 

um grau de extroversão alto (51,7%), e ao nível da IGFP5 apresentou um grau 

de extroversão médio alto (48,3%), um grau de afabilidade médio alto (51,7%), 

um grau de conscienciosidade médio alto (41,4%), um grau de neuroticismo 

médio baixo (62,1%), e um grau de abertura a novas experiências médio baixo 

(62,1%). 

 

 

Médio Defensivo 

 

Traçando um perfil da posição do Médio Defensivo, este era um atleta 

pertencente ao clube G (34,7%), do escalão de Iniciados (Sub-15) (16,3%), tendo 

nascido em janeiro (14,3%), com uma idade média de 19,63 (5,21), solteiro 

(81,6%) a viver com os pais (62,5%), com o 9º ano (40,8%), sem contrato 

profissional (69,4%), treinando habitualmente 4,49 (0,82) vezes, com uma 

duração média de 87,55 (8,30) minutos no período da noite (57,1%), e com um 

tempo gasto nas deslocações para o treino de 17,04 (12,95) minutos. Este atleta 

dormia em média 8,29 (0,84) horas, não dormia sesta (67,3%), sendo o período 

de sesta de 2,06 (0,68) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta pela PIEGT16, em média um score de 

19,32 (3,18) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 21,87 

(3,69) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,53 (3,97) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,89 (4,27) na Gestão 

das emoções dos outros. Na TMMS24 apresentou atenção adequada (62,5%), 

clareza adequada (91,7%) e reparação adequada (77,1%). 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      172 
 

  

 Pela TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio alto 

(36,7%), grau de afabilidade médio alto (44,9%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (55,1%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (49,0%), e 

um grau de extroversão médio alto (38,8%), e ao nível da IGFP5 apresentou um 

grau de extroversão médio alto (55,1%), um grau de afabilidade médio alto 

(61,2%), um grau de conscienciosidade médio alto (55,1%), um grau de 

neuroticismo médio baixo (51,0%), e um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (49,0%). 

 

 

Médio Ofensivo 

 

Pela análise da apêndice 7, e traçando um perfil da posição do Médio 

Ofensivo, este era um atleta pertencente ao clube C (26,2%), do escalão de 

Seniores (2ª Liga) (23,8%), tendo nascido em fevereiro (16,7%) ou maio (16,7%), 

com uma idade média de 20,40 (5,56), solteiro (85,7%) a viver com os pais 

(61,1%), com o 9º ano (42,9%), sem contrato profissional (59,5%), treinando 

habitualmente 4,67 (0,90) vezes, com uma duração média de 84,29 (11,92) 

minutos no período da manhã (47,6%) ou noite (47,6%), e com um tempo gasto 

nas deslocações para o treino de 19,17 (12,09) minutos. Este atleta dormia em 

média 8,45 (0,92) horas, não dormia sesta (66,7%), sendo o período de sesta de 

1,79 (0,58) horas.  
Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 19,38 (4,60) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 22,10 (3,86) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,67 (4,93) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,67 (3,78) na Gestão 
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das emoções dos outros. Ao nível da TMMS24 apresentou atenção adequada 

(64,3%), clareza adequada (71,4%) e reparação adequada (64,3%).  

Pela TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio alto 

(28,6%), grau de afabilidade médio alto (45,2%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (38,1%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (57,1%), e 

um grau de extroversão alto (47,6%), e ao nível da IGFP5 apresentou um grau 

de extroversão médio alto (59,5%), um grau de afabilidade médio alto (64,3%), 

um grau de conscienciosidade médio alto (47,6%), um grau de neuroticismo 

médio baixo (55,7%), e um grau de abertura a novas experiências médio baixo 

(52,4%). 

 

 

Médio Ala / Extremo Esquerdo 

 

Traçando um perfil da posição do Médio Ala/Extremo Esquerdo, era um 

atleta pertencente ao clube C (30,3%), do escalão de Iniciados (Sub-15) (18,2%) 

ou Seniores (3ª Liga) (18,2%), tendo nascido em março (18,2%) ou setembro 

(18,2%), com uma idade média de 19,18 (5,08), solteiro (78,8%) a viver com os 

pais (57,7%), com o 9º ano (51,5%), sem contrato profissional (69,7%), treinando 

habitualmente 4,52 (0,87) vezes, com uma duração média de 88,18 (7,27) 

minutos no período da noite (54,5%), e com um tempo gasto nas deslocações 

para o treino de 21,21 (13,86) minutos. Este atleta dormia em média 7,94 (1,03) 

horas, não dormia sesta (66,7%), sendo o período de sesta de 1,73 (0,47) horas. 

 Observou-se neste perfil de atleta pela PIEGT16, em média um score de 

19,70 (4,30) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 21,64 

(3,86) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,79 (4,77) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,03 (3,80) na Gestão 
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das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (54,5%), 

clareza adequada (51,5%) e reparação adequada (63,6%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências alto 

(33,3%), grau de afabilidade médio alto (30,3%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (48,5%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (51,5%), e 

um grau de extroversão médio alto (39,4%) e alto (39,4%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (48,5%), um grau de afabilidade 

médio alto (60,6%), um grau de conscienciosidade médio alto (51,5%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (54,5%), e um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (36,4%). 

 

 

Médio Ala / Extremo Direito 

 

Traçando um perfil da posição do Médio Ala/Extremo Direito, este era 

um atleta pertencente ao clube C (39,3%), do escalão de Juvenis (Sub-16) 

(21,4%), tendo nascido em janeiro (21,4%), com uma idade média de 18,21 

(5,14), solteiro (89,3%) a viver com os pais (76,0%), com o 9º ano (42,9%), sem 

contrato profissional (75,0%), treinando habitualmente 4,32 (0,82) vezes, com 

uma duração média de 85,71 (10,69) minutos no período da noite (67,9%), e com 

um tempo gasto nas deslocações para o treino de 18,04 (11,33) minutos. Este 

atleta dormia em média 8,43 (0,88) horas, não dormia sesta (75,0%), sendo o 

período de sesta de 2,00 (0,58) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta pela PIEGT16, em média um score de 

18,89 (5,51) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 21,82 

(3,36) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,54 (3,38) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 19,96 (3,68) na Gestão 
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das emoções dos outros. Ao nível da TMMS24 apresentou atenção adequada 

(53,6%), clareza adequada (75,0%) e reparação adequada (78,6%).  

Pela TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio baixo 

(32,1%), grau de afabilidade médio alto (32,1%), grau de caráter consciencioso 

médio baixo (35,7%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (60,7%), e 

um grau de extroversão médio baixo (35,7%), e ao nível da IGFP5 apresentou 

um grau de extroversão médio alto (53,6%), um grau de afabilidade médio alto 

(50,0%), um grau de conscienciosidade médio alto (53,6%), um grau de 

neuroticismo médio baixo (53,6%), e um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (53,6%). 

 

 

Ponta de Lança 

 

Traçando um perfil da posição de Ponta de Lança, era um atleta 

pertencente ao clube C (33,3%), do escalão de Iniciados (Sub-15) (20,0%), tendo 

nascido em Janeiro (20,0%), com uma idade média de 18,78 (5,19), solteiro 

(91,1%) a viver com os pais (61,0%), com o 9º ano (48,9%), sem contrato 

profissional (71,1%), treinando habitualmente 4,49 (0,84) vezes, com uma 

duração média de 85,33 (11,00) minutos no período da noite (62,2%), e com um 

tempo gasto nas deslocações para o treino de 18,00 (9,79) minutos. Este atleta 

dormia em média 8,38 (0,98) horas, não dormia sesta (68,9%), sendo o período 

de sesta de 2,31 (0,75) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 18,52 (5,64) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 21,84 (3,82) ao nível da Gestão das próprias emoções, 19,89 (4,14) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,05 (4,37) na Gestão 
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das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (68,2%), 

clareza adequada (77,3%) e reparação adequada (75,0%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (35,6%), grau de afabilidade alto (31,1%), grau de caráter 

consciencioso médio baixo (31.1%) ou alto (31,1%), um grau de estabilidade 

emocional médio baixo (60,0%), e um grau de extroversão médio alto (37,8%), e 

ao nível da IGFP5 apresentou um grau de extroversão médio alto (57,8%), um 

grau de afabilidade médio alto (57,8%), um grau de conscienciosidade médio 

alto (51,1%), um grau de neuroticismo médio baixo (48,9%), e um grau de 

abertura a novas experiências médio baixo (48,9%). 

 

 

4.3.3. - Perfil da Amostra por Escalão 
 

Iniciados (Sub-14) 

 

Traçando um perfil do escalão de Iniciados (Sub-14), era um atleta 

pertencente ao clube G (100,0%), a jogar na posição de Ponta de lança (17,9%), 

tendo nascido em outubro (25,0%), com uma idade média de 12,96 (0,69), 

solteiro (100,0%) a viver com os pais (92,9%), com o 6º ano de escolaridade 

(100,0%), sem contrato profissional (100,0%), treinando habitualmente 4,00 

(0,00) vezes, com uma duração média de 90,00 (0,00) minutos no período da 

noite (100,0%), e com um tempo gasto nas deslocações para o treino de 14,64 

(7,06) minuto. Este atleta dormia em média 8,71 (0,76) horas, não dormia sesta 

(85,7%), sendo o período de sesta de 2,75 (0,50) horas.  
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Observou-se neste perfil de atleta pela PIEGT16, em média um score de 

17,10 (6,02) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 20,00 

(4,52) ao nível da Gestão das próprias emoções, 17,11 (5,57) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 18,36 (4,83) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (50,0%), 

clareza adequada (71,4%) e reparação adequada (85,7%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências baixo 

(53,6%), grau de afabilidade médio alto (42,9%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (42,9%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (67,9%) e 

um grau de extroversão médio alto (39,3%), e ao nível da IGFP5 apresentou um 

grau de extroversão médio alto (53,6%), um grau de afabilidade médio alto 

(64,3%), um grau de conscienciosidade médio alto (50,0%), um grau de 

neuroticismo médio baixo (64,3%), e um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (39,3%). 

 

 

Iniciados (Sub-15) 

 

Traçando um perfil do escalão de Iniciados (Sub-15), era um atleta 

pertencente ao clube C (62,1%), a jogar na posição de Defesa Central Direito 

(13,6%) ou Ponta de lança (13,6%), tendo nascido em julho (13,6%), com uma 

idade média de 14,33 (1,40), solteiro (100,0%) a viver com os pais (89,4%), com o 

6º ano de escolaridade (74,2%), sem contrato profissional (98,5%), treinando 

habitualmente 3,86 (0,46) vezes, com uma duração média de 90,00 (0,00) 

minutos no período da noite (81,8%), e com um tempo gasto nas deslocações 

para o treino de 17,58 (9,17) minuto. Este atleta dormia em média 8,52 (1,01) 

horas, não dormia sesta (97,0%), sendo o período de sesta de 2,00 (0,00) horas.  
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Observou-se neste perfil de atleta pela PIEGT16, em média um score de 

19,42 (4,96) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 21,30 

(4,07) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,94 (5,00) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,05 (4,69) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (47,7%), 

clareza adequada (64,6%) e reparação adequada (70,8%).  

Pela TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio baixo 

(40,9%), grau de afabilidade médio alto (30,3%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (34,8%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (60,6%) e 

um grau de extroversão médio alto (40,9%), e ao nível da IGFP5 apresentou um 

grau de extroversão médio alto (50,0%), um grau de afabilidade médio alto 

(54,5%), um grau de conscienciosidade médio alto (37,9%), um grau de 

neuroticismo médio baixo (53,0%), e um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (43,9%). 

 

 

Juvenis (Sub-16) 

 

Traçando um perfil do escalão de Juvenis (Sub-16), este era um atleta 

pertencente ao clube C (51,1%), a jogar na posição de Defesa Lateral Esquerdo 

(17,0%), tendo nascido em janeiro (17,0%), com uma idade média de 15,51 

(0,66), solteiro (100,0%) a viver com os pais (87,2%), com o 9º ano de 

escolaridade (95,7%), sem contrato profissional (100,0%), treinando 

habitualmente 3,83 (0,38) vezes, com uma duração média de 90,00 (0,00) 

minutos no período da noite (83,0%), e com um tempo gasto nas deslocações 

para o treino de 20,32 (12,04) minutos. Este atleta dormia em média 8,19 (0,68) 

horas, não dormia sesta (97,9%), sendo o período de sesta de 3,00 (0,00) horas.  
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Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 18,81 (3,85) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 20,49 (3,51) ao nível da Gestão das próprias emoções, 19,26 (3,88) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 19,49 (4,09) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (59,6%), 

clareza adequada (74,5%) e reparação adequada (76,6%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio alto (42,6%), grau de afabilidade médio baixo (27,7%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (44,7%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (59,6%) e um grau de extroversão alto (36,2%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (53,2%), um grau de afabilidade 

médio alto (46,8%), um grau de conscienciosidade médio alto (61,7%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (61,7%), e um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (59,6%). 

 

 

Juvenis (Sub-17) 

 

Traçando um perfil do escalão de Juvenis (Sub-17), era um atleta 

pertencente ao clube G (47,8%), a jogar na posição de Médio Defensivo (13,0), 

Médio Ofensivo (13,0), Médio Ala/Extremo Esquerdo (13,0) ou Médio 

Ala/Extremo Direito (13,0), tendo nascido em março (21,7%), com uma idade 

média de 16,78 (1,51), solteiro (100,0%) a viver com os pais (82,6%), com o 9º ano 

de escolaridade (78,3%), sem contrato profissional (100,0%), treinando 

habitualmente 3,87 (0,34) vezes, com uma duração média de 90,00 (0,00) 

minutos no período da noite (87,0%), e com um tempo gasto nas deslocações 
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para o treino de 16,52 (11,62) minutos. Este atleta dormia em média 8,30 (0,82) 

horas, não dormia sesta (65,2%), sendo o período de sesta de 1,63 (0,52) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 19,78 (4,68) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 23,48 (2,33) ao nível da Gestão das próprias emoções, 20,00 (4,24) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,39 (4,25) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (52,2%), 

clareza adequada (69,6%) e reparação adequada (78,3%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio alto (39,1%), grau de afabilidade médio alto (52,2%), grau de caráter 

consciencioso médio baixo (39,1%) e médio alto (39,1%), um grau de 

estabilidade emocional médio baixo (56,5%) e um grau de extroversão médio 

baixo (36,2%), e ao nível da IGFP5 apresentou um grau de extroversão médio 

alto (43,5%), um grau de afabilidade médio alto (65,2%), um grau de 

conscienciosidade médio alto (56,5%), um grau de neuroticismo médio baixo 

(60,9%), e um grau de abertura a novas experiências médio baixo (56,5%). 

 

 

Juniores (Sub-19) 

 

Traçando um perfil do escalão de Juniores (Sub-19), era um atleta 

pertencente ao clube G (47,1%), a jogar na posição de Ponta de lança (15,7%), 

tendo nascido em janeiro (23,5%), com uma idade média de 18,18 (0,68), solteiro 

(100,0%) a viver com os pais (64,7%), com o 9º ano de escolaridade (70,6%), sem 

contrato profissional (98,0%), treinando habitualmente 4,37 (0,75) vezes, com 

uma duração média de 90,00 (0,00) minutos no período da noite (52,9%), e com 

um tempo gasto nas deslocações para o treino de 17,45 (8,97) minutos. Este 
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atleta dormia em média 8,06 (0,88) horas, não dormia sesta (72,5%), sendo o 

período de sesta de 1,93 (0,73) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 19,22 (4,31) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 21,64 (3,41) ao nível da Gestão das próprias emoções, 19,10 (4,31) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,10 (4,44) na Gestão 

das emoções dos outros. Ao nível da TMMS24 apresentou atenção adequada 

(61,2%), clareza adequada (75,5%) e reparação adequada (81,6%).  

Pela TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências médio alto 

(31,4%), grau de afabilidade médio alto (35,3%), grau de caráter consciencioso 

médio alto (52,9%), um grau de estabilidade emocional médio baixo (21,6%) e 

um grau de extroversão médio alto (39,2%) e alto (39,2%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (62,7%), um grau de afabilidade 

médio alto (64,7%), um grau de conscienciosidade médio alto (58,8%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (49,0%), e um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (56,9%). 

 

 

Seniores (Distritais) 

 

Traçando um perfil do escalão de Seniores (Distritais), este era um atleta 

pertencente ao clube A (100,0%), a jogar na posição de Guarda-Redes (12,5%), 

Defesa Central Esquerdo (12,5%), Defesa Lateral Esquerdo (12,5%), Médio 

Defensivo (12,5%), Médio Ofensivo (12,5%) ou Ponta de lança (12,5%), tendo 

nascido em março (31,3%), com uma idade média de 22,88 (4,80), solteiro 

(87,5%) a viver com os pais (64,3%), com o 12º ano de escolaridade (75,0%), sem 

contrato profissional (100,0%), treinando habitualmente 4,00 (0,00) vezes, com 
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uma duração média de 90,00 (0,00) minutos no período da noite (100,0%), e com 

um tempo gasto nas deslocações para o treino de 17,81 (14,60) minutos. Este 

atleta dormia em média 7,75 (0,86) horas, não dormia sesta (93,8%), sendo o 

período de sesta de 2,00 (0,00) horas. 

 Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 20,81 (4,09) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 23,25 (2,93) ao nível da Gestão das próprias emoções, 20,56 (3,37) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,56 (2,83) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (68,8%), 

clareza adequada (87,5%) e reparação adequada (62,5%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio alto (37,5%), grau de afabilidade médio alto (37,5%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (43,8%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (50,0%) e um grau de extroversão médio alto (36,2%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (43,8%) e alto (43,8%), um grau 

de afabilidade médio alto (62,5%), um grau de conscienciosidade médio alto 

(50,0%), um grau de neuroticismo médio baixo (68,8%), e um grau de abertura a 

novas experiências baixo (50,0%). 

 

 

Seniores (3ª Divisão) 

 

Traçando um perfil do escalão de Seniores (3ª Divisão), era um atleta 

pertencente ao clube D (38,6%), a jogar na posição de Guarda-Redes (15,9%) ou 

Médio Defensivo (15,9%), tendo nascido em maio (15,9%), com uma idade 

média de 25,55 (5,23), solteiro (59,1%) a viver com os pais (42,3%), com o 12º ano 

de escolaridade (59,1%), sem contrato profissional (72,7%), treinando 
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habitualmente 4,89 (0,78) vezes, com uma duração média de 90,00 (0,00) 

minutos no período da noite (75,0%), e com um tempo gasto nas deslocações 

para o treino de 33,18 (16,39) minutos. Este atleta dormia em média 7,98 (0,93) 

horas, não dormia sesta (81,8%), sendo o período de sesta de 1,50 (0,54) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 19,09 (4,02) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 21,42 (3,40) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,19 (3,54) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,26 (3,82) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (64,3%), 

clareza adequada (85,7%) e reparação adequada (78,6%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (34,1%), grau de afabilidade médio alto (38,6%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (45,5%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (47,7%) e um grau de extroversão médio alto (38,6%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (67,4%), um grau de afabilidade 

médio alto (53,5%), um grau de conscienciosidade médio alto (65,1%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (53,5%), e um grau de abertura a novas 

experiências baixo (48,8%). 

 

 

Seniores (2ª Liga) 

 

Traçando um perfil do escalão de Seniores (2ª Liga), era um atleta 

pertencente ao clube C (41,2%), a jogar na posição de Médio Ofensivo (19,6%), 

tendo nascido em janeiro (25,5%), com uma idade média de 23,94 (3,86), solteiro 

(64,7%) a viver com outros (45,5%), com o 12º ano de escolaridade (60,8%), com 

contrato profissional (100,0%), treinando habitualmente 5,41 (0,50) vezes, com 
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uma duração média de 77,65 (14,91) minutos no período da manhã (100,0%), e 

com um tempo gasto nas deslocações para o treino de 15,59 (11,60) minutos. 

Este atleta dormia em média 8,27 (0,70) horas, não dormia sesta (60,8%), sendo o 

período de sesta de 2,19 (0,68) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta ao nível da PIEGT16, em média um 

score de 18,82 (5,16) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, 21,60 (4,12) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,46 (3,86) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 21,46 (3,84) na Gestão 

das emoções dos outros. Pela TMMS24 apresentou atenção adequada (69,4%), 

clareza adequada (71,4%) e reparação adequada (67,3%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio baixo (33,3%), grau de afabilidade alto (39,2%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (43,1%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (58,8%) e um grau de extroversão alto (39,2%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (52,9%), um grau de afabilidade 

médio alto (58,8%), um grau de conscienciosidade médio alto (51,0%), um grau 

de neuroticismo médio baixo (58,8%), e um grau de abertura a novas 

experiências médio baixo (54,9%). 

 

 

Seniores (1ª Liga) 

 

Traçando um perfil do escalão de Seniores (1ª Liga), era um atleta 

pertencente ao clube B (55,8%), a jogar na posição de Ponta de lança (16,3%), 

tendo nascido em agosto (16,3%), com uma idade média de 25,21 (4,70), solteiro 

(53,5%) a viver com outros (73,9%), com o 12º ano de escolaridade (53,5%), com 

contrato profissional (100,0%), treinando habitualmente 5,56 (0,50) vezes, com 
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uma duração média de 73,26 (15,07) minutos no período da manhã (100,0%), e 

com um tempo gasto nas deslocações para o treino de 12,79 (5,49) minutos. Este 

atleta dormia em média 8,33 (0,72) horas, dormia sesta (69,8%), sendo o período 

de sesta de 1,97 (0,68) horas.  

Observou-se neste perfil de atleta pela PIEGT16, em média um score de 

19,17 (4,93) ao nível da Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, 22,71 

(3,76) ao nível da Gestão das próprias emoções, 18,10 (4,47) na 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, e 20,38 (3,84) na Gestão 

das emoções dos outros. Na TMMS24 apresentou atenção adequada (69,0%), 

clareza adequada (66,7%) e reparação adequada (71,4%).  

Ao nível da TIPI revelou um grau de abertura a novas experiências 

médio alto (37,2%), grau de afabilidade alto (39,5%), grau de caráter 

consciencioso médio alto (51,2%), um grau de estabilidade emocional médio 

baixo (34,9%) e um grau de extroversão médio alto (46,5%), e ao nível da IGFP5 

apresentou um grau de extroversão médio alto (48,8%), um grau de afabilidade 

médio alto (60,5%), um grau de conscienciosidade alto (44,2%), um grau de 

neuroticismo médio baixo (46,5%), e um grau de abertura a novas experiências 

baixo (53,5%). 
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 4.3.4. - Normalidade das distribuições e Opções  

               Estatísticas 
 
Após a apresentação e análise descritiva dos dados obtidos, procedeu-se 

à verificação das hipóteses formuladas, e à análise dos dados, através da 

estatística inferencial, tendo em vista a generalização das conclusões à 

população de onde foi selecionada a amostra.  

Tendo em conta o anteriormente referido (ponto 3.8 do Capítulo 3), 

utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para testar o pressuposto de 

normalidade de distribuição e por se tratar de uma amostra com N superior a 

50. 

Verificou-se que nem todas as dimensões apresentaram a SK/EP como a 

K/EP dentro dos valores de normalidade, associado a valores de significância 

do teste Kolmogorov-Smirnov, indicando assim que a amostra não se encontrava 

dentro do pressuposto da normalidade (p <0,05). 

Assim, de acordo com os resultados obtidos (Tabela 22), optou-se pela 

estatística não paramétrica para testar as hipóteses formuladas por violar-se o 

pressuposto da normalidade, nomeadamente: 

 a) - Teste U Mann Whitney: equivalente não paramétrico do Teste T de 

Student, de forma a analisar variáveis categóricas com duas categorias face a 

uma variável dependente numérica. 

 b) - Teste de Kruskal Wallis: equivalente não paramétrico do Teste One-

Way ANOVA) de forma a analisar variáveis categóricas com mais de duas 

categorias face a uma variável numérica. 

  c) - Teste de Correlação de Spearman: O coeficiente ρ de Spearman para 

medir a intensidade da relação entre as variáveis.  
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Tabela 22 -  Estudo 3: Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

 

SK/EP K/EP

 
K-S sig 

 
IGFP5 
Extroversão 1,902 -0,824 ,000 
Afabilidade -0,587 -1,953 ,000 
Conscienciosidade -0,214 -1,444 ,021 
Neuroticismo 2,043 0,588 ,003 
Abertura a Novas Experiências 2,349 0,095 ,000 
 
PIEGT16 
Consciência/Sensibilidade das próprias emoções -5,695 2,305 ,000 
Gestão das próprias emoções -3,314 -1,177 ,000 
Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros -3,832 1,471 ,000 
Gestão das emoções dos outros -1,971 -0,883 ,000 
 
TMMS24 
Atenção às emoções -3,374 0,318 ,000 
Clareza de sentimentos -3,057 2,338 ,000 
Reparação do estado emocional -3,385 2,390 ,000 
 
TIPI 
Extroversão -1,826 -2,034 ,000 
Afabilidade -2,558 -3,149 ,000 
De Carácter Consciencioso -3,897 -1,257 ,000 
Estabilidade Emocional 2,371 0,125 ,000 
Abertura a Novas Experiências -0,710 -2,234 ,000 

 

 

 

 As hipóteses foram testadas com uma probabilidade de 95%, de onde 

resultou um nível de significância de 5% (p=0,05). Este nível de significância 

permite afirmar com uma "certeza" de 95%, caso se verifique a validade e ou a 

existência de uma relação entre as variáveis da hipótese em estudo. 
Os critérios de decisão para os testes de hipóteses, basearam-se no estudo 

das probabilidades, confirmando-se a hipótese quando a probabilidade foi 

inferior a 0,05 e rejeitando-se se superior a esse valor. 
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 4.3.5. - Inteligência Emocional 
 

H1 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante a posição de jogo.  

 

De forma a analisar a influência da posição de jogo na IE, optou-se pelo 

uso do teste Kruskal Wallis (equivalente não paramétrico do Teste One-Way 

ANOVA), de forma a analisar variáveis categóricas com mais de duas categorias 

face a uma variável numérica. 

 Verificou-se nos dados obtidos pelas dimensões da PIEGT16, que em 

geral a posição de Guarda Redes apresentou média de rank mais baixa (com 

exceção da Gestão das emoções dos outros), enquanto os Laterais Direitos 

apresentaram médias de rank mais elevadas (Tabela 23).   

No caso da TMMS24, (Tabela 24) na dimensão Atenção às emoções 

observou-se médias de rank mais baixas nos Guarda Redes, enquanto as médias 

de rank mais elevadas se observaram no Médio Ala/Extremo Direito. Nas 

restantes dimensões da TMMS24 as médias de rank mais baixas observaram-se 

no Defesa Central Direito, ao passo que o Defesa Central Esquerdo apresentou 

uma média de rank elevada. Contudo, e pela análise dos níveis de significância, 

não se observou a existência de diferenças estatisticamente significativas que 

permitam afirmar que a posição do jogo influencie a IE (p>0,05). 
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Tabela 23 – Estudo 3: H1- Teste de Krusall Wallis Posição de Jogo PIEGT6 

 
 

 
Posição de Jogo 

 
N 

 
Média Rank 

 
P 

 
 
PIEGT16 

    

Consciência/Sensibilidade das 
próprias emoções 

Guarda Redes 40 163,80 

0,947 

Defesa Central esquerdo 33 180,21 
Defesa Central Direito 31 183,15 

Defesa Lateral Esquerdo 38 184,92 
Defesa Lateral Direito 29 205,10 

Médio Defensivo 47 180,26 
Médio Ofensivo 42 188,68 

Médio Ala/ Extremo Esquerdo 33 194,86 
Médio Ala / Extremo direito 28 176,77 

Ponta de Lança 44 178,80 
Total 365 

     

Gestão das próprias emoções 

Guarda Redes 40 147,58 

0,587 

Defesa Central esquerdo 33 186,55 
Defesa Central Direito 31 162,71 

Defesa Lateral Esquerdo 38 188,16 
Defesa Lateral Direito 29 195,86 

Médio Defensivo 47 190,66 
Médio Ofensivo 42 197,17 

Médio Ala/ Extremo Esquerdo 33 183,94 
Médio Ala / Extremo direito 28 185,41 

Ponta de Lança 44 189,97 
Total 365 

     

Consciência/Sensibilização para 
emoções dos outros 

Guarda Redes 40 160,45 

0,767 

Defesa Central esquerdo 33 184,62 
Defesa Central Direito 31 179,97 

Defesa Lateral Esquerdo 38 178,79 
Defesa Lateral Direito 29 202,53 

Médio Defensivo 47 176,07 
Médio Ofensivo 42 185,63 

Médio Ala/ Extremo Esquerdo 33 180,17 
Médio Ala / Extremo direito 28 174,84 

Ponta de Lança 44 207,39 
Total 365 

     

Gestão das emoções dos outros 

Guarda Redes 40 177,79 

0,240 

Defesa Central esquerdo 33 187,32 
Defesa Central Direito 31 160,31 

Defesa Lateral Esquerdo 38 146,59 
Defesa Lateral Direito 29 195,28 

Médio Defensivo 47 190,81 
Médio Ofensivo 42 210,79 

Médio Ala/ Extremo Esquerdo 33 192,39 
Médio Ala / Extremo direito 28 163,00 

Ponta de Lança 44 194,66 
Total Amostra 365 

 Significante ao nível de 0.05. 
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Tabela 24 – Estudo 3 : H1 - Teste de Krusall Wallis Posição de Jogo TMMS24 

 
 

Posição de Jogo 
 

N 
 

Média Rank 
 

P 
 
TMMS24 

    

Atenção às emoções 

Guarda Redes 40 158,94 

0,172 

Defesa Central esquerdo 33 214,08 

Defesa Central Direito 28 174,36 

Defesa Lateral Esquerdo 36 179,42 

Defesa Lateral Direito 29 160,93 

Médio Defensivo 48 162,24 

Médio Ofensivo 42 180,63 

Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 188,65 

Médio Ala / Extremo direito 28 223,79 

Ponta de Lança 44 182,85 

Total 361 

     

Clareza de sentimentos 

Guarda Redes 40 182,41 

0,579 

Defesa Central esquerdo 33 202,14 
Defesa Central Direito 28 137,29 

Defesa Lateral Esquerdo 36 186,83 
Defesa Lateral Direito 29 175,48 

Médio Defensivo 48 176,48 
Médio Ofensivo 42 185,55 

Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 179,42 
Médio Ala / Extremo direito 28 199,45 

Ponta de Lança 44 180,58 
Total 361 

     

Reparação do estado emocional 

Guarda Redes 40 175,24 

0,193 

Defesa Central esquerdo 33 192,55 
Defesa Central Direito 28 140,29 

Defesa Lateral Esquerdo 36 170,07 
Defesa Lateral Direito 29 182,16 

Médio Defensivo 48 178,33 
Médio Ofensivo 42 218,96 

Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 197,44 
Médio Ala / Extremo direito 28 165,55 

Ponta de Lança 44 175,84 
Total 361 

Significante ao nível de 0.05. 
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H2 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante o mês de nascimento. 

 

Relativamente à influência do mês de nascimento na IE, optou-se pelo 

uso do teste Kruskal Wallis (equivalente não paramétrico do Teste One-Way 

ANOVA), de forma a analisar variáveis categóricas com mais de duas 

categorias face a uma variável numérica.  

Ao nível das dimensões da PIEGT16 na dimensão Conscienciosidade 

/sensibilidade das próprias emoções, a média de rank mais baixa observou-se 

no mês de Fevereiro, e a mais elevada no mês de Novembro, ao passo que na 

dimensão Gestão das próprias emoções a média de rank mais elevada 

observou-se no mês de Janeiro e a mais baixa no mês de Dezembro. Na 

dimensão consciência/sensibilização para as emoções dos outros, os meses de 

Março e Julho apresentaram médias de rank mais baixas, observando-se no mês 

de Abril as mais elevadas. Na dimensão gestão das emoções dos outros, Julho 

apresentou média de rank mais baixa, sendo o contrário observado no mês de 

Novembro (Tabela 25). 

Relativamente às dimensões da TMMS24 (Tabela 26) e quanto ao mês de 

nascimento, observou-se médias de rank superiores nos indivíduos que 

nasceram em Janeiro na atenção às emoções, enquanto os que nasceram em 

Setembro apresentaram médias de rank mais baixas. Também se observou 

médias de rank mais baixas nos indivíduos que nasceram em Setembro na 

dimensão clareza de sentimentos, sendo que nesta dimensão os que nasceram 

em Janeiro e Junho apresentaram médias de rank mais elevadas. No caso da 

dimensão Reparação do estado emocional, a média de rank mais elevada 
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observou-se no mês de Agosto, sendo a mais baixa observada no mês de 

Dezembro.  

Contudo, pela análise dos níveis de significância, não se observou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas que indiciem a influência 

do mês de nascimento na IE (p>0,05). 

 
Tabela 25 – Estudo 3: H2 - Teste de Krusall Wallis Mês de Nascimento PIEGT16 

PIEGT16 Mês de Nascimento N Média Rank P 
 

Consciência/Sensibilidade das próprias 
emoções 

Janeiro 52 179,11 

0,586 

Fevereiro 40 160,94 
Março 34 191,40 

Abril 27 208,81 
Maio 30 173,70 

Junho 24 199,08 
Julho 31 164,92 

Agosto 27 196,44 
Setembro 30 178,35 
Outubro 34 169,10 

Novembro 20 223,15 
Dezembro 16 183,13 

Total 365 

Gestão das próprias emoções 

Janeiro 52 199,94 

0,932 

Fevereiro 40 191,71 
Março 34 172,59 

Abril 27 162,35 
Maio 30 181,53 

Junho 24 192,02 
Julho 31 182,89 

Agosto 27 187,35 
Setembro 30 169,20 
Outubro 34 179,29 

Novembro 20 198,23 
Dezembro 16 159,94 

Total 365 

Consciência/Sensibilização para emoções dos 
outros 

Janeiro 52 187,49 

0,852 

Fevereiro 40 163,19 
Março 34 186,13 

Abril 27 211,50 
Maio 30 193,63 

Junho 24 171,65 
Julho 31 163,85 

Agosto 27 190,87 
Setembro 30 166,98 
Outubro 34 189,84 

Novembro 20 190,20 
Dezembro 16 190,59 

Total 365 

Gestão das emoções dos outros 

Janeiro 52 201,73 

0,752 

Fevereiro 40 168,54 
Março 34 181,62 

Abril 27 195,67 
Maio 30 176,97 

Junho 24 202,35 
Julho 31 158,13 

Agosto 27 190,76 
Setembro 30 164,58 
Outubro 34 174,79 

Novembro 20 204,58 
Dezembro 16 182,22 

Total 365 
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Tabela 26 – Estudo 3 : H2 - Teste de Krusall Wallis Mês de Nascimento TMMS24 

TMMS24  
Mês de Nascimento 

 
N 

 
Média Rank 

 
P 

     

Atenção às emoções 

Janeiro 52 207,22 

0,506 

Fevereiro 40 174,28 
Março 34 170,78 

Abril 27 205,13 
Maio 30 181,38 

Junho 24 187,28 
Julho 31 188,95 

Agosto 27 192,43 
Setembro 30 153,05 
Outubro 34 156,29 

Novembro 20 166,82 
Dezembro 16 170,81 

Total 365 
     

Clareza de sentimentos 

Janeiro 52 199,24 

0,336 

Fevereiro 40 182,21 
Março 34 161,32 

Abril 27 225,20 
Maio 30 170,25 

Junho 24 198,30 
Julho 31 162,10 

Agosto 27 182,63 
Setembro 30 152,55 
Outubro 34 183,07 

Novembro 20 182,42 
Dezembro 16 161,69 

Total 365 
     

Reparação do estado emocional 

Janeiro 52 201,53 

0,656 

Fevereiro 40 179,41 
Março 34 173,96 

Abril 27 177,87 
Maio 30 173,43 

Junho 24 160,67 
Julho 31 187,98 

Agosto 27 213,74 
Setembro 30 177,90 
Outubro 34 169,26 

Novembro 20 182,79 
Dezembro 16 142,84 

Total 365 
Significante ao nível de 0.05. 

 

 

 

H3 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante o escalão competitivo. 

 

De forma a perceber se o escalão tem influência na IE, optou-se pelo uso 

do teste Kruskal-Wallis. Verificou-se que ao nível da PIEGT16, a média de rank 
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mais baixa nos indivíduos pertencentes ao escalão de Iniciados (Sub-14) em 

todas as dimensões. Relativamente às médias de rank mais elevadas, nas 

dimensões Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, e 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros, os indivíduos do 

escalão Séniores Distrital apresentaram médias de rank mais elevadas, enquanto 

nas dimensões Gestão das próprias emoções e Gestão das emoções dos outros, a 

média de rank mais elevada observou-se nos juvenis Sub-17 (Tabela 27). 

Relativamente aos dados obtidos pela TMMS24 (tabela 28), verificou-se 

nas dimensões Atenção às emoções e Clareza de sentimentos uma média de 

rank mais elevada nos juvenis Sub-17, e uma média de rank mais baixa nos 

Iniciados Sub-14 na Atenção às emoções, e nos Seniores 3ª divisão na Clareza de 

sentimentos. No caso da dimensão Reparação do estado emocional, a média de 

rank mais elevada observou-se nos Seniores 2ª Liga, e a mais baixa nos Iniciados 

Sub-14. 

Pela análise dos níveis de significância obtidos, constatou-se evidências 

que indiciam que o escalão influencia a Gestão das próprias emoções (p=0,006), 

e a Reparação do estado emocional (p=0,023). 

De forma a confirmar se seria o escalão ou a idade que poderia estar a 

influenciar esta relação, optou-se pelo uso da correlação de Spearman para 

correlacionar a idade com a IE. 

 Verificou-se que houve correlações significativas fracas, apesar de 

positivas entre a Idade a Gestão das próprias emoções (rho=0,156; p=0,003) e a 

Reparação do estado emocional (rho=0,118; p=0,024), as mesmas dimensões 

onde se observaram diferenças estatisticamente significativas entre o escalão e a 

IE, o que poderá indiciar que será a idade que influenciará esta relação (Tabela 

29). 
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Tabela 27 – Estudo 3: H3 - Teste de Krusall Wallis Escalão PIEGT16 

PIEGT16 
 

Escalão 
 

N 
 

Média Rank 
 

p 
 

     

Consciência/Sensibilidade  
das próprias emoções 

Iniciados (Sub-15) 66 191,86 

0,518 

Juvenis (Sub-16) 47 170,32 
Juvenis (Sub-17) 23 203,46 

Juniores (Sub-19) 50 182,22 
Seniores 3ª Divisão 43 177,33 

Seniores 2ª Liga 50 178,55 
Seniores 1ª Liga 42 191,46 

Séniores Distrital 16 220,34 
Iniciados Sub 14 28 150,63 

Total 365 
     

Gestão das próprias emoções 

Iniciados (Sub-15) 66 177,70 

0,006 

Juvenis (Sub-16) 47 152,54 
Juvenis (Sub-17) 23 237,63 

Juniores (Sub-19) 50 180,60 
Seniores 3ª Divisão 43 174,80 

Seniores 2ª Liga 50 181,15 
Seniores 1ª Liga 42 217,23 

Séniores Distrital 16 227,00 
Iniciados Sub 14 28 145,43 

Total 365 
     

Consciência/Sensibilização 
para emoções dos outros 

Iniciados (Sub-15) 66 191,95 

0,102 

Juvenis (Sub-16) 47 194,17 
Juvenis (Sub-17) 23 217,61 

Juniores (Sub-19) 50 186,90 
Seniores 3ª Divisão 43 161,43 

Seniores 2ª Liga 50 170,74 
Seniores 1ª Liga 42 170,17 

Séniores Distrital 16 236,34 
Iniciados Sub 14 28 151,55 

Total 365 
     

Gestão das emoções dos outros 

Iniciados (Sub-15) 66 198,60 

0,066 

Juvenis (Sub-16) 47 156,89 
Juvenis (Sub-17) 23 209,93 

Juniores (Sub-19) 50 192,41 
Seniores 3ª Divisão 43 173,62 

Seniores 2ª Liga 50 204,79 
Seniores 1ª Liga 42 178,25 

Séniores Distrital 16 180,94 
Iniciados Sub 14 28 134,93 

Total 365 
Significante ao nível de 0.05. 
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Tabela 28 – Estudo 3: H3 - Teste de Krusall Wallis Escalão TMMS24 

TMMS24 Escalão N Média Rank P 
     

Atenção às emoções 

Iniciados (Sub-15) 65 185,61 

0,660 

Juvenis (Sub-16) 47 186,09 
Juvenis (Sub-17) 23 221,24 

Juniores (Sub-19) 49 171,86 
Seniores 3ª Divisão 42 175,40 

Seniores 2ª Liga 49 184,84 
Seniores 1ª Liga 42 164,80 

Séniores Distrital 16 188,50 
Iniciados Sub 14 28 166,41 

Total 361 
     

Clareza de sentimentos 

Iniciados (Sub-15) 65 170,54 

0,704 

Juvenis (Sub-16) 47 178,41 
Juvenis (Sub-17) 23 209,37 

Juniores (Sub-19) 49 185,35 
Seniores 3ª Divisão 42 164,67 

Seniores 2ª Liga 49 181,55 
Seniores 1ª Liga 42 175,00 

Séniores Distrital 16 188,25 
Iniciados Sub 14 28 207,11 

Total 361 
     

Reparação do estado emocional 

Iniciados (Sub-15) 65 188,05 

0,023 

Juvenis (Sub-16) 47 155,55 
Juvenis (Sub-17) 23 205,43 

Juniores (Sub-19) 49 170,35 
Seniores 3ª Divisão 42 157,18 

Seniores 2ª Liga 49 212,03 
Seniores 1ª Liga 42 199,93 

Séniores Distrital 16 209,13 
Iniciados Sub 14 28 142,89 

Total 361 
Significante ao nível de 0.05. 
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Tabela 29 – Estudo 3: H3 - Teste de Correlação de Spearman Idade e IE PIEGT /TMMS24 

Idade 
 
PIEGT16   

Consciência/Sensibilidade das próprias 
emoções 

Coeficiente Correlação ,079 
Sig. (bicaudal) ,132 

N 365 

Gestão das próprias emoções 
Coeficiente Correlação ,156** 

Sig. (bicaudal) ,003 
N 365 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos 
outros 

Coeficiente Correlação -,006 
Sig. (bicaudal) ,907 

N 365 

Gestão das emoções dos outros 
Coeficiente Correlação ,098 

Sig. (bicaudal) ,061 
N 365 

 
TMMS24 

Atenção às emoções 
Coeficiente Correlação ,018 

Sig. (bicaudal) ,727 
N 361 

Clareza de sentimentos 
Coeficiente Correlação ,007 

Sig. (bicaudal) ,900 
N 361 

Reparação do estado emocional 
Coeficiente Correlação ,118* 

Sig. (bicaudal) ,024 
N 361 

 

 

 

H4 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante durmam ou não a sesta 

 
Para analisar a influência da sesta na IE optou-se pelo uso do Teste U 

Mann Whitney (equivalente não paramétrico do Teste T de Student), de forma a 

analisar variáveis categóricas com duas categorias face a uma variável 

dependente numérica. Verificou-se que os indivíduos que dormem a sesta 

apresentaram médias de rank superiores aos que não dormem em todas as 

dimensões da PIEGT16 assim como nas dimensões da TMMS24. Pela análise 
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dos níveis de significância observou-se a existência de diferenças estatísticas 

entre os dois grupos nas dimensões Consciência/sensibilidade das próprias 

emoções e Gestão das emoções dos outros na PIEGT16, assim como nas 

dimensões Clareza de sentimentos e Reparação do estado emocional na 

TMMS24 (Tabela 30), evidenciando a influência da sesta na 

consciência/sensibilidade das próprias emoções, gestão das emoções dos 

outros, na clareza de sentimentos e na reparação do estado emocional (p<0,05). 

 

 
Tabela 30 – Estudo 3: H4 - Teste de U Mann Whitney Sesta PIEGT16 e TMMS24 

Dorme a sesta? Média Rank p Sim Não 
 
PIEGT16 
Consciência/Sensibilidade das próprias emoções 205,80 175,86 0,021 
Gestão das próprias emoções 197,60 178,43 0,138 
Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros 188,49 181,28 0,577 
Gestão das emoções dos outros 219,00 171,73 0,000 
 
TMMS24 
Atenção às emoções 191,94 177,53 0,261 
Clareza de sentimentos 207,84 172,48 0,006 
Reparação do estado emocional 211,48 171,32 0,002 

Significante ao nível de 0.05. 

 

 

Tendo em conta os resultados obtidos por este teste, optou-se por testar o 

número de horas de sesta para verificar se esta tinha influência sobre a IE. 

Utilizou-se a correlação de Spearman e o Teste Kruskal-Wallis. Através da 

correlação de Spearman (Tabela 31), verificou-se a existência de correlações 

fracas, que em geral indicam que o aumento do número de horas influencia 

negativamente a IE (rho<0) com exceção da gestão das emoções dos outros 

(rho>0). Contudo apenas se verificou correlação significativa entre o número de 

horas e a reparação do estado emocional (p<0,05).  
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Tabela 31 – Estudo 3: H4 - Correlação de Spearman Horas de Sesta PIEGT16 e TMMS24 

 
Horas de Sesta 

 
PIEGT16 

 

Consciência/Sensibilidade das próprias emoções 
Coeficiente Correlação -,172 
Sig. (bicaudal) ,112 
N 87 

Gestão das próprias emoções 
Coeficiente Correlação -,062 
Sig. (bicaudal) ,567 
N 87 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros 
Coeficiente Correlação -,169 
Sig. (bicaudal) ,118 
N 87 

Gestão das emoções dos outros 
Coeficiente Correlação -,073 
Sig. (bicaudal) ,501 
N 87 

 
TMMS24 

Atenção às emoções 
Coeficiente Correlação ,095 
Sig. (bicaudal) ,384 
N 87 

Clareza de sentimentos 
Coeficiente Correlação -,202 
Sig. (bicaudal) ,061 
N 87 

Reparação do estado emocional 
Coeficiente Correlação -,211* 
Sig. (bicaudal) ,050 
N 87 

 

 

 

No caso da aplicação do Teste Kruskal-Wallis, utilizado com o objetivo de 

avaliar qual o número de horas de sesta que mais impacto terá sobre a IE, 

verificou-se que com exceção das dimensões Gestão das próprias emoções 

(média de rank maior nos indivíduos que dormem 2 horas) e na Atenção às 

emoções (média de rank maior nos indivíduos que dormem 3 horas), as médias 

de rank mais elevada encontraram-se nos indivíduos que dormem apenas uma 

hora (Tabela 32). 
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Tabela 32 – Estudo 3: H4 - Teste de KruskallWallis Horas de Sesta PIEGT16 e TMMS24 

 Horas  Sesta N Média Rank p 
 
PIEGT16 

    

Consciência/Sensibilidade das próprias emoções 

1 20 53,10 

0,293 
2 50 41,61 
3 16 39,50 
4 1 53,50 

Total 87 

Gestão das próprias emoções 

1 20 40,73 

0,171 
2 50 48,36 
3 16 36,56 
4 1 10,50 

Total 87 

Consciência/Sensibilização para emoções dos outros 

1 20 55,43 

0,119 
2 50 39,51 
3 16 44,34 
4 1 34,50 

Total 87 

Gestão das emoções dos outros 

1 20 48,70 

0,605 
2 50 42,16 
3 16 45,31 
4 1 21,00 

Total 87 
 
TMMS24 

Atenção às emoções 

1 20 41,98 

0,715 
2 49 42,94 
3 17 48,24 
4 1 64,50 

Total 87 

Clareza de sentimentos 

1 20 55,43 

0,144 
2 49 40,53 
3 17 41,09 
4 1 35,00 

Total 87 

Reparação do estado emocional 

1 20 50,68 

0,238 
2 49 44,68 
3 17 35,56 
4 1 20,50 

Total 87 
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H5 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante tenham ou não contrato profissional. 

 

Para testar a influência do contrato profissional na IE, optou-se pelo uso 

do Teste U Mann Whitney. Verificou-se que os indivíduos com contrato 

profissional apresentam médias de rank mais elevadas na 

Consciência/Sensibilidade das próprias emoções, Gestão das próprias emoções, 

Gestão das emoções dos outros e na Reparação emocional face aos que não têm 

contrato profissional, e média de rank inferiores nas dimensões 

Consciência/sensibilidade para as emoções dos outros, na Atenção às emoções 

e Clareza de sentimentos. Pela análise dos níveis de significância, verificou-se a 

existência de diferenças estatisticamente significativas ao nível da reparação do 

estado emocional (p<0,05), indiciando a influência do contrato profissional na 

IE (Tabela 33). 
 

 

Tabela 33 – Estudo 3: H5 - Teste de U Mann Whitney Contrato Profissional PIEGT16 e 
TMMS24 

Contrato Profissional 
Média Rank 

p 
Sim Não 

PIEGT16 

Consciência/Sensibilidade das próprias emoções 189,19 179,08 0,404 

Gestão das próprias emoções 196,22 176,21 0,098 

Consciência/Sensibilização para as emoções dos outros 170,45 186,70 0,179 

Gestão das emoções dos outros 192,40 177,77 0,227 

TMMS24 

Atenção às emoções 175,37 181,89 0,589 

Clareza de sentimentos 178,30 180,69 0,842 

Reparação do estado emocional 197,64 172,80 0,039 
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H6 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante o período de treino 

 

Relativamente ao período de treino e a sua influência na IE, optou-se 

pelo uso do Teste Kruskal-Wallis.  

Verificou-se a existência de média de rank muito próximas entre os vários 

períodos de treino.  

Quanto à PIEGT16 verificou-se nas dimensões Consciência/sensibilidade 

das próprias Emoções e Gestão das próprias emoções que é o período da manhã 

que apresentou as médias de rank mais elevadas. 

Nas dimensões Gestão das emoções dos outros e Consciência 

/sensibilidade para as emoções dos outros, as médias de rank mais elevadas 

observaram-se nos indivíduos que treinam no período da tarde.  

Ao nível da TMMS24 observou-se médias de rank mais elevadas nos 

indivíduos que treinam durante a noite nas dimensões Atenção às emoções e 

Clareza de sentimentos. 

Na dimensão Reparação do estado emocional esta situação observou-se 

nos indivíduos que treinam no período da manhã.  

Contudo, pela análise dos níveis de significância, não se verificou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas que indiciem a influência 

do período de treino na IE (p>0,05) (Tabela 34). 
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Tabela 34 – Estudo 3: H6 - Teste de KruskallWallis Período de Treino PIEGT16 e TMMS24 

 Período de Treino N Média Rank p 

 

PIEGT16 

Consciência/Sensibilidade das próprias emoções 

Manha (das 9 as 13h) 127 188,15 

0,790 
Tarde (das 14 as 18h) 22 181,82 

Noite (das 19 as 22h) 216 180,09 

Total 365 

Gestão das próprias emoções 

Manha (das 9 as 13h) 127 192,03 

0,133 
Tarde (das 14 as 18h) 22 143,75 

Noite (das 19 as 22h) 216 181,69 

Total 365 

Consciência/Sensibilização para emoções dos 
outros 

Manha (das 9 as 13h) 127 174,23 

0,284 
Tarde (das 14 as 18h) 22 210,70 

Noite (das 19 as 22h) 216 185,33 

Total 365 

Gestão das emoções dos outros 

Manha (das 9 as 13h) 127 194,74 

0,199 
Tarde (das 14 as 18h) 22 195,89 

Noite (das 19 as 22h) 216 174,79 

Total 365 

 

TMMS24 

Atenção às emoções 

Manha (das 9 as 13h) 125 172,58 

0,295 
Tarde (das 14 as 18h) 22 162,39 

Noite (das 19 as 22h) 214 187,83 

Total 361 

Clareza de sentimentos 

Manha (das 9 as 13h) 125 180,06 

0,889 
Tarde (das 14 as 18h) 22 171,61 

Noite (das 19 as 22h) 214 182,52 

Total 361 

Reparação do estado emocional 

Manha (das 9 as 13h) 125 192,30 

0,226 
Tarde (das 14 as 18h) 22 157,07 

Noite (das 19 as 22h) 214 176,86 

Total 361 

Significante ao nível de 0.05. 
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H7 - Existem diferenças nas dimensões da IE dos atletas, 

consoante a equipa 

 

Verificou-se que ao nível da dimensão consciência/sensibilidade das 

próprias emoções e consciência/sensibilização para as emoções dos outros, a 

equipa H apresentou scores médios mais elevados. Nas dimensões gestão das 

próprias emoções e gestão das emoções dos outros observou-se scores médios 

mais elevados na equipa E e H para a primeira dimensão citada, e na equipa E 

na segunda. Em relação aos scores médios mais baixos, na 

consciência/sensibilidade das próprias emoções e gestão das próprias emoções, 

estes verificaram-se na equipa D. Na dimensão consciência/sensibilização para 

as emoções dos outros a equipa B apresentou os scores médios mais baixos, 

enquanto na gestão das emoções dos outros esta observou-se na equipa I. 

Contudo, pela análise dos níveis de significância obtidos pelo uso do 

Teste Kruskal-Wallis (Tabela 35), não se observou a existência de diferenças entre 

as equipas que indiciem que estas influenciem a Inteligência Emocional (p> 

0,05). 
Tabela 35 – Estudo 3: H7 - Perfil por equipas PIEGT16 

Equipas Consciência/ Sensibilidade 
das próprias emoções 

Gestão das próprias 
emoções 

Consciência/ 
Sensibilização  

para emoções dos outros 

Gestão das emoções dos 
outros 

     
A 19,61 21,43 19,74 20,61 
B 19,58 22,34 17,58 20,32 
C 19,85 22,10 20,01 21,38 
D 18,24 21,00 18,00 20,47 
E 27,42 28,00 25,42 27,17 
F 21,38 26,43 20,81 25,81 
G 18,85 21,27 18,59 20,31 
H 24,92 28,00 25,62 26,15 
I 19,12 22,12 18,59 19,71 
     

Sig 0,433 0,433 0,433 0,433 
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 4.3.6. – Personalidade 
 

H8 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos 

atletas, consoante a posição de jogo. 

 

De forma a averiguar a influência da posição de jogo na Personalidade, 

optou-se pelo uso do Teste Kruskall Wallis (equivalente não paramétrico do 

Teste One-Way ANOVA), de forma a analisar variáveis categóricas com mais de 

duas categorias face a uma variável numérica.  

Verificou-se que nos dados obtidos pelas dimensões da IGFP5, ao nível 

da Extroversão, Afabilidade e Aberturas a Novas Experiências, a posição de 

Guarda Redes apresentou uma média de rank mais baixa, observando-se no 

Médio Ala Esquerdo as médias de rank mais elevadas.  

Ao nível da Conscienciosidade observou-se uma média de rank mais 

baixa no Ponta de Lança e mais elevada no Defesa Lateral Direito. 

No Neuroticismo notou-se o oposto nas posições, sendo que nesta 

dimensão deve ter-se em conta que valores indicam um maior nível de 

Neuroticismo e consequentemente menor Estabilidade Emocional (Tabela 36). 

Relativamente à TIPI (Tabela 37), ao nível da Extroversão as médias de 

rank mais baixas são ao nível da posição de Guarda-redes, e as mais elevadas no 

defesas laterais direitos, em consonância com os dados obtidos na IGFP5. 

 No caso da Afabilidade também se observaram médias de rank mais 

baixas nos guarda-redes, contudo as mais elevadas verificaram-se na posição de 

Médio Ofensivo.  

Na dimensão de Caráter Consciencioso foi a posição de Ponta de Lança 

que apresentou as médias de rank mais baixas (tal como observado na IGFP5), 
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enquanto a posição de Médio Ofensivo apresentou as médias de rank mais 

elevadas. 

Quanto à estabilidade emocional (e tendo em atenção que os resultados 

desta são inversos ao neuroticismo da IGFP5), foi o médio Ala Esquerdo que 

apresentou as médias de rank mais baixas, e o Defesa Central Esquerdo as mais 

elevadas.  

Relativamente à Abertura a Novas Experiências, as médias de rank mais 

baixas foram observadas no Guarda Redes, enquanto as médias mais elevadas 

foram observadas no Médio Ala Esquerdo.  

  Pela análise dos níveis de significância, verificou-se a existência de  

diferenças estatisticamente significativas na posição de jogo ao nível das 

dimensões Conscienciosidade (IGFP5) e Abertura a Novas Experiências (IGFP5) 

(p>0,05). 

 Aconselha-se a consulta das tabelas 36 e 37 nas páginas seguintes. 
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Tabela 36 – Estudo 3: H8 - Teste de KruskallWallis Posição de Jogo IGFP5 
 

IGFP5 
 
Posição de Jogo 

 
N 

 
Média Rank 

 
p 

Extroversão 

Guarda Redes 40 158,35 

0,138 

Defesa Central esquerdo 33 185,45 
Defesa Central Direito 31 175,27 
Defesa Lateral Esquerdo 38 167,54 
Defesa Lateral Direito 29 203,79 
Médio Defensivo 49 185,13 
Médio Ofensivo 42 198,17 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 233,45 
Médio Ala / Extremo direito 28 183,14 
Ponta de Lança 45 166,79 
Total 368 

Afabilidade 

Guarda Redes 40 150,13 

0,360 

Defesa Central esquerdo 33 180,29 
Defesa Central Direito 31 191,18 
Defesa Lateral Esquerdo 38 194,51 
Defesa Lateral Direito 29 183,66 
Médio Defensivo 49 178,86 
Médio Ofensivo 42 197,43 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 221,23 
Médio Ala / Extremo direito 28 171,93 
Ponta de Lança 45 180,60 
Total 368 

Conscienciosidade 

Guarda Redes 40 173,59 

0,026 

Defesa Central esquerdo 33 211,00 
Defesa Central Direito 31 189,45 
Defesa Lateral Esquerdo 38 188,07 
Defesa Lateral Direito 29 216,52 
Médio Defensivo 49 195,84 
Médio Ofensivo 42 195,46 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 187,30 
Médio Ala / Extremo direito 28 175,70 
Ponta de Lança 45 128,56 
Total 368 

Neuroticismo 

Guarda Redes 40 181,39 

0,259 

Defesa Central esquerdo 33 160,53 
Defesa Central Direito 31 188,85 
Defesa Lateral Esquerdo 38 170,11 
Defesa Lateral Direito 29 158,93 
Médio Defensivo 49 190,98 
Médio Ofensivo 42 182,56 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 170,83 
Médio Ala / Extremo direito 28 214,98 
Ponta de Lança 45 216,29 
Total 368 

Abertura a Novas Experiências 

Guarda Redes 40 151,84 

0,016 

Defesa Central esquerdo 33 176,77 
Defesa Central Direito 31 182,21 
Defesa Lateral Esquerdo 38 152,33 
Defesa Lateral Direito 29 228,97 
Médio Defensivo 49 164,26 
Médio Ofensivo 42 209,26 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 216,08 
Médio Ala / Extremo direito 28 202,13 
Ponta de Lança 45 184,10 
Total 368 

Significante ao nível de 0.05. 
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Tabela 37 – Estudo 3: H8 - Teste de KruskallWallis Posição de Jogo TIPI 
                           

                                       TIPI 
                                      
                                                       Posição de Jogo 

 
N 

 
Média Rank 

 
P 

Extroversão 

Guarda Redes 40 156,05 

0,333 

Defesa Central esquerdo 33 187,95 
Defesa Central Direito 28 161,66 
Defesa Lateral Esquerdo 36 157,89 
Defesa Lateral Direito 29 205,74 
Médio Defensivo 48 184,69 
Médio Ofensivo 41 195,52 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 204,12 
Médio Ala / Extremo direito 28 164,52 
Ponta de Lança 44 184,88 
Total 360  

Afabilidade 

Guarda Redes 40 152,89 

0,511 

Defesa Central esquerdo 33 197,64 
Defesa Central Direito 28 183,66 
Defesa Lateral Esquerdo 36 182,85 
Defesa Lateral Direito 29 152,52 
Médio Defensivo 48 185,00 
Médio Ofensivo 41 201,22 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 189,98 
Médio Ala / Extremo direito 28 183,64 
Ponta de Lança 44 173,93 
Total 360  

De Caráter Consciencioso 

Guarda Redes 40 165,56 

0,335 

Defesa Central esquerdo 33 197,91 
Defesa Central Direito 28 176,00 
Defesa Lateral Esquerdo 36 184,58 
Defesa Lateral Direito 29 196,26 
Médio Defensivo 48 179,05 
Médio Ofensivo 41 208,56 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 187,55 
Médio Ala / Extremo direito 28 164,57 
Ponta de Lança 44 150,44 
Total 360  

Estabilidade Emocional 

Guarda Redes 40 172,28 

0,356 

Defesa Central esquerdo 33 213,15 
Defesa Central Direito 28 164,82 
Defesa Lateral Esquerdo 36 180,32 
Defesa Lateral Direito 29 181,98 
Médio Defensivo 48 201,90 
Médio Ofensivo 41 172,76 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 191,83 
Médio Ala / Extremo direito 28 152,21 
Ponta de Lança 44 166,01 
Total 360  

Abertura a Novas Experiências 

Guarda Redes 40 155,13 

0,207 

Defesa Central esquerdo 33 173,91 
Defesa Central Direito 28 166,86 
Defesa Lateral Esquerdo 36 158,36 
Defesa Lateral Direito 29 196,74 
Médio Defensivo 48 186,25 
Médio Ofensivo 41 196,30 
Médio Ala / Extremo Esquerdo 33 221,73 
Médio Ala / Extremo direito 28 169,82 
Ponta de Lança 44 179,48 
Total 360  

Significante ao nível de 0.05. 
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H9 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos 

atletas, consoante o escalão competitivo. 

 

De forma a perceber se o escalão tem influência na Personalidade, optou-

se pelo uso do Teste Kruskal-Wallis (equivalente não paramétrico do Teste One-

Way ANOVA), de forma a analisar variáveis categóricas com mais de duas 

categorias face a uma variável numérica. 

 Verificou-se que ao nível da IGFP5, na dimensão Extroversão a média de 

rank mais baixa obteve-se nos indivíduos pertencentes ao escalão de Seniores da 

3ª Divisão, e a média de rank mais elevada observou-se no escalão de Seniores 

Distrital.  

Na dimensão Afabilidade observou-se uma média de rank superior 

Seniores 2ª Liga, seguida de perto pelos Seniores da Distrital, enquanto a média 

de rank mais baixa encontrou-se nos indivíduos do escalão Juvenis (Sub-16).  

Ao nível da Conscienciosidade são os Iniciados (Sub-14) que 

apresentaram as médias de rank mais baixas, ao passo que os Seniores 1ª Liga 

apresentaram as médias de rank mais elevadas.  

Ao nível do Neuroticismo, as médias de rank mais baixas observaram-se 

nos Seniores Distrital e as mais elevadas nos Juvenis Sub-16.  

Na dimensão Abertura a Novas Experiências a média de rank mais 

elevada observou-se nos Seniores Distrital, e a mais baixa nos Seniores 1ª Liga 

(Tabela 38). 

Relativamente à TIPI (Tabela 39) observou-se ao nível da Extroversão 

uma média de rank mais elevada nos Seniores Distrital, e menor nos Seniores 3ª 

Divisão, enquanto que na dimensão Afabilidade a média de rank mais elevada 

verificou-se nos Seniores 1ª Liga e a mais baixa nos Iniciados Sub-15.  



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      210 
 

  

No caso da dimensão De Caráter Consciencioso a média de rank mais 

elevada observou-se nos Seniores 1ª Liga e a mais baixa nos Iniciados Sub-14.  

Na dimensão Estabilidade Emocional, os Seniores 3ª Divisão 

apresentaram as médias de rank mais elevadas, e os Iniciados Sub-15 as mais 

baixas.  

Na Abertura a Novas Experiências observou-se médias de rank mais 

baixas nos Iniciados Sub-15, e as mais elevadas nos Juvenis Sub-17. 

Pela análise dos níveis de significância obtidos constatou-se a existência 

de evidências que indiciam que o escalão influencia a Afabilidade (TIPI), 

Conscienciosidade (IGFP5) e equivalente De Caráter Consciencioso (TIPI), a 

Estabilidade Emocional (TIPI), e a Abertura a Novas Experiências (TIPI) 

(p<0,05). 

De forma a confirmar se seria o escalão ou a idade a influenciar esta 

relação, optou-se pelo uso da correlação de Spearman para correlacionar a 

idade com a Personalidade.  

Verificou-se a existência de fracas correlações, apesar de significativas e 

positivas entre a idade e as mesmas dimensões onde se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o escalão e a Personalidade, o que poderá 

indiciar que será a idade que influenciará esta relação (Tabela 40). 
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Tabela 38 – Estudo 3: H9 - Teste de KruskallWallis Escalão IGFP5 

 
IGFP5 

 
Escalão 

 
N 

 
Média Rank 

 
p 

Extroversão 

Iniciados (Sub-15) 66 212,42 

0,060 

Juvenis (Sub-16) 47 189,86 
Juvenis (Sub-17) 23 192,13 
Juniores (Sub-19) 51 186,66 
Seniores 3ª Divisão 43 148,23 
Seniores 2ª Liga 51 190,68 
Seniores 1ª Liga 43 155,05 
Séniores Distrital 16 213,81 
Iniciados Sub 14 28 172,41 
Total 368 

Afabilidade 

Iniciados (Sub-15) 66 194,08 

0,101 

Juvenis (Sub-16) 47 154,27 
Juvenis (Sub-17) 23 207,52 
Juniores (Sub-19) 51 156,90 
Seniores 3ª Divisão 43 178,21 
Seniores 2ª Liga 51 208,33 
Seniores 1ª Liga 43 198,19 
Séniores Distrital 16 208,28 
Iniciados Sub 14 28 175,66 
Total 368 

Conscienciosidade 

Iniciados (Sub-15) 66 152,92 

0,000 

Juvenis (Sub-16) 47 165,60 
Juvenis (Sub-17) 23 200,91 
Juniores (Sub-19) 51 181,85 
Seniores 3ª Divisão 43 215,40 
Seniores 2ª Liga 51 197,55 
Seniores 1ª Liga 43 238,31 
Séniores Distrital 16 152,44 
Iniciados Sub 14 28 146,46 
Total 368 

Neuroticismo 

Iniciados (Sub-15) 66 181,80 

0,547 

Juvenis (Sub-16) 47 209,65 
Juvenis (Sub-17) 23 159,07 
Juniores (Sub-19) 51 194,24 
Seniores 3ª Divisão 43 187,52 
Seniores 2ª Liga 51 176,73 
Seniores 1ª Liga 43 172,91 
Séniores Distrital 16 154,25 
Iniciados Sub 14 28 196,41 
Total 368 

Abertura a Novas Experiências 

Iniciados (Sub-15) 66 196,12 

0,299 

Juvenis (Sub-16) 47 187,98 
Juvenis (Sub-17) 23 207,61 
Juniores (Sub-19) 51 174,73 
Seniores 3ª Divisão 43 165,40 
Seniores 2ª Liga 51 186,96 
Seniores 1ª Liga 43 163,66 
Séniores Distrital 16 237,16 
Iniciados Sub 14 28 176,86 
Total 368 

Significante ao nível de 0.05. 
 

 

 



Personalidad y Inteligencia Emocional en el Deportista de Fútbol: Validación de dos Instrumentos 
 

 

      212 
 

  

Tabela 39 – Estudo 3: H9 - Teste de KruskallWallis Escalão TIPI 

TIPI Escalão N Média Rank P 

Extroversão 

Iniciados (Sub-15) 65 192,29 

0,614 

Juvenis (Sub-16) 47 176,17 
Juvenis (Sub-17) 23 163,28 
Juniores (Sub-19) 49 190,93 
Seniores 3ª Divisão 42 153,87 
Seniores 2ª Liga 48 175,88 
Seniores 1ª Liga 42 192,14 
Séniores Distrital 16 202,25 
Iniciados Sub 14 28 174,27 
Total 360 

Afabilidade 

Iniciados (Sub-15) 65 166,65 

0,007 

Juvenis (Sub-16) 47 167,18 
Juvenis (Sub-17) 23 212,43 
Juniores (Sub-19) 49 178,48 
Seniores 3ª Divisão 42 175,38 
Seniores 2ª Liga 48 201,96 
Seniores 1ª Liga 42 222,60 
Séniores Distrital 16 168,03 
Iniciados Sub 14 28 127,20 
Total 360 
Iniciados (Sub-15) 65 158,49 

De Caráter Consciencioso 

Juvenis (Sub-16) 47 162,69 

0,004 

Juvenis (Sub-17) 23 174,96 
Juniores (Sub-19) 49 186,98 
Seniores 3ª Divisão 42 192,64 
Seniores 2ª Liga 48 200,02 
Seniores 1ª Liga 42 231,93 
Séniores Distrital 16 155,75 
Iniciados Sub 14 28 140,02 
Total 360 
Iniciados (Sub-15) 65 148,69 

Estabilidade Emocional 

Juvenis (Sub-16) 47 157,86 

0,026 

Juvenis (Sub-17) 23 181,41 
Juniores (Sub-19) 49 176,30 
Seniores 3ª Divisão 42 214,54 
Seniores 2ª Liga 48 187,31 
Seniores 1ª Liga 42 211,81 
Séniores Distrital 16 190,84 
Iniciados Sub 14 28 183,34 
Total 360 
Iniciados (Sub-15) 65 179,55 

Abertura a Novas Experiências 

Juvenis (Sub-16) 47 185,76 

0,005 

Juvenis (Sub-17) 23 216,41 
Juniores (Sub-19) 49 176,47 
Seniores 3ª Divisão 42 174,81 
Seniores 2ª Liga 48 184,90 
Seniores 1ª Liga 42 207,38 
Séniores Distrital 16 194,59 
Iniciados Sub 14 28 104,07 
Total 360 
Total 360 
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Tabela 40 – Estudo 3: H9 - Teste de Correlação de Spearman Posição de Jogo IGFP5 e TIPI 

                                                                                    
Idade 

 
IGFP5 

Extroversão 
Coeficiente Correlação -,063 
Sig. (bicaudal) ,227 
N 368 

Afabilidade 
Coeficiente Correlação ,114* 
Sig. (bicaudal) ,028 
N 368 

Conscienciosidade 
Coeficiente Correlação ,272** 
Sig. (bicaudal) ,000 
N 368 

Neuroticismo 
Coeficiente Correlação -,069 
Sig. (bicaudal) ,186 
N 368 

Abertura a Novas Experiências 
Coeficiente Correlação -,051 
Sig. (bicaudal) ,330 
N 368 

 
TIPI 

Extroversão 
Coeficiente Correlação ,003 
Sig. (bicaudal) ,948 
N 360 

Afabilidade 
Coeficiente Correlação ,172** 
Sig. (bicaudal) ,001 
N 360 

De Caráter Consciencioso 
Coeficiente Correlação ,230** 
Sig. (bicaudal) ,000 
N 360 

Estabilidade Emocional 
Coeficiente Correlação ,185** 
Sig. (bicaudal) ,000 
N 360 

Abertura a Novas Experiências 
Coeficiente Correlação ,135* 
Sig. (bicaudal) ,011 
N 360 
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H10 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos 

atletas, consoante o mês de nascimento. 

 

Relativamente à influência do mês de nascimento na Personalidade, 

optou-se pelo uso do Teste Kruskal Wallis (equivalente não paramétrico do Teste 

One-Way ANOVA), de forma a analisar variáveis categóricas com mais de duas 

categorias face a uma variável numérica.  

Ao nível das dimensões da IGFP5, na dimensão Extroversão a média de 

rank mais baixa observou-se no mês de Dezembro, e a mais elevada no mês de 

Junho. 

Na dimensão Afabilidade as médias de rank mais elevadas observaram-

se nos meses de Fevereiro, Abril e Julho e a mais baixa no mês de Dezembro 

(Tabela 41).  

Na dimensão Conscienciosidade, o mês de Dezembro apresentou uma 

média de rank mais baixa, observando-se no mês de Abril a mais elevada. 

 Ao nível da dimensão Neuroticismo observou-se uma média de rank 

mais elevada no mês de Dezembro, e a mais baixa no mês de Maio. 

No que diz respeito à dimensão Abertura a Novas Experiências a média 

de rank mais baixa verificou-se no mês de Maio, e a mais elevada no mês de 

Março. 

Ao nível das dimensões da TIPI, (Tabela 42) na dimensão Extroversão a 

média de rank mais baixa observou-se no mês de Dezembro, e a mais elevada 

no mês de Junho (idêntico ao observado pela IGFP). 

Na dimensão Afabilidade a média de rank mais elevada verificou-se no 

mês de Novembro, e a mais baixa no mês de Dezembro.  
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Na dimensão De Caráter Consciencioso, o mês de Outubro apresentou a 

média de rank mais baixa, observando-se no mês de Novembro as mais 

elevadas.  

Ao nível da dimensão Estabilidade Emocional observou-se uma média 

de rank mais elevada no mês de Abril, e a mais baixa no mês de Março. 

Na dimensão Abertura a Novas Experiências a média de rank mais baixa 

verificou-se no mês de Dezembro, e a mais elevada no mês de Junho. 

Contudo, pela análise dos níveis de significância, não se observou 

diferenças estatisticamente significativas que indiciem a influência do mês de 

nascimento na Personalidade. 

As tabelas 41 e 42 poderão ser consultadas nas páginas seguintes. 
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Tabela 41 – Estudo 3: H10 - Teste de KruskallWallis Mês de Nascimento IGFP5 
IGFP5 

 
Mês de Nascimento N Média Rank p 

Extroversão 

Janeiro 52 192,58 

0,777 

Fevereiro 40 161,24 
Março 35 178,96 
Abril 27 186,15 
Maio 30 188,33 
Junho 25 212,70 
Julho 31 185,15 
Agosto 27 179,87 
Setembro 30 176,50 
Outubro 34 194,04 
Novembro 21 205,24 
Dezembro 16 148,56 
Total 368 

Afabilidade 

Janeiro 52 189,05 

0,512 

Fevereiro 40 201,40 
Março 35 187,46 
Abril 27 201,37 
Maio 30 198,37 
Junho 25 168,64 
Julho 31 201,11 
Agosto 27 167,59 
Setembro 30 177,80 
Outubro 34 167,21 
Novembro 21 192,26 
Dezembro 16 126,78 
Total 368 

Conscienciosidade 

Janeiro 52 191,96 

0,405 

Fevereiro 40 172,71 
Março 35 158,91 
Abril 27 218,96 
Maio 30 195,77 
Junho 25 204,36 
Julho 31 183,15 
Agosto 27 185,67 
Setembro 30 172,32 
Outubro 34 179,75 
Novembro 21 208,29 
Dezembro 16 137,75 
Total 368 

Neuroticismo 

Janeiro 52 176,96 

0,262 

Fevereiro 40 196,58 
Março 35 211,27 
Abril 27 171,07 
Maio 30 179,27 
Junho 25 162,18 
Julho 31 163,29 
Agosto 27 195,46 
Setembro 30 197,20 
Outubro 34 175,68 
Novembro 21 154,81 
Dezembro 16 244,09 
Total 368 

Abertura a Novas Experiências 

Janeiro 52 198,63 

0,461 

Fevereiro 40 199,33 
Março 35 210,77 
Abril 27 189,63 
Maio 30 154,98 
Junho 25 198,68 
Julho 31 157,79 
Agosto 27 185,85 
Setembro 30 188,08 
Outubro 34 175,60 
Novembro 21 164,64 
Dezembro 16 156,31 
Total 368 
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Tabela 42 – Estudo 3: H10 - Teste de KruskallWallis Mês de Nascimento TIPI 

TIPI 
 

Mês de Nascimento N Média Rank p 

Extroversão 

Janeiro 51 187,30 

0,195 

Fevereiro 40 158,86 
Março 34 185,12 
Abril 27 172,07 
Maio 30 192,45 
Junho 23 239,41 
Julho 31 172,69 
Agosto 27 171,46 
Setembro 29 199,71 
Outubro 33 167,92 
Novembro 19 175,24 
Dezembro 16 137,97 
Total 360  

Afabilidade 

Janeiro 51 181,33 

0,587 

Fevereiro 40 189,43 
Março 34 179,59 
Abril 27 185,91 
Maio 30 200,20 
Junho 23 181,76 
Julho 31 188,48 
Agosto 27 167,24 
Setembro 29 139,16 
Outubro 33 178,24 
Novembro 19 212,29 
Dezembro 16 158,34 
Total 360  

De Caráter Consciencioso 

Janeiro 51 171,73 

0,937 

Fevereiro 40 171,48 
Março 34 188,19 
Abril 27 189,96 
Maio 30 180,47 
Junho 23 196,35 
Julho 31 170,11 
Agosto 27 176,83 
Setembro 29 176,83 
Outubro 33 166,83 
Novembro 19 210,08 
Dezembro 16 202,03 
Total 360  

Estabilidade Emocional 

Janeiro 51 195,25 

0,770 

Fevereiro 40 181,04 
Março 34 154,97 
Abril 27 207,19 
Maio 30 175,77 
Junho 23 189,07 
Julho 31 164,69 
Agosto 27 172,11 
Setembro 29 171,33 
Outubro 33 195,39 
Novembro 19 167,24 
Dezembro 16 184,34 
Total 360  

Abertura a Novas Experiências 

Janeiro 51 189,28 

0,651 

Fevereiro 40 174,66 
Março 34 183,94 
Abril 27 188,87 
Maio 30 187,92 
Junho 23 210,89 
Julho 31 175,03 
Agosto 27 174,78 
Setembro 29 150,78 
Outubro 33 175,62 
Novembro 19 204,97 
Dezembro 16 143,19 
Total 360  
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H11 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos 

atletas, consoante durmam ou não a Sesta. 

 

Para analisar a influência da sesta na Personalidade optou-se pelo uso do 

Teste U Mann Whitney (equivalente não paramétrico do Teste T de Student), de 

forma a analisar variáveis categóricas com duas categorias face a uma variável 

dependente numérica.  

Verificou-se que os indivíduos que dormem a sesta apresentam médias 

de rank superiores aos que não dormem em todas as dimensões da IGFP5 (com 

a exceção do Neuroticismo) assim como nas dimensões da TIPI.  

Pela análise dos níveis de significância observou-se a existência de 

diferenças estatísticas entre os dois grupos nas dimensões Conscienciosidade da 

IGFP5, e em todas as dimensões da TIPI, com exceção da dimensão Afabilidade.  

Desta forma, existem evidências que apontam para a influência da sesta 

na conscienciosidade, e nas dimensões da TIPI (com exceção da Afabilidade) 

(p<0,05) (Tabela 43). 

Tendo em conta os resultados obtidos por este teste, optou-se por testar o 

número de horas de sesta para verificar se esta terá influência sobre a 

Personalidade. Utilizou-se a correlação de Spearman e o Teste Kruskal-Wallis.  

Ao nível da correlação de Spearman (Tabela 44), verificou-se a existência 

de correlações fracas, que em geral indicam que o aumento do número de horas 

influencia negativamente a Personalidade (rho<0).  

Contudo apenas se verificou correlação significativa entre o número de 

horas e a extroversão (TIPI) e a Estabilidade Emocional (IGFP5) (p<0,05).  

No caso da aplicação do Teste Kruskal Wallis (Tabelas 45 e 46), utilizado 

com o objetivo de avaliar qual o número de horas de sesta que mais impacto 
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teria sobre a Personalidade, verificou-se que nas dimensões afabilidade (IGFP5), 

Extroversão, Afabilidade e De Carácter Consciencioso (TIPI) a média de rank é 

maior nos indivíduos que dormem 2 horas, enquanto no Neuroticismo (IGFP5) 

a média de rank mais elevada encontrou-se nos indivíduos que dormem 4 

horas.  

Nas restantes dimensões as médias de rank mais elevada encontrou-se 

nos indivíduos que dormem apenas uma hora, e observou-se inclusive relações 

estatisticamente significativas entre o número de horas e a extroversão (IGFP5) 

e ainda entre o número de horas e o Neuroticismo (IGFP5) (p<0,05). 

 

 
Tabela 43 – Estudo 3: H11 - Teste de KruskallWallis Sesta IGFP5 e TIPI 

Dorme a sesta? 
Média Rank 

p 
Sim Não 

 
IGFP5 
Extroversão 192,50 181,99 0,417 
Afabilidade 195,19 181,14 0,278 
De Caráter Consciencioso 214,61 175,04 0,002 
Estabilidade Emocional 180,49 185,76 0,685 
Abertura a Novas Experiências 194,55 181,34 0,308 

 
TIPI 
Extroversão 203,02 173,32 0,020 
Afabilidade 186,30 178,65 0,546 
De Caráter Consciencioso 209,98 171,10 0,002 
Estabilidade Emocional 204,34 172,90 0,013 
Abertura a Novas Experiências 212,04 170,45 0,001 

Significante ao nível de 0.05. 
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Tabela 44 – Estudo 3: H11 - Teste de Correlação de Spearman Sesta IGFP5 e TIPI 

                               
Horas de Sesta 

 
 
IGFP5 

 

Extroversão 
Coeficiente Correlação -,251* 
Sig. (bicaudal) ,018 
N 88 

Afabilidade 
Coeficiente Correlação -,154 
Sig. (bicaudal) ,152 
N 88 

Conscienciosidade 
Coeficiente Correlação -,140 
Sig. (bicaudal) ,192 
N 88 

Neuroticismo 
Coeficiente Correlação ,182 
Sig. (bicaudal) ,089 
N 88 

Abertura a Novas Experiências 
Coeficiente Correlação -,080 
Sig. (bicaudal) ,459 
N 88 

 
TIPI 

 

Extroversão 
Coeficiente Correlação -,091 
Sig. (bicaudal) ,403 
N 87 

Afabilidade 
Coeficiente Correlação -,090 
Sig. (bicaudal) ,405 
N 87 

De Caráter Consciencioso 
Coeficiente Correlação -,047 
Sig. (bicaudal) ,665 
N 87 

Estabilidade Emocional 
Coeficiente Correlação -,236* 
Sig. (bicaudal) ,028 
N 87 

Abertura a Novas Experiências 
Coeficiente Correlação -,040 
Sig. (bicaudal) ,713 
N 87 
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Tabela 45 – Estudo 3: H11 - Teste de KruskallWallis Horas de Sesta IGFP5  

 
IGFP5 

 
Horas de Sesta 

 
N 

 
Média Rank 

 
p 

     

Extroversão 

1 20 49,60 

0,049 

2 50 47,84 

3 17 29,53 

4 1 30,00 

Total 88 
     

Afabilidade 

1 20 44,40 

0,065 

2 50 49,00 

3 17 33,82 

4 1 3,00 

Total 88 
     
     

Conscienciosidade 

1 20 46,85 

0,313 
2 50 46,64 
3 17 37,41 
4 1 11,00 

Total 88 
     

Neuroticismo 

1 20 44,70 

0,031 
2 50 38,94 
3 17 59,47 
4 1 64,00 

Total 88 
     

Abertura a Novas Experiências 

1 20 49,25 

0,774 
2 50 43,08 
3 17 42,50 

4 1 54,50 
Total 88 

Significante ao nível de 0.05. 
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Tabela 46 – Estudo 3: H11 - Teste de KruskallWallis Horas de Sesta TIPI 

 
TIPI 

 
Horas de Sesta 

 
N 

 
Média Rank 

 
p 

     

Extroversão 

1 20 44,40 

0,617 
2 49 46,35 
3 17 37,32 
4 1 34,50 

Total 87 
     
     

Afabilidade 

1 20 42,53 

0,088 
2 49 48,10 
3 17 32,21 

4 1 73,00 
Total 87 

     
     

De Caráter Consciencioso 

1 20 40,65 

0,314 

2 49 48,19 

3 17 35,94 
4 1 42,50 

Total 87 
     

Estabilidade Emocional 

1 20 47,93 

0,054 
2 49 47,72 
3 17 29,79 
4 1 24,50 

Total 87 
     

Abertura a Novas Experiências 

1 20 45,55 

0,638 

2 49 44,06 

3 17 40,35 

4 1 72,00 

Total 87 
Significante ao nível de 0.05. 
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H12 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos 

atletas, consoante tenham ou não contrato profissional. 

Para testar a influência do contrato profissional na Personalidade, optou-

se pelo uso do Teste U Mann Whitney. 

Verificou-se que os indivíduos com contrato profissional apresentavam 

médias de rank mais baixas nas dimensões Extroversão, Neuroticismo e 

Abertura a Novas Experiências (IGFP5), enquanto que nas restantes dimensões 

se observaram médias de rank mais elevadas nos que possuem contrato 

profissional.  

Quanto à TIPI as médias de rank mais baixas foram encontradas em todas 

as dimensões da TIPI dos indivíduos nque não possuem contrato profissional. 

Pela análise dos níveis de significância, com exceção das dimensões da 

IGFP5 Extroversão, Neuroticismo e Abertura a Novas Experiências, e a 

dimensão da TIPI Extroversão e Abertura a Novas Experiências, constatou-se a 

existência de diferenças estatisticamente significativas indiciando a influência 

do contrato profissional na Personalidade (p<0,05) (Tabela 47). 

 

 
Tabela 47 – Estudo 3: H12 - Teste de U Mann Whitney Contrato Profissional IGFP5 e TIPI 

Contrato Profissional 
Média Rank 

p 
Sim Não 

IGFP5 
Extroversão 170,37 188,92 0,126 
Afabilidade 201,58 176,03 0,035 
Conscienciosidade 215,81 170,15 0,000 
Neuroticismo 178,26 185,67 0,541 
Abertura a Novas Experiências 177,15 186,12 0,459 
TIPI 
Extroversão 182,36 178,35 0,738 
Afabilidade 202,00 170,41 0,008 
De Caráter Consciencioso 216,82 164,43 0,000 
Estabilidade Emocional 198,86 171,68 0,023 
Abertura a Novas Experiências 193,51 173,84 0,100 
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H13 - Existem diferenças nos fatores da Personalidade dos 

atletas, consoante o período de treino 

 

Relativamente ao período de treino e a sua influência na Personalidade, 

optou-se pelo uso do Teste Kruskal Wallis.  

Verificou-se que ao nível da IGFP5, nas dimensões extroversão, 

Neuroticismo e Abertura a Novas Experiências, os indivíduos que treinam de 

tarde apresentavam as médias de rank mais elevadas, enquanto nas restantes 

dimensões os indivíduos que treinam de manhã apresentavam médias de rank 

mais elevadas.   

Ao nível da TIPI observou-se médias de rank mais elevadas nos 

indivíduos que treinam no período da tarde nas dimensões Extroversão e 

Afabilidade, e médias de rank mais elevadas no período da manhã nas restantes 

dimensões (Tabela 48).  

Pela análise dos níveis de significância, observou-se a existência de 

diferenças estatisticamente significativas nas dimensões Conscienciosidade 

(IGFP5) e De Carácter Consciencioso (TIPI) que indiciam a influência do 

período de treino nestas dimensões da Personalidade (p<0,05). 
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Tabela 48 – Estudo 3: H13 - Teste de KruskallWallis Período de Treino IGFP5 e TIPI 

 
 

 
Período de Treino 

 
N 

 
Média Rank 

 
p 

 
IGFP5 

Extroversão 

Manha (das 9 as 13h) 129 175,30 

0,344 Tarde (das 14 as 18h) 22 206,70 
Noite (das 19 as 22h) 217 187,72 
Total 368 

Afabilidade 

Manha (das 9 as 13h) 129 193,40 

0,435 Tarde (das 14 as 18h) 22 190,77 
Noite (das 19 as 22h) 217 178,57 
Total 368 

Conscienciosidade 

Manha (das 9 as 13h) 129 209,65 

0,002 Tarde (das 14 as 18h) 22 147,14 
Noite (das 19 as 22h) 217 173,34 
Total 368 

Neuroticismo 

Manha (das 9 as 13h) 129 181,71 

0,446 Tarde (das 14 as 18h) 22 212,23 
Noite (das 19 as 22h) 217 183,35 
Total 368 

Abertura a Novas Experiências 

Manha (das 9 as 13h) 129 178,07 

0,328 
Tarde (das 14 as 18h) 22 214,36 
Noite (das 19 as 22h) 217 185,29 
Total 368 

 
TIPI 

Extroversão 

Manha (das 9 as 13h) 124 185,18 

0,445 Tarde (das 14 as 18h) 22 201,34 
Noite (das 19 as 22h) 214 175,65 
Total 360 

Afabilidade 

Manha (das 9 as 13h) 124 195,45 

0,063 Tarde (das 14 as 18h) 22 198,59 
Noite (das 19 as 22h) 214 169,98 
Total 360 

De Caráter Consciencioso 

Manha (das 9 as 13h) 124 207,95 

0,001 
Tarde (das 14 as 18h) 22 139,41 
Noite (das 19 as 22h) 214 168,82 
Total 360 
Manha (das 9 as 13h) 124 190,35 

Estabilidade Emocional 

Tarde (das 14 as 18h) 22 147,43 

0,172 Noite (das 19 as 22h) 214 178,19 
Total 360 
Manha (das 9 as 13h) 124 190,90 

Abertura a Novas Experiências 

Tarde (das 14 as 18h) 22 161,70 

0,312 
Noite (das 19 as 22h) 214 176,41 
Total 360 
Total 87 

Significante ao nível de 0.05. 
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No seguimento da apresentação dos resultados, procede-se de seguida à 

discussão dos mesmos, com o objetivo de os sistematizar e interpretar as 

principais contribuições desta dissertação à luz da fundamentação teórica e 

metodologia do estudo, analisando se os objetivos propostos foram alcançados.  

  Em primeiro lugar, discutem-se as questões levantadas pelo Estudo 1 e 2 

procurando refletir-se sobre a validação, adequabilidade e características 

psicométricas do Inventário dos Grandes Fatores de Personalidade (IGFP5) e 

do questionário Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho 

(PIEGT16) para a População Portuguesa.  

Em seguida, serão analisados os resultados obtidos no Estudo 3, que 

pretendeu determinar, compreender e verificar a existência de diferenças nos 

fatores da Personalidade e nas dimensões da IE em atletas de futebol. 

Por último, serão analisadas as vantagens e limitações de ambos os 

estudos, bem como direções futuras para a investigação no domínio da 

avaliação. 

 

 

5.1. - Estudo 1  
 

O Estudo 1 teve como objetivo central a tradução, adaptação e validação 

dos instrumentos de avaliação da personalidade BFI (Big Five Inventory) de 

John, Donahue e Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999, agora 

denominado IGFP5 (Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade), 

e do WEIP-S (Workgroup Emotional Intelligence) de Jordan e Lawrence (2009) 

agora denominado PIEGT16 (Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de 

Trabalho) para a População Portuguesa. 
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No desenvolvimento da versão portuguesa de ambos os instrumentos 

foram seguidos todos os procedimentos metodológicos relativos à tradução e 

retradução (translate e backtranslate) dos dois instrumentos (BFI e WEIP-S) da 

sua língua original inglesa para o português (IGFP5 e PIEGT16), recorrendo a 

ajuda de profissionais bilingues, e aplicação das medidas numa amostra de 150 

atletas masculinos de futebol (cinco vezes mais do que recomenda a literatura) a 

que se chamou de teste, e num segundo momento, quatro semanas após a 

primeira aplicação, foi aplicado novamente o teste a que se chamou teste de 

repetibilidade ou teste-reteste. 

 Na generalidade os indivíduos consideraram que os instrumentos 

apresentavam uma linguagem acessível e um formato claro, não revelando 

dificuldades ou ambiguidades na compreensão, quer a nível das instruções 

quer a nível do conteúdo do item do questionário, considerando o instrumento 

adequado. De acordo com a metodologia descrita não foram efetuadas 

alterações, obtendo-se assim a validação semântica e de conteúdo da versão 

portuguesa, revelando um elevado nível de consenso na versão final 

Portuguesa do IGFP5 e do PIEGT16.  

A avaliação da confiabilidade e da estabilidade temporal foi testada 

através da análise do coeficiente de confiabilidade Alpha (a) de Cronbach (nome 

do procedimento estatístico usado nas escalas com itens de tipo Likert e usado 

em função das respostas aos itens se distribuírem por uma escala ordinal) com 

intervalo de quatro semanas junto dos 150 participantes. Para este tipo de 

estudo e de acordo com Pestana e Gageiro (2008), é esperado um coeficiente de 

confiabilidade maior ou igual a 0,7, e sendo que valores acima de 0.7 são 

aceitáveis e superiores a 0.9 excelentes. 

Observou-se a confiabilidade teste-reteste, e após a observação dos 

coeficientes de repetibilidade constatou-se que tanto no IGFP5 como no 
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PIEGT16 a correlação é elevada, associada a valores semelhantes das médias 

das dimensões do reteste, e os alphas de Chronbach aproximados (α = 0,736 e α = 

0,722) para o IGFP5 e (α = 0,835 e α = 0,828) para o PIEGT16, o que indicou uma 

boa confiabilidade teste-reteste, considerando-se assim que ambos os 

instrumentos apresentam boa confiabilidade na sua versão portuguesa.  

Assim, quanto à precisão dos instrumentos, parâmetro este relacionado 

ao poder do teste de medir com o mínimo de erro possível, o mesmo mostrou-

se adequado, apresentando bons índices de consistência interna, que segundo 

Pasquali (2003) os índices encontrados possibilitam inferir que o instrumento 

pode ser utilizado tanto para fins de pesquisa quanto para critérios de 

diagnóstico, já que ambos alcançaram um alpha (α) acima de 0, 70. 

Estes resultados demonstram que os traços de personalidade e a IE 

não são variáveis psicológicas que se modificam no momento de avaliação 

ou que são alteráveis consoante o estímulo ativador, mas que são 

competências que o sujeito possui e implementa ao longo de todo o 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, também permite garantir que estes 

instrumentos não avaliam o estado de humor ou a emoção mais ativada 

no momento mas sim uma capacidade emocional intrínseca ao indivíduo.  

Nesta conformidade, estes resultados demonstram que as respostas 

que os indivíduos relatam, são reflexo direto da resposta emocional que 

desenvolveram em situações ativadoras e não são influenciadas pelo 

processo de avaliação.  
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5.2. - Estudo 2 

 

5.2.1. - O Estudo 2.1. tinha como objetivo central a avaliação das 

propriedades psicométricas (confiabilidade e análise fatorial exploratória) e 

validade critério concorrente da versão portuguesa do Big Five Inventory (BFI) 

de Jonh, Donahue e Kentle (1991) adaptado por Jonh e Srivastava (1999), numa 

amostra de 369 atletas masculinos da modalidade de futebol, cuja designação 

passou a ser Inventário dos Grandes Fatores da Personalidade (IGFP5). 

 

Procedeu-se à análise da confiabilidade dos 44 itens do instrumento 

IGFP5, a fim de perceber se os itens estavam a medir o constructo, e apesar de 

ter-se verificado valores baixos nos fatores Extroversão, Afabilidade, 

Conscienciosidade, neuroticismo e Abertura a novas experiências, obteve-se 

uma consistência interna moderada (α = 0,780) (importante indicador estatístico 

da fidedignidade de um instrumento psicométrico), no total da escala, não se 

observando grande variabilidade com a eliminação dos itens.  

Estes valores são superiores aos valores encontrados pelo 

desenvolvimento da versão portuguesa apresentados no estudo 1 (α = 0,73) no 

teste e (α = 0,72) no reteste, e assemelham-se aos encontrados na versão francesa 

(α = 0,79), e também aos encontrados pela versão italiana em 3 estudos (α = 

0,77) (α = 0,78) (α = 0,81) e por um estudo realizado em 56 nações (α = 0,77). 

Tomando por critério os valores propostos por Pestana e Gageiro (2008), 

a consistência interna pode ser considerada muito boa para valores de alpha 

superiores a 0,9; boa para alpha entre 0,8 e 0,9, razoável entre 0,7 e 0,8, fraca 

entre 0,6 e 0,7 e inadmissível para valores inferiores a 0,6.  
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Considera-se assim que a consistência interna deste instrumento de 

acordo com Pestana e Gageiro (2008) é razoável, já de acordo com Cronbach 

(1951) este instrumento apresenta uma moderada confiabilidade e que de 

acordo com Pasquali (2003) possibilita inferir que o instrumento pode ser 

utilizado tanto para fins de pesquisa quanto para critérios de diagnóstico, já que 

alcançou um alpha (α) acima de 0, 70. 

Para a aplicação da análise fatorial de acordo Hair et al. (2005), utiliza-se, 

como regra geral, um mínimo de 5 vezes mais observações do que os números 

itens que compõem o instrumento. Nesse contexto, e sendo a amostra 

constituída por 369 indivíduos, utilizou-se 8,38 vezes mais para o IGFP5 (44 

itens) o que revela um ótimo número para a contribuição da análise fatorial. 

Ao analisar a dimensionalidade do instrumento IGFP5 utilizado neste 

estudo através da análise de componentes principais para verificar a sua 

estrutura fatorial, verificou-se uma correlação entre os itens pelo Teste de 

Esferacidade de Bartlett (p <0,01), observando-se um KMO (Kaiser – Meyer – 

Olkin Measure of Sampling Adequacy) de 0,811 o que indicou um bom grau de 

variância comum indo de encontro ao postulado por Fávero et al (2009) que 

refere que cujos valores devam situar-se entre 0 e 1, sendo que quanto mais 

próximo de 1, mais adequada é a utilização da técnica. 

Relativamente às comunalidades, constatou-se que praticamente todos os 

itens explicam pelo menos metade da variância das variáveis originais (> 0,5). 

Tomando o critério de Kaiser (Eigenvalues> 1,0), verificou-se a existência 

de 12 fatores representativos de cerca de 57% da variância total. Tendo em 

conta o elevado número de fatores, optou-se pelo visionamento e análise do 

scree plot e tendo em consideração o início do cotovelo da curva, observou-se a 

existência de 5 fatores. Forçando a extração para 5 fatores, verificou-se que estes 

explicam cerca de 37% da variância total.  
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Para compreender que itens estão associados a cada fator, optou-se pelo 

método ortogonal e o uso da Rotação Varimax com Normalização Kaiser. Cabe 

ressaltar que, a intenção foi a redução das variáveis originais, dessa forma, o 

método utilizado, visa minimizar o número de variáveis que apresentam altas 

cargas num fator, facilitando a interpretação dos fatores, sendo o mais utilizado 

pelos diversos investigadores (Fávero et al., 2009; Hair et. al 2010;  Kahn, 2006; 

Moreira, 2004; Pallant, 2001; Pestana & Gageiro, 2008). 

Pela análise das saturações (> 0,3) de cada item, estes foram distribuídos 

segundo os cinco fatores, observando-se diferenças na sua distribuição segundo 

as dimensões originais face à obtida pela análise, além da não colocação de dois 

itens em qualquer dos fatores: 17 (consigo perdoar facilmente) referente ao fator 

Afabilidade da escala original e o 41 (tenho poucos interesses artísticos) do fator 

Abertura a Novas Experiências. Quanto à não colocação destes dois itens 

ressalta-se a questão dos termos “consigo perdoar facilmente” “poucos 

interesses artísticos” que comportam adjetivos e quantificadores que podem ser 

considerados um pouco ambíguos pois podem ser alvo de várias interpretações. 

A estrutura fatorial ficou composta por 42 itens sendo 15 colocados no 

fator Abertura, 8 no fator Extroversão, 8 no fator Neuroticismo, 4 no fator 

Afabilidade e 7 no fator Conscienciosidade.  

Além disso e que poderá também enquadrar-se na não colocação de dois 

itens, è a questão da tendência que indica que o indivíduo é sensível às normas 

socias que orientam as suas respostas. Desta forma, certos traços parecem mais 

desejáveis mesmo que o sujeito se identifique mais com outro, e quando 

questionado se consegue perdoar facilmente devemos ter em conta que o 

mesmo terá alguma dificuldade em referir que de alguma forma guarda poderá 

guardar rancor, e isto poderá levar à falta de sinceridade e à conformidade 

social, apesar das diferentes técnicas existentes para limitar este efeito.  
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A maioria dos investigadores enfatiza o rigor da redação, nomeadamente 

no estilo e qualidade redaccional, defendendo que os itens devem comportar 

uma única questão a fim de não provocar enviesamentos na resposta. 

Consideram que estes devem ser apresentados sob a forma de frases, alegando 

que os indivíduos respondem com menos hesitação para além de 

compreenderem melhor o que lhes é questionado em detrimento dos adjetivos 

que têm como vantagem a rápida administração, mas exigem um nível de 

introspeção mais elevado, obrigando o indivíduo a sintetizar os elementos mais 

significativos da sua conduta para deles abstrair um traço.  

No entanto, e apesar das várias opiniões a maioria dos estudos fatoriais 

mostram que não existem diferenças estruturais entre as frases e os adjetivos 

(Bernaud, 1998; ConWay, Jako, & Goodman, 1995; Fortin, 2009; Kline, 1994; 

Pestana, & Gagueiro, 2008). 

Andrade (2008) através da análise da escala para o Brasil utilizando AFE 

com rotação Promax e baseado na teoria de resposta ao iten, verificou cinco 

componentes que explicavam, 39,6% da variância total e uma distribuição dos 

itens semelhante à encontrada neste estudo. 

Verificou-se a consistência interna da TIPI e observou-se uma 

consistência interna muito fraca ao nível das dimensões mas um alpha total de 

(α = 0,620), que segundo Pestana e Gageiro (2008) é considerada fraca, mas 

aceitável de acordo com Hill e Hill (2005) e ainda integrado nos critérios 

postulados pelos autores do instrumento, dado ser expectável encontrar-se 

baixos níveis de consistência interna num instrumento constituído por apenas 

10 itens e em que avalia apenas 2 pólos (negativo e positivo). Estes valores 

mesmo assim são superiores aos encontrados em Portugal por Costa (2011) 

num estudo das qualidades psicométricas deste instrumento que revelou um 

alpha de ((α = 0,462). 
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Após esse procedimento e tendo em conta a contribuição para a validade 

critério concorrente, verificou-se a existência de correlações significativas e 

moderadas entre as dimensões da IGFP5 face às respetivas dimensões da TIPI. 

Observou-se ainda existência de relações negativas entre a estabilidade 

emocional da TIPI e o Neuroticismo da IGFP5, o que será expectável uma vez 

que as duas avaliam condições opostas. 

Estes resultados contribuem para a validade de critério concorrente uma 

vez que ambos os instrumentos e as suas dimensões avaliam o mesmo 

fenómeno.  

As diferenças verificadas no comportamento psicométrico da versão 

original e da versão portuguesa poderão relacionar-se com as diferenças 

culturais existentes, especialmente em instrumentos de avaliação da 

personalidade, altamente idiossincráticos e suscetíveis de serem influenciados 

pelas características da sociedade em que os instrumentos são utilizados. Ao 

mesmo tempo, constituindo-se o IGFP5 um dos instrumentos mais validados 

a nível internacional permite a utilização transcultural deste instrumento na 

sua versão original, no entanto tal resultado pode apresentar várias explicações 

sendo que as mais prováveis estejam situadas no procedimento utilizado, no 

tamanho da amostra, ou mesmo na cultura em que o instrumento foi aplicado, 

já que muitas vezes um mesmo constructo pode ser entendido de maneiras 

distintas em diferentes contextos, sugerindo a possibilidade de que alguns itens 

possam ser pouco discriminativos ou adequados, podendo ser alterados ou 

eliminados, pelo que se optou pela sua utilização na versão original.   

Assim, e tendo em conta estes resultados considera-se que deve ser 

efetuado novo estudo utilizando a mesma metodologia com a reformulação ou 

eliminação dos itens por forma a averiguar o comportamento psicométrico do 
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instrumento, apesar de esta consideração não inviabilizar o resultado do estudo 

e o instrumento se considerar fiável e adequado.  

 

 

5.2.2. - O Estudo 2.2. teve como objetivo central a avaliação das 

propriedades psicométricas (confiabilidade e análise fatorial exploratória) e 

validade critério concorrente da versão portuguesa do Workgroup Emotional 

Intelligence Profile (WEIP-S), de Jordan & Lawrence (2009), numa amostra de 

369 atletas masculinos da modalidade de futebol, que adotou a designação de 

Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEGT16). 
 

Procedeu-se à análise da confiabilidade dos 16 itens do instrumento, a 

fim de perceber se os itens estavam a medir o constructo, tendo obtido uma 

consistência interna total moderada (α = 0,802) (importante indicador estatístico 

da fidedignidade de um instrumento psicométrico), valor este aproximado dos 

encontrados no desenvolvimento da versão portuguesa apresentados no estudo 

1 (α = 0,835) no teste e (α = 0,828) no reteste, sendo que os agora encontrados 

foram de (α =0,84) para a faceta Consciência/ Sensibilidade das próprias 

emoções, (α  = 0,63) para a faceta Gestão das próprias emoções, (α = 0,81) para a 

faceta Consciência/ Sensibilização para as emoções dos outros e (α = 0,87) para 

a faceta Gestão das emoções dos outros não se observando grande variabilidade 

com a eliminação dos itens. Estes valores assemelham-se aos valores 

encontrados pelos autores do instrumento que foram de (α = 0,85), (α = 0,77),  

(α = 0,81) e (α = 0,81) respetivamente, e ressalta-se que a dimensão Gestão das 

próprias emoções foi a que apresentou um alpha mais baixo, à semelhança do 

verificado pelos autores da escala original. 
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 Tomando por critério os valores propostos por Pestana e Gageiro (2008), 

a consistência interna pode ser considerada muito boa para valores de alpha 

superiores a 0,9; boa para alpha entre 0,8 e 0,9, razoável entre 0,7 e 0,8, fraca 

entre 0,6 e 0,7 e inadmissível para valores inferiores a 0,6. 

Considera-se assim que a consistência interna deste instrumento de 

acordo com Pestana e Gageiro (2008) é boa, já de acordo com Cronbach (1951) 

este instrumento apresenta uma moderada confiabilidade e segundo Pasquali 

(2003) os índices encontrados possibilitam inferir que o instrumento pode ser 

utilizado tanto para fins de pesquisa quanto para critérios de diagnóstico, já que 

alcançou um alpha (α) acima de a 0, 70. 

Sendo a amostra constituída por 369 indivíduos, utilizou-se 23,06 vezes 

mais o número de observações para o PIEGT16 (16 itens), a fim de contribuir 

para o postulado por Hair et al (2005) quanto à regra geral de um mínimo de 5 

vezes mais observações que os itens que compõem o instrumento, o que revelou 

um excelente número para a contribuição da análise fatorial.  

Ao analisar a dimensionalidade da PIEGT16 para verificar a estrutura 

fatorial através da análise de componentes principais do instrumento verificou-

se uma correlação entre os itens pelo Teste de Esferacidade de Bartlett (p<0,01), 

observando-se um KMO de 0,867 o que indicou um bom grau de variância 

comum e não impeditivo de continuar a análise fatorial, que de acordo com 

Fávero et al (2009) se devem situar entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo 

de 1, mais adequada é a utilização da técnica. 

Relativamente às comunalidades, constatou-se que praticamente todos os 

itens explicam pelo menos metade da variância das variáveis originais (> 0,5). 

Tomando como critério o critério de Kaiser (Eigenvalues> 1,0), verificou-

se a existência de 4 fatores representativos de cerca de 64% da variância total, 
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superando os explicativos 40% referentes à margem de erro postulados por 

Pestana e Gageiro (2008). 

De forma a compreender que itens estão associados a cada fator, e tendo 

em conta os pressupostos deste estudo, optou-se pelo uso da Rotação Varimax 

com Normalização Kaiser. Pela análise das saturações (> 0,3) de cada item, estes 

distribuíram-se segundo os quatro fatores originais face à obtida pela análise.  

Verificou-se a consistência interna (Alpha de Cronbach) da TMMS24 e 

concluiu-se que a escala apresentou uma consistência interna moderada 

(α=0,893), quer no alpha das 3 dimensões como no global, não se observando 

grande variabilidade com a eliminação dos itens. Os coeficientes de alpha de 

Cronbach encontrados para as subescalas foram de (α=0,854) para Atenção às 

emoções, (α=0,832) para a Clareza de sentimentos, e (α=0,819) para a Reparação 

do estado emocional,  

Estes valores são semelhantes aos encontrados pelos autores da versão 

portuguesa: Atenção às emoções (α= 0,80) (universitários), (α=0,88) (idosos); 

Clareza de sentimentos (α= 0,79) (universitários), (α=0,83) (idosos); Reparação 

do estado emocional (α= 0,85) (universitários), (α=0,92) (idosos).  

Para além disso, esta consistência interna é muito próxima à detetada por 

Costa (2011), quando avaliou as propriedades psicométricas da versão 

portuguesa através de análise fatorial também numa amostra de atletas de 

futebol, em que detetou uma divisão dos itens de acordo com a escala original, e 

encontrou um alpha de Cronbach total de (α=0,89), referindo ainda que os 

seguintes coeficientes para as subescalas: Atenção às emoções (α=0,86); Clareza 

de Sentimentos (α=0,84); Reparação do estado emocional (α=0,82). 

Considera-se assim que a consistência interna deste instrumento de 

acordo com Pestana e Gageiro (2008) é boa, próxima de muito boa, já de acordo 

com Cronbach (1951) este instrumento apresenta uma moderada confiabilidade 
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e que de acordo com Pasquali (2003) possibilita inferir que o instrumento pode 

ser utilizado tanto para fins de pesquisa quanto para critérios de diagnóstico, já 

que alcançou um alpha (α) acima de 0, 70. 

Após este procedimento verificou-se a existência de correlações fracas 

mas significativas entre as dimensões da PIEGT16 face às dimensões da 

TMMS24. Estas correlações contribuem para a validade de critério concorrente 

uma vez que ambos os instrumentos e as suas dimensões avaliam o mesmo 

fenómeno. 

 Assim, e tendo em conta todos os resultados e pressupostos já 

mencionados anteriormente, conclui-se que o PIEGT16 é um instrumento 

adequado ao nível da sua confiabilidade e validade com o qual se podem 

realizar investigações em diferentes âmbitos como o universo do desporto. 
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5.3. - Estudo 3 
 

Pretendeu determinar, compreender e verificar a existência de diferenças 

nos fatores da Personalidade e nas dimensões da IE numa amostra de 369 

atletas masculinos da modalidade de futebol. 

 

 

5.3.1. – Inteligência Emocional 
 

Apesar de não poder afirmar-se que a posição de jogo possa influenciar a 

IE dos atletas, observaram-se médias de rank mais baixas na posição de Guarda 

Redes e Defesa Central Direito e médias de rank mais elevadas nos Defesa 

Central Esquerdo, Laterais Direitos e no Médio ala/extremo direito no que diz 

respeito às dimensões da IE.  

Certo é que, de acordo com alguns autores a intensidade emocional bem 

como a forma como se lida com as emoções, varia e depende de fatores 

individuais e situacionais (Botterill, & Brown, 2002; Gaudreau et al., 2010; 

Hanin, 2000; Jones, 2003; Meyer & Fletcher, 2007; Silvério, & Srebro, 2008). 

Raposo (2002) num estudo efetuado com atletas de futebol, e utilizando o 

Perfil Psicológico de Prestação (PPP) desenvolvido por Loher (1986), refere que 

os Guarda Redes possuem valores médios mais elevados nas variáveis: 

negativismo, atenção e atitude competitiva, os atletas de meio campo possuem 

médias mais elevadas quanto à visualização mental (imagética) e motivação, e 

os atletas da defesa possuem médias mais elevadas quanto aos pensamentos 

positivos. No entanto nenhum estudo foi encontrado nesta população e em que 
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se tenham utilizado os instrumentos usados nesta pesquisa, o que limita as 

discussões dos dados encontrados. 

 Sabendo-se que a natureza competitiva do desporto pode desencadear 

uma série de emoções que vão desde leve a intensa, e que são consideradas 

essenciais para o desempenho (Botterill & Brown, 2002; Jones, 2007), o Guarda 

Redes e o Defesa Central, são protagonistas de uma posição extremamente 

importante e causadora de grande pressão durante o jogo, uma vez que no 

decurso de vitórias e derrotas, refletem em grande parte o rendimento de toda a 

equipa, por exemplo, aquando de uma derrota, muitas vezes a imputabilidade 

da mesma é dada a estes atletas (ouvindo-se muitas vezes que o guarda redes 

falhou por estar intranquilo, o central não fez a cobertura ao atleta adversário, 

ou não fez o corte da bola). Logo, a atenção e o controlo emocional são 

fundamentais nestas posições, pois requerem uma enorme capacidade de 

concentração e de percepção das suas emoções, bem como grande aptidão para 

a triagem e reparação emocional, num tempo ínfimo (Silvério & Srebro, 2008).  

 Neste contexto, os atletas de futebol requerem elevados níveis de 

controlo emocional, sendo esse mesmo controlo passível de ser potenciado, 

através da inserção de planos de treino mental (visualização mental, 

relaxamento,  discurso interno positivo e uso de palavras-chave para paragem 

do pensamento negativo). 

  Segundo a literatura (Gaudreau et al., 2010; Meyer & Fletcher, 2007; 

Silvério & Srebro, 2008), essas estratégias de controlo emocional, ajudam o 

atleta a uma melhor gestão das  emoções e consequentemente melhor 

desempenho desportivo, corroborando assim, o conceito de inteligência 

emocional (Salovey & Mayer, 1990) como a capacidade de controlar 

sentimentos e emoções, separando e utilizando-os de forma a orientar o 

pensamento e ações.  
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 Nos últimos anos, alguns estudos, revelaram a eficácia de programas de 

treino da inteligência emocional numa variedade de domínios e de acordo com 

as características individuais das pessoas (Lane et al., 2009; Mayer et al., 2008; 

Parker, et al., 2004; Roberts, Schulze, Zeidner, & Matthews 2005; Salski & 

Cartwright, 2002; Schutte et al., 2007; Van Rooy & Viswesvaran, 2004; Zeidner, 

2004). Assim, e mesmo não tendo observado diferenças estatisticamente 

significativas, considera-se pertinente a inclusão de programas de treino mental 

nos clubes desportivos de forma a potenciar as qualidades individuais dos 

atletas, uma vez que um atleta plenamente consciente das suas próprias 

emoções  e com  capacidade de as regular, através da utilização de 

competências psicológicas, pode guiar-se pela crença positiva e desejo de 

sucesso, uma vez que os indivíduos emocionalmente inteligentes tendem a 

enfrentar com mais sucesso a percepção, avaliação e gestão das suas emoções, e 

assim sendo, a IE funcionará como um elemento importante no seu 

desempenho.  

Relativamente ao mês de nascimento, quanto à IE, não se observou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas que indiciem a sua 

influência, no entanto, e apesar de não ter-se encontrado estudos que 

corroborem ou infirmem este achado, conclui-se assim e tendo em conta esta 

população, que a IE será um atributo oriundo das características 

biopsicosocioculturais, independentemente do mês em que nasceram. 

Quanto à influência do escalão na IE, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas que permitem concluir que o escalão competitivo 

influencia a gestão das próprias emoções e a reparação do estado emocional, em 

que a média de rank mais baixa foi obtida pelos indivíduos pertencentes ao 

escalão de Iniciados (Sub-14) em todas as dimensões aumentando nos escalão 

de (Sub17) e as mais elevadas verificadas nos indivíduos do escalão Sénior.  
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De forma a confirmar se seria o escalão ou a idade que poderia estar a 

influenciar esta relação, verificou-se que será a idade o fator influenciador . 

Este achado, interpretado à luz da literatura, permite atribuir a questão 

da faixa etária dos mesmos atletas, uma vez que a competência emocional, a IE, 

assim como a inteligência geral, vai-se desenvolvendo consoante o 

desenvolvimento e a sua maturação, mas também através das vivências e 

assimilação de normas e valores sociais que influenciam a forma como o 

indivíduo concebe a sua forma de pensar e agir, em que este vai aprimorando 

as suas capacidades cognitivas no que diz respeito à forma como percebe, gere e 

repara as suas emoções negativas e prolonga as positivas e consequentemente a 

sua IE conforme postulado por Mayer e Salovey (1997).  

Assim, é espectável que o indivíduo perceba, valorize, infira, e processe 

de forma diferente atributos importantes como é o caso da IE, imperioso 

catalisador no que respeita ao bem-estar emocional do mesmo, sendo 

expectável, que quanto maior a maturação cognitiva e as experiências positivas, 

maior seja a capacidade emocional deste, indo de encontro ao modelo de 

capacidade mental proposto por Goleman (1999). 

Sendo a gestão emocional a capacidade de gerir a emoção em si mesmo e 

nos outros, moderando os estados emocionais negativos e aumentando os 

positivos e agradáveis, sem repressão ou exagero de informação que possa 

transmitir, e tendo em conta os resultados encontrados neste estudo, reitera-se 

que estas serão influenciadas pelo fator idade, não podendo deixar de referir a 

pertinência do processo de identificação de pares, indo de encontro ao 

postulado por Mayer e Salovey (1997), que consideraram assim a IE como um 

tipo de inteligência social, mas num âmbito mais amplo, uma vez que inclui não 

só o raciocínio sobre as emoções nas relações sociais, mas também o raciocínio 

sobre as emoções internas que são importantes para o crescimento pessoal.  
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Finalmente, a partir do ponto de vista do desenvolvimento, a IE deve 

desenvolver-se com a idade e com a experiência, sendo que os atletas adultos 

devem apresentar níveis mais altos de habilidade que os adolescentes, 

associando este fato às experiências resultantes dos anos de treino, 

corroborando algumas pesquisas que enfatizam que os atletas mais velhos para 

além de terem mais experiência desportiva e treino físico, das experiências 

emocionais vividas e das aprendizagens oriundas de acontecimentos do 

passado (Adilogullari , 2011; Canbulat, 2007; Gulluce , 2006;  Gurbuz &Yuksel , 

2006; Serdengecti, 2003; Ulucan, 2012). 

Nesta conformidade, não pode deixar de referir-se também a possível 

importância do contágio emocional e dos processos empáticos nos 

relacionamentos interpessoais, pois estes fazem surgir uma sincronia 

comportamental e um modelamento, das emoções do outro, mesmo que de 

forma inconsciente e automática, no que diz respeito a posturas, movimentos e 

consequentemente comportamentos, e formas de pensar e agir emocionalmente 

(Hamilton, 2011; Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). 

Ao analisar a influência da sesta na IE constatou-se que os indivíduos que 

dormem a sesta apresentam evidências que apontam para a influência desta na 

Consciência/Sensibilidade das Próprias Emoções, Gestão das Emoções dos 

Outros, na Clareza de Sentimentos e na Reparação do Estado Emocional. 

Tendo em conta os resultados obtidos, optou-se por testar o número de 

horas de sesta para verificar se esta tinha influência sobre a IE, verificando-se a 

existência de correlações fracas, que em geral indicam que o aumento do 

número de horas influencia negativamente a IE com exceção da gestão das 

emoções dos outros. Contudo apenas se verificou correlação significativa entre 

o número de horas e a reparação emocional.  
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Com o objetivo de avaliar qual o número de horas de sesta que mais 

impacto teria sobre a IE verificou-se que com exceção das dimensões gestão das 

próprias emoções (na qual a média de rank foi maior nos indivíduos que 

dormem 2 horas) e na atenção às emoções (a média de rank foi maior nos 

indivíduos que dormem 3 horas), as médias de rank mais elevada foi 

encontrada nos indivíduos que dormem apenas uma hora. 

No que diz respeito à IE, e dado os resultados obtidos acredita-se que a 

sesta melhore a IE das pessoas, nomeadamente no que diz respeito ao seu 

julgamento e desempenho na gestão emocional, uma vez que a mesma está 

interrelacionada com a forma como o indivíduo sente e percebe as emoções, ou 

seja, se este interpretar erroneamente uma emoção, certamente irá ser 

influenciado no processo de reparação e gestão da mesma. 

Estes dados corroboram a premissa de Alvarez (2010), ao referir que uma 

sesta curta durante o dia, para além de um simples fechar de olhos, reduz o 

stress, regula o humor e a aumenta inteligência. 

Assim, a sesta funciona como uma recarga emocional e potenciará o 

indivíduo para o uso IE de forma mais precisa, nomeadamente no que diz 

respeito ao seu julgamento e desempenho emocional, e indo de encontro a 

algumas pesquisas recentes que têm mostrado que pequenas sestas aumentam a 

energia, a agilidade, a criatividade, aumentam a resiliência, regulam o humor e 

também contribuem significativamente para o aumento da produtividade nas 

horas finais do dia e os níveis de atenção num período que pode atingir as 10 

horas (Ackerman, 2011; Keating, 2012). 

De acordo com Czeisler e Bronwyn (2008) as sestas até 45 minutos também 

incluem o movimento rápido dos olhos (REM), o que aumenta o pensamento 

criativo e impulsiona processamento sensorial. 
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Segundo a literatura, o ideal é que o tempo de sesta não exceda os 45 

minutos, se o indivíduo precisar de realizar uma tarefa complexa que exija 

atenção, criatividade e agilidade, uma vez que sestas longas podem induzir o 

indivíduo num sono de ondas lentas o que poderá provocar desorientação e 

lentidão após acordar, vindo esta investigação reforçar essa premissa uma vez 

que os dados encontrados revelam de que nesta amostra os indivíduos que 

dormem 3 horas são os que apresentam menores índices de IE e os que dormem 

em média uma hora apresentam melhores índices de IE em todas as dimensões. 

Sabe-se que as emoções destrutivas podem ser mais penetrantes que um 

projétil, elas estragam relacionamentos, criam stress, aumentam o risco de 

desenvolver problemas somáticos, reduzem a produtividade, e destroem a 

autoestima.  

A capacidade de gerir as emoções é uma das chaves mais importantes 

para o sucesso pessoal e profissional, e embora nem todos os atletas tenham a 

oportunidade de dormir uma sesta, dado as contingências a que muitos estão 

sujeitos, nomeadamente nas suas rotinas diárias, este achado pode ser visto 

como um lembrete oportuno da importância de entender o impacto positivo 

que uma sesta curta de período não superior a uma hora pode ter na IE, o que 

poderá contribuir significativamente para que em dias de treino e competição 

os mesmos aumentem a probabilidade de ter um desempenho emocionalmente 

inteligente. 

No que diz respeito à influência do contrato profissional na IE, 

constatou-se que os indivíduos com contrato profissional apresentam diferenças 

estatisticamente significativas ao nível da reparação do estado emocional e 

médias de rank mais elevadas na Consciência/Sensibilidade das próprias 

emoções, gestão das próprias emoções, gestão das emoções dos outros e na 

reparação emocional face aos que não têm contrato profissional, e médias de 
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rank inferiores nas dimensões consciência/sensibilidade para as emoções dos 

outros, na atenção às emoções e clareza de sentimentos, indiciando a influência 

do contrato profissional na IE. 

 Remete-se este achado para a idade, uma vez que no contexto do futebol, 

em Portugal, os clubes e instituições estabelecem por norma um contrato 

profissional com jovens adultos em detrimento dos adolescentes. Assim, e de 

acordo com o referido anteriormente no que diz respeito à influência da 

variável idade, é expectável que um indivíduo mais velho apresente melhores 

índices de IE, vindo assim estes dados, reforçar as afirmações anteriormente 

descritas.  

Relativamente ao período de treino e a sua influência na IE, verificou-se a 

existência de médias de rank muito próximas entre os vários períodos de treino. 

Contudo, pela análise dos níveis de significância, não se observou a existência 

de diferenças estatisticamente significativas que indiciem que o período de 

treino influencie a IE dos atletas, sendo que achados não permitem contrastar 

nem reiterar outras pesquisas uma vez que não se encontrou estudos desta 

natureza. No entanto considera-se que outras variáveis poderão ser mais 

influenciadoras que o período de treino, apesar de achar-se que no período da 

noite o atleta devido ao cansaço do dia, possa apresentar níveis de IE mais 

baixos. 

No que diz respeito às equipas e quanto à IE não se observou diferenças 

entre as equipas que indiciem que estas influenciam a IE. No entanto, e apesar 

de nesta amostra não serem evidentes diferenças estatisticamente significativas, 

observou-se a existência de ligeiras diferenças nas 4 dimensões do instrumento, 

o que vai de encontro ao postulado Jordan e Lawrence (2009) que para obter 

máximo desempenho de um grupo, requer-se a seleção de pessoas com 

competências adequadas e eficazes, e conhecimentos que possam entender e 
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atender às necessidades da equipa, sendo que as principais habilidades 

necessárias incluem habilidades ao nível da IE porque é responsável por 80 % 

do sucesso de um indivíduo.  

A participação em equipas oferece aos indivíduos significativas 

oportunidades para o desempenho e indiscutivelmente para o desenvolvimento 

das suas habilidades emocionais, e, para obter o máximo desempenho e de 

acordo com Kemper (2000), é necessário que os membros de uma equipa 

partilhem informações e interajam de acordo com as tarefas que lhes são 

atribuídas.  No entanto, na interação entre os seus membros são muitos os 

fatores influenciadores da qualidade da equipa, nomeadamente a emoção.  

Assim, estes resultados vão de encontro ao postulado por Goleman 

(2005) quando se refere ao facto da IE ser fundamental para o desempenho 

ótimo, e um indivíduo que sabe como manter-se motivado sob stress, que sabe 

motivar os outros, e gerir relações interpessoais complexas, é suscetível de obter 

e conduzir os outros a obter melhores resultados.  

Mas nem tudo são rosas, e os indicadores mais baixos de IE numa equipa 

podem remeter para uma falha no postulado por Druskat e Wolff (2001) na sua 

premissa de que existem duas características da IE como predominantes no uso 

produtivo da emoção em ambientes de equipa: as emoções como explicação 

sobre preocupações e as emoções como indicadores precoces de problemas na 

mesma, nomeadamente a atenção às emoções dos membros podem permitir a 

uma equipa o reconhecimento antecipado de problemas minor antes da sua 

evolução para problemas maiores, e que o uso da IE é um importante 

combustível na  regulação e gestão de emoções destrutivas. 

  Nesta conformidade e com o intuito de potenciar os níveis de IE, 

considera-se pertinente a incrementação de programas de formação e treino em 

ambientes de equipa de forma a potenciar que os seus membros 
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possam entender e gerir as emoções uns dos outros , nomeadamente no que diz 

respeito à gestão de emoções destrutivas, gestão de conflitos, reconhecer 

emoções como comentários e feedback, e ainda utilizar as informações da 

emoção para melhorar os processos de decisão e rendimento.  

Neste contexto, a influência da IE no desempenho da equipa terá 

também implicação nas relações interpessoais entre os seus membros e nos seus 

adversários, podendo assim jogar como um fator determinante no que diz 

respeito à influência do comportamento, desempenho e eficácia desses atletas 

em contexto de treino e jogo. 

 

 

5.3.2. - Personalidade 
 

De forma a analisar a influência da posição de jogo na Personalidade, 

verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas na posição 

de jogo ao nível dos fatores Conscienciosidade e Abertura a Novas 

Experiências. 

De acordo com os dados obtidos, existem evidências que apontam para a 

influência da posição ao nível da Conscienciosidade, mais baixas nas posições 

de Guarda Redes e Ponta de Lança e mais elevadas nas posições de Médio 

Ofensivo, Defesa Lateral Direito e Médio Ala /Extremo Esquerdo, o que está 

relacionado a indivíduos com maior índice de orientação para a tarefa e para 

objetivos, com maior controlo de impulsos, que são organizados, que têm senso 

de dever, autodisciplinados, pontuais, ambiciosos, comprometidos, e 

perseverantes.    
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Também foram encontradas evidências no fator Abertura a Novas 

Experiências, mais baixas na posição de Guarda Redes e Defesa Central 

Esquerdo e mais elevadas na posição de Defesa Lateral Direito, Médio Ofensivo 

e Médio Ala /Extremo Esquerdo que é vista como a busca pró-ativa e 

valorização da experiência, curiosidade, interesse, criatividade, 

operacionalização e imaginação. Por outras palavras, avalia a largura, 

profundidade e complexidade do próprio "mundo espiritual" e experiência de 

vida.   

Estes resultados assemelham-se ao perfil desportivo dos atletas, por 

exemplo, o Médio é descrito por Maçãs e Brito (2000) como sendo o responsável 

pela criação de jogadas, aquele de quem se espera os lances de construção 

criativa e de soluções para o ataque, de quem se espera o ponto de partida para 

a conquista de construções mais ofensivas, através de passes, dribles, simulações 

e lançamentos, criando, ocupando e utilizando de forma eficiente os espaços de 

jogo. Assim esta será a posição que mais requer níveis elevados de “Abertura a 

Novas Experiências”, para que, num período de tempo tão mínimo quanto 

possível o Médio assuma o jogo, e o faça evoluir mais favoravelmente, 

oferecendo as melhores estratégias aos colegas de equipa. 

Já o Guarda Redes, é considerado por Raposo (2002) como ocupando 

uma posição solitária uma vez que permanecendo no mesmo local para 

defender a sua baliza, possibilita-lhe uma visão diferenciada do jogo e os 

Defesas Centrais ocupam uma posição mais defensiva e menos exploratória em 

campo. 

Para Santos-Filho (2002) as características próprias do futebol, 

apresentam um nível heterogéneo das capacidades e da tipologia física de cada 

atleta variando conforme a posição no jogo, nomeadamente o Guarda Redes e 

os Defesas, geralmente são mais altos do que os atletas de outras posições.  
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Refere ainda, quanto às posições de jogo, que os Guarda Redes devem 

ser: líderes, corajosos, concentrados, responsáveis, atentos, determinados, 

tranquilos e confiantes; Os Centrais: líderes, determinados, corajosos, com 

maturidade, tranquilos, e com controlo emocional e de decisão; Os Laterais: 

corajosos, determinados, agressivos, pró ativos e com controle emocional; Os 

Médios: combativos, determinados, com poder de decisão, coragem e 

persistência, e os Avançados devem ser corajosos, agressivos, com iniciativa, 

determinação e decisão.  

No entanto, esse estudo não se insere no âmbito da psicologia e por 

muito que possa corroborar-se ou infirmar-se com os resultados da presente 

investigação no que diz respeito às caraterísticas postuladas por aquele autor, 

poderia estar a correr-se o risco de entrar em campos ambíguos, uma vez que 

esse mesmo estudo não revela a fonte de obtenção de informação dessas 

mesmas caraterísticas nem o método utilizado para as postular, levando a 

pressupor-se que o mesmo se baseou na premissa da desejabilidade e da 

adequabilidade às caraterísticas técnico-táticas necessárias a cada posição de 

jogo. 

Nesta conformidade, e de acordo com Castelo (1992), ao analisar-se o 

número de intervenções nas diferentes zonas, setores e corredores do terreno de 

jogo, em função dos atletas com diferentes missões táticas dentro do sistema de 

jogo da equipa, salienta-se que essas mesmas diferenças se encontram também 

ao nível da sua personalidade, dados esses confirmados agora nesta 

investigação. 

Com esta dissertação pretende-se aprofundar o conhecimento empírico 

iniciado na investigação de mestrado e dado não ter sido encontrados mais 

elementos de comparação no que diz respeito a investigações desta natureza, as 

diferenças encontradas entre as posições dos atletas, devem ser consideradas 
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aquando da realização de um estudo com estas características, pois é essa 

ambivalência de atributos que totaliza uma equipa.  

De forma a simplificar os achados ao leitor, e tendo por base os dados 

encontrados nesta investigação, elaborou-se o quadro 1 que explana algumas 

tendências de personalidade detetadas em algumas posições de jogo, 

nomeadamente aquelas que apresentam índices abaixo ou acima dos valores 

normativos, ressaltando que as posições não descritas no referido quadro, são 

as posições que apresentaram valores dentro da média para a população, 

diferenciando assim estes atletas de futebol dos restantes, tendo em conta a sua 

posição, e que poderá ser consultado na página seguinte: 
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Quadro 1 – Discussões Estudo 3: Personalidade por Posição de Jogo 

 
Nível Alto 

 
Nível Baixo 

 
Fator de Personalidade 

   

   
Extroversão: 

Medio Ofensivo 
Medio Ala /Extremo 
esquerdo 

Guarda 
Redes 

Quantidade e intensidade da interação social, nível de atividade, 
necessidade de estimulação externa e recurso de alegria.  

Nível alto: pode ser descrito como sociável, ativo, comunicativo, assertivo, 
otimista e caloroso.  

Nível Baixo: é descrito como insociável, calmo, reservado, introvertido, 
equilibrado, sério, distante, e orientado para a tarefa. 

   

   
Afabilidade: 

Medio Ala/ Extremo 
esquerdo 

 
Guarda Redes 

Qualidade de orientação interpessoal ao longo de um continuum de piedade 
e compaixão para com os outros, revelando antagonismo nos pensamentos, 
emoções e ações. 
 
Nível Alto: pode ser descrito como resiliente, simples, honesto, altruísta, 
sensível e de confiança. 
 
Nível Baixo: é visto como narcisista, rude, irritado, desconfiado, vingativo, 
implacável, não cooperativo e manipulador. 

   

   
Conscienciosidade: 

Defesa Lateral Direito 
Medio Ofensivo 
Médio Ala /Extremo 
Esquerdo 

Guarda Redes 
Ponta lança 

Orientação para a tarefa, por objetivos, organização e com controlo dos 
impulsos. 
 
Nível Alto: pode ser descrito como organizado, com senso de dever, 
autodisciplinado, pontual, escrupuloso, asseado, educado, atencioso, 
ambicioso, comprometido e perseverante.  
 
Nível Baixo: é visto como não confiável, preguiçoso, descuidado, 
negligente, imprudente, indiferente, sem força de vontade inerte, hedonista, 
sem rumo e sem aspirações.   

   

   
Neuroticismo Vs Estabilidade Emocional: 

Ponta de Lança 
Médio Ala / Extremo 
Esquerdo 

Defesa Central 
Esquerdo 
Defesa lateral direito 

Tendência a sentir emoções negativas (ansiedade, amargura, tristeza), 
anseios e impulsos, com tendência para o stress, e com estratégias de 
confronto mal adaptativas.  
 
Nível Alto: é referido como ansioso, impulsivo, hostil, irrequieto, muito 
emocional, vulnerável, inseguro, não confiável, insuficiente, e 
frequentemente hipocondríaco e depressivo.  
 
Nível Baixo: é descrito como calmo, relaxado, pouco emocional, resistente, 
seguro e com autoestima.  

   

   
Abertura à Experiência: 

Defesa Lateral Direito 
Médio Ofensivo 
Medio Ala /Extremo 
Esquerdo 

Guarda Redes 
Defesa Central 
Esquerdo 

Refere-se à busca pró-ativa e a valorização da experiência para o seu 
próprio bem, a tolerância para a exploração do conhecido e do 
desconhecido; por outras palavras, avalia a largura, profundidade e 
complexidade do próprio "mundo interno" e experiência de vida. 
 
Nível Alto: é descrito como curioso, interessado, criativo, operacional, 
imaginativo e não-convencional.  
 
Nível Baixo: é descrito como tradicional, limitado, conformado e não 
interessado em explorar.  
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Assim, anui-se o postulado por vários autores, quando enfatizam que a 

Personalidade providencia uma clara e direta explicação da consistência do 

comportamento dos indivíduos, e, para além disso, que os traços permitem 

comparar um indivíduo com outro. Dadas estas vantagens, as conceções dos 

traços de personalidade têm demonstrado uma influência prática no 

desenvolvimento de diversas medidas de avaliação da personalidade (Buss, 

1989; Feldman, 2001; Funder, 1991; Wiggins, 1991). 

 No futebol, como em qualquer desporto coletivo, embora algumas 

valências sejam mais importantes para uma determinada posição em campo, é 

pertinente considerar-se a existência de um nível mínimo de competência 

individual de cada atleta, de forma a contribuir significativamente, para o seu 

sucesso individual e grupal, anuindo a linha de raciocínio de alguns autores 

(Abbott & Collins, 2004; Brito, 2000; Costa, 2011; Mohamed et al., 2009; Tranckle 

& Cushion, 2006; Williams & Reilly, 2000), que referem que, mais importante 

que identificar o melhor atleta num determinado momento, é identificar quais 

os fatores que podem ser limitadores ou potenciadores do seu talento.  

 Relativamente ao escalão, constatou-se a existência de evidências que 

indiciam que o mesmo influencia: 

 I - A Afabilidade, que está relacionada com a qualidade de orientação 

interpessoal ao longo de um continuum de piedade e compaixão para com os 

outros, revelando antagonismo nos pensamentos, emoções e ações;  

 II -  A Conscienciosidade,  que está relacionada com a orientação para a 

tarefa, por objetivos, e com o controlo dos impulsos;  

 III - O Neuroticismo, que se relaciona com indivíduos que tendem a 

sentir mais frequentemente emoções negativas como ansiedade, amargura, 

tristeza, e com estratégias de confronto mal adaptativas; 
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 IV -  A Abertura a Novas Experiências, relativa a indivíduos pró-ativos 

que valorizam a experiência, e que revelam tolerância para a exploração do 

conhecido e do desconhecido, por outras palavras, avalia a largura, 

profundidade e complexidade do próprio "mundo interno" e experiência de 

vida. 

Para confirmar se seria o escalão ou a idade que poderia estar a 

influenciar esta relação, verificou-se a existência de correlações fracas, embora 

significativas e positivas entre a idade e as mesmas dimensões, o que indicia 

que será a idade o fator influenciador. 

No que diz respeito à influência do contrato profissional na 

Personalidade, verificou-se que os indivíduos com contrato profissional 

apresentaram médias de rank mais baixas nas dimensões Extroversão (TIPI), 

Neuroticismo (TIPI) e Abertura a Novas Experiências (TIPI), enquanto nas 

restantes dimensões observou-se a existência de médias de rank mais elevadas 

nos indivíduos que possuem contrato profissional. Pela análise dos níveis de 

significância, com exceção das dimensões da IGFP Extroversão, Neuroticismo e 

Abertura a Novas Experiências, e a dimensão da TIPI Extroversão e Abertura a 

Novas Experiências, verificou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas indiciando a influência do contrato profissional na Personalidade. 

Estes dados corroboram um estudo realizado por Costa (2011), numa 

mostra de 170 atletas de futebol com idades compreendidas entre os 13 e os 33 

anos, e de vários escalões competitivos, que detetou diferenças estatisticamente 

significativas nos fatores conscienciosidade, estabilidade emocional e abertura a 

novas experiências entre os seniores e os subs, e nos fatores conscienciosidade e 

estabilidade emocional, entre os seniores de 1ª Liga e os de 2ª Liga.  

Sendo a amostra do presente estudo constituída por atletas cujas idades 

variam entre os 12 e os 40 anos, estes resultados vão de encontro ao postulado 
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por alguns autores (Allik et al., 2004; McCrae  et al., 2002, Parker et al., 2004), 

onde referem que a utilização de medidas de avaliação de autorrelato em jovens 

pode oferecer resultados estruturalmente válidos, mas empiricamente ligados a 

baixos níveis de estabilidade emocional e conscienciosidade, uma vez que estes 

vão alterando consoante as construções que vão efetuando no seu crescimento 

bem como as suas vivências, reiterando também os resultados obtidos em 

alguns estudos (Buchanan & Smith, 1999; Gosling et al., 2008; McGraw et al., 

2000; Robins et al., 2002; Skitka & Sargis, 2006), que postulam o final da infância 

e início da adolescência, como períodos fundamentais para o desenvolvimento 

da capacidade de análise sobre a personalidade, reforçando novamente, que os 

jovens fornecem resultados ligados a baixos níveis de estabilidade emocional e 

conscienciosidade (Allik et al., 2004; McCrae  et al., 2002), corroborando ainda 

alguns estudos (Allen, et al., 2011; Johnson & Morgan, 1981; Kirkcaldy, 1982; 

 Morgan & Pollock, 1977; Rhea & Martin, 2010; Sheard & Golby, 2010) que 

revelam diferenças entre atletas de elite e amadores.  

Nesta amostra os seniores de 1ª divisão competem no escalão de elite e 

são os preferidos pelos Clubes de Futebol para a realização de contratos 

profissionais em detrimento dos outros, sendo também por norma mais velhos, 

não surpreende que os mesmos apresentem valores superiores aos dos outros 

escalões, ou seja, aos que não possuem contrato profissional.   

 Relativamente à influência do mês de nascimento na Personalidade, 

observou-se nesta amostra que os atletas tendem a apresentar no fator 

Extroversão uma média de rank mais baixa no mês de Dezembro, e a mais 

elevada no mês de Junho; no fator Afabilidade médias de rank mais baixas 

foram encontradas no mês de Dezembro e mais elevadas nos meses de 

Fevereiro, Abril, Julho e Novembro; no fator Conscienciosidade, encontrou-se 

médias de rank mais baixa nos meses de Outubro e Dezembro e mais elevadas 
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no meses de Abril e Novembro; ao nível da dimensão neuroticismo a média de 

rank mais elevada detetou-se nos meses de Março e Dezembro, e a mais baixa 

nos meses de Abril e Maio, e na dimensão Abertura a Novas Experiências a 

média de rank mais baixa é observada no mês de Maio e Dezembro, e a mais 

elevada no mês de Março e Junho. 

Contudo, não se verificou a existência de diferenças estatisticamente 

significativas, que indiciem a influência do mês de nascimento na 

Personalidade, corroborando a premissa de que a construção da personalidade 

está adstrita a variáveis biopsicosocioculturais. 

Quanto ao período de treino e a sua influência na Personalidade, 

verificou-se que na escala IGFP5, nas dimensões Extroversão, Neuroticismo e 

Abertura a Novas Experiências, os indivíduos que treinam de tarde foram os 

que apresentaram as médias de rank mais elevadas, enquanto nas restantes 

dimensões foram os indivíduos que treinam de manhã que apresentaram as 

médias de rank mais elevadas. Ao nível da TIPI observou-se a existência de  

médias de rank mais elevadas nos indivíduos que treinam no período da tarde 

nas dimensões Extroversão e Afabilidade, e médias de rank mais elevadas no 

período da manhã nas restantes dimensões. Pela análise dos níveis de 

significância, observou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas nas dimensões Conscienciosidade (IGFP5) e De Carácter 

Consciencioso (TIPI) que indiciam a influência do período de treino nestas 

dimensões da Personalidade. 

Assim, conclui-se que os atletas que treinam da parte da tarde tem 

tendência a ser mais extrovertidos, afáveis e abertos a novas experiencias e em 

contrapartida mais propensos ao aumento dos níveis de neuroticismo, 

enquanto os que treinam de manhã apresentam níveis de conscienciosidade 

mais elevados. 
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Estes dados vêm reforçar a premissa de que a idade poderá estar no 

cerne da questão, uma vez que os atletas desta amostra que treinam da parte da 

tarde são os dos escalões inferiores e os que treinam da parte da manhã são os 

atletas mais velhos, logo é compreensível que os últimos apresentem níveis de 

conscienciosidade mais elevados, corroborando assim o descrito anteriormente. 

Em relação à influência da sesta na Personalidade verificou-se que os 

indivíduos que dormem a sesta apresentam médias de rank superiores aos que 

não dormem em todas as dimensões das duas escalas com a exceção do 

Neuroticismo.  

Pela análise dos níveis de significância, observou-se a existência de 

diferenças estatísticas entre os dois grupos nas dimensões Conscienciosidade da 

IGFP, e em todas as dimensões da TIPI, com exceção da dimensão Afabilidade. 

Desta forma, existem evidências que apontam para a influência da sesta na 

conscienciosidade, e nas dimensões da TIPI (com exceção da Afabilidade). 

Após estas diferenças encontradas testou-se o número de horas de sesta 

para verificar se esta tinha influência sobre a Personalidade, tendo-se verificado 

a existência de correlações fracas, que em geral indicam que o aumento do 

número de horas influencia negativamente a Personalidade.  

Contudo, apenas se verificou uma correlação significativa entre o 

número de horas de sesta,  a Extroversão e a Estabilidade Emocional. Após isso, 

e com o objetivo de avaliar qual o número de horas de sesta que mais impacto 

teria sobre a Personalidade, verificou-se que nas dimensões afabilidade (IGFP5), 

Extroversão, Afabilidade e De Carácter Consciencioso (TIPI) a média de rank é 

maior nos indivíduos que dormem 2 horas, enquanto no Neuroticismo (IGFP5) 

a média de rank mais elevada é observada nos que dormem 4 horas. Nas 

restantes dimensões as médias de rank mais elevada foi encontrada nos 

indivíduos que dormem apenas uma hora. Observou-se inclusive relações 
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estatísticas entre o número de horas e a extroversão (IGFP5) e o Neuroticismo 

(IGFP5). 

Estes dados levam a concluir que os atletas que dormem apenas 1 hora 

contribuem positivamente para o aumento de todas as dimensões da 

Personalidade, os que dormem 2 horas de sesta aumentam os seus níveis de 

Extroversão, Afabilidade e Conscienciosidade, enquanto os indivíduos que 

dormem em média 4 horas contribuem para o aumento do Neuroticismo.  

A sesta curta com duração não superior a uma hora, segundo a literatura, 

produz principalmente o sono Fase 2, que aumenta a atenção e a concentração, 

eleva o humor, aguça as habilidades motoras, aumenta o pensamento criativo e 

impulsiona processamento sensorial, aumentando a resposta de luta e fuga, 

promovendo ainda o controlo emocional e o equilíbrio mental, para além de 

melhorar o sistema imunológico e contribuir para a redução do comportamento 

inflamatório no organismo (Ackerman, 2011; Alvarez, 2010; Czeisler & 

Bronwyn, 2008; Keating, 2012). Assim, e de acordo com os resultados obtidos, 

considera-se pertinente que um atleta faça uma sesta até uma hora por forma a 

contribuir para a reposição dos seus melhores níveis e recuperar das sessões de 

treino, competições e lesões.  

Como se sabe, os níveis de concentração, ansiedade, atenção e reação, 

contribuem significativamente para o desempenho e rendimento desportivo. 

Nesta conformidade considera-se pertinente que seja elaborado um estudo 

longitudinal que avalie os níveis de ansiedade e de IE e relacionando os 

mesmos com a performance desportiva no que diz respeito ao tempo de sesta e 

que determine com mais precisão qual o tempo de sesta mais útil para estes 

atletas. 
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5.4. - Limitações Metodológicas 
 

Os indivíduos fazem mais do que sumariar as suas experiências 

passadas. Na medida em que a memória é um processo seletivo e 

reconstrutivo (Ross, 1989), as respostas às medidas de autorrelato pelo 

próprio indivíduo podem conter uma variedade de respostas que não 

representa as suas emoções, pensamentos e comportamentos. Esta variedade 

representa uma componente resultante das auto perceções do indivíduo. Isto 

é, medidas de autorrelato dos indivíduos acerca de si próprios, refletem um 

somatório de avaliações dos mesmos acerca dos seus comportamentos atuais 

em conjunto com as suas crenças (Lindquist & Barrett, 2008).    

Assim, os resultados obtidos através de medidas de autorrelato 

poderão conter algum viés resultante de processos de memória, que são 

seletivos e idiossincráticos, no entanto também se verificou que os resultados 

obtidos demonstram que os traços de Personalidade e a IE não são variáveis 

psicológicas que se modificam no momento de avaliação ou que são 

alteráveis consoante o estímulo ativador, mas que são competências que o 

sujeito possui e implementa ao longo de todo o s e u  desenvolvimento. Ao 

mesmo tempo, também permite garantir que estes instrumentos não 

avaliam o estado de humor ou a emoção mais ativada no momento, mas 

sim uma capacidade emocional intrínseca ao indivíduo.  

Nesta conformidade, estes resultados demonstram que as respostas que 

os indivíduos relatam, são reflexo direto da resposta emocional que 

desenvolveram em situações ativadoras e não são influenciadas pelo processo 

de avaliação. Ao mesmo tempo, também permite garantir que os resultados 
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obtidos através destes instrumentos não são influenciados pela estratégia de 

regulação emocional que o indivíduo está a utilizar no momento. 

Outra limitação surge no PIEGT16, uma vez que este avalia apenas as 

dimensões da IE, não avaliando as estratégias de regulação emocional a que o 

individuo recorre. Estudos futuros deverão ampliar a compreensão dessas 

estratégias de regulação emocional utilizadas na IE. 

Outra limitação surge no IGFP5 relacionada com as diferenças 

encontradas relativamente ao instrumento original. Dever-se-á proceder a 

estudos de repetibilidade nesta e noutras populações a fim de verificar o 

comportamento do instrumento. 

Além disso a amostra foi unicamente masculina e em atletas 

exclusivamente da modalidade de futebol, sendo que uma maior variabilidade 

de sujeitos seria mais adequada. 

Outra grande limitação deste estudo deveu-se à pouca adesão de alguns 

clubes de futebol e a falta de colaboração de alguns atletas no que diz respeito 

ao preenchimento dos questionários. Pensa-se que esta situação se deva ao tema 

do estudo em questão e do receio dos mesmos em ser avaliados, por receio da 

sua exposição mediática.  

A carência de estudos em atletas de futebol, ao nível dos instrumentos 

utilizados dificultou as discussões dos resultados obtidos. 

 Por último a destaca-se a elevada escassez de literatura relativa a estudos 

deste âmbito em atletas de futebol e da não existência de dados comparativos 

em Portugal, existindo a convicção que se forem realizadas mais investigações 

desta natureza, poder-se-á contribuir mais e melhor para a evidência empírica 

nesta população. 
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5.5. - Direções Futuras 
 

Os dados obtidos, apesar de algumas diferenças, asseguram as 

qualidades psicométricas dos instrumentos IGFP5 e PEIGT16, no entanto e 

partindo dos resultados deste primeiro estudo psicométrico, trabalhos futuros 

deverão ser efetuados com a utilização destes questionários de forma a 

contribuir para a evidência empírica destes instrumentos, tendo em conta que o 

método científico se inscreve numa perspetiva mais racional, uma vez que a 

avaliação da conduta humana não se prende apenas implícita e especulativa, 

mas assenta numa interação dinâmica entre a elaboração de conceitos e a 

observação controlada das condutas. 

Sugere-se que sejam efetuados novos estudos de repetibilidade nesta e 

noutras populações em que se utilize o IGFP5 na sua versão original, e ainda 

um novo estudo que deverá contemplar, em primeiro lugar, uma revisão da 

tradução seguindo as recomendações referidas em que seja efetuada uma 

reformulação dos itens que saturaram em fatores diferentes da versão original, 

avaliando-se as suas caraterísticas psicométricas por forma a aprofundar o 

conhecimento no que diz respeito ao comportamento psicométrico do mesmo.  

Sugere-se ainda a elaboração de um manual que contemple os aspetos 

técnicos, científico e práticos em torno do BFI. 

Finalmente, importa proceder a mais estudos em torno da IE e da 

Personalidade junto desta população, numa amostra de atletas do 

género feminino e de outras amostras, utilizando-se o mesmo 

procedimento de colheita de dados permitindo dessa forma uma 

comparação da eficácia dos mesmos. 
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Só assim, e com a sua progressiva utilização, não só por 

investigadores mas também por psicoterapeutas, permitirá uma recolha 

bastante ampla e diversificada de dados, o que permitirá incrementar a 

compreensão não só do funcionamento da Personalidade e da IE em 

populações diversificadas, mas também as implicações em múltiplos 

processos psicológicos relacionados. 

Com base nestes achados e na literatura, e remetendo para o contexto 

futebol, considera-se pertinente o desenvolvimento de um estudo ao nível do 

desempenho das equipas contendo quatro tipos de questões emocionais:  

1º - O estado emocional que os atletas apresentam e oferecem aos 

colegas, e os benefícios emocionais fora das motivações emocionais de jogo que 

os atletas procuram; 

2º- A resposta emocional dos atletas;  

3º- A reação dos atletas em relação às suas próprias atribuições, noutras 

palavras por exemplo: o resultado do jogo: ganhar ou perder; 

4º- A influência que o atleta remete no estado emocional dos outros.  
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5.6. – Conclusões e Recomendações 

 
O que levou à elaboração desta investigação, foi a escassez de literatura 

que avalie a Personalidade e IE em atletas, e não terem sido encontrados 

estudos que se circunscrevam ao futebol, sendo esse um dos grandes aspetos 

limitadores da discussão e comparação dos dados encontrados.  

No domínio da IE, e no que diz respeito ao instrumento PIEGT16 para a 

população portuguesa, este permite a sua utilização em diferentes contextos de 

investigação, especificamente para compreensão das diferentes implicações da 

utilização da IE, no domínio da psicologia, na medida em que a IE se assume 

como uma das variáveis mais preponderantes nos diversos domínios do 

desenvolvimento e comportamento humano.  

A validação do instrumento PIEGT16 com esta amostra permite colmatar 

um problema metodológico da construção de um instrumento original numa 

amostra relativamente heterogénea de atletas de futebol, uma vez que este 

estudo permite generalizar estes resultados a amostras representativas de uma 

maior variedade de idades e de diferentes escalões. 

Quanto ao IGFP5, verificou-se que os itens não cobriam toda a amplitude 

da escala dos fatores avaliados, o que revela um grande desafio para 

elaboradores de instrumentos para que possam proporcionar uma distribuição 

mais equilibrada dos mesmos.  

Face aos resultados encontrados, e, embora possa apresentar-se várias 

explicações, sendo que as mais prováveis estejam no procedimento utilizado, no 

tamanho da amostra, ou mesmo na cultura a qual o instrumento foi aplicado, já 

que muitas vezes um mesmo constructo pode ser entendido de maneiras 

distintas em diferentes contextos, deve ressaltar-se que essa consideração não 
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inviabiliza os resultados do presente estudo, e que o instrumento se considera 

fiável e adequado.  

Levando em consideração que o objetivo central deste estudo era 

traduzir, validar os instrumentos para Portugal, verificar os seus parâmetros de 

validade e precisão, e, levando em consideração a justificação já mencionada 

anteriormente, acredita-se que o mesmo tenha alcançado o seu propósito, já que 

todas as análises estatísticas se apresentaram satisfatórias.   

Ao mesmo tempo, na medida em que ambos os instrumentos de 

avaliação são instrumentos de autorrelato e com um pequeno número de itens, 

a sua aplicação é simples e facilita a recolha de dados de forma rápida. 

Os instrumentos de avaliação da Personalidade e da IE podem 

ser utilizados na seleção de atletas de futebol, colaborando no sucesso da 

escolha desses mesmos indivíduos.    

Esta pesquisa mostra diferenças  evidentes na IE e no perfil de 

Personalidade dos atletas de futebol.  

A evolução do futebol, caracteriza-se por uma alta exigência física, 

técnica, tática e psicológica, e tem vindo a constituir-se num fator decisivo para 

a obtenção de sucesso de uma equipa (Fernandes, 1994).  

Assis (2010) refere que não adianta proferir aspetos mentais se um atleta 

não for, efetivamente, bom de bola, um craque e que se os fatores mentais 

ganham jogos, têm de ter um suporte corpóreo (físicos, técnicos e táticos) para 

os suportar, anuindo o provérbio popular que sem ovos não se fazem omeletas, 

mas convém retirar-lhes a casca com cuidado. 

Todos os indivíduos estão inseridos numa obra inacabada de si mesmos, 

e, na meta para atingir o equilíbrio e estabilidade emocional, existe um fator 

preponderante que é o auto conhecimento. Diante dessa tarefa tão necessária a 
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todos, o equilíbrio é indispensável no que tange à sua proposta íntima de bem-

estar.  

Assim, considera-se pertinente a atuação de psicólogos no ambiente 

desportivo, a fim de inserir planos de prevenção e intervenção por forma a 

potenciar o bem-estar e sucesso desportivos dos atletas, uma vez que um atleta 

plenamente consciente das suas próprias emoções  e com  capacidade de as 

regular, através da utilização de competências psicológicas, pode guiar-se pela 

crença positiva e desejo de sucesso, e, revelando-se emocionalmente inteligente, 

tende a enfrentar com mais sucesso a percepção, avaliação e gestão das suas 

emoções e dos outros, contribuindo assim para o sucesso da equipa. 

Após este estudo conclui-se que o perfil de personalidade e a IE são 

influenciados por vários fatores, e que estes têm um efeito determinante 

sobre as experiências desportivas, não bastando ao atleta ter talento, uma vez 

que, não é só necessário saber ou saber fazer, mas também saber ser. As 

experiências são importantes no decorrer da carreira desportiva,  no entanto, 

são  apenas isso: individuais, momentâneas e unas para cada atleta, e as 

escolhas que são feitas, tendo em conta o seu perfil de personalidade, e as suas 

ações emocionais, levam, a que o mesmo revele comportamentos mais ou 

menos adequados ao seu sucesso desportivo e pessoal. 

Numa equipa de desporto coletivo, a única finalidade é a harmonia na 

coordenação entre os seus elementos, nas suas capacidades técnicas e físicas, 

bem como nas suas características pessoais que são fundamentais na estrutura 

complexa que afeta o sucesso da equipa.  

Sendo o futebol um desporto coletivo, é de todo pertinente coadjuvar 

potencialidades individuais em prol do sucesso do grupo. Assim sendo, esta 

dissertação revela uma ferramenta importante para treinadores e recrutadores 
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terem em conta no que diz respeito à melhor seleção de características 

individuais dos atletas por posição de jogo, a fim potenciar o sucesso da equipa. 

Considera-se ainda que, para além da importância da descoberta de atletas 

em função das suas qualidades físicas, técnicas e táticas, é de interesse crucial a 

identificação desses fatores, na perspetiva da Personalidade e da IE, de forma a 

contribuir significativamente para a sua real ascensão enquanto atleta e 

enquanto pessoa.  

A compreensão das diferenças dos atletas permitirá que os técnicos 

ajustem o seu treino e as suas interações, e irá ajudar na elaboração de 

programas que reforcem as suas características pessoais e necessidades 

específicas, realçando o papel dinâmico que estas desempenham quando 

objetivos importantes estão em jogo.  

 Estes estudos, incluíram amostras de conveniência devido a restrições e à 

sua natureza, daí a utilização de instrumentos de pequena medida de 

autorrelato. No entanto,  com maior planeamento no que diz respeito ao tempo 

de investigação, à inclusão de um maior número de participantes, e de todos os 

escalões competitivos num estudo com esta linha de orientação, com a 

utilização de instrumentos mais exaustivos, certamente aumentará 

a validade destes resultados.  

À comunidade científica cabe a responsabilidade da investigação através 

de pesquisa atual de informações de forma a contribuir para a evidência 

empírica, no que diz respeito às características individuais dos atores que 

participam naquele que é o fenómeno do futebol. 

Espera-se, assim, que o conhecimento científico no âmbito do qual esta 

dissertação pretende ser um contributo, possa constituir um instrumento 

indispensável de apoio a todos quantos se encontram nele envolvido. 
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Conclui-se então que esta investigação cumpriu os objetivos a que se 

propôs, e serviu de combustível para projetos de pesquisa futura a realizar-se 

nesta população, num estudo que possa relacionar estes achados com as 

características físicas, táticas e técnicas dos atletas de futebol tendo em conta a 

sua posição de jogo e que se pretende levar a cabo. 
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“O futebol é um estilo de vida... relva, sol, frio, chuva e terra... o treino 

terminou... passa das 9 da noite e lá vou eu com o saco debaixo do 

braço....viagem para casa e ainda tentar jantar....No treino raspei a pele... espero 

amanhã não cair para o mesmo lado...chego a casa e diz a minha mãe: sacode as 

chuteiras ou deixa-as lá fora….. O que é que nos dá força para época após época 

continuar no futebol? Aos Domingos gosto de dormir...dizem os outros... 

Nunca estamos juntos, diz a tua namorada... Pensa mas é em estudar e 

trabalhar, dizem os teus familiares... Ouves isto, pensas para ti... e SORRIS... 

Que sabem eles o que significa o futebol para ti...Que sabem eles da 

tensão e ansiedade que não te deixa dormir um dia antes do jogo...Que sabem 

eles dos jogos em que jogaste com alguma dor ou mau estar...Que sabem eles do 

que sentes quando marcas um golo e os teus colegas te abraçam 

desesperadamente…Que sabem eles das pancadas que levas e a dor que te 

provocam...Que sabem eles do que é que sentes no balneário quando sai a 

convocatória...Que sabem eles do que sentes quando não jogas...Que sabem eles 

da força que te dá, uma palmada nas costas de um colega quando um passe te 

corre bem...Que sabem eles do teu respirar fundo quando o treinador dá o 11 

inicial...Que sabem eles do que sentes quando estás no banco de suplentes...Que 

sabem eles do que é ganhar ou perder um jogo a 5 minutos do fim...Que sabem 

eles do que pensas 10 minutos antes do jogo...Que sabem eles o que é estar a 

aquecer desde os primeiros 5 minutos da segunda parte, na esperança que o 

treinador te mande entrar...Que sabem eles como vibras numa vitória...Que 

sabem eles da dor que se sente numa derrota...Que sabem eles do que sentes 

quando o atleta que deverias marcar faz golo...Que sabem eles do que sentes 

quando sofres ou tens de marcar um penaltie… 
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Que sabem eles das quedas que dás e das vezes que tens de te 

levantar...Que sabem eles o que é dar o ultimo pique quase sem conseguir 

respirar...Que sabem eles do que sentes quando vês o jogo da bancada...Que 

sabem eles o que é estar parado ou perderes o resto da época por lesão...Que 

sabem eles dos banhos de água fria que já tiveste que tomar...Que sabem eles do 

calor, frio e chuva que tiveste de suportar...Que sabem eles o que é treinar todos 

os dias nos meses do Verão, quando todos os teus amigos estão de férias...Que 

sabem eles quando todos vão sair para dançar, e tu vais dormir para jogar no 

dia seguinte...Que sabem eles das privações que tens...Que sabem eles o que é 

sair de um treino ou jogo cheio de fome, e não ter o que comer...Que sabem eles 

o que é não poderes reunir-te diariamente com os teus amigos e familiares… 

Que sabem eles do quanto amas o futebol...Que sabem eles o que é perder a 

juventude em prol desse amor...Que sabem eles o que é chegar ao fim de uma 

época e deixar os amigos que fizeste...Que sabem eles o que é treinares de 

segunda a sexta e no sábado não estares sequer convocado...Que sabem eles o 

que se sente ao perder-se uma final...Que sabem eles da emoção, pele de 

galinha, que sentimos ao ler esta pequena nota... 

Terra, Relva, Arranhões... 10 Pessoas contigo ... 11 do outro lado do 

campo ...Esta é a NOSSA vida, que sabem eles ??? 

Muita gente diz que o futebol não tem nada a ver com a vida...não sei 

quanto sabem da vida, mas de futebol não sabem NADA... 

Na vida, como no futebol...se perdermos um jogo, perdemos pouco...se 

perdermos a HONRA, perdemos muito...mas se perdermos a CORAGEM, 

perdemos TUDO! “    Compromisso: NUNCA DESISTIR!   
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 Nas questões com várias opções de resposta por favor coloque uma cruz nos locais que se 
enquadram com a sua situação. Preencha com os seus elementos mas por favor não coloque o nome no 
questionário.  
 As respostas são confidenciais e anónimas e serão tratadas unicamente para questões estatísticas, 
onde serão salvaguardadas as questões éticas de uma investigação. 
 
DADOS DE NASCIMENTO:  

MES ANO IDADE 
 

ESTADO CIVIL:   

SOLTEIRO CASADO UNIAO DE FATO 
 

OUTRO 

NO CASO DE SER SOLTEIRO COM QUEM VIVE DURANTE A ÉPOCA DESPORTIVA:  

PAIS SÓ PAI SÓ MAE 
 

ACADEMIA DO CLUBE 

HABILITAÇOES LITERÁRIAS CONCLUÍDAS: 

ATÉ 4º ANO 6º ANO 
 
9º ANO 

 
12º ANO 

 
LICENCIATURA  

 
MESTRADO 

ESCALÃO EM QUE COMPETE ACTUALMENTE:     

INICIADOS (SUB-15) JUVENIS (SUB-16)  JUVENIS (SUB-17)  
 

JUNIORES (SUB-19)  SENIORES 3 ª DIVISÃO  
 

SENIORES 2ª DIVISÃO B 
 

SENIORES 2ª LIGA  SENIORES 1ª LIGA  OUTRO : Especifique 

 
POSIÇÃO EM QUE JOGA HABITUALMENTE:   

Guarda 
Redes 

Defesa 
Central 
Esquerdo 

Defesa 
Central 
Direito 

Defesa 
Lateral 
Esquerdo 

Defesa 
Lateral 
Direito 

Médio 
Defensivo  

Médio 
Ofensivo 

Médio 
Ala/Extremo 
Esquerdo 

Médio  
Ala 
/Extremo 
Direito 

Ponta 
de 
Lança 

          

 
TEMPO GASTO NAS DESLOCAÇOES 
PARA 
O TREINO  

NUMERO DE VEZES QUE  
HABITUALMENTE TREINA    
 POR SEMANA 

DURAÇÃO 
MINUTOS 

PERÍODO HABITUAL DE TREINO:   

MANHA 
ENTRE 9 E 13H 

TARDE 
ENTRE 14 E 17H 

NOITE 
ENTRE 17 E 21H 

CONTRATO PROFISSIONAL 
SIM                   NAO 

 

TOTAL DE HORAS QUE DORME DE 

NOITE: 

DORME A SESTA? 

SIM                   NAO 

SE DORME A SESTA QUANTO TEMPO DORME? 

 

 

 

 
Muito Obrigada pela sua Participação ! 

APENDICE A1 -  QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRAFICO E DE PRATICA  DESPORTIVA 



 

 



 

 

APENDICE A2 :  PEDIDO AUTORIZAÇÃO E ANUENCIA TIPI 
 
 
Autorização para Utilização do Inventário TIPI 
 
----- Original Message -----  
From: César Lima  
To: Sónia Costa  
Sent: Wednesday, April 27, 2011 3:03 PM 
Subject: Re: Ten item Personality Inventory 
 
Boa tarde,  
No seguimento da nossa conversa telefónica de há pouco, aqui envio a forma como 
poderá fazer referência à tradução portuguesa do TIPI: 
 
Lima, C. F., & Castro, S. L. (2009). Inventário de Personalidade de 10 itens, versão 
portuguesa [Ten-Item Personality Inventory, Portuguese version]. Retrieved from 
http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/gosling/scales_we.htm#Ten%20Item%2
0Personality%20Measure%20(TIPI)  
 
Permaneço ao dispor para qualquer outra questão em que possa ser útil. 
 
Cumprimentos, 
César Lima 
 
César F. Lima, M.Sc, Doctoral Research Fellow 
Speech Lab - Faculty of Psychology and Education 
University of Porto 
Portugal 
phone. +351 220 400 610 
fax. + 351 226 079 727 
website. www.fpce.up.pt/labfala/cesarlima.htm 

 
 
 ----- Original Message -----  
From: Sao Luis Castro  
To: Sónia Costa  
Cc: São Luís Castro  
Sent: Friday, March 11, 2011 12:02 PM 
Subject: Re: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TIPI 
 
Cara Sónia:  
Tenho muito gosto em que use a versão portuguesa do TIPI     no seu estudo. 
Gostaria apenas que no final me comunicasse os resultados desse estudo.  
 
Felicidades.  
São Luis Castro 
 
São Luís Castro 
Associate Professor w/ Habilitation 
Faculdade de Psicologia e CE 
Universidade do Porto 
Rua Dr. Manuel Pereira Silva 
P 4200-392 Porto Portugal 
 
 

 
 
 

http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/gosling/scales_we.htm#Ten%20Item%2
http://www.fpce.up.pt/labfala/cesarlima.htm


 

 



 

 

APENDICE A3 : PEDIDO AUTORIZAÇÃO E ANUENCIA TMMS24 
 

sonia costa <sonya.b.costa@gmail.com> 

 

Pedido de autorização para uso da TMMS-24 em estudo de doutoramento 
3 mensagens  

 

sonia costa <sonya.b.costa@gmail.com>  29 de janeiro de 2012 17:24 

Para: manuchax@gmail.com 

 

Exmª Senhora Professora Doutora Manuela Queiróz, 
 
O meu nome é Sónia Costa, sou aluna de Doutoramento em Psicologia, e pretendo elaborar a 
minha investigação no âmbito da Inteligência Emocional . 
 
Nesta conformidade, venho desta forma solicitar a V. Exa., que me autorize a utilizar a TMMS-24 no 
meu estudo de investigação. 
 
Certa da sua anuência, subscrevo-me com elevada estima e consideração. 
 
Atentamente 
 
Sonia Costa 
 

 

 

Manuela Queirós <manuchax@gmail.com>  30 de janeiro de 2012 12:42 

Para: sonya.b.costa@gmail.com 

Cara Sónia! 

Muito obrigada pelos esclarecimentos acerca do estudo que pretende efetuar. 

Autorizo a  utilização da TMMS-24 no seu estudo de investigação.  

Votos de um bom trabalho. 

Atentamente 

Manuela Queiró 

 

 

mailto:<sonya.b.costa@gmail.com>
mailto:<sonya.b.costa@gmail.com>
mailto:manuchax@gmail.com
mailto:<manuchax@gmail.com>
mailto:sonya.b.costa@gmail.com


 

 



 

 

Apêndice A4 : PEDIDO AUTORIZAÇÃO ANUENCIA WEIP-S 
 
Your Instrument - Workgroup emotional intelligence profile - WEIP-S 
1 mensagem  

 
sonia costa <sonya.b.costa@gmail.com>  28 de janeiro de 2012 13:46 
Para: s.lawrence@griffith.edu.au 

Good Morning, 
 
I am a Portugal Pshycology  PHD Student and i want to translate your Weip-s Instrument for 
Portuguse People in my investigation thesis. 
 
May you please give me authorization to do that? 
 
If you agree, please send me the weip-s scale, and cotation scores please. 
 
Best Regards 
 
Sonia Costa 
Portugal 

 

 

 

Manuela Queirós <manuchax@gmail.com>  29 de janeiro de 2012 00:50

Para: sonya.b.costa@gmail.com 

Dear Sonia! 

Feel free to proceed. 

Pease see the attachment. 

Best Regards, 

Peter Jordan 

 

 

mailto:<sonya.b.costa@gmail.com>
mailto:s.lawrence@griffith.edu.au
mailto:<manuchax@gmail.com>
mailto:sonya.b.costa@gmail.com


 

 



 

 

Apêndice A5 - Pedido de Autorização do Estudo nos Clubes 
 
 
 

 

Excelentíssimos Senhores,  

Com a finalidade de obtenção do grau de Doutor em Psicologia pela Universidade da 
Extremadura, e sob orientação do professor Doutor Florêncio vicente Castro (Catedrático em 
psicologia), venho por este meio solicitar a Vossa Excelência, autorização para a realização de 
uma investigação em que pretendo validar dois instrumentos de avaliação para a população 
Portuguesa e estudar a Personalidade e a Inteligência Emocional Percebida em atletas de 
futebol de vários escalões.  

A recolha de dados, necessita da administração de um questionário demográfico e dois 
questionários de auto-resposta junto dos atletas. Dessa participação não resultarão quaisquer 
danos físicos ou psíquicos para os atletas incluídos nem serão perturbadas as rotinas e 
horários de treino dos mesmos. 

Os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, e apenas divulgados no relatório final do 
estudo, sendo o anonimato dos seus protagonistas salvaguardado, incluindo a identidade da 
própria Instituição, salvaguardando as questões éticas e deontológicas de uma investigação, 
nomeadamente e entre outras a declaração de consentimento informado por parte dos atletas 
e representantes legais dos atletas menores envolvidos no referido estudo. 

Neste sentido, solicito a Vossa Excelência se digne autorizar a realização da referida recolha de 
informação, a partir desta data e até ao final de Maio junto dos atletas dessa Instituição, nos 
escalões  Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores. 

Para a análise deste pedido, anexo os questionários que pretendo utilizar na minha 
investigação. 

Questionário Demográfico, IGFP5 (Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade), 
PIEGT16 (Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho), Trait Meta Mood Scale 
(Questionário de auto-resposta com 24 itens) e Ten Item Personality Inventory (Questionário 
de auto-resposta com 10 Itens). 

Certa que esta solicitação merecerá por parte de Vossas Excelências toda a atenção,  agradeço 
desde já a vossa amável colaboração. 

Pede deferimento, 

Sónia Costa 

28674@sapo.pt 

mailto:28674@sapo.pt


 

 



 

 

Estudo de Investigação                                       
Sónia Maria de Brito Costa, Mestre em Psicologia Clínica, com a finalidade de obtenção do Grau de Doutor 
em Psicologia pela Universidade da Extremadura - Espanha, e sob orientação do Professor Doutor 
Florêncio Vicente Castro (Catedrático em Psicologia), vem por este meio solicitar a Vossa Excelência, a 
participação no seu estudo de validação de dois instrumentos para a População Portuguesa, para o qual 
necessita que disponha de 10 minutos do seu precioso tempo e responda a cinco pequenos questionários: 
Questionário Sociodemográfico, Inventário IGFP-5 (Big Five Inventory), Questionário PIEG-16 (Workgroup 
Emotional Intelligence Profile), Questionário TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), e Inventário TIPI (Ten-
Item Personality Inventory). 

Como em qualquer investigação, tem o direito de recusar participar no estudo e a possibilidade de, no caso 
de aceitar, deixar de nele participar a qualquer momento sem sofrer por isso qualquer prejuízo.  

Desde já se informa que será garantida e confidencialidade e anonimato dos elementos recolhidos.  

Nesta participação não resultarão quaisquer danos físicos ou psíquicos para os atletas incluídos. 

A confidencialidade e a privacidade dos resultados obtidos, será assegurada pelo anonimato da 
identificação dos atletas, sendo este documento conservado de forma segura durante a investigação e 
tratamento de dados, e destruído no fim do estudo. 

A Investigadora: Sónia Costa 
         
Qualquer dúvida por favor não hesite em contactar (Telefone: 914406737 / email: 28674@sapo.pt) 
 

Consentimento Informado para participação na Investigação 

 Aceito que os dados recolhidos pelos instrumentos anexos sejam utilizados num estudo que faz 
parte integrante dos requisitos para obtenção do Grau de Doutor Internacional em Psicologia de Sónia 
Maria de Brito Costa, uma vez que tomei conhecimento sobre os seus objectivos e sobre as condições em 
que este se realizará. 

 Foi-me ainda assegurado que a minha identificação / do meu educando será preservada e mantida 
sobre anonimato e que será sempre preservada a sua dignidade e bem-estar. 

 Fui, também, informado(a) sobre o direito de recusar participar no estudo e sobre a possibilidade 
de, no caso de aceitar, deixar de nele participar a qualquer momento sem sofrer por isso qualquer 
prejuízo.  

 Compreendi que o meu anonimato /do meu educando (riscar o que não interessa) será sempre 
protegido e que nenhum nome ou outros detalhes identificativos serão divulgados.  

 Compreendi que este documento será conservado de forma segura durante a investigação e 
tratamento de dados, e será destruído no fim do estudo. 

 Considero que fui convenientemente esclarecido(a), pelo que autorizo a utilização dos dados para 
as finalidades que me foram explicadas. 

           

      Aceito participar no estudo     

APÊNDICE  A6 : APRESENTAÇÃO ATLETAS E CONSENTIMENTO INFORMADO 

mailto:28674@sapo.pt)


 

 



 
IGFP5 (Adaptação a Portugal: Sónia Costa) 

A seguir encontra algumas características que podem ou não dizer-lhe respeito. Leia atentamente cada frase 
e indique, por favor, o grau em que está de acordo ou desacordo com cada uma delas marcando um X ou fazendo 
um círculo no número que mais se aproxima das suas preferências.  

1 2 3 4 5 
Discordo totalmente Discordo em parte 

 
Nem concordo nem 

discordo 
Concordo em parte 

 
Concordo 

totalmente 

1.Sou conversador, comunicativo. 1    2   3   4   5 23. Tenho tendência a ser preguiçoso. 1    2   3   4   5 

2. Tenho tendência a ser crítico com os 
outros. 

1    2   3   4   5  24. Sou emocionalmente estável, não me 
altero facilmente. 

1    2   3   4   5 

3. Sou minucioso e perfeccionista no 
trabalho. 

1    2   3   4   5  25. Sou inventivo, criativo 1    2   3   4   5 

4. Sou deprimido, triste. 1    2   3   4   5 26. Sou assertivo, não receio expressar o que 
sinto. 

1    2   3   4   5 

5. Sou original, tenho sempre novas ideias. 1    2   3   4   5 27. Por vezes sou frio e distante. 1    2   3   4   5 

6. Sou reservado. 1    2   3   4   5 28. Sou perseverante, insisto até concluir a 
minha tarefa ou trabalho. 

1    2   3   4   5 

7. Sou prestável e ajudo os outros. 1    2   3   4   5 29. Sou temperamental, mudo de humor 
facilmente. 

1    2   3   4   5 

8. Sou um pouco descuidado. 1    2   3   4   5  30. Valorizo o artístico, o estético. 1    2   3   4   5 

9. Sou relaxado, controlo bem o stress. 1    2   3   4   5 31. Sou por vezes tímido e inibido. 1    2   3   4   5 

10. Sou curioso sobre muitas coisas 
diferentes. 

1    2   3   4   5 32. Sou amável, atencioso e bondoso. 1    2   3   4   5 

11. Tenho muita energia. 1    2   3   4   5 33. Faço as coisas de modo eficaz. 1    2   3   4   5 

12. Inicio disputas com os outros. 1    2   3   4   5 34. Mantenho-me calmo nas situações 
tensas. 

1    2   3   4   5 

13. Sou um trabalhador de confiança. 1    2   3   4   5 35. Prefiro o trabalho rotineiro. 1    2   3   4   5 

14. Fico tenso com frequência. 1    2   3   4   5 36. Sou sociável, extrovertido 1    2   3   4   5 

15. Sou engenhoso, gosto de analisar 
profundamente as coisas. 

1    2   3   4   5 37. Por vezes sou rude (grosseiro) com os 
outros. 

1    2   3   4   5 

16. Consigo gerar muito entusiasmo. 1    2   3   4   5 38. Faço planos e sigo-os à risca. 1    2   3   4   5 

17. Consigo perdoar facilmente. 1    2   3   4   5 39. Fico nervoso facilmente. 1    2   3   4   5 

18. Tenho tendência a ser desorganizado. 1    2   3   4   5 40. Gosto de reflectir e brincar com as ideias. 1    2   3   4   5 

19. Sou muito preocupado. 1    2   3   4   5 41. Tenho poucos interesses artísticos 1    2   3   4   5 

20. Tenho uma imaginação fértil. 1    2   3   4   5 42. Gosto de cooperar com os outros 1    2   3   4   5 

21. Tenho tendência a ser sossegado. 1    2   3   4   5 43. Distraio-me com facilidade. 1    2   3   4   5 

22. Sou de confiança 1    2   3   4   5 44. Sou conhecedor de artes, música, 
literatura. 

1    2   3   4   5 

 

APÊNDICE A7 : IGFP5 – INVENTÁRIO DOS CINCO GRANDES FATORES 



 

 



 

 

 

 
Perfil de Inteligência Emocional em Grupo de Trabalho (PIEGT16)  

(Adaptação a Portugal: Sónia Costa) 

 
 Por favor indique o seu nível de concordância relativamente a cada uma das afirmações sobre o que 
sente quando trabalha com a sua equipa.  

 Leia atentamente cada frase e indique, por favor, o grau em que está de acordo ou desacordo com cada uma 
delas marcando com X ou um círculo no número que mais se aproxima das suas preferências. Tenha sempre 
presente que não há respostas certas ou erradas, nem respostas boas ou más. Não gaste muito tempo a pensar em 
cada resposta. 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo um 
pouco 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo um 
pouco 

Concordo 
moderadamente 

Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Consigo explicar as minhas emoções aos outros membros da equipa 
1      2       3       4       5      6      7 

2.Consigo falar sobre as minhas emoções com outros membros da equipa                                   
 

1      2       3       4       5      6      7 

3. Se me sinto desmoralizado, consigo dizer aos outros membros da equipa o que é que 
faria sentir-me melhor  

1      2       3       4       5      6      7 

4.Consigo falar aos restantes membros da equipa sobre as emoções que experiencio 1      2       3       4       5      6      7 

5.Respeito a opinião dos outros membros da equipa, mesmo que considere que está 
errada 

1      2       3       4       5      6      7 

6.Quando me sinto frustrado com algum membro da equipa, consigo ultrapassar essa 
frustração 

1      2       3       4       5      6      7 

7.Quando tenho de resolver um conflito, tento analisar todos os pontos de vista antes de 
tomar uma decisão 

1      2       3       4       5      6      7 

8.Ouço de forma imparcial as ideias dos outros membros da equipa 1      2       3       4       5      6      7 

9. Consigo  aperceber-me dos  verdadeiros sentimentos dos outros membros da equipa, 
mesmo que eles tentem ocultá-los 

1      2       3       4       5      6      7 

10.Consigo descrever com rigor o que os outros membros da equipa estão a sentir 1      2       3       4       5      6      7 

11. Quando falo com os outros membros da equipa, consigo avaliar os seus verdadeiros 
sentimentos através da sua linguagem corporal 

1      2       3       4       5      6      7 

12. Consigo perceber quando os outros membros da equipa não sentem aquilo que 
dizem 

1      2       3       4       5      6      7 

13. O meu entusiasmo consegue contagiar os outros membros da equipa 1      2       3       4       5      6      7 

14. Consigo animar e motivar os outros membros da equipa quando estes se sentem 
desanimados 

1      2       3       4       5      6      7 

15. Consigo que os outros membros da equipa partilhem do meu entusiasmo por um 
objectivo 

1      2       3       4       5      6      7 

16. Consigo criar a chama que mantém os restantes membros da equipa entusiasmados 1      2       3       4       5      6      7 

APÊNDICE A8 : PIEGT16 - PERFIL DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM GRUPO DE TRABALHO 
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Here are a number of characteristics that may or may not apply to you.  For example, do you agree 
that you are someone who likes to spend time with others?  Please write a number next to each 
statement to indicate the extent to which you agree or disagree with that statement. 

 
1 

Disagree 
Strongly 

2 
Disagree 

a little 

3 
Neither agree 
nor disagree 

4 
Agree 
a little 

5 
Agree 

strongly 
 

I am someone who… 
 

1. _____  Is talkative 
 

2. _____  Tends to find fault with others 
 

3. _____  Does a thorough job 
 

4. _____  Is depressed, blue 
 

5. _____  Is original, comes up with new ideas 
 

6. _____  Is reserved 
 

7. _____  Is helpful and unselfish with others 
 

8. _____  Can be somewhat careless 
 

9. _____  Is relaxed, handles stress well.   
 

10. _____  Is curious about many different things 
 

11. _____  Is full of energy 
 

12. _____  Starts quarrels with others 
 

13. _____  Is a reliable worker 
 

14. _____  Can be tense 
 

15. _____  Is ingenious, a deep thinker 
 

16. _____  Generates a lot of enthusiasm 
 

17. _____  Has a forgiving nature 
 

18. _____  Tends to be disorganized 
 

19. _____  Worries a lot 
 

20. _____  Has an active imagination 
 

21. _____  Tends to be quiet 
 
22. _____  Is generally trusting 

 

23. _____  Tends to be lazy 
 

24. _____  Is emotionally stable, not easily upset 
 

25. _____  Is inventive 
 

26. _____  Has an assertive personality 
 

27. _____  Can be cold and aloof 
 

28. _____  Perseveres until the task is finished 
 

29. _____  Can be moody 
 

30. _____  Values artistic, aesthetic experiences 
 

31. _____  Is sometimes shy, inhibited 
 

32. _____  Is considerate and kind to almost everyone 
 

33. _____  Does things efficiently 
 

34. _____  Remains calm in tense situations 
 

35. _____  Prefers work that is routine 
 

36. _____  Is outgoing, sociable 
 

37. _____  Is sometimes rude to others 
 

38. _____  Makes plans and follows through with them 
 

39. _____  Gets nervous easily 
 

40. _____  Likes to reflect, play with ideas 
 

41. _____  Has few artistic interests 
 

42. _____  Likes to cooperate with others 
 

43. _____  Is easily distracted 
 

44. _____  Is sophisticated in art, music, or literature 
 

 

Anexo 1 : Big Five Inventory 



 

 



 

 

 

 
  

 
Please  indicate your level (from 1 srtongly disagree to  7 strongly agree) of agreement with 
each of the following statements about your feelings when working in your team. 
 
 
Awareness of Own Emotions (Own Aware)  
 
1. I can explain the emotions I feel to team members.  
 
2. I can discuss the emotions I feel with other team members.  
 
3. If I feel down, I can tell team members what will make me feel better.  
 
4. I can talk to other members of the team about the emotions I experience.  
 
 
Management of Own Emotions (Own Manage)  
 
5. I respect the opinion of team members, even if I think they are wrong.  
 
6. When I am frustrated with fellow team members, I can overcome my frustration.  
 
7. When deciding on a dispute, I try to see all sides of a disagreement before 
I come to a conclusion.  
 
8. I give a fair hearing to fellow team members’ ideas.  
 
 
Awareness of Others’ Emotions (Other Aware). 
 
9. I can read fellow team members ‘true’ feelings, even if they try to hide them.  
 
10. I am able to describe accurately the way others in the team are feeling. 
 
11. When I talk to a team member I can gauge their true feelings from their 
body language.  
 
12. I can tell when team members don’t mean what they say.  
 
 
 
Management of Others’ Emotions (Other Manage)  
 
13. My enthusiasm can be contagious for members of a team.  
 
14. I am able to cheer team members up when they are feeling down.  
 
15. I can get fellow team members to share my keenness for a project.  
 
16. I can provide the ‘spark’ to get fellow team members enthusiastic. 

 

Anexo  2 :  Workgroup Emotional Intelligence Profile 
(WEIP-S) 
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Ten-Item Personality Inventory 
Samuel D. Gosling, Peter J. Rentfrow, and William B. Swann Jr., 20031 

 
Versão portuguesa de César F. Lima e São Luís Castro, Fevereiro 20092 

 
 
Encontra a seguir um conjunto de traços de personalidade que podem ou não 

aplicar-se a si. Por favor escreva um número a seguir a cada afirmação indicando 

em que medida está de acordo ou em desacordo com essa afirmação. Deve 

avaliar em que medida cada par de traços se aplica a si, mesmo que uma das 

características se aplique melhor do que a outra. 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
um 

pouco 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo 
moderadamente 

Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Vejo-me como uma pessoa 

1. Extrovertida, entusiasta.   _____  

2. Crítica, conflituosa.   _____ 

3. De confiança, com auto-disciplina.   _____ 

4. Ansiosa, que se preocupa facilmente.   _____ 

5. Aberta a experiências novas, multifacetada.   _____ 

6. Reservada, calada.   _____ 

7. Compreensiva, afectuosa.   _____ 

8. Desorganizada, descuidada.   _____ 

9. Calma, emocionalmente estável.   _____ 

10. Convencional, pouco criativa.   _____ 

 
 
 
Cotação (“R” indica que os itens devem ser cotados inversamente): Extroversão 1, 6R; 
Afabilidade 2R, 7; De Carácter Consciencioso 3, 8R; Estabilidade Emocional 4R, 9; 
Abertura a Novas Experiências 5, 10 R. 

                                                
1 Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann Jr., W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality 
domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528. 
2 Laboratório de Fala, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(www.fpce.up.pt/labfala ; labfala@fpce.up.pt ) 
 

 

ANEXO 3 : TIPI – Inventário de personalidade de 10 itens 

http://www.fpce.up.pt/labfala
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Queirós, M. M., Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. Carral, J. M. C. e Queirós, P. S. (2005). Validação e 

fiabilidade da versão portuguesa modificada da Trait Meta-Mood Scale. 
 

 Neste questionário encontrará algumas afirmações sobre as suas emoções e sentimentos. Leia atentamente cada frase 
e indique, por favor, o grau em que está de acordo ou desacordo com cada uma delas marcando com X ou um círculo no 
número que mais se aproxima das suas preferências.  Tenha sempre presente que não há respostas certas ou erradas, 
nem respostas boas ou más. Não gaste muito tempo a pensar em cada resposta. 

1 2 3 4 5 
Discordo totalmente Discordo em parte 

 
Nem concordo nem 

discordo 
Concordo em parte 

 
Concordo 

plenamente 

1.Presto muita atenção aos meus sentimentos.   1    2     3     4     5 

2. Preocupo-me muito com os meus sentimentos.  
 1    2     3     4     5 

3. Acho que é útil pensar nas minhas emoções.  
 1    2     3     4     5 

4. Vale a pena prestar atenção às minhas emoções e estados de espírito 
 1    2     3     4     5 

5. Deixo que os meus sentimentos se intrometam com os meus pensamentos 
 1    2     3     4     5 

6. Penso constantemente no meu estado de espírito 
 1    2     3     4     5 

7. Penso muitas vezes nos meus sentimentos.  
 1    2     3     4     5 

8. Presto muita atenção àquilo que sinto. 
 1    2     3     4     5 

9. Normalmente sei o que estou a sentir 
 1    2     3     4     5 

10. Muitas vezes consigo saber aquilo que sinto. 
 1    2     3     4     5 

11. Quase sempre sei exactamente aquilo que sinto. 
 1    2     3     4     5 

12. Normalmente conheço os meus sentimentos sobre as pessoas ou qualquer assunto 
 1    2     3     4     5 

13. Tenho, muitas vezes, consciência do que sinto sobre qualquer assunto 
 1    2     3     4     5 

14. Consigo dizer sempre o que sinto 
 1    2     3     4     5 

15. Às vezes, consigo dizer o que sinto 
 1    2     3     4     5 

16. Consigo perceber aquilo que sinto. 
 1    2     3     4     5 

17. Embora, por vezes, esteja triste tenho, quase sempre, uma atitude optimista 
 1    2     3     4     5 

18. Mesmo que me sinta mal, tento pensar em coisas agradáveis 
 1    2     3     4     5 

19. Quando me aborreço, penso nas coisas agradáveis da vida 
 1    2     3     4     5 

20. Tento ter pensamentos positivos mesmo que me sinta mal. 
 1    2     3     4     5 

21. Se sinto que estou a perder a cabeça, tento acalmar-me. 
 1    2     3     4     5 

22. Preocupo-me em manter um bom estado de espírito 
 1    2     3     4     5 

23. Tenho sempre muita energia quando estou feliz 
 1    2     3     4     5 

24. Quando estou zangado procuro mudar a minha disposição 
 1    2     3     4     5 

ANEXO 4: TMMS24 (Trait Meta-Mood Scale) 



 

 



 

 

ANEXO 5 : AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM  
 

sonia costa <sonya.b.costa@gmail.com> 

 

Pedido de autorização para uso da imagem na Capa da Tese 
Doutoramento 
2 mensagens  

 

sonia costa <sonya.b.costa@gmail.com>  26 de outubro de 2012 18:16

Para:……………………………………………. 

 

Olá sobrinho, 
 
Ola sobrinho espero que estejas bem! Gostaria que me desses autorização para colocar uma 
foto tua com a Taça, na capa da minha tese de doutoramento intitulada Personalidade e 
Inteligência Emocional no atleta de futebol!  

Posso contar com a tua aprovação? Obrigada J)) 

Beijos 

Sónia 
Enviado a partir do meu smartphone BlackBerry® 
www.blackberry.com 

 

 

   …………………………………..……………………  26 de outubro de 2012 19:20

     Para: sonya.b.costa@gmail.com 

    Ola tia, é claro q autorizo.  Espero q esteja td bem consigo.  
 
     Obrigado eu tia e espero q tenha muito sucesso.  

  Beijo 
  Manuela Queiró 
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