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RESUMO 

Este estudo foi efectuado com o objectivo de avaliar as relações entre os objectivos de 

realização e as crenças sobre a competência desportiva, de um grupo de atletas com deficiências visuais. 

Além disso, foi também nosso objectivo avaliar se existiriam diferenças entre atletas de diferentes sexos 

e com deficiência congénita e adquirida ao nível dos objectivos de realização, crenças sobre a 

competência desportiva, competência percebida e intenção de prática. 

Participaram neste estudo 50 atletas com deficiências visuais (41 homens e 9 mulheres), com 

uma média de idades de 31.2 anos e um desvio padrão de 11.0. 

Os instrumentos utilizados nesta investigação foram os seguintes: a) versão portuguesa 

(Fonseca, 1999) do Task and Ego Orientation andSport Questionnaire (TEOSQ; Duda e Nicholls, 1989); 

b) versão portuguesa (Fonseca, 1999) do Questionnaire de Conceptions Relatives à la Nature de 

l'Habilité Sportive (QCNHS; Sarrazin et al., 1995); c) versão portuguesa (Fonseca, 1999) da escala de 

competência desportiva do Physical Self-Perception Profile (PSPP; Fox e Corbin, 1989). 

Os resultados obtidos demonstraram a existência de correlações significativas mas com uma 

magnitude reduzida entre a orientação para tarefa, relativamente aos objectivos de realização, e a 

dimensão melhorável, em relação às crenças sobre a competência desportiva. Além disso, foi possível 

verificar correlações entre as dimensões dom e estável e entre as dimensões melhorável e 

aprendizagem, no que se refere às crenças sobre a competência desportiva. Os atletas do sexo 

masculino acreditavam muito mais que as do sexo feminino que a competência decorre do dom e os 

atletas com deficiência adquirida estavam mais orientados para o ego do que os atletas com deficiência 

congénita. 

Palavras-Chave: Desporto; Deficientes Visuais, Objectivos de Realização; Crenças 

sobre a Competência Desportiva; Competência Percebida. 
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ABSTRACT 

This study was developed with the purpose of determine the relationship between goal 

orientations and beliefs about sports liability, of a group of athletes with visual impairments. Although was 

also our purpose to acsess if there were any diferences between athletes of diferent sexes and acquired 

and congenital impairments in goal orientations, beliefs about sportive liability, perceived competence 

and intention to practice. 

About 50 atlhetes with visual impairments (42 men and 9 women) had participate in this study, 

with na age average of 31.2 years old and a standard deviation of 11.0. 

The measures used in this investigation had been: a) Portuguese version (Fonseca, 1999) of the 

Task and Ego Orientation and Sport Questionnaire (TEOSQ; Duda e Nicholls, 1989); b) Portuguese 

version (Fonseca, 1999) of the Questionnaire de Conceptions Relatives à la Nature de l'Habilité Sportive 

(QCNHS; Sarrazin et al., 1995); c) Portuguese version (Fonseca, 1999) of the scale of sport liability of 

the Physical Self-Perception Profile {?$??; Fox e Corbin, 1989). 

The results demonstrated the existence of meaningfull correlations but with small magnitude 

between task orientation, relatively to goal orientation, and incrementable dimension, about the beliefs 

about sporive liability. Moreover, was possible to identify correlations among dom and stable dimensions 

and among incrementable and leameble dimensions, in what concerns to beliefs about sportive liability. 

Male atlhetes belived much more than female athletes that the competece happens from dom and the 

athletes with acquired impairment were more ego oriented than athletes with congenital impairment. 

Key words: Sport; People with Visual Impairments; Goal Orientations; Beliefs about 

Sport Hability; Perceived Competence. 
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RESUME 

Cet étude a été efectue avec l'objectif d'évaluer les relations entre les buts d'acclomplissement 

et les croyances relatives à la nature de l'habilité motrice, d'un groupe d'athlètes avec déficiences 

visuelles. D'autre parte a été aussi notre objectif évaluer l'éxistance de diferences entre les athlètes de 

diferénts sexs et avec déficience congénitale e acquiris au niveau des but d'accomplissement, croyances 

sur la compétence sportive, compétence perçue et intetion de pratique. 

Ont participé dans cet étude 50 athlètes avec déficiences visuelles (41 hommes et 9 femmes), 

avec une age moyenne de 31.2 et une écart-type de 11.0. 

Les instruments utilizes dans cet investigation ont été les suivants: version portugaise (Fonseca, 

1999) de X Task and Ego Orientation and Sport Questionnaire (TEOSQ; Duda e Nicholls, 1989); b) 

version portugaise (Fonseca, 1999) de XQuestionnaire de Conceptions Relatives à la Nature de l'Habilité 

Sportive (QCNHS; Sarrazin et al., 1995); c) version portugaise (Fonseca, 1999) de l'escale de 

compétence sportive de X Physical Self-Perception Profile (PSPP; Fox e Corbin, 1989). 

Les résultats obtenus ont démontré l'existence de corrélation significatifs mais avec une 

magnitude limité entre l'orientation pour la tâche, en relation au but d'accomplissement, et la dimension 

améliorable, en relation ao croyances sur la compétence sportive. D'autre parte a été possible démontré 

l'existence de corrélations entre les dimensions don et stable et entre les dimensions améliorable et 

apprentissage. Les athlètes masculins ont une croyance supérieure en comparaison aux femmes que la 

competence advient du don et les athlètes avec de déficiences acquéris sont plus orientés par l'ego que 

les athlètes avec déficiences congénitales. 

Mots-clef: Sports; Déficients Visuelles; Buts d'Accomplissement; Croyances sur la 

Compétence Sportives; Compétence Perçue. 

m 

v 



B g | Objectivos de Realização e Crenças sobre a Competência Desportiva: uni estudo com atletas cora deficiências visuais 

INTRODUÇÃO 

0 Homem depende do sentido visual, isto é, privilegia o sentido da visão e o conhecimento do 

mundo exterior é efectuado essencialmente por meio do mesmo. Assim, a actividade normal e os 

movimentos estão muito dependentes deste sentido. 

Quando a visão é insuficiente ou está totalmente ausente, a pessoa fica desprovida de um 

importante estímulo para o movimento e actividades de muitas formas (Tonjum, 1986). Não obstante 

estarem limitados no seu potencial existem, sentem, pensam e criam, possuindo direitos e deveres como 

qualquer outra pessoa. 

Dados referentes à população portuguesa, segundo o Instituto Nacional de Estatística, indicam 

que existem cerca de 10.000 indivíduos portadores de deficiências visuais (Moura e Castro, 1994). No 

entanto, segundo o Jornal de Notícias (ed. 30.10.2000), dos cerca de 10 por cento de deficientes em 

Portugal apenas um por cento costuma fazer desporto com alguma periodicidade. Apesar de estes 

valores serem apenas uma aproximação à realidade, só por si, é justificativo de uma análise cuidada e de 

uma preocupação crescente por todos os responsáveis dos diferentes sectores da reeducação e da 

reabilitação, nomeadamente o sector cultural e desportivo (Silva, 1998). 

0 desporto assume uma importância vital no dia-a-dia da pessoa com deficiência e, por isso, o 

acesso à prática desportiva é um direito que deve assistir a todos os cidadãos, independentemente da 

sua condição. Adicionalmente, a prática de desporto a todos os níveis tem demonstrado de forma 

crescente que o mesmo tem um grande significado e desempenha um papel importante na elevação da 

qualidade de vida das pessoas com deficiências (DePauw & Gravon, 1995). 

Segundo Silva (1998), todos estas atenções voltadas para o desporto para pessoas com 

deficiências podem talvez ser explicadas por mudanças sócio-cultutais, nas quais se verifica uma 

manifesta preocupação de tratar o Homem na sua integralidade, seja deficiente, sobredotado ou 

"normal". 

VI 
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Os atletas com deficiências visuais participam com sucesso em muitas actividades desportivas, 

assim como, segundo Rainbolt & Sherrill (1987), o número de pessoas com deficiências visuais 

envolvidas no desporto tem aumentado consideravelmente. Além disso, podemos constatar que o 

desporto assume um papel determinante no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, 

contribuindo decisivamente para a saúde e bem-estar, autonomia e integração com amigos e familiares 

normais. No entanto, qual tem sido o papel da investigação no âmbito de estudo do desporto para 

pessoas com deficiências visuais? 

A investigação acerca do desporto e indivíduos com deficiências evoluiu ao mesmo tempo que o 

movimento desportivo para pessoas com deficiências, porém é surpreendente que haja um número tão 

reduzido de literatura ao nível da actividade física entre pessoas com deficiências (Rimmer et ai., 1996), 

o que reflecte que a investigação desempenhou, provavelmente, apenas um papel mínimo na sua 

evolução. 

Desde os seus primeiros dias que o estudo da motivação humana tem sido importante para a 

psicologia, todavia segundo Crocker (1993, p.324) "a psicologia desportiva tem-se integrado pouco com 

o desporto para pessoas com deficiências, pois quase todos os estudos realizados no âmbito do 

desporto têm sido efectuados com atletas normais". 

Nesse sentido, na opinião de White & Duda (1993) há uma necessidade de pesquisa em atletas 

com deficiências baseada em teorias conceptuais, pois segundo as mesmas autoras, a maioria dos 

trabalhos anteriores acerca dos aspectos psicológicos do desporto centraram-se, acima de tudo, em 

comparações de características da personalidade entre atletas com deficiências e os seus pares normais. 

Ou seja, no geral, esta pesquisa foi descritiva e não se baseou em modelos teóricos do comportamento 

motivado. 

Deste modo, foi objectivo do nosso estudo, sobre os objectivos de realização e as crenças 

relativas à natureza da competência desportiva de atletas com deficiências visuais, analisar o modo como 

estas variáveis se relacionaram entre si. Além disso, também fomos verificar se existiriam diferenças 

vil 
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entre sexos e deficiência congénita e adquirida ao nível dos objectivos de realização, crenças sobre a 

competência desportiva, competência percebida e intenção de prática. 

Neste contexto, no capítulo três, efectuámos uma revisão da literatura sobre as principais 

teorias da motivação utilizadas em contextos de actividade física ou desportiva, nomeadamente a teoria 

dos objectivos de realização, a teoria sobre as crenças relativas à competência desportiva e a teoria 

sobre a competência percebida, tendo como variáveis independentes o sexo e deficiência congénita e 

adquirida. 

De seguida, no capítulo cinco, procedemos à caracterização da nossa amostra, descrevemos 

quais os procedimentos que adoptámos e os instrumentos que utilizámos para avaliar as variáveis que 

referimos anteriormente. 

No capítulo seis apresentámos os resultados do nosso estudo e no capítulo sete tentámos 

interpretar as semelhanças e as diferenças, bem como foi nosso objectivo reflectir sobre as implicações 

desses resultados na prática desportiva dos atletas com deficiências visuais. 

Por fim, no capítulo oito apresentámos as nossas conclusões. 

VIII 
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Deficientes Visuais 

1 . DEFICIENTES VISUAIS 

1.1 A Deficiência Visual 

Sabe-se hoje que no mundo existe um número cada vez maior de pessoas com deficiências 

(Silva, 1998). As causas são múltiplas, assim como as consequências, e esta variabilidade é resultante 

da diversidade de circunstâncias sócio-económicas e das diferentes medidas que cada país toma para o 

bem-estar dos seus membros. 

"A deficiência é uma identidade multidimensional que é específica à cultura e história, é socialmente 

construída e é mediada pelo tempo de início, natureza da incapacidade, nível sócio-económico, 

género, etnia e a variedade de papéis, expectativas, aspirações e percepções que cada indivíduo 

incorpora no seu eu" (Sherrill, 1997, p.257). 

Das muitas variáveis que podem afectar a auto-estima dos indivíduos com deficiências, a 

terminologia é entre elas a mais poderosa. Segundo Sherrill (1997), as palavras demonstram as 

apreciações de outros e o tamanho das interacções através das quais os indivíduos percebem e 

experimentam o mundo. 

Ao longo dos anos, vários termos têm sido usados para descrever indivíduos com deficiências. 

Segundo DePauw & Gravon (1995), actualmente, a terminologia preferida é aquela na qual a pessoa vem 

primeiro, tal como uma pessoa com uma deficiência ou um indivíduo com uma incapacidade física. 

No entanto, antes de continuarmos, devemos clarificar três termos usados para descrever a 

população a que nos reportamos: incapacidade, deficiência e handicap. Incapacidade é uma condição 

limitadora que existe na pessoa. Quando uma incapacidade afecta negativamente a performance do 

indivíduo, o termo apropriado é deficiência. 0 termo handicap, também usado para descrever indivíduos 

com deficiências, tende a implicar desvalorização ou estigma associado com uma incapacidade; assim, 

não é muito preferido. Deste modo, o termo deficiência surgiu por consenso da própria comunidade de 

deficientes, sendo o preferido para designar a sua incapacidade, tal como os desportos adaptados, 

2 
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^ ^ Deficientes Visuais 

desenvolvidos ou conduzidos especificamente para atletas com deficiências são denominados de 

desportos para deficientes. 

0 Homem depende do sentido visual, isto é, privilegia o sentido da visão, e o conhecimento do 

mundo exterior é efectuado essencialmente por meio do mesmo. Contudo, a capacidade de ver depende 

de muitos factores para além do grau de acuidade visual, os quais provocam uma privação de aquisição 

de informações pelo canal sensorial responsável pela visão. 

A actividade normal e os movimentos estão muito dependentes deste sentido. Quando a visão é 

insuficiente ou está totalmente ausente, a pessoa fica desprovida de um importante estímulo para o 

movimento e actividades de muitas formas (Tonjum, 1986). 

Muitas pessoas assumem que os indivíduos que são "cegos" não têm visão e assim vivem num 

mundo de total escuridão. Na realidade, segundo Scholl (1986), apenas cerca de 10% de todas as 

pessoas classificadas como "cegas" estão totalmente sem visão. Segundo a mesma autora, a maioria 

das pessoas consideradas "cegas" respondem a estímulos visuais, (e.g., luz e escuro; sombras; objectos 

em movimento) e não vivem num mundo de total escuridão. 

As pessoas com deficiências visuais são um grupo muito diverso na sociedade: são magros e 

gordos; altos e baixos; bem dispostos e mal dispostos; têm todas as características encontradas em 

qualquer outro grupo de pessoas. 

Na opinião de Scholl (1986, p.24) "como todas as pessoas, eles são o produto da sua singular 

hereditariedade e envolvimento, e são indivíduos". Assim, não é possível generalizar acerca de nenhuma 

característica comum de pessoas com deficiências visuais. 

A função visual tem normalmente um número de qualidades como a acuidade visual, o campo 

visual, as cores, as formas e as figuras e a percepção da altura. Para Tonjum (1986) as mais 

importantes destas diferentes qualidades são a acuidade visual e o campo visual. Ainda segundo o 

mesmo autor a deficiência visual é provocada por um dano de uma das duas qualidades, e são também a 

base para a classificação de atletas com deficiências visuais. 

2 
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Deficientes Visuais 

A avaliação da capacidade visual é normalmente efectuada através da determinação da 

acuidade visual e da abertura do campo visual (Pereira, 1987). Segundo Sherrill (1998, p.671), "campo 

visual refere-se à área dentro da qual os objectos podem ser vistos quando os olhos estão fixados em 

frente; um campo visual severamente limitado é denominado túnel de visão", enquanto a acuidade visual 

é a capacidade que permite distinguir dois pontos luminosos, com alguma dificuldade, à distância de dez 

metros separados entre si de 1mm (Guyton, 1989, cit. por Moura e Castro, 1994). 

Deste modo, pode-se dizer que a acuidade visual é a habilidade que o olho humano possui para 

distinguir pequenas distâncias espaciais ou intervalos dentro do campo visual. Porém, salientaremos 

principalmente que um comprometimento da visão, embora de pequena importância, pode originar uma 

deficiência importante. 

Mas o que significa ser deficiente visual? Na opinião de Craft (1990, p.209), "ser deficiente 

visual significa uma incapacidade visual, a qual, mesmo quando corrigida, afecta negativamente o 

desempenho da pessoa". De acordo com Hugonnier et ai. (1989), contudo, a própria definição de 

deficiência visual não é tão simples de ser dada como se possa imaginar, variando de um país para 

outro. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1989, cit. por Moura e Castro, 1994) a 

classificação das cegueiras e das visões sub-normais está assim organizada: 

Categorias da 
Visão 

Grau cie 
Deficiência 

Acuidade Visual 1 

<& Visão normal Nula 
Ligeira 

0,8 ou superior 
menor de 0,8 

<=& Amblíopia Moderada 
Grave 

menor de 0,3 j 
menor de 0,12 

=£> Cegueira Profunda 
Quase total 

Total 

menor de 0,05 j 
menor de 0,02 

ausência de percepção 
de luz ; 

4 
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" ■ Deficientes Visuais 

Em Portugal, normalmente, divide-se a deficiência visual em dois grandes grupos (Moura e 

Castro, 1994, p.15): cegueira (que é subdividida em cegueira cientificamente absoluta ou cegueira total, 

cegueira prática e cegueira legal «i.e., acuidade igual ou menor que 0,1 no melhor olho depois de 

corrigida, ou um campo visual inferior a 20 graus») e Amblíopia (que é subdividida em grande Amblíopia 

«i.e., acuidade visual entre 1/10 e 3/10 no melhor olho depois de corrigida» e pequena amblíopia «i.e., 

acuidade visual entre 3/10 e 5/10 no melhor olho depois de corrigida»). 

0 instrumento que normalmente se utiliza para determinar a acuidade visual é a Escala de 

Snellen. 0 mapa de teste de Snellen consiste em filas de letras ou Es, em linhas de diferente tamanho de 

impressão, em várias posições, ou ainda com figuras de animais para as crianças ou pessoas que não 

sabem ler. Cada fila de letras de um determinado tamanho tem uma designação de distância; por 

exemplo, a fila de seis metros pode ser lida por pessoas com visão normal a essa distância (6/6). Um 

indivíduo que não consiga ler nada menor do que o contido na linha de vinte metros, à distância 

estandardizada de seis metros, tem uma acuidade visual de 6/20. 

Segundo Auxter et ai. (1997), é difícil avaliar a incidência de pessoas cegas e com visão parcial, 

acima de tudo porque existem muitas definições diferentes de deficiência visual e, além disso, existem 

muitos problemas na identificação. No entanto, segundo os mesmos autores, há uma ideia crescente de 

que tem existido um aumento da incidência de pessoas cegas e com deficiências visuais, em relação ao 

inicialmente previsto, pelo que se estima que 0,1% da população mundial possa ser classificada como 

visualmente incapacitada. 

Em relação à incidência por sexos, Scholl (1986) refere que, em geral, existem mais homens 

com deficiências visuais do que mulheres, especialmente entre os 5 e os 19 anos de idade, tendência 

que tende a ser invertida por volta dos 65 anos, particularmente por causa da maior esperança de vida 

das mulheres. 

De acordo com Moura e Castro (1994), 

"o número de pessoas com algum tipo de deficiência visual tem aumentando sucessivamente ao 

S 



H f l f l Objectivos de Realização e Crenças sobre a Competência Desportiva: um estudo com atletas com defciências visuais. 

™ " Deficientes Visuais 

longo dos anos, sendo que em Dezembro de 1988, a população cega em Portugal era de 9.844 

indivíduos, segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e fornecidos pelo 

Secretariado Nacional de Reabilitação". 

As causas que estão por detrás de uma perda de visão, segundo Auxter et ai. (1997), são as 

seguintes: 

a) condições visuais: influenciam a integridade do impulso visual tanto no olho, como no nervo óptico 

ou no córtex visual; estas condições incluem diabetes, acidentes e doenças, envenenamento, 

tumores, excesso de oxigénio ao nascimento e influências pré-natais, tais como rubéola e sífilis; 

b) anomalias estruturais: incluem desvios da estrutura do olho; 

c) controlo ineficiente do músculo extraocular: as causas funcionais que comprometem a eficiência 

visual são os desequilíbrios dos músculos extraocular provocados por desvios posturais, hábitos de 

leitura pobres e problemas de acuidade visual. 

De facto podem ser muitas as causas para o aparecimento de uma deficiência visual. Ainda que 

a maioria das causas possa ser directamente associada aos efeitos do envelhecimento, ocasionalmente, 

a deficiência visual pode ser originada antes do nascimento (congénita), ou durante a infância, ou 

mesmo mais tarde (adquirida) (Craft, 1990). 

Os efeitos da deficiência visual diferem, dependendo se for congénita ou adquirida mais tarde na 

vida. Por exemplo, quando é adquirida, é usualmente ligada a uma grave experiência de doença ou 

lesão; por outro lado, estas pessoas vão ter importantes memórias visuais relacionadas com as 

actividades (Tonjum, 1986). 

Segundo Auxter et ai. (1997), estes dois tipos básicos de deficiências visuais (congénita e 

adquirida) apresentam as seguintes diferenças entre elas: 

- o tempo de aparecimento da deficiência visual vai ter impacto no desenvolvimento da criança; 

- a criança com deficiência visual congénita sente falta da informação visual através da qual as 

respostas motoras podem ser construídas; 
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- a superproteção pode atrasar o desenvolvimento do indivíduo que é deficiente visual congénito; 

- a superproteção complica o desenvolvimento, porque não é permitido à criança explorar os 

ambientes, o que é necessário para o desenvolvimento das respostas motoras; 

- dependendo de quando é que ocorreu a deficiência visual, a criança que cegou depois do 

nascimento teve algumas oportunidades para explorar o ambiente e receber informação ambiental 

para o desenvolvimento, através do sentido da visão; 

- experiências anteriores de visão influenciam positivamente o desenvolvimento físico e motor de 

pessoas com deficiência adquirida; no entanto, normalmente, estas ficam desanimadas com a perda 

de visão e necessitam de assistência na adaptação e participação. 

Assim, importa salientar que, enquanto os portadores de deficiência visual congénita não 

tiveram possibilidades de conhecer objectivamente o mundo exterior, por outro lado, os indivíduos com 

deficiência visual adquirida tiveram oportunidade de obter esses conhecimentos objectivamente, pois as 

imagens foram incorporadas no amplo campo dos significados, embora possam ser esquecidas por falta 

de utilização ou deficiente memória associativa. 

Na opinião de muitos, a visão, função essencial, intervém no desenvolvimento psicológico do 

indivíduo, mas sem que os indivíduos com deficiência congénita apresentem atraso mental importante, se 

não houver algum outro tipo de distúrbio (Hugonnier et ai., 1989). 

A perda de visão tem sérias implicações no desenvolvimento geral das características motoras, 

académicas, intelectuais, psicológicas e sociais (Auxter et ai., 1997). Apesar de haver uma enorme 

diversidade entre pessoas com deficiências visuais, algumas características parecem ocorrer com maior 

frequência nesta população do que em pessoas normais. Segundo Craft (1990, p.211), "estas 

características dos indivíduos com deficiências visuais podem ser bastante influenciadas por alguns 

factores, tais como a quantidade de visão disponível, a idade com que se perdeu a visão e a presença de 

outros problemas de saúde e condições de incapacidade". 
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Deste modo, Craft (1990) salienta as seguintes características em relação a esta população, nos 

mais diversos domínios: 

- Características Cognitivas: antes dos 2 anos, as crianças desenvolvem a base para o controlo 

corporal, orientação da postura, integração sensorial e padrões motores. Se uma criança com 

deficiência congénita não é estimulada para aprender através dos sentidos, ocorrerão atrasos 

subsequentes na percepção e desenvolvimento cognitivo. Muitas crianças que nascem sem visão 

mostram atrasos nestas áreas que não são apresentadas por crianças que perderam a sua visão 

mais tarde; 

- Características Afectivas/Sociais: comportamentos estereotipados, semelhantes aos apresentados 

por algumas pessoas com atraso mental, são também mais usuais entre crianças com deficiências 

visuais congénitas do que entre aquelas que têm deficiência adquirida. Estes comportamentos são 

repetitivos e inúteis, tais como movimentarem-se para trás e para a frente enquanto estão parados 

ou sentados. Estas pessoas, quer tenham deficiência congénita ou adquirida, são receosas e 

dependentes. Estas características provavelmente não resultam da falta de visão, mas sim da 

socialização. Familiares e professores bem intencionados podem ser superprotectores de crianças 

cegas que têm de viver sem o benefício de um dos sentidos, mas esta superproteção leva, 

normalmente à redução de oportunidades para explorar livremente o ambiente e a possíveis atrasos 

no desenvolvimento perceptivo, motor e cognitivo; 

- Características Motoras/Físicas: a falta de visão não causa directamente qualquer característica 

específica, física ou motora; todavia, a oportunidade reduzida para o movimento que frequentemente 

acompanha os indivíduos com deficiências visuais pode resultar em padrões únicos. A oportunidade 

reduzida para correr e saltar com os pais, os instintos superprotectores dos familiares, o medo da 

criança se deslocar de repente, a falta de motivação visual para o movimento e a falta de 

oportunidade para observar os outros a movimentarem-se pode também contribuir para atrasos 

motores entre as crianças deficientes visuais. Os níveis de aptidão de pessoas com deficiências 
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visuais estão abaixo dos seus pares normais. Outros factores afectam o nível de aptidão das 

crianças, tais como o sexo e a idade: os rapazes com excepção da flexibilidade estão mais aptos 

fisicamente do que as raparigas, bem como as crianças mais velhas em relação às mais novas. 

Algumas consequências importantes da deficiência visual são o isolamento e a restrição do 

movimento. Todos os tipos de treino e mobilidade são importantes de forma a combater esta situação, 

incluindo a prática desportiva, visto que inclui a exposição a um envolvimento competitivo (Tonjum, 

1986). Assim, o atleta fica exposto à competição com outros atletas, vai confrontar-se com as suas 

realizações pessoais e fica sujeito a uma enorme variedade de actividades sociais de carácter especial. 

A adaptação psicológica e social de indivíduos com deficiência visual severa depende, em 

grande parte, da quantidade e sucesso das interacções com outros (Auxter et ai., 1997). Se as pessoas 

normais adquirem hábitos sociais observando e imitando pessoas que eles apreciam por outro lado, os 

indivíduos com deficiência visual severa não têm a mesma oportunidade para desenvolver essas 

capacidades, porque são incapazes de observar interacções sociais. 

Nesse sentido, todos estes factores conduzem assim a criança com deficiência visual a um 

comportamento de inactividade, de comodismo e de sedentarismo que tem tendência a manter-se ao 

longo da vida, se não houver uma intervenção com o objectivo de inverter a situação (Moura e Castro, 

1994). Deste modo, a oportunidade e a vontade de se moverem, e não o grau de visão, são factores-

chave que determinam o nível de desempenho de um indivíduo com deficiência visual; por outro lado, 

quanto menos severa for a incapacidade, maior será a aptidão e o desempenho motor. 

Assim, o imobilismo e o stress são inibidores de um óptimo desenvolvimento do indivíduo com 

uma deficiência visual. Nesse sentido, a consciência desta situação por parte de pais, professores e até 

por parte dos próprios indivíduos com deficiências levaram a tentativas de implementar de uma forma 

consistente a actividade física (Moura e Castro, 1994), de forma a diminuir o medo do desconhecido, o 

receio de chocar com os objectos e os efeitos psíquicos da superproteção muitas vezes exercida na 

educação do indivíduo deficiência visual. 
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1.2 A Importância do Desporto para Pessoas com Deficiências Visuais 

0 desporto é um fenómeno cultural frequentemente visto como um produto e um reflexo da 

sociedade. Para DePauw & Gavron (1995, p.8), "o desporto é um microcosmos de uma sociedade maior; 

é definido e descrito dentro da moldura sócio-cultural e sócio-histórica de valores máximos, normas e 

níveis de uma cultura ou sociedade específica". 

No passado, o desporto foi considerado como sendo um clube exclusivo para os brancos, das 

classes média e alta, protestantes, heterossexuais, pessoas normais do sexo masculino, pelo que nem 

todas as pessoas que queriam ter acesso à área desportiva o conseguiam. Mulheres, membros de 

minorias étnicas, e pessoas com deficiências eram excluídos ou tinham acesso limitado ao desporto. 

Actualmente, porém, o desporto, na opinião de Hall (1993, p.49), 

"é um fenómeno tão visível da cultura popular, pelo menos nos chamados países desenvolvidos, em 

que os significados culturais e valores se estabelecem através da participação, competição e 

espectáculo e que nos ajuda a fazer e a refazer como indivíduos e como colectividades. 0 desporto, 

como outras formas e práticas culturais que se institucionalizam, no entanto é profundamente 

afectado pelo avanço das estruturas de poder e pela desigualdade nessas sociedades." 

Também segundo DePauw & Gavron (1995), o desporto constitui uma parte significativa deste 

mundo que é uma construção social, porque afecta quase toda a gente, quer como participante, 

espectador ou consumidor. É devido a esta visibilidade, à forma como é difundido na nossa sociedade e 

aceite por todos, constituindo dessa forma um forte factor de ganhar aceitabilidade, que os indivíduos 

com deficiências procuraram o acesso ao desporto. 

As pessoas com deficiências são mais visíveis na sociedade de hoje em comparação com a 

sociedade de há 50 anos atrás e, segundo Hvozdovic (1997), esta mudança é atribuída ao facto de o 

público em geral estar mais habituado a ver pessoas com deficiências em acontecimentos públicos, como 

o desporto. As pessoas com deficiências estão agora mais activamente envolvidas em numerosas 

actividades desportivas através do mundo, o que mostra o desejo que esta população tem em 

demonstrar que podem ser participantes activos, apesar da sua condição de deficiência. 
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0 século XX assistiu à confluência do desporto e da deficiência no desporto para pessoas com 

deficiências que é agora um movimento que está a despontar (DePauw & Gavron, 1995). Como as 

oportunidades atléticas se expandiram, e o desporto para pessoas com deficiências se solidificou, 

também os talentos individuais de atletas com deficiências aumentaram. 

Nesse sentido, o desporto tem contribuído, ao longo deste século, para uma mudança na 

mentalidade da nossa sociedade em relação às pessoas com deficiências. Assim, houve uma maior 

aceitação dos indivíduos com deficiências e do seu desejo de participar em todas as actividades da vida, 

incluindo a prática desportiva. 

Tal como refere Moura e Castro (1996), reconhece-se cada vez mais a importância do desporto 

para as pessoas com deficiências, visto que o mesmo pode ser um meio decisivo para melhorar a 

qualidade de vida, sendo, talvez, o meio mais aglutinador dos vários factores que dão qualidade de vida 

e provavelmente o mais barato. 

Contudo, o desporto para pessoas com deficiências é uma área relativamente recente. Foi 

apenas após a Segunda Guerra Mundial, devido ao elevado número de feridos, que o desporto apareceu 

como meio de tratamento e reabilitação (Moura e Castro, 1998). 

Os êxitos alcançados com o desporto como meio terapêutico e clínico, através do neurologista e 

neurocirurgião Dr. Ludwig Guttmann e seus colaboradores, levaram à realização dos primeiros Jogos de 

Stoke Mandeville (1948), os quais coincidiram com a inauguração dos Jogos da XIV Olimpíada de 

Londres. Neste contexto, o Dr. Guttmann avançou com a ideia de que, no futuro, os Jogos de Stoke 

Mandeville deveriam ser equivalentes aos Jogos Olímpicos. 

Para Moura e Castro (1998), desde os primeiros jogos realizados em 1948, em Stoke 

Mandeville, o desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiências tem sido enorme em todas as 

áreas, como demonstra o elevado número de países e atletas nos Jogos Paralímpicos desde 1960. 

Assim, desde as Paralímpiadas de Roma (1960), que o desporto para pessoas com deficiências se tem 

desenvolvido, ocupando nos nossos dias um lugar com determinada expressão. Segundo o mesmo 
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autor, hoje, na maioria dos países, há já uma estrutura organizada na área do desporto adaptado, o que 

reflecte o reconhecimento da sua importância. 

0 acesso à prática desportiva é um direito que assiste a todos os cidadãos, independentemente 

da sua condição, pelo que a prática desportiva para a pessoa com deficiência tem vindo a ser alvo das 

mais variadas atenções. Exemplo disso é a "Carta Europeia do Desporto para Todos: as Pessoas 

Deficientes (1988) do Concelho da Europa, a qual reconhece o desporto como um meio privilegiado de 

educação, readaptação, valorização do lazer e integração social" (Silva, 1998). 

Ainda que, a participação integrada nos eventos desportivos esteja aos poucos a ser 

conseguida, encontra-se todavia longe da aceitabilidade total na grande maioria das práticas 

desportivas. Portanto, os indivíduos com deficiências que competem ou conseguem competir juntamente 

com indivíduos normais são considerados como sendo a excepção e não a regra (DePauw & Gavron, 

1995). 

Os benefícios do desporto para pessoas com deficiências são muito parecidos aos benefícios 

para as pessoas normais, não se limitando à saúde física, mas incluindo também a saúde psicológica, e o 

desenvolvimento cognitivo, social, afectivo e moral da criança (Hvozdovic, 1997). Também Craft (1986, 

p. 396), refere que o desporto, 

"além de contribuir para a melhoria da autonomia, através da melhoria das capacidades físicas, pode 

também contribuir para a melhoria do domínio cognitivo e afectivo. Os aspectos cognitivos incluem a 

compreensão do papel da actividade física regular no desenvolvimento da aptidão e na manutenção 

da saúde e o conhecimento de alguns exercícios específicos que irão desenvolver a aptidão 

desejada. Os aspectos afectivos incluem a atitude de alguém perante a actividade física e competição 

e a interacção da participação na actividade física e auto-conceito". 

A prática de desporto a todos os níveis tem demonstrado de forma crescente que o mesmo tem 

um grande significado e desempenha um papel importante na elevação da qualidade de vida das 

pessoas com deficiências (e.g., Craft, 1990; DePauw & Gravon, 1995; Hvozdovic, 1997; Moura e Castro, 

1998). 
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Na opinião de Moura e Castro (1995, p.47), 

"quando o ser humano está limitado no seu potencial devido a uma deficiência, o movimento toma 

contornos de uma importância vital. Por vários aspectos, a deficiência cria um certo isolamento que 

em nada beneficia o desenvolvimento, logo, o movimento tem um significado extraordinário para o 

ser humano, em termos de desenvolvimento, saúde e autonomia". 

Como tal, quase todas as pessoas com deficiências vêem o desporto como um meio de afirmarem a sua 

competência, e com isso, procuram focar a atenção das pessoas na suas habilidades, em vez de nas 

suas incapacidades (Sherrill, 1986). 

De facto, todo o atleta com deficiência gosta de ser olhado pelo nível de desenvolvimento que as 

suas capacidades podem atingir através do treino, e não pela sua aparência física ou beleza do 

movimento, visto que dá muita importância à forma como consegue superar as dificuldades que a 

modalidade lhe exige. Deste modo, a actividade física é particularmente importante para o 

desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência, porque a ajuda a superar as incapacidades e 

os handicaps tes suas próprias deficiências, tornando-as mais confiantes nas suas capacidades e menos 

dependentes dos outros. 

Porém, as atitudes da sociedade para com os indivíduos com deficiências no desporto levaram à 

existência de barreiras específicas na participação. Muitas das barreiras que as pessoas com deficiências 

encontram na prática de uma modalidade desportiva são semelhantes, segundo DePauw & Gavron 

(1995), às experienciadas pelas mulheres e outros grupos marginalizados. 

Assim, de acordo com Moura e Castro (1995), o papel que o desporto pode desempenhar na 

integração destas populações implica que atendamos à desigualdade de oportunidades provocadas por 

estes problemas, particularmente no que diz respeito à acessibilidade, aos equipamentos, aos 

treinadores disponíveis para orientar e à igualdade de informação. 

Apesar de tudo o desporto para pessoas com deficiências tem conseguido impor-se perante a 

sociedade. No entanto, os indivíduos com deficiências tiveram de lutar muito pela inclusão no desporto. 

Embora a mesma não seja completa, a tendência vai na direcção da inclusão progressiva e da 
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aceitabilidade, perspectivando-se que no século XXI as oportunidades desportivas para os indivíduos 

com deficiências continue a aumentar (DePauw & Gavron, 1995). 

Em Portugal, as primeiras manifestações desportivas para pessoas com deficiências, começaram 

no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, depois da Guerra Colonial. Porém, só depois do 25 de 

Abril de 1974 é que se começou verdadeiramente a organizar a prática desportiva para pessoas com 

deficiências (Moura e Castro, 1998). 

Segundo Silva (1998, p.42), 

"podemos dizer que o desporto para pessoas com deficiências em Portugal ainda não tem um 

expressão significativa. Isto é, a prática desportiva para a pessoa com deficiência não se encontra 

totalmente organizada, sendo de salientar que estão a ser dados alguns passos, embora lentos, que 

vão conduzir, a breve trecho, a uma existência real e pragmática do desporto para pessoas com 

deficiências". 

Verificamos de facto que a caminhada para a implementação do desporto para pessoas com 

deficiências tem sido longa e morosa, o que de algum modo é negativo. Segundo o Jornal de Notícias 

(ed., 30.10.2000) dos cerca de 10 por cento de pessoas com deficiências em Portugal, apenas um por 

cento costuma fazer desporto com alguma periodicidade. De acordo com a mesma fonte dos 9.350 

atletas que desenvolvem actividades desportivas regulares, apenas 250 estão integrados em projectos 

de alta competição. 

Apesar de estar consagrado na Constituição que todo o cidadão portador de deficiência é titular 

de um direito fundamental do desporto (Silva, 1998), na prática tudo se desenvolve de forma muito 

diferente e a percentagem de praticantes é francamente baixa. Nesta franja da sociedade, o desporto 

ainda não é para todos e os que praticam deparam-se com inúmeras dificuldades de apoio, como foi 

amplamente referenciado por todos os órgãos de comunicação social ao longo dos jogos Paralímpicos 

de Sydney, onde a grande maioria dos atletas portugueses teve uma participação excelente. 

Ainda de acordo com o Jornal de Notícias (ed., 30.10.2000), desde 1996, mais de uma centena 

de atletas portugueses integraram o Programa de Preparação Paralímpica (PPR), mais de 70 
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conseguiram os "mínimos" para Sydney, mas devido às exigentes cotas de participação, 20 ficaram "em 

terra". 

Ao falar-se de desporto praticado por pessoas com deficiências em Portugal, estamos a 

referir-nos a uma actividade que começa a ter uma expressão em termos políticos, sociais e de 

participação. Exemplo disso, foi a visita da delegação portuguesa aos Jogos Paralímpicos a Sydney à 

residência oficial do Presidente da República, o qual aproveitou para desejar boa sorte a todos os 

concorrentes, assim como falar sobre a importância que o desporto assume na sociedade em geral e 

para as pessoas com deficiências em particular. 

Actualmente, existe uma grande diversidade de actividades desportivas para pessoas com 

deficiências. Essas actividades são, na maior parte dos casos, praticadas em função do tipo de 

deficiência. Porém, a actividade desportiva tem sido muito reduzida, fundamentalmente devido ao medo 

do acidente, à ideia de ser incapaz e à problemática da classificação desportiva dos atletas com 

deficiências (Moura e Castro, 1994). 

Porém, na opinião de Buell (1987), os atletas com deficiências visuais participam, com sucesso, 

em muitos desportos e ao longo dos últimos 20 anos evidenciaram-se muitas vezes em relação aos seus 

colegas normais. 0 mesmo autor, refere como exemplos, os seguintes desportos e proezas nos Estados 

Unidos da América: 

- Em 1976, James Mastro, classificou-se em terceiro lugar na competição nacional de luta Greco-

Romana e foi seleccionado para a equipa olímpica de Wrestling, 

- Em 1980, o atleta com deficiência visual Anthony Maczynski ganhou um cinturão negro no judo e 

alguns anos mais tarde classificou-se em sexto lugar numa competição nacional de karaté; 

- Em Junho de 1985 John Morgan foi seleccionado para a equipa de Natação de longa distância All-

America, e classificou-se em 10° lugar num universo de 135 nadadores normais; 
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- A distância entre San Francisco e Honolulu, de 3.862 km, foi percorrida por um cego legal sozinho, 

Hank Decker, em 23 dias. Ele usou cartas em braille, um compasso em braille, um relógio "falador" 

e um sistema de navegação que lia a sua posição em voz alta. 

Além disso, num estudo efectuado por Rainbolt & Sherrill (1987), refere-se que o número de 

pessoas com deficiências visuais envolvidas no desporto tem aumentado consideravelmente, o que nos 

revela que são pessoas com capacidades e qualidades para se envolverem em actividades desportivas, 

tal como nos indica que gostam de praticar desportos com as mesmas características dos seus pares 

normais. Todavia, apesar de já praticarem uma enorme gama de actividades desportivas, existem ainda 

muitos aspectos que têm de ser resolvidos para uma maior participação da pessoa com deficiência visual 

nas actividades desportivas. 

A classificação médica dos atletas é um dos aspectos que mais polémica tem levantado. Muitos 

métodos têm sido propostos, não tendo sido possível ainda encontrar um que obtenha o consenso 

(Shephard, 1990). Recentemente, porém, de acordo com Sherrill (1998), foi apresentada pela 

International Blind Sports Association (IBSA) uma classificação em três classes, baseada na carta de 

medida de Snellen de acuidade e avaliação do campo visual. Segundo a mesma autora, apresentamos a 

seguir a classificação adoptada no âmbito do desporto e quais as características dos atletas em cada 

ciasse: 

- Classe B1 

A classe B1 inclui duas classificações educacionais: 

. cegueira total (falta de percepção visual). Incapacidade para reconhecer uma luz forte 

apontada directamente para o olho; 

. percepção da luz (menos de 3/200). Capacidade para distinguir uma forte luz a uma distância 

a menos de três metros do olho, mas incapacidade para detectar movimento de uma mão à 

mesma distância; 
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Os B1, como são chamados nos eventos desportivos, fazem alguns desportos como a natação, 

judo e wrestling. Em eventos de atletismo, eles correm lado a lado com um guia, mantendo contacto com 

o mesmo por meio de uma corda agarrada por cada um. 

- Classe B2 

A classe B2 inclui duas classificações educacionais: 

. percepção de movimento (3/200 até 5/200). Capacidade para ver até 3 a 5 metros o que o 

olho normal vê a 200 metros. Esta capacidade é limitada quase inteiramente ao movimento; 

. visão de viagem (5/200 até 10/200). Capacidade para ver de 5 a 10 metros o que o olho 

normal vê a 200 metros. 

Os B2 conseguem fazer muitas actividades, independentemente de ser num ambiente externo 

com sol, ou interno com iluminação. Em corridas de atletismo, eles podem optar por correr 

individualmente ou usar um guia. Obviamente, indivíduos com visão de viagem têm maior acuidade do 

que aqueles que têm apenas percepção de movimento, todavia a baixa prevalência de indivíduos com 

deficiências visuais que participam no desporto entre jovens e adultos-jovens requer que estes dois 

grupos estejam juntos, de forma a que haja competidores suficientes para participar numa prova de 

atletismo. 

- Classe B3 

B3 significa o mesmo que cegueira legal (20/200), condição de deficiência mínima especificada por lei 

que permite serviços especiais: 

. cegueira legal (20/200). Capacidade para ver a 20 metros aquilo que o olho normal vê a 200 

metros. 

Os B3 não usam guias, mas poderão necessitar de assistência verbal à noite, ou em condições 

de pouca luminosidade. Eles usam óculos densos e conseguem ler letras grandes sem a ajuda de 
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aparelhos especiais. Alguns conseguem 1er o tamanho normal, colocando a sua face muito perto da 

página. 

Sherrill (1998) refere que, pelo menos 80% das pessoas que são cegas, têm alguma visão 

residual. Deste modo, dando-lhes boas condições de luminosidade para poderem usar a visão residual, a 

sua prestação desportiva pode ser similar à conseguida pelos seus pares normais quando a instrução e 

a prática são iguais. Contudo, ficam em desvantagem com condições climatéricas desfavoráveis (tempo 

escuro, dias de chuva) e pelo horário tardio das provas. 

De acordo com Sherrill (1998, p.672) "os deficientes visuais muitas vezes referem ver mais do 

que na realidade vêem, particularmente por causa do desejo da normalidade e porque eles não têm 

experiência adquirida para julgar a visão normal". 

A maioria da investigação mostra que as pessoas com deficiências visuais têm baixos níveis de 

aptidão física em relação aos pares normais (Shephard, 1990), o que se deve, em geral, à falta de 

instrução e prática, estilo de vida inactivo e superproteção (Sherrill, 1998). No entanto, segundo Moura 

e Castro (1998, p.32), num estudo efectuado em pessoas com deficiências visuais, concluiu-se que, 

"após três meses de treino, a capacidade física tinha melhorado, o que foi traduzida numa diminuição da 

frequência cardíaca, em maior consumo de oxigénio, menor fadiga e maior rapidez na execução dos 

percursos". 

De acordo com o mesmo autor, "em termos de saúde e autonomia, facilmente se verifica o 

significado de uma melhor condição física, principalmente se atendermos ao esforço desenvolvido pelas 

pessoas com deficiências no seu dia-a-dia" (p.32). Deste modo, a contribuição do desporto para a 

saúde e bem-estar dos indivíduos com deficiências visuais pode ser significativa, visto que pode ajudar a 

ultrapassar diferenças no desempenho motor entre as pessoas com deficiências visuais e os pares 

normovisuais, os quais possuem mais oportunidades para melhorar as capacidades de mobilidade e 

refinar o sentido quinestésico. 
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Para Sherrill (1998) em contextos de actividade física poucas adaptações são necessárias para 

que o indivíduo com deficiência visual pratique um desporto, porém os mesmos devem ser muito 

motivados e encorajados a participar pois têm muitos receios e preconceitos em relação àquilo que 

nunca experimentaram. Na opinião da mesma autora, "enquanto as pessoas normais são desafiadas a 

melhorar as suas prestações vendo os outros terem sucesso, as pessoas com deficiência visual estão 

limitadas no que concerne à comparação social" (p.675)". 

Na última década tem-se registado uma proliferação de desportos de competição disponíveis 

para atletas com deficiências visuais (Craft, 1990), como por exemplo: goall-ball, atletismo, natação, 

ciclismo-tandem, judo, desportos de inverno, ginástica feminina, wrestling, halterofilismo, entre outras. 

Em Portugal, de acordo com Silva (1998), ainda não existe um quadro competitivo regular, 

sendo este o principal objectivo da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD). Assim, estes atletas só 

participam em algumas competições internacionais e nacionais, promovidas por outras associações (ex.: 

Campeonato Europeu de Ciclismo- Tandem, Meia-Maratona de Lisboa e da Nazaré, Estafeta da 

Cooperação de Loures e Ludintegra de Loures). 

As modalidades com maior expressão no desporto para pessoas com deficiência visual em 

Portugal são as seguintes: 

- Goall-Batt. existem 6 equipas (duas da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal-Porto, duas da 

ACAPO Lisboa, uma da ACAPO Coimbra e uma da ACAPO Covilhã), que competem entre si num 

sistema de torneios ao longo do ano; 

- Futebol de 5: existem 2 equipas (uma no Porto e outra em Lisboa), jogando entre si com pouca 

frequência; 

- Natação: é uma modalidade essencialmente de recreação, existindo 2 ou 3 atletas a participar em 

provas internacionais; 
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- Atletismo: é a modalidade com maior número de atletas inscritos, especialmente através da ACAPO 

de Lisboa, organizando-se com frequência provas regionais e nacionais; 

- Ciclismo- Tandem, também é uma modalidade essencialmente de recreação, existindo o maior 

número de atletas inscritos na ACAPO de Coimbra. 

Como podemos constatar pela descrição efectuada, verificamos que as principais modalidades 

desportivas para pessoas com deficiência visual em Portugal são o Goall-Balle o Atletismo, sendo esta 

última a modalidade que tem maior número de atletas inscritos. As outras modalidades têm 

essencialmente um carácter recreativo e não existem muitos atletas a competir com regularidade. A 

ACAPO Nacional tem cerca de 100 atletas inscritos, distribuídos pelas diferentes modalidades. Contudo, 

muitos atletas estão inscritos em mais do que uma modalidade, chegando a estar inscritos em três 

modalidades. 

Verificamos, de facto, que o desporto assume um papel determinante no desenvolvimento da 

pessoa com deficiência visual, contribuindo decisivamente para a saúde e bem-estar, autonomia e 

integração com amigos e famílias normais. No entanto, qual tem sido o papel da investigação no âmbito 

de estudo do desporto para pessoas com deficiências visuais? 

m 
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2 . INVESTIGAÇÃO E ATLETAS COM DEFICIÊNCIAS 

2.1 Perspectiva Histórica da Investigação no Âmbito do Desporto para Pessoas Deficientes 

Tal como referimos anteriormente, o desporto para pessoas com deficiências é uma ideia 

recente e a maioria das organizações desportivas para pessoas com deficiências, à escala internacional, 

apareceu durante este século, originadas pelo grande número de deficiências resultantes das duas 

grandes Guerras Mundiais. Assim, depois da Segunda Guerra Mundial, o desporto foi defendido como 

sendo uma ferramenta específica no processo de reabilitação (Stewart, 1981). 

A investigação acerca do desporto e indivíduos com deficiências evoluiu ao mesmo tempo que o 

movimento desportivo para pessoas com deficiências, sendo que, nos primeiros anos se centrou mais na 

reabilitação e no crescimento e desenvolvimento de indivíduos com deficiências físicas e mentais, 

enquanto, depois da Segunda Guerra Mundial, os esforços se centraram mais na programação de 

actividades físicas adaptadas. Porém, segundo DePauw & Gavron (1995), a era moderna da investigação 

no desporto para pessoas com deficiências começou apenas nos finais de 1970. 

De acordo com os mesmos autores, nos anos 60, a ênfase estava colocada nos parâmetros da 

aptidão física (força, flexibilidade, peso) dos indivíduos com deficiências mentais, bem como no 

desenvolvimento perceptivo-motor e desenvolvimento social, enquanto, durante os anos 70, a 

investigação foi conduzida no âmbito da fisiologia do exercício (utilizada para compreender os níveis de 

aptidão física e de condição física dos atletas com deficiências e a sua resposta ao exercício) e 

biomecânica (utilizada na propulsão em cadeira de rodas). 

Apesar do interesse pela actividade física e aptidão física ao longo das duas últimas décadas, é 

surpreendente que haja um número tão reduzido de literatura ao nível da actividade física entre pessoas 

com deficiências físicas e mentais (Rimmer et ai., 1996), o que reflecte que a investigação desempenhou, 

provavelmente, apenas um papel mínimo na sua evolução. 

Segundo Reid & Prupas (1998), entre 1986 e 1996 apenas foram publicados 204 trabalhos 

baseados em investigações originais, aproximadamente 20 por ano, o que para além de parecer 
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produtividade insuficiente para avançar significativamente nesta área, provavelmente reflecte o baixo 

número de cientistas que estudam activamente o desporto para pessoas com deficiências. 

Não obstante, segundo Hutzler & Bar-Eli (1993), um dos campos de pesquisa do desporto para 

pessoas com deficiências, que de alguma forma tem sido mais investigado, prende-se com o domínio 

psicológico, especialmente através de artigos originais que exploram, essencialmente, factores de 

participação atlética e vários tópicos com origem na psicologia e sociologia desportiva. 

Não existem dúvidas de que as pesquisas e investigações efectuadas pela psicologia desportiva 

representam uma componente importante da psicologia do desporto e do exercício (Asken, 1991) para 

atletas com deficiências. Assim, para determinar de que forma a psicologia do desporto e do exercício 

pode ajudar a promover uma compreensão dos antecedentes e das consequências da vida activa para 

os indivíduos com deficiências físicas, será importante explorar e aplicar de forma eficaz e significativa as 

suas ideias e teorias (Crocker, 1993). 

2.2 Investigação no Âmbito da Motivação de Atletas com Deficiências 

0 desporto para pessoas com deficiências físicas aumentou muito ao longo da última década, 

todavia estes atletas, especialmente os atletas de elite, são indivíduos ainda pouco estudados quando 

comparados com os seus pares normais (Pensgaard et ai., 1999). 

Também Sherrill (1997) refere que, apesar de todo o interesse manifestado pelos 

investigadores, ao longo das duas últimas décadas, a quantidade de produções escritas no âmbito do 

desporto para pessoas com deficiências é ainda muito reduzida, pelo que é fundamental desenvolver 

investigações no sentido de aumentar e melhorar o conhecimento acerca desta população. 

A investigação científica relevante em relação à psicologia desportiva e a atletas em cadeira de 

rodas, por exemplo, é quase inexistente em artigos publicados (Asken & Goodling, 1987). Esta afirmação 

foi posteriormente repetida por Fung (1992), que sugeriu que uma área que precisava de ser 

pesquisada era aquela que se preocupava com as razões para a iniciação e extensão no desporto. 
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Porém, segundo Asken (1989) a psicologia do desporto não tem contribuído com estudos no 

âmbito do desporto para pessoas com deficiências como deveria ter feito, logo, as ciências desportivas 

no âmbito do desporto para pessoas com deficiências têm uma enorme margem de desenvolvimento, de 

forma a que, tal como refere Adedoja (1985), os programas desportivos desenvolvidos para a população 

deficiente tenham cada vez mais respeito e a percepção dos problemas sociais e psicológicos 

experimentados por estas pessoas. 

Nesse sentido, parece haver uma necessidade de os treinadores identificarem os motivos de 

participação principais no grupo com que desenvolvem o seu trabalho, de forma a criar programas mais 

atractivos, pois só conhecendo o que é importante para os participantes é que as situações poderão ser 

estruturadas, de modo a satisfazerem as necessidades e, deste modo, maximizar o desempenho e 

assegurar a persistência (Fung, 1992). 

A investigação de questões básicas e aplicadas é importante para a integração do campo 

desportivo e da psicologia do exercício na actividade física efectuada por indivíduos com deficiências, 

existindo aspectos básicos significativos, relacionados com a actividade física, que precisam de ser 

investigados, os quais estão relacionados com os antecedentes (motivos, objectivos, personalidade) e 

com as consequências (desempenho, escolhas de actividade, emoções, saúde física e psicológica) da 

actividade física (Crocker, 1993). 

Por outro lado, os benefícios reconhecidos da actividade física em pessoas deficientes têm 

estimulado os investigadores e educadores a compreender os factores cognitivos e emocionais que 

influenciam a iniciação, manutenção e melhoria do envolvimento regular nas actividades físicas (Crocker & 

Bouffard, 1992). 

Apesar de haver muitas semelhanças entre atletas com e sem deficiências (Hanrahan, 1998), é 

importante perceber os factores psicológicos, sociais e fisiológicos únicos associados às pessoas com 

deficiências praticantes de desporto (Martin, 1999). No entanto, de acordo com Crocker (1993, p.324) 

m 
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"a psicologia desportiva tem-se integrado pouco com o desporto para pessoas com deficiências, pois 

quase todos os estudos realizados no âmbito do desporto têm sido efectuados com atletas normais". 

Uma das áreas mais investigadas ao longo dos anos, no âmbito da psicologia, é a que se 

relaciona com a motivação dos indivíduos para a actividade física ou desportiva. Assim, desde os seus 

primeiros dias que o estudo da motivação humana tem sido importante para a psicologia. No entanto, só 

recentemente os investigadores têm dado mais atenção àquilo que motiva os atletas com deficiências a 

participar no desporto (Yarwasky & Furst, 1996). 

Na área do desporto para pessoas com deficiências, a necessidade de entender a estrutura 

psicológica dos atletas é importante, mas uma revisão literária revelou uma escassez de material (Fung, 

1992). Na opinião de Sherrill (1990, p.357) "a investigação na dimensão psicosocial de atletas com 

deficiências está no estádio exploratório de investigação. Pelo que na opinião de DePauw & Gravon 

(1995), para levar a investigação para a sua próxima fase são necessários esforços de investigação 

interdisciplinares utilizando pressupostos teóricos de forma orientada. 

Segundo Crocker (1993), os investigadores que estudam os processos psicológicos 

relacionados com a actividade física em indivíduos com deficiências físicas estão, contudo, confrontados 

com um dilema, pois não sabem como generalizar e testar as verdades acerca do fenómeno psicológico 

na actividade física. Desse modo, serão necessários programas de pesquisa específicos incluindo formas 

descritivas, aplicadas e teóricas ou uma combinação das três, de forma a poder desenvolver-se um 

corpo de investigação científica em populações especiais. Reid (1993), sobre este assunto, reivindica 

mais e melhores programas de investigação que englobem pesquisas teóricas e estudos aplicados, pois 

seria contra-indicado alegar que apenas um processo deveria ser usado em todas as condições para 

generalizar e testar verdades. 

Embora se reconheça que existem vários meios para expandir o nosso conhecimento acerca dos 

princípios da psicologia do desporto e do exercício em indivíduos com deficiências físicas, existem muitas 

vantagens em usar pesquisas orientadas por teorias já investigadas (Crocker, 1993), as quais tentam 
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expandir o nosso conhecimento através da procura de explicações coerentes e que tenham poder 

explicativo. 

A teoria pode guiar o investigador a definir a questão de pesquisa e fornecer uma imagem mais 

clara do fenómeno de interesse, pelo que Rejeski (1992) referiu diversas razões convincentes para a 

utilidade da teoria nas ciências do desporto; primeiro, a teoria limita o campo de pesquisa e evita que o 

investigador esteja demasiado centrado na complexidade do fenómeno; segundo, sem teoria seria difícil 

fornecer justificações fortes para a selecção de variáveis. 

Outra vantagem em usar pesquisas baseadas em teorias para investigar o fenómeno da 

actividade física em indivíduos com deficiências físicas é, na opinião de Crocker (1993), que isso pode 

ajudar a expandir ou limitar as teorias usadas na psicologia do desporto e do exercício, isto porque, 

como foi referido, existem poucas investigações efectuadas que usem as populações especiais. 

Também na opinião de White & Duda (1993) há uma necessidade de pesquisa em atletas com 

deficiências baseada em teorias conceptuais, que investigue as bases da motivação em termos do ponto 

de vista subjectivo dos competidores, pois, segundo as mesmas autoras, a maioria dos trabalhos 

anteriores acerca dos aspectos psicológicos do desporto centraram-se, acima de tudo, em comparações 

de características da personalidade entre atletas com deficiências e os seus pares normais. No geral, 

esta pesquisa foi descritiva e não se baseou em modelos teóricos do comportamento motivado. 

Sherrill et ai. (1984) investigaram valores provenientes de seis áreas relacionadas com a forma 

como os atletas com paralisia cerebral (n=201) e atletas com deficiências visuais (n=100) sentem que 

o desporto influencia as suas vidas. Para a maioria dos atletas, jogar o melhor que podem e divertirem-

se são mais importantes do que ganhar. Em relação aos atletas com deficiências visuais, 

significativamente mais homens do que mulheres indicaram ganhar como sendo o seu objectivo principal. 

Além disso, não se registaram diferenças significativas entre as classes (B1, B2 e B3) em relação aos 

objectivos de realização profissionais e não profissionais. 
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Num outro estudo, Sherrill (1986) enumerou os seguintes aspectos como sendo motivos para a 

participação de atletas com deficiências no desporto: o desafio da competição, divertimento e alegria, 

amor pelo desporto, aptidão e saúde, conhecimento e capacidade de desenvolvimento desportivo, 

contribuição para a equipa e o envolvimento no espírito de equipa. 

Yarwasky & Furst (1996) referem que o primeiro questionário usado para estudar os motivos 

que levam os atletas com deficiências a participar no desporto foi o "Participation Reasons Scale1, num 

estudo efectuado por Brasile & Hedrick em 1991, entre jogadores de basquetebol adultos normais e 

jovens com deficiências. Este estudo foi seguido de outro, efectuado por Brasile, Kleiber & Harnish em 

1991, com atletas com deficiências jovens e adultos normais. Em ambos os estudos, os grupos de itens 

relacionados com a alegria de desempenhar uma tarefa foram considerados como os mais importantes, e 

os itens relacionados com o ego e integração social como os menos importantes. Os resultados 

encontrados são semelhantes aos encontrados nos estudos efectuados com jovens normais (e.g., Gill et 

al., 1983; Gould et al., 1985). 

De todos os estudos conduzidos sobre os estados de humor em atletas com deficiências, a 

maioria das amostras exibiam um perfil semelhante, independentemente do sexo, tipo de desporto, nível 

de capacidades e contexto desportivo (Sherrill, 1990). Em função disso, parece que os atletas com 

deficiências são mais similares do que diferentes quando comparados com atletas normais durante o 

treino e competição. 

Yarwasky & Furst (1996) efectuaram um estudo para investigar as razões porque atletas com 

deficiências participavam em desportos recreativos. Foram inquiridos 8 mergulhadores deficientes e 8 

mergulhadores normais, e o questionário utilizado foi uma versão modificada do "Participation Reasons 

Scale'. 0 item mais importante para os mergulhadores com deficiência foi o relacionado com a alegria de 

desempenhar uma tarefa, seguido por itens relacionados com as respostas emocionais que eles recebem 

da própria participação. Os itens menos importantes para este grupo de mergulhadores com deficiências 

relacionaram-se com os sentimentos, seguido do item relacionado com o contacto pessoal e os 
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conhecimentos efectuados através da participação. 0 que motiva os atletas, sejam normais ou 

deficientes, adultos ou jovens, parece estar relacionado principalmente com a sua alegria de praticar 

desporto. Deste modo, as diferenças ocorrem em função do nível de participação (de competição ou de 

lazer). Segundo os mesmos autores, enquanto os atletas de competição participam pela alegria e pela 

prática de um desporto, os atletas de actividades de lazer estão mais preocupados com os sentimentos 

que advém da sua participação. 

Porém, da análise de alguns estudos realizados, DePauw & Gravon (1995) verificaram que 

existem mais semelhanças do que diferenças nos estudos comparativos efectuados com atletas com 

deficiências e atletas normais em relação aos parâmetros psicológicos. 

Ainda segundo o mesmo autor os atletas com deficiências (cadeira de rodas, paralisia cerebral e 

deficientes visuais) têm as mesmas percepções, comportamentos cognitivos e perfis psicológicos que os 

seus pares normais, todavia o auto-conceito varia dependendo do nível de actividade física. 

Da consulta aos estudos desenvolvidos sobre a motivação dos indivíduos com deficiência em 

contextos de actividade física ou desportiva, verificámos que a maioria se centrou em comparações de 

características da personalidade entre atletas com e sem deficiências. No geral, esta pesquisa foi 

descritiva e não se baseou em modelos teóricos do comportamento motivado, com excepção de três, 

que foram efectuados por White & Duda (1993), Cervelló et ai. (1999) e Neves et ai. (2000), e que 

utilizam a perspectiva cognitiva de investigação do comportamento motivado (que descreveremos no 

capítulo três). 

Poucas investigações podem ser encontradas, nas quais os fenómenos relacionados com o 

género tenham sido estudados, pelo que DePauw & Gravon (1995, p.201) referem que, "está por 

estudar a experiência das atletas femininas com deficiências no desporto". Segundo os mesmos autores, 

apesar de tanto as mulheres como os homens terem sido estudados, os homens são incluídos com mais 

frequência e por vezes as diferenças entre sexos é ignorada. 
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Fung (1992) refere que os atletas masculinos com deficiências aderem ao desporto por razões 

relacionadas com a realização e com a obtenção de status, enquanto as atletas femininas são mais 

motivadas pela amizade. No entanto, como foi referido previamente, há pouca investigação no que diz 

respeito às raparigas e mulheres, tanto em relação ao tipo de deficiência, como no que diz respeito ao 

tipo de desporto. Segundo DePauw & Gravon (1995, p. 202), "as questões investigadas referem-se 

sobretudo às diferenças de género nos parâmetros físicos (fisiológicos, biomecânicos), locuste controlo, 

auto-determinação, satisfação e ponto de experiência óptima". 

Apesar de os investigadores terem incluído recentemente as atletas femininas com deficiências 

no seus estudos, as pesquisas efectuadas em atletas femininas, bem como os estudos sobre o género, 

são muito limitados. A única pesquisa conhecida de mulheres com deficiências e a sua participação no 

desporto e actividade física foi conduzida no Canadá nos anos 80 (DePauw & Gravon, 1995). 

0 sexo, como variável específica, tem de ser investigada sistematicamente na literatura do 

desporto para pessoas com deficiências, pois só estudando as particularidades das atletas femininas 

com deficiências pode ser possível compreender como maximizar o desempenho e assegurar a 

persistência nas actividades praticadas. 
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3. MOTIVAÇÃO 

3.1 Definição e Importância do seu Estudo no Contexto do Desporto 

A investigação na psicologia geral e na psicologia desportiva tem-se centrado, especialmente, 

no estudo da motivação (Duda, 1993). De facto, a motivação tem sido ao longo das últimas décadas 

uma das áreas da psicologia do desporto que maior produção tem originado na investigação e literatura 

científicas, sendo a sua importância reconhecida pelas pessoas, em todos os aspectos da actividade 

física. 

A necessidade de compreensão do comportamento motivado é um dos pontos centrais 

defendidos pelos psicólogos desportivos e educadores, por razões que se relacionam com o 

desenvolvimento das teorias motivacionais e também por razões que estão relacionadas com a aplicação 

bem sucedida dessas teorias em contextos de realização (Weiss & Chaumeton, 199Z). 

Todos nós sentimos o desejo de conhecer as motivações e todos nós sabemos quão eficazes 

elas tornam o nosso comportamento e as nossas realizações. Além disso, os interessados no 

desenvolvimento motor e aprendizagem reconhecem a importância da motivação na sua pesquisa para 

compreender os mecanismos subjacentes ao desenvolvimento e movimentos humanos (Biddle, 1994). 

Para que melhor se compreenda o comportamento desportivo dos indivíduos e para que mais 

correcta e eficazmente eles possam ser orientados, acompanhados ou geridos, não é posta em dúvida a 

necessidade de conhecer as razões pelas quais seleccionam determinadas actividades, nelas persistem e 

se lhes entregam com uma dada intensidade (Serpa, 1992), e a motivação é o construto no domínio da 

psicologia que se relaciona com tais razões. 

0 termo motivação deriva do verbo Latino movere (mover) e é frequentemente utilizado como 

sinónimo de necessidade, tendência, motivo, objectivo, incentivo, reforço, entre outros. A ideia de 

movimento é reflectida nas ideias de senso comum acerca da motivação, como algo que nos faz seguir, 

nos faz mexer e nos ajuda a completar tarefas (Pintrich & SchunK, 1996). 
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Mas afinal o que é a Motivação? Segundo Silva & Weinberg (1984), a motivação aparece ligada 

significativamente ao comportamento, por vezes, como uma causa determinante. Por outro lado, de 

acordo com os mesmos autores, no que concerne ao desporto, é reconhecido que a motivação 

representa, a par da aptidão (física e intelectual) a variável mais importante que condiciona o rendimento 

e o grau de eficácia do comportamento. 

Segundo Roberts (1992) de acordo com a literatura que se refere a este tópico, a motivação 

refere-se aos factores de personalidade, variáveis sociais e/ou cognições que estão subjacentes ao jogo, 

quando a pessoa se envolve numa tarefa na qual ele ou ela está a ser avaliado, entra em competição 

com outros ou tenta alcançar algum nível de excelência. Contudo, segundo o mesmo autor, na literatura 

mais antiga, o comportamento de realização que as teorias de motivação se propõem explicar, foi 

tipicamente definido como intensidade comportamental (esforço), persistência (continuar a esforçar-se), 

escolha de possibilidades de acção e desempenhos (resultados). 

A motivação é assim um conjunto de estímulos que desencadeiam um determinado 

comportamento em direcção a objectivos variados, em que as diferenças no comportamento são 

consideradas o resultado das diferenças de motivação. Tal como em muitos outros conceitos usados 

para estudar o comportamento humano, não existe uma definição precisa e uniformemente aceite. 

Contudo, parece-nos aceitável defini-la como o conjunto dos mecanismos internos e dos estímulos 

externos que actuam e orientam o nosso comportamento (Cratty, 1983). 

Silva & Weinberg (1984, p.171 ) em relação a este propósito referem que, 

"tal como muitos outros constructos psicológicos, a motivação tem sido definida numa variedade de 

formas, mas a motivação em geral refere-se à intensidade e direcção do comportamento, em que a 

direcção do comportamento indica se um indivíduo se aproxima ou evita uma situação particular, e a 

intensidade do comportamento está relacionada com o grau de esforço utilizado para realizar um 

comportamento". 
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Assim, segundo os mesmos autores, a motivação pode afectar a selecção, intensidade e 

persistência do comportamento de um indivíduo, o que no desporto, obviamente, tem um forte impacto 

na qualidade do desempenho de um atleta. 

Como podemos verificar, o conceito de motivação não é simples e as definições são numerosas 

e variadas, havendo muito desacordo em relação à natureza específica da motivação. É pois necessário 

saber o que é mais importante, quais os factores que influenciam decisivamente os níveis de motivação e 

qual a melhor maneira de inter-relacionar e usar estes conhecimentos (Carron, 1980). 

Apesar de haver uma discordância acerca da natureza precisa da motivação, Pintrich & Schunk 

(1996) apresentam uma definição geral de motivação que capta os elementos considerados pela maioria 

dos investigadores como centrais para a motivação, referindo que "a motivação é o processo através do 

qual a actividade dirigida para o objectivo é instigada e sustentada" (p.4). 

0 nível de motivação de um atleta, segundo Gould et ai. (1985), resulta da interacção de 

factores pessoais, tais como a própria personalidade, necessidades, motivos e factores situacionais, tais 

como a importância do jogo ou acontecimento, o opositor directo e a aproximação utilizada pelo 

treinador da pessoa em questão. 

Também na opinião de Silva & Weinberg (1984), a motivação é talvez melhor compreendida 

quando considerada a interacção contínua entre o atleta e a sua situação específica. Assim sendo, o nível 

motivacional de um atleta é determinado pela interacção de factores pessoais, tais como a 

personalidade, as necessidades, os interesses, as habilidades e os factores situacionais específicos, 

como as instalações de prática, a qualidade do treinador ou o recordas, vitórias/derrotas da equipa. 

Nesse sentido, o estudo da motivação é o estudo dos construtos que potenciam e direccionam 

os comportamentos dos indivíduos, isto é, que lhes determinam a intensidade e direcção (Fonseca, 

1993). Logo, segundo Duda (1993), devemos estar preparados para predizer e compreender os 

mecanismos psicológicos por detrás de um óptimo desempenho, bem como de um mau desempenho, e 
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além disso, devemos também querer explicar e predizer porque é que as pessoas escolhem ou evitam 

certas actividades de realização que diferem no seu grau de desafio e atenção. 

Na opinião de Roberts (1992) a história da teoria da motivação tem sido a procura da 

verdadeira teoria. Segundo o mesmo autor, a motivação é um fenómeno complexo de estudar e 

perceber, visto que se pode manifestar em muitos sentidos diferentes, pois apesar da sua importância, 

não é ainda completamente entendido no contexto do desporto. 

De acordo com Fonseca (1999, p.43), 

"da consulta aos estudos desenvolvidos sobre a motivação dos indivíduos em contextos de 

actividade física ou desportiva, parece, no entanto, ressaltar a existência de uma elevada 

diversidade, não só no que se refere aos assuntos abordados (e.g., atribuições, motivação 

intrínseca, expectativas de resultado, avaliação da motivação, orientações motivacionais, climas 

motivacionais) mas também no que se refere ao enquadramento conceptual". 

Segundo o mesmo autor, ao longo dos tempos, a necessidade de se compreender, não só se 

diferentes níveis de motivação corresponderão a priori'a diferentes resultados, mas também de tentar 

explicar a que se devem esses diferentes níveis motivacionais, tem levado à elaboração de numerosas 

teorias da motivação, as quais são posteriormente adoptadas pelos investigadores para a realização dos 

seus estudos. 

3.2 Perspectivas de Estudo no Âmbito da Motivação 

A pesquisa, no âmbito da motivação, caracteriza-se por um deslocamento dos centros de 

interesse a partir da década de 60, altura em que se verificou um aumento do interesse na compreensão 

das cognições dos indivíduos (Weiner, 1990, cit. por Fonseca, 1999, p.43). Todavia, essa pesquisa 

direccionou-se, em primeiro lugar, para o papel que a motivação desempenha na vida de cada um, quer 

na forma de guiar a motivação dos outros como faz um treinador ou um professor quer na forma de 

orientar a auto-motivação (Roberts, 1992). 
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Na primeira metade deste século, as teorias psicoanalíticas do drive dominavam a área, e 

termos como equilíbrio e hedonismo eram utilizados (Roberts, 1992). Porém, a motivação é mais do que 

esforçar-se pelo equilíbrio ou hedonismo maximizado. 

As perspectivas de estudo no âmbito da motivação têm mudado consideravelmente ao longo 

dos anos. Assim, de acordo com Biddle (1994) a psicologia da actividade física centrou-se primeiro nos 

comportamentos desportivos e naqueles associados com a aprendizagem motora. Segundo o mesmo 

autor, este aspecto está bem patente nos estudos de motivação que tentam demonstrar porque é que as 

pessoas praticam desporto, porque é que elas desistem e o que as pode motivar a fazer melhor. 

Segundo Fonseca (1993) numerosos autores têm tentado, ao longo dos tempos, elaborar 

teorias que, muitas vezes, apenas se assemelham num aspecto: o "Porquê...?". Na opinião do mesmo 

autor, apesar da diversidade de teorias existentes acerca deste tópico, todas elas procuram responder a 

questões como "Porque razão o indivíduo A escolhe a actividade X e não a Y", "Porque motivos o 

indivíduo A se empenha de forma mais intensa do que o indivíduo B na actividade X ?" ou "Porque é que 

o indivíduo B desiste mais facilmente da actividade Y do que o indivíduo A ?". 

Deste modo, as teorias de motivação podem ser analisadas, segundo Roberts (1992, p.6) 

"como estando numa corrente contínua, desde as mecânicas às cognitivas. As teorias mecânicas 

vêem os humanos como sendo elementos passivos e conduzidos por percursos psicológicos, 

enquanto as teorias cognitivas vêem os humanos como sendo activos e iniciadores da acção, através 

da interpretação subjectiva do contexto de realização". 

Biddle (1997) descreve tais perspectivas, referindo que os comportamentos são largamente 

involuntários e pré-determinados, fixados e rotineiros e descritos em termos de transmissão de energia. 

Segundo o mesmo autor, ainda mais recentes perspectivas na pesquisa da motivação reconheceram que 

os humanos não são perfeitos na tomada de decisões racionais e as suas capacidades para processar 

informação são mais limitadas do que normalmente é reconhecido. 

Deste modo, enquanto nas teorias mais tradicionais a ideia nuclear era a da existência de uma 

relação directa entre os comportamentos dos indivíduos e as suas necessidades psicológicas, as teorias 
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mais actuais postulam que esta relação é bem mais complexa, já que os comportamentos dos indivíduos 

dependem, não só das suas necessidades, mas também da forma como tratam determinadas 

informações (Fonseca, 1999). 

Apesar da diversidade de teorias existentes, não existe nenhuma que reúna um apoio unânime 

por parte dos investigadores. Verificamos que as teorias evoluíram de uma perspectiva mecanicista, 

passando por uma perspectiva personalista, para uma perspectiva cognitivista. Neste momento, assiste-

se a uma grande preocupação por parte dos investigadores relativamente à abordagem sociocognitiva 

do estudo da motivação, que tem como objectivos principais conhecer, em profundidade, as orientações 

cognitivas, ou objectivos de realização dos jovens (Duda, 1993). 

Bandura (1986, cit. por Biddle, 1997, p.62) refere que, na perspectiva cognitiva social, as 

pessoas avaliam os seus comportamentos, cognições e eventos ambientais de um modo recíproco e 

dessa informação antecipam consequências futuras. Outra característica visível da teoria cognitiva social, 

segundo o mesmo autor, é o papel fundamental relacionado com as funções de auto-regulação, em que 

as pessoas não se comportam só para satisfazer as preferências de outros, pois muito do seu 

comportamento é motivado e regulado por padrões internos e reacções auto-avaliativas às suas próprias 

acções. Deste modo, através deste processo, as pessoas avaliam as suas acções, muitas vezes em 

contraste com algumas expectativas ou desejos, e então modificam as suas acções convenientemente. 

Por outro lado, Roberts (1992, p.8) defende que, 

"a teoria cognitiva social debruça-se sobre teorias passadas para retratar um processo dinâmico, 

incorporando conjuntos de variáveis cognitivas, afectivas e valores relacionados que são assumidos 

para mediar a escolha e o talento para alcançar um objectivo. A teoria cognitiva social é construída 

em tomo de expectativas e valores que os indivíduos anexam a objectivos diferentes e actividades de 

realização". 

De facto, ao longo das duas últimas décadas, muita da investigação em motivação, em 

programas de actividade física, tem adoptado uma abordagem cognitiva para o estudo do 

comportamento desportivo (Duda et ai., 1995). Na opinião de Roberts (1992), existem muitos autores 
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que não aceitam este ponto de vista, no entanto, o modelo cognitivo domina neste momento o estudo da 

motivação. 

Para Roberts (1984) o domínio do desporto é um ambiente clássico de orientação para a 

realização. Segundo esta ideia, o mesmo autor refere que, 

"um indivíduo ou equipa lutam para alcançar um objectivo (normalmente defrontando um adversário) ou 

para atingir um padrão de excelência, podendo assim ser avaliados em termos de sucesso e falha. 0 

indivíduo ou equipa são na maioria dos casos responsáveis pelo resultado, e o sentimento de incerteza 

prevalece de modo a que algum nível de desafio seja perceptível. 0 processo é avaliativo naquilo que os 

outros apresentam - colegas de equipa, adversários, treinadores, pais e espectadores - que avaliam o 

desempenho como sendo favorável ou desfavorável, no que diz respeito ao alcance do objectivo ou do 

padrão de excelência". 

No que diz respeito ao contexto da actividade física ou desportiva, as abordagens 

sociocognitivas que têm sido utilizadas pela maioria dos investigadores (ver Biddle, 1997; Roberts, 

1992; Thill & Brunnel, 1995; Sarrazin et ai., 1995) são as das expectativas de auto-eficácia; dos 

objectivos de realização; da competência percebida; das crenças sobre a competência desportiva; e da 

avaliação cognitiva. Todavia, neste estudo iremos abordar apenas a teoria dos objectivos de realização, 

a teoria das crenças sobre a competência desportiva e a teoria da competência percebida. 

3.2.1 Objectivos de realização 

De acordo com alguns autores (e. g., Duda, 1992,1993; Roberts, 1992), só é possível alcançar 

uma compreensão completa da motivação e dos comportamentos dos indivíduos se se compreenderem 

os seus objectivos de realização, isto é, o que eles procuram alcançar através desses mesmos 

comportamentos. 

Esta abordagem, habitualmente denominada de perspectiva dos objectivos de realização, refere 

que as variações nos comportamentos dos indivíduos podem não resultar de diferentes níveis de 
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motivação, mas serem sim o reflexo de diferentes percepções acerca dos objectivos a perseguir 

(Roberts, 1992; Duda, 1993). 

Tal abordagem que fez aumentar o número de estudos recentes sobre motivação desportiva 

defende que os objectivos pessoais influenciam a forma como as pessoas pensam, sentem e agem em 

situações de procura de êxito, tal como no desporto (Duda et ai., 1995). Essencialmente, presume-se 

que os objectivos de realização dão sentido a acções e proporcionam uma coerência racional à 

interpretação de cada evento desportivo e um subsequente comportamento individual nesse domínio. 

Na opinião de Roberts (1992), os indivíduos, quando envolvidos em contextos de realização (e. 

g., desportivo; educativo) procuram fundamentalmente demonstrar a sua habilidade ou competência. No 

entanto, segundo Fonseca (1999), a forma como a competência é configurada pelos indivíduos não é 

uniforme, o que origina que, em consequência, o sucesso seja subjectivamente considerado de diferentes 

formas: enquanto para uns, pode constituir-se simplesmente como o desenvolvimento do máximo esforço 

possível numa determinada tarefa, para outros, significa necessariamente que foram os melhores. 

Em relação a este aspecto, Roberts (1992) salientou que o primeiro passo no sentido da 

compreensão dos comportamentos dos indivíduos orientados para a sua realização passa pelo 

reconhecimento do que Maher e Nicholls (1980) afirmaram: o sucesso e o insucesso são estados 

psicológicos baseados na interpretação que os indivíduos efectuam acerca da eficácia dos seus esforços 

orientados para a realização. Nesse sentido, o que se constitui como sucesso para uns pode significar 

insucesso para outros. 

Há provas que demonstram que os objectivos de realização funcionam no contexto do desporto, 

provas essas que são consistentes com o contexto académico. No entanto, a literatura no contexto do 

desporto é menos extensa (Roberts & Treasure, 1995). 

De um modo geral, em contextos de actividade física, as teorias cognitivo-sociais da motivação 

para a realização defendem que existem duas perspectivas principais de objectivos a funcionar nos 
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contextos de realização. Nicholls (1989) defende que essas perspectivas se relacionam com a forma 

como o indivíduo constrói o seu nível de competência numa situação particular: 

a) na primeira perspectiva, as percepções de competência demonstrada são auto-

referenciadas e a experiência subjectiva de melhorar o desempenho ou dominar as 

exigências de uma tarefa são os critérios subjacentes ao sucesso subjectivo; 

b) na segunda perspectiva, a melhoria ou o mestria pessoal não são suficientes para 

ocasionar sentimentos de alta habilidade; como tal, as percepções de competência são 

normativas e o sucesso subjectivo está dependente de uma comparação favorável de uma 

habilidade própria com a habilidade dos outros. 

Fonseca (1999, p.52) refere que "têm sido igualmente propostas, por outros autores, 

taxonomias constituídas por mais do que dois objectivos de realização". Todavia, segundo o mesmo 

autor, 

"independentemente das outras taxonomias propostas, e de não ser completamente uniforme o modo 

como têm sido designados, parece ser consensual ao nível da literatura, não só que os dois objectivos de 

realização inicialmente apresentados são os mais procurados pelos indivíduos em contextos de realização, 

mas também que as concepções dos diferentes autores acerca de cada um deles são relativamente 

semelhantes" (p.52). 

Um aspecto importante desta teoria da motivação está relacionado com os objectivos que 

influenciam a forma como interpretamos e respondemos em acontecimentos de realização. De acordo 

com esta abordagem, os investigadores têm estudado as definições de sucesso desportivo que os jovens 

elaboram, ou seja, têm-se preocupado com os objectivos que eles perseguem com a sua prática 

desportiva (Duda, 1993). 

As orientações para a tarefa e para o ego não se consideram, na opinião de Cervelló et ai. 

(1999), extremos opostos de um contínuo, sendo preferível considerá-las como orientações 

independentes, o que significa que as pessoas podem estar muito orientadas para o ego e para a tarefa, 

apresentar uma baixa orientação numa das duas e também apresentar uma baixa orientação em ambas. 
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Regista-se igualmente na literatura a existência de uma unanimidade no que concerne à 

importância do papel dos objectivos de realização na determinação da motivação humana (Roberts, 

1992). Além disso, são importantes porque prevêem os pensamentos dos indivíduos, sentimentos e 

comportamentos em actividades de realização (Nicholls, 1989). 

Nessa medida, segundo Fonseca (1999, p.52), 

"não surpreende, pois, que o seu estudo se tenha vindo a revelar como válido no que se refere à 

determinação dos índices motivacionais e dos comportamentos dos indivíduos orientados para a 

realização; por exemplo, diversas investigações desenvolvidas em contextos de actividade física ou 

desportiva (...), têm demonstrado que os indivíduos que diferem nos seus objectivos de realização 

evidenciam igualmente diferentes perfis motivacionais e crenças relativamente ao sucesso desportivo". 

Deste modo, Duda (1993) refere que são previstos diferentes padrões de realização, 

dependendo se um indivíduo está envolvido para a tarefa ou para o ego. Mais especificamente, e 

segundo a mesma autora, tem vindo a verificar-se que o envolvimento para a tarefa está relacionado, 

independentemente do nível de competência percebida, com a escolha de tarefas moderadamente 

desafiadoras: esforçar-se, ter interesse intrínseco na actividade, desempenhar com sucesso a tarefa e 

mostrar persistência. De um modo geral, os comportamentos descritos desejáveis são também 

previsíveis para pessoas envolvidas para o ego — desde que tenham alta confiança no seu nível de 

habilidade. 

Por outras palavras, de acordo com os resultados da investigação actualmente disponível, 

parece que enquanto os objectivos de realização orientados para o ego se relacionam com 

comportamentos desadaptados, os orientados para a tarefa se associam a comportamentos adaptados 

(Fonseca, 1999). 

Desta forma, é preferível uma orientação para a tarefa por causa da sua associação com as 

respostas motivacionais adaptadas dos indivíduos, independentemente das suas percepções de 

habilidade serem altas ou baixas (Nicholls, 1989). Por outro lado, assume-se que o envolvimento para o 

ego, conjugado com percepções de baixa habilidade (Duda, 1992), vão resultar na escolha de tarefas 
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que são, ou muito difíceis ou muito fáceis, na diminuição do esforço aplicado ou na desvalorização da 

tarefa quando o sucesso parece improvável, na incapacidade de desempenhar uma tarefa e falta de 

persistência por parte dos indivíduos. 

De acordo com Duda (1992), embora uma pessoa orientada para a tarefa possa ter algum grau 

de competitividade, a natureza e significado do desafio competitivo irá contrastar com aquilo que é 

assumido por uma pessoa orientada para o ego. Verificamos, deste modo, que a distinção conceptual 

entre a orientação para a tarefa e para o ego tem a ver com o como as pessoas tendem a construir a 

sua capacidade de julgar o sucesso subjectivo (ou conclusão/realização do objectivo) em situações 

particulares. Isto é, toda a natureza do objectivo é diferente quando alguém está no estado de 

envolvimento para a tarefa ou para o ego. 

Durante a última década houve um interesse considerável na determinação de diferenças 

individuais no que concerne aos objectivos de realização no desporto. Em particular, os esforços foram 

dirigidos no sentido do desenvolvimento de instrumentos para avaliação da intensidade com que os 

indivíduos se orientam para no ego ou para a tarefa, no contexto do desporto de competição. Segundo 

Duda & Whitehead (1998) um dos instrumentos mais utilizados com esse propósito, foi o Task and Ego 

Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) elaborado por Nicholls e Duda ( 1989). 

De acordo com os mesmos autores, descobriu-se que este instrumento possui uma aceitável 

fiabilidade e que se relaciona com uma grande variedade de variáveis motivacionais, de uma forma 

conceptualmente consistente. Uma leitura mais cuidadosa dos valores médios e dos desvios-padrão das 

escalas de orientação para a tarefa e para o ego do TEOSQ sugere que os resultados da orientação para 

a tarefa são tipicamente mais altos e menos variáveis do que os resultados da orientação para o ego. 

Investigações realizadas no contexto desportivo (Duda, 1992, 1993) indicaram que a 

determinação de diferenças individuais na orientação para a tarefa e para o ego nos fornece um 

conhecimento profundo sobre a forma como os indivíduos interpretam e respondem em situações de 

realização. No entanto, poucas investigações podem ser encontradas, no âmbito do desporto para 
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pessoas com deficiências, nas quais se tenham estudado os fenómenos associados ao género (DePauw 

& Gravon, 1995), visto que, só há pouco tempo as mulheres começaram a fazer parte dos estudos que 

envolviam as pessoas com deficiências. 

Segundo White & Duda (1994), em estudos realizados com atletas sem deficiências, os homens 

tendem a estar mais preocupados em ganhar e demonstrar a sua habilidade em contextos competitivos 

do que as mulheres. No entanto, as mulheres apresentaram valores mais elevados na orientação para a 

tarefa do que na orientação para o ego, em relação aos homens (Duda & White, 1992; White & Duda, 

1994; Duda óiZellner, 1996). 

Também Duda & Whitehead ( 1998) referem que, em 17 estudos nos quais foi utilizado o TEOSQ 

com amostras parecidas, os resultados foram analisados separadamente segundo o género e, 

"verificou-se que os resultados médios da orientação para a tarefa e para o ego para os homens 

são (N=1.331) 4.11 +/- .49 e 3.05 +/- .80, respectivamente. Para as sujeitas femininas 

(N=1.285), os valores médios de orientação para a tarefa e para o ego foram de 4.18 +/- .47 e 

2.82 +/- .78, respectivamente. 

Como verificámos o género tem sido identificado como um construto chave na investigação das 

experiências desportivas e recreativas dos indivíduos com deficiências (Blind & McCIung, 1997). Contudo, 

há uma grande necessidade de se efectuarem investigações especializadas e fundamentadas, com 

perspectivas teóricas diferentes e aproximações ao estudo do género, tipo de deficiência e participação 

desportiva (Kolkka & Williams, 1997). 

Como foi sugerido por Sherril (1997), o género pode interagir com outras variáveis que têm 

impacto na experiência de participação. Por exemplo, a exposição limitada às actividades físicas que as 

mulheres costumam apresentar é um indicador da diferenciação que existe nas experiências desportivas 

entre homens e mulheres. 

0 duplo handicap resultante da posição desvantajosa de ser ao mesmo tempo mulher e uma 

pessoa com deficiências, pode diferenciar as experiências desportivas femininas das masculinas. Como 
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tal, Blind & McCIung (1997) defendem que seria importante explorar possíveis aspectos únicos das 

experiências de participação de homens e mulheres no desporto. 

Que seja do nosso conhecimento, não existem estudos efectuados que façam referência ao tipo 

de deficiência congénita ou adquirida em indivíduos com deficiências visuais, apenas sabemos que, 

segundo Sherrill (1997), a idade de aparecimento da deficiência é uma das variáveis mais importantes 

que afectam as subsequentes experiências de vida. 

3.2.2 Competência para a prática desportiva 

3.2.2.1 Competência percebida 

Outro género de teorias de motivação está relacionada com a competência percebida por parte 

dos indivíduos que participam em contextos de realização, a qual tem sido teorizada como tendo um 

efeito importante no nível da motivação dos indivíduos. Isto é, a escolha que o indivíduo faz para 

participar ou persistir numa tarefa ou actividade pode ser mediada pelo auto-conceito de capacidade 

nessa tarefa (Ulrich, 1987). 

Embora às vezes conhecida como percepção de habilidade, auto-eficácia ou confiança, em 

vários contextos teóricos, a teoria da competência percebida teve um papel central na anterior pesquisa 

da motivação no desporto (Duda, 1992). 

Segundo White (1959, p.297, cit. por Fonseca, 1999, p. 56), "competência referir-se-á à 

capacidade de um organismo interagir efectivamente com o seu envolvimento". Deste modo, os 

indivíduos agem porque sentem a necessidade de ter um efeito. Se estas tentativas de atingir a 

performance são satisfatórias, o indivíduo sente-se competente, o que fornece um sentimento de 

eficácia, prazer inerente e divertimento (Ulrich, 1987). 

De acordo com White (1959, cit. por Fonseca, 1999, p.56), 

"os indivíduos motivam-se, não apenas pela acção de drives <w instintos, mas principalmente devido à sua 

procura para se sentirem competentes, através de uma interacção com o seu envolvimento, sendo esta 
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percepção de competência resultante da acção dos seus sentimentos de eficácia, que os levam a manter 

ou aumentar a intensidade da sua interacção com o meio que os circunda, isto é, do seu empenhamento 

na realização das tarefas". 

No entanto, segundo Fonseca (1999, p.56), "há que questionar o modo como são originados 

os sentimentos de eficácia, por ele referidos como necessários para a estruturação de uma motivação 

orientada para a competência". Nesse sentido, foi proposto um modelo por Harter (Fonseca, 1999, 

p.56) 

"que pretendeu colmatar algumas das deficiências do proposto por White (que, por exemplo, não 

contempla as situações em que ocorre o insucesso, não explica o modo como determinados factores 

externos podem interferir com a motivação dos indivíduos na competência, e não explica o aspecto 

desenvolvimental do conceito de motivação para a competência)". 

0 facto de o modelo de Harter não ter contemplado inicialmente só o contexto desportivo, mas 

de permitir igualmente a determinação empírica das relações causais que o constituem, devido a ter sido 

efectuada a operacionalização dos construtos que o integram, tornou-o especialmente atractivo para os 

investigadores desportivos (Weiss & Chaumeton, 1992). 

De acordo com Roberts (1992), os estudos efectuados procuraram analisar os antecedentes da 

competência percebida, ou a relação que a competência percebida mantém com a competência real, ou 

com a participação dos indivíduos em actividades desportivas competitivas. No entanto, este mesmo 

autor explica a adopção deste modelo por parte dos investigadores, destacando que "o apelo do modelo 

é óbvio, especialmente para aqueles de nós que trabalham com crianças. Para além disso, o facto de ela 

ter uma tecnologia de medida que incluía o domínio físico ajudava" (p.13). 

Como tal, o aspecto central desta teoria consiste em verificar os antecedentes psicológicos e 

comportamentais, bem como as consequências dos níveis das variáveis da competência percebida no 

domínio desportivo. 

Para Roberts (1992), a demonstração de competência constitui-se como um dos motivos que 

leva os indivíduos a participar em actividades desportivas, e aqueles que se percepcionam como mais 
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competentes tendem a participar nelas com maior intensidade e persistência. Comparativamente à noção 

de auto-estima, um modelo unidimensional que é global e abstracto (Sherrill, 1997), a competência 

percebida é baseada numa grande variedade de percepções referentes aos diferentes aspectos do dia-

a-dia onde nós somos confrontados com a nossa própria competência (Ninot et ai., 2000). 

Segundo Fonseca (1999, p.59), no que concerne à avaliação da competência percebida no 

contexto desportivo, 

"Fox e Corbin (1989), baseados em grande medida nos trabalhos de Harter, desenvolveram um 

instrumento, que designaram de Physical Self-Perception Profile (PSPP), e que possibilita aos inquiridos a 

indicação das suas percepções relativamente a si próprios no que concerne a vários aspectos do seu «eu 

físico»". 

0 PSPP é constituído por cinco dimensões: competência desportiva, condição física, atracção 

física, força física e auto-estima física. Cada uma destas dimensões é representada por seis itens, 

relativamente aos quais os inquiridos respondem utilizando uma estrutura de resposta igual à proposta 

por Harter (Fonseca, 1999). 

Deste modo, verificámos que a competência percebida é um assunto multidimensional que 

direcciona os indivíduos para domínios cognitivos, sociais e físicos. 0 sucesso e a falha nestes domínios 

são avaliados por outros, e a percepção de competência e prazer intrínseco obtido do sucesso prevê-se 

que possam aumentar o esforço de realização, enquanto a percepção de incompetência e de tristeza 

levam à ansiedade e a um decréscimo no esforço de realização. 

Para Allen & Howe (1998) as adolescentes são um grupo em risco, no que diz respeito à sua 

participação contínua no desporto e actividade física, e o treinador desempenha um papel central na 

qualidade das suas experiências desportivas. Segundo os mesmos autores "sugere-se que as 

adolescentes do sexo feminino podem ser mais sensíveis a altos níveis de encorajamento e informação 

correctiva do que tem sido reconhecido anteriormente, e que altos níveis deste tipo de feedback pode 

levá-las a inferir baixas percepções de habilidade(p.297)". 
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Adicionalmente, Crocker & Ellsworth (1990) referem que tem sido referenciado que os homens 

revelam maior competência percebida do que as mulheres em relação à sua performance atlética e em 

relação à sua aparência física, ao passo que as mulheres estão mais centralizadas em domínios sociais e 

relacionais. 

De acordo com alguns efectuados (e.g., Duda et ai., 1995; Eccles & Harrold, 1991; Williams & 

Gill, 1995), os rapazes apresentam valores mais altos de competência percebida do que as raparigas. 

Todavia, segundo Williams & Gill (1995), esta diferença parece ter ramificações poderosas nos níveis de 

interesse e esforço dos rapazes e das raparigas, especialmente, porque as raparigas não estão tão 

interessadas nos jogos físicos e nos desportos, e assim não empenham tanto esforço como os rapazes. 

Que seja do nosso conhecimento, e apesar de se terem realizado alguns estudos em indivíduos 

com deficiências (ver capítulo 3.4), não existem estudos efectuados que façam referência ao tipo de 

deficiência congénita e adquirida e à competência percebida. 

3.2.2.2 Crenças sobre a competência desportiva 

Muito recentemente, na linha de investigação do modelo proposto por Harter, um grupo de 

investigadores anglo-franceses (Sarrazin et ai., 1995), inspirado principalmente em trabalhos anteriores 

realizados no âmbito do contexto escolar (e.g., Dweck & Legget, 1988; Nicholls, 1989) desenvolveu um 

instrumento para avaliar as crenças dos indivíduos relativamente à natureza e determinantes da 

competência desportiva Questionnaire de Conceptions Relatives à la Nature de l'Habilité Sportive 

(QSCNHS). 

Baseando-se nas teorias de Nicholls, Sarrazin et al. (1995, p.22) referem que, 

"as duas concepções de habilidade, subjacentes aos objectivos, desempenham um papel considerável na 

interpretação que os indivíduos têm em relação à sua performance imediata. Contudo, estas duas 

concepções não contemplam o campo dos conceitos ligados à realização. Com efeito não transmitem 

nenhuma informação sobre o que pensam os indivíduos da maneira como se sentem hábeis, ou sobre os 
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limites de capacidade que nós podemos esperar. É o que nós chamamos de crenças relativas à habilidade 

motora." 

Para meter em evidência estas crenças, os mesmos autores, tomaram como ponto de partida, 

em vez das opiniões dos 'expertí sobre a organização da actividade desportiva, pessoas menos 

especializadas, nomeadamente, o discurso dos jornalistas, dos desportistas e dos espectadores que é 

igualmente eloquente sobre certas e determinadas singularidades relativas aos determinantes do êxito 

desportivo. 

Deste modo, constataram que certos atletas parecem veicular a imagem do trabalho, do 

sacrifício e da abnegação; outros mostram a facilidade e o dom, outros igualmente a polivalência - o 

atleta completo. Existem ainda atletas que se mostram preocupados com a estabilidade do seu 

desempenho em algumas actividades. Sarrazin et ai. (1995, p.22) referem que "ao lado destas 

concepções 'espontâneas', a análise 'científica' é rica de informações sobre a natureza e os 

determinantes da competência desportiva". Por exemplo, segundo alguns autores (e.g., Famose e 

Durand, 1988, cit. por Sarrazin et ai., 1995), a performance é a actualização de aptidões (capacidades 

regionais ou qualidades de base) e habilidades (capacidades específicas a um grupo). Os segundos são 

conseguidos como o resultado de uma aprendizagem específica, facilmente aperfeiçoados e portanto 

bem menos determinados pelos factores genéticos. 

Destas duas análises reter-se-á que existem diversas dimensões contíguas à natureza e aos 

determinantes da competência desportiva. Como consequência, e de acordo com Sarrazin et ai. (1995), 

sempre que falarmos em crenças faremos alusão particularmente às concepções dos indivíduos que se 

reportam: 

- às possibilidades de desenvolver a habilidade ao longo do tempo (pode-se melhorar ou é estável); 

- aos seus determinantes (possui predisposição genética para, ou necessita aprender); 

- à sua generalidade relativa (tem uma habilidade geral, ou trata-se de uma habilidade específica a 

uma situação). 
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No que concerne à variável sexo, no estudo efectuado por Sarrazin et ai. (1995) não foram 

encontradas diferenças entre os dois grupos. Mais especificamente, no contexto do desporto para 

pessoas com deficiências, que tenhamos conhecimento, não existem estudos sobre as crenças relativas 

à competência desportiva. Também no que se refere ao tipo de deficiência congénita e adquirida, da 

revisão da literatura efectuada, não foram encontrados estudos neste âmbito. 

Nicholls (1992) refere que a inteligência, como habilidade motora, pode possuir outras 

dimensões e significados que é obrigatório discernir. Assim, Sarrazin et ai. (1995) distinguem, numa 

primeira fase, diferentes crenças relativas à natureza da habilidade motora. Por conseguinte, Nicholls 

(1992) prefere falar de concomitâncias entre o objectivo perseguido e certas concepções. Sugere a 

existência de uma relação racional entre a orientação dos indivíduos e as suas percepções, crenças e 

comportamentos. Assim, segundo o mesmo autor, "mesmo que os indivíduos possuam o mesmo 

conjunto de concepções, eles utilizam no entanto diferentes partes deste conjunto, em função dos seus 

interesses ou objectivos perseguidos" (p.43). 

3.3 Relações entre objectivos de realização e crenças sobre competência desportiva 

No campo desportivo, existe um grande corpo de conhecimentos que tem mostrado que os 

objectivos de realização estão relacionados com padrões motivacionais característicos de cada 

orientação. Assim tem-se investigado, entre outros aspectos, as relações que os objectivos de realização 

(ego e tarefa) têm com outras variáveis motivacionais, como por exemplo: as crenças sobre as causas do 

êxito no desporto (Duda & White, 1992; White & Duda, 1993), a satisfação com os resultados 

desportivos (Treasure & Roberts, 1994) e a competência desportiva (Sarrazin et al., 1995), tal como 

vamos analisar neste capítulo. 

0 tipo de objectivos perseguidos pelos indivíduos no âmbito da realização de uma determinada 

actividade parece influenciar, tanto a forma como eles avaliam a sua competência, como o tipo de 
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explicações que formulam para os resultados que alcançam, exercendo estes, por sua vez, um efeito 

pronunciado em alguns aspectos relacionados com os seus comportamentos futuros (Ames, 1992). 

Assim, tem vindo a destacar-se a importância de se analisar com profundidade a relação 

existente entre o modo como os indivíduos percepcionam a causalidade subjacente aos seus resultados 

desportivos e o tipo de objectivos que perseguem no âmbito da sua prática desportiva (e.g., Duda, 

1992; Roberts, 1993). 

Nesse sentido, no que se refere especificamente à nossa investigação vamos analisar a relação 

entre os objectivos de realização e as crenças sobre da competência desportiva, visto que segundo 

Fonseca (1999, p.179) "esta é normalmente referida pelos indivíduos como a principal causa para a 

ocorrência de um determinado resultado desportivo". 

Sarrazin et ai. (1995), inspirados principalmente em trabalhos anteriores realizados no âmbito 

do contexto escolar (e.g., Dweck & Legget, 1988; Nicholls, 18989, 1992), procuraram investigar as 

relações entre estas crenças e os objectivos de realização estabelecidos pelos indivíduos para a sua 

actividade desportiva. De acordo com os resultados encontrados em contextos escolares, Sarrazin et ai. 

(1995) formularam as hipóteses de que enquanto os jovens mais orientados para o ego perceberiam a 

competência desportiva como um dom, estável, e geral, os mais orientados para a tarefa a entenderiam 

como decorrente da aprendizagem, específica, e melhorável. Também Fonseca (1999), num estudo 

efectuado com jovens encontrou resultados que em termos gerais, foram semelhantes aos encontrados 

por Sarrazin et ai. (1995). 

De acordo com o mesmo autor, "ao consultarmos a literatura da psicologia do desporto, 

verificamos que, exceptuando um estudo desenvolvido anteriormente por Bidlle e Fox (1992), não foram 

realizados quaisquer outros estudos similares exclusivamente no contexto da actividade física ou 

desportiva" (p. 179). 

Deste modo, atendendo, por um lado, à importância de se analisar as relações existentes entre 

os objectivos de realização dos indivíduos e as suas crenças acerca da competência desportiva, e por 
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outro, ao facto de não existirem ainda estudos suficientes no que se refere a esta temática -

designadamente no nosso país, onde apenas encontrámos um estudo efectuado por Fonseca (1999), 

que seja do nosso conhecimento - decidimos verificar se no contexto do desporto para pessoas com 

deficiências existe o mesmo padrão de relações entre objectivos de realização e as crenças sobre a 

competência desportiva identificadas por alguns autores (e.g., Fonseca, 1999; Sarrazin et ai., 1995). 

3.4 Estudos realizados no âmbito dos objectivos de realização, das crenças sobre a 

competência desportiva e da competência percebida em indivíduos com deficiências 

Como podemos verificar ao longo das últimas décadas, muita da investigação em motivação, em 

contextos de actividade física, tem adoptado uma abordagem cognitiva para o estudo do comportamento 

desportivo. Todavia, a quase totalidade dessa investigação tem sido efectuada com atletas normais. 

Deste modo, apesar da importância atribuída à prática desportiva em pessoas com deficiências, a 

investigação tem desempenhado um papel pouco relevante na sua evolução. 

Da consulta aos estudos realizados nos últimos anos sobre a motivação no âmbito do desporto 

para pessoas com deficiências, verificámos que poucos estudos foram utilizando uma perspectiva 

cognitiva de investigação do comportamento motivado (e.g., White & Duda, 1993; Cervelló et al.,1999). 

White & Duda (1993) efectuaram um estudo onde investigaram a existência e a natureza dos 

objectivos de realização e as razões apontadas para o sucesso no desporto por atletas adolescentes 

com deficiências. Além disso, determinaram também a interdependência entre os objectivos pessoais e 

os pensamentos acerca das pessoas importantes no êxito desportivo. Foram inquiridos 59 atletas (52 do 

sexo masculino e 7 do sexo feminino) com deficiências físicas, praticantes de basquetebol em cadeira de 

rodas, que preencheram o "Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire', específico para 

basquetebolistas em cadeira de rodas, com 13 itens, e um questionário com 21 itens, tendo em atenção 

as crenças acerca das causas do êxito desportivo. A análise factorial revelou duas dimensões distintas: a 

primeira dimensão indicou que a orientação para a tarefa estava associada com a ideia de que a prática, 
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o esforço desenvolvido e os factores externos levam ao sucesso; a segunda dimensão sugeriu que a 

orientação para o ego estava associada com crenças de que a habilidade, possibilidades, e o 

aproveitamento de uma vantagem ilegal resultam em aperfeiçoamento no contexto desportivo. 

Cervelló et ai. (1999) efectuaram um estudo comparativo para analisar as características 

motivacionais de tenistas profissionais e tenistas em cadeiras de rodas. Estes autores analisaram as 

relações entre as orientações motivacionais e uma série de variáveis psicológicas, como por exemplo, as 

crenças sobre as causas do êxito no desporto, a satisfação com os resultados desportivos, a diversão 

com a prática desportiva e a preferência por tarefas com diferente grau de dificuldade. Os resultados 

mostraram que, tanto a orientação para o ego como a orientação para a tarefa se associam a padrões 

motivacionais adaptados. 

No âmbito da competência percebida temos conhecimento da realização de dois estudos com 

crianças e adolescentes com deficiências mentais (e.g., Ninot et ai., 2000; Yun & Ulrich, 1997). 

No primeiro, Yun & Ulrich (1997) efectuaram um estudo com crianças deficientes mentais 

ligeiros que tinha como objectivo investigar a competência percebida. Utilizaram como instrumento de 

medida o Physical Self-Perception Profile (PSPP) adaptado a crianças com deficiências mentais e os 

resultados demonstraram que não se verificaram diferenças entre sexos nas crianças mais novas, 

enquanto nas crianças mais velhas, os rapazes tinham uma competência percebida significativamente 

mais alta que as mulheres. 

Em relação ao segundo, Ninot et ai. (2000) efectuaram um estudo com adolescentes deficientes 

mentais e tinham como objectivos principais investigar os efeitos do tipo de programa e tipo de desporto 

nas habilidades desportivas em quatro domínios da competência percebida. Os instrumentos de medida 

utilizados foram o teste de habilidades desportivas e o Self-Perception Profile for Chlidren de Harter, em 

quatro momentos distintos. Os resultados indicaram: a) desenvolvimento significativo nas habilidades 

para todos os grupos; b) não houve alterações na percepção de aceitação social e na percepção de 

51 



6 f l | Objectivos de Realização e Crenças sobre a Competência Desportiva: ura estudo cora atletas com deficiências visuais. 

Motivação 

aparência física; c) competência atlética percebida significativamente mais baixa para o grupo de 

basquetebolistas integrados comparativamente ao grupo sedentário. 

No que se refere à investigação em atletas com deficiências visuais, encontrámos um estudo 

efectuado por Neves et ai. (2000) que teve como objectivo avaliar a orientação motivacional e a 

motivação intrínseca num grupo de atletas com deficiências visuais e num grupo de atletas normais. Este 

estudo foi efectuado com 26 atletas com deficiências visuais e 21 normais e os instrumentos utilizados 

foram o Inventário de Motivação Intrinseca (IMI - McAuley, 1989), para avaliar os motivos intrínsecos 

dos indivíduos na prática desportiva, e ainda um Questionário de Orientação Motivacional para o 

Desporto (QOMD - Duda & Nicholls, 1989 adaptado por Cruz, 1994) para avaliar a orientação 

motivacional. Os resultados obtidos demonstraram que os atletas com deficiências visuais apresentaram 

menor motivação intrínseca e uma maior orientação para a tarefa em comparação com os atletas 

normais, e além disso, foi encontrada uma relação positiva entre a orientação para a tarefa e a 

motivação intrínseca nos atletas com deficiências visuais e normais. 

Apesar de existirem alguns estudos que fornecem alguma informação acerca da motivação dos 

indivíduos com deficiências no desporto (e.g., Cervelló et ai., 1999; Ninot et ai., 2000; White & Duda, 

1993), a partir da revisão da literatura efectuada não foram encontrados quaisquer estudos com atletas 

com deficiências visuais no âmbito da motivação que investiguem as relações entre objectivos de 

realização e as crenças relativamente às determinantes da competência desportiva. Por isso, este estudo 

pretendeu preencher uma lacuna no âmbito do estudo da motivação em atletas com deficiências visuais. 
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4. OBJECTIVOS E HIPÓTESES DO ESTUDO 

Com a realização deste estudo propusemo-nos investigar as relações entre os objectivos de 

realização e as crenças relativas à natureza da competência desportiva em atletas com deficiências 

visuais. Ou seja, fomos verificar de que forma um conjunto diferenciado de atletas com deficiências 

visuais, praticantes de diversas modalidades desportivas, configurava a natureza e as determinantes da 

competência para a prática desportiva e o tipo de objectivos que estabelecia e procurava alcançar, no 

âmbito da sua prática física ou desportiva. 

Em resumo, os objectivos deste estudo foram três. 0 primeiro objectivo deste estudo foi 

investigar as relações existentes entre os objectivos de realização e as crenças sobre a competência 

desportiva em atletas com deficiências visuais. 

0 segundo objectivo deste estudo consistiu em examinar a existência de eventuais diferenças 

entre os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino ao nível dos objectivos de realização, crenças 

sobre a competência desportiva, competência percebida e intenção de prática. 

Por último, o terceiro objectivo deste estudo pretendeu analisar a existência de eventuais 

diferenças entre os indivíduos com deficiência congénita e adquirida ao nível dos objectivos de 

realização, crenças sobre a competência desportiva, competência percebida e intenção de prática. 

Tal como referimos anteriormente, não obstante os dados disponíveis ao momento sobre este 

tema não serem abundantes (Fonseca, 1999), esperávamos conseguir identificar a existência de 

relações consistentes entre os objectivos de realização e as crenças sobre a competência desportiva. 

Mais especificamente, partimos da hipótese de que quando a orientação para a tarefa se associaria às 

crenças de que a competência decorre da aprendizagem, é específica e melhorável, a orientação para o 

ego relacionar-se-ia com as crenças de que a competência é um dom, geral e estável. 

Tendo em conta os estudos efectuados em indivíduos com deficiências físicas e em populações 

normais (e.g., White & Duda, 1993; Duda et al., 1995), colocámos a hipótese de que as atletas do sexo 

feminino, comparativamente aos atletas do sexo masculino, apresentariam valores mais elevados de 
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orientação para a tarefa e que pelo contrário os atletas do sexo masculino, comparativamente às atletas 

do sexo feminino, apresentariam valores mais elevados de orientação para o ego. 

Relativamente às crenças sobre a competência desportiva, com base nos estudos efectuados 

por Sarrazin et ai. (1995) em populações normais, partimos da hipótese de que os atletas do sexo 

masculino comparativamente às atletas do sexo feminino iriam apresentar valores semelhantes. 

No que se refere à competência percebida, e com base em estudos efectuados por alguns 

autores (e.g., Duda et ai., 1995; Eccles & Harrold, 1991; Williams & Gill, 1995), colocámos a hipótese de 

que os atletas do sexo masculino iriam apresentar valores mais elevados de competência percebida do 

que as atletas do sexo feminino. 

Quanto à intenção de prática esperávamos que os atletas do sexo masculino apresentassem 

valores mais elevados do que as atletas do sexo feminino, porque os rapazes, normalmente, recebem 

mais reforços para participar em actividades físicas do que as raparigas; além disso, os rapazes têm, 

normalmente, mais oportunidades para se envolverem em actividades físicas do que as raparigas. 

Adicionalmente, devido à sua condição de deficiência, as raparigas, normalmente, são mais protegidas do 

que os rapazes quando se trata de praticar actividades físicas e encontram mais barreiras à sua 

participação. 

No que diz respeito à deficiência congénita e adquirida, e partindo da análise das diferenças 

identificadas por Auxter et ai. (1997) (ver capítulo 1) para os dois grupos, esperávamos encontrar 

diferenças nos objectivos de realização, nas crenças sobre a competência desportiva, na competência 

percebida e na intenção de prática. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Sujeitos 

Participaram neste estudo 50 atletas de ambos os sexos, o que constituiu aproximadamente 70 

a 80 % da população total de atletas com deficiências visuais, (41 do sexo masculino e 9 do sexo 

feminino), com idades compreendidas entre os 17 e os 61 anos (30,18 +/-10.99 anos). As idades dos 

atletas do sexo masculino estavam compreendidas entre os 17 e os 61 anos (30,98 +/-11,38 anos) e 

as das atletas do sexo feminino situavam-se entre os 19 e os 48 anos (26,56 +/- 8,67 anos), não 

sendo as diferenças significativas. De referir ainda que 30 atletas tinham deficiência congénita, sendo 23 

do sexo masculino e 7 do sexo feminino (28,3 +/- 9,59 anos), e 20 atletas tinham deficiência adquirida, 

sendo 18 do sexo masculino e 2 do sexo feminino (33 +/-12,54 anos). 

Os atletas que participaram neste estudo praticavam atletismo (n = 14); ciclismo (n = 7); 

futebol (n = 6) e; Goall-Ball'(n = 23). 

5.2 Instrumentos e Procedimentos 

Para a realização do nosso estudo foi necessário recorrer a instrumentos de avaliação já 

existentes noutras línguas, adaptados para língua portuguesa, e que têm sido referidos como válidos e 

fiáveis. 

Esta opção dava-nos a possibilidade de comparar os resultados do nosso estudo, com outros 

estudos efectuados em atletas com deficiências físicas (e.g., Cervelló et ai. 1999; Neves et ai., 2000; 

White & Duda, 1993), utilizando a perspectiva cognitiva, e além disso, de podermos comparar com os 

resultados obtidos em estudos efectuados com indivíduos normais (e.g., White & Duda, 1994; Sarrazin et 

ai., 1995; Williams & Gill, 1995). 

Numa primeira fase decidimos apresentar aos atletas os questionários em Braille, de forma a 

permitir que fossem os próprios a preenchê-los. Assim, foram desenvolvidos contactos com a Associação 

de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) - Norte no sentido de estes nos imprimirem o respectivo 
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questionário em Braille. Este processo foi algo moroso, devido às burocracias existentes; no entanto esta 

associação deu o seu parecer positivo e o questionário foi traduzido e imprimido para poder ser 

aplicado. 

Apesar de os instrumentos de pesquisa não se caracterizarem por ser de elevada complexidade 

considerámos importante averiguar se ofereciam dificuldades de compreensão, não só devido à grande 

quantidade de páginas necessárias para apresentar todo o questionário (12), mas essencialmente 

porque estávamos a lidar com pessoas com deficiências visuais, as quais não têm a mesma percepção 

que as pessoas normais têm das coisas. Além disso, tal como alertou Fonseca (1999), um instrumento 

se não for claro para todos os inquiridos pode levar ao aparecimento de diferenças de interpretação, 

condicionando dessa forma a validade do estudo. Daí a importância da elaboração de instrumentos 

(neste caso de versões traduzidas de instrumentos já existentes para Braille) que fossem compreendidos 

de forma clara por pessoas com uma deficiência visual. 

Com o pré-teste efectuado a uma pessoa com deficiência visual não foram detectadas, em 

termos globais, grandes dificuldades no preenchimento e compreensão dos diferentes instrumentos, 

sendo de referir que as poucas dúvidas apresentadas estavam relacionadas fundamentalmente com a 

circunstância de o questionário ser muito longo (doze páginas), o que provocava algum cansaço e 

diminuição dos níveis de concentração. Assim, concluímos que a qualidade da tradução do questionário 

para Braille\á era e estava adaptada à população em causa. 

De destacar ainda que, nesta fase, foi também objectivo do investigador (autor deste trabalho) 

a determinação do tempo médio necessário ao preenchimento dos diferentes instrumentos, no sentido 

de se poder optimizar, posteriormente, a sua aplicação. 

No entanto, quando procurámos aplicar os questionários a uma amostra mais alargada, fomos 

confrontados com uma realidade algo inesperada e restritiva para a sua aplicação; ou seja, a grande 

maioria dos inquiridos não sabia ou tinha muitas dificuldades em ler Braille, o que condicionou 

grandemente a nossa estratégia. 
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Desta forma, decidimos mudar o método de aplicação dos instrumentos de medida, passando a 

lê-los aos atletas. Assim, numa primeira fase fazíamos uma apresentação cuidada do conteúdo do 

questionário, preocupando-nos em destacar os aspectos mais importantes para a sua total compreensão 

e explicar a escala de resposta às afirmações que iam ser efectuadas por nós. Este foi o passo mais 

importante e não se avançou enquanto eles não perceberam claramente qual a forma de resposta aos 

diferentes itens de cada instrumento de medida. 

0 contacto com os atletas fez-se, normalmente, por intermédio dos seus treinadores, os quais 

foram sempre muito atenciosos e compreensivos, desenvolvendo os esforços necessários para que nós 

pudéssemos aplicar o questionário. Antes de iniciar qualquer acto de preenchimento do questionário, 

apresentávamo-nos aos atletas e esclarecíamo-los sobre o propósito da nossa investigação. 

Depois, efectuávamos a leitura das afirmações e apontávamos com uma esferográfica a 

resposta indicada pelo atleta. Este método de aplicação dos instrumentos revelou-se mais eficaz e de 

maior facilidade de aplicação, além do que não foram necessárias condições especiais de comodidade e 

material. 

Na generalidade, não foram detectadas grandes dificuldades por parte dos inquiridos no que 

concerne à sua compreensão e respectiva resposta aos diferentes instrumentos, salvo raras excepções 

em que tivemos que voltar a repetir a pergunta porque eles não tinham percebido à primeira. 

Os locais e contextos de aplicação dos questionários não tiveram um carácter uniforme, devido 

ao facto de a diversidade de locais e contextos de aplicação ter resultado da disponibilidade quer dos 

atletas quer do investigador. Assim, apesar de alguns questionários terem sido aplicados em locais 

calmos e longe do ambiente competitivo, especialmente nas associações da qual fazem parte, a grande 

maioria foi aplicada antes, durante, ou depois de competições em que os atletas estiveram envolvidos. 
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5.2.1 Objectivos de realização 

Para avaliar a intensidade da orientação dos indivíduos para dois tipos de objectivos 

perseguidos em contextos desportivos: tarefa e ego, utilizámos o Task and Ego Orientation and Sport 

Questionnaire (TEOSQp), desenvolvido por Duda e Nicholls (1989) e adaptado para língua portuguesa 

por Fonseca (1999). Este instrumento é constituído por uma afirmação inicial "Sinto-me com mais 

sucesso no desporto quando...", seguida por treze itens que descrevem situações de realização 

possíveis de acontecer no desporto, das quais sete estão relacionadas com a obtenção de objectivos 

referentes à dimensão da Tarefa (e.g., "aprendo uma nova técnica esforçando-me bastante", "faço o 

meu melhor") e seis referentes à dimensão do Ego (e.g., "sou o único que consegue executar as 

técnicas", "sinto que uma técnica que aprendo está bem"). Em relação a cada uma delas, é solicitado 

aos indivíduos para indicarem numa escala de tipo Likert de cinco pontos (de 1 ^discordo totalmente a 

5=concordo totalmente) a sua concordância, relativamente ao modo como se aplicam a si. 

Foi determinada a consistência interna das subescalas de orientação para a tarefa e para o ego 

calculando o coeficiente alfa de Cronbach. Ambas as escalas demonstraram aceitável fiabilidade interna 

(tarefa: .75 e ego: .89). Estes valores são semelhantes aos encontrados em trabalhos anteriores na 

avaliação dos objectivos de participação com atletas deficientes (e.g., Cervelló et ai., 1999; White & Duda, 

1993). 

5.2.2 Crenças sobre a competência desportiva 

Para avaliar as concepções que os indivíduos possuem relativamente à natureza e às 

determinantes da competência desportiva, utilizámos o Questionnaire de Conceptions Relatives à la 

Nature de l'Habilité Sportive (QCNHSp), desenvolvido por Sarrazin e colaboradores (1995) e adaptado 

para língua portuguesa por Fonseca (1999). No QCNHSp é solicitado aos inquiridos para indicarem o 

modo como concordam ou discordam com cada uma das vinte e uma afirmações que o constituem, 
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recorrendo a uma escala de tipo Likert de cinco pontos (de 1=discordo totalmente a 5=concordo 

totalmente). 

Os vinte um itens distribuem-se por 6 dimensões: Aprendizagem (e.g., "É necessário aprender e 

trabalhar muito para se ser bom no desporto"), Dom (e.g., "Para se ser bom no desporto, é necessário 

ter nascido com qualidades básicas que o conduzem ao sucesso"), Geral (e.g., "Qualquer pessoa que 

seja boa no desporto tem êxito em qualquer actividade desportiva"), Estável (e.g., "Cada um tem um 

certo nível de habilidade para o desporto e, na realidade, não pode fazer muito para o alterar"), 

Específica (e.g., "Pode-se ser bom numa actividade desportiva e ter problemas noutras") e Melhorável 

(e.g., "0 nível de rendimento no desporto melhorará necessariamente se se trabalhar para isso"). 

De uma forma geral, os valores de alfa de Cronbach das diferentes subescalas foram superiores 

ou aproximaram-se de .70, à excepção da subescala específica que apresentou uma consistência interna 

muito baixa (alfa= 28). Eliminando o item 19 do QCNHSp ("pode-se ser bom numa actividade 

desportiva e ter problemas noutras") o coeficiente desta subescala aumentou para .46. Ainda assim, 

considerando que o valor de .46 é manifestamente inferior ao valor de .70 proposto por Nunnaly (1978) 

esta dimensão não foi considerada no nosso estudo. De referir, a este respeito, que também em outros 

estudos (e.g., Sarrazin et ai., 1995) os valores da subescala específica foram mais baixos. 

5.2.3 Competência percebida 

Para avaliar a competência percebida utilizámos a escala da competência desportiva (i.e., 

percepções acerca da capacidade desportiva e atlética, capacidade para aprender técnicas desportivas, 

e confiança em contextos desportivos) do Physical Self-Perception Profile (PSPP) de Fox e Corbin 

(1989), adaptado para língua portuguesa por Fonseca (1999). 

De forma a podermos atingir este objectivo, os inquiridos respondem a afirmações, segundo um 

grau de comparação, que descrevem o modo como algumas pessoas de vêem ai próprias relativamente 
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às actividades físicas ou desportivas, recorrendo a uma escala de tipo Likert de cinco pontos (de 

1 =nada parecidos comigo a 5=totalmente parecidos comigo). 

Foi calculada a consistência interna da escala da competência desportiva do PSPPp através do 

coeficiente alfa de Cronbach. Da análise dos resultados verificámos que a consistência interna era baixa 

(alfa=.51), no entanto retirando o item número cinco ("algumas pessoas são por vezes um pouco mais 

lentas do que a maioria quando se trata de aprender novas técnicas desportivas") a consistência interna 

subiu para .69. 

5.3.4 Intenção de prática 

Para avaliar a intenção dos indivíduos com deficiência visual foram utilizadas duas questões: a) 

"penso que vou praticar (modalidade actualmente praticada) no próximo ano" e; b) "estou decidido a 

praticar (modalidade actualmente praticada) no próximo ano". 

A consistência interna desta escala foi calculada através do coeficiente alfa de Cronbach e 

verificou-se que o alfa foi de .64. 
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6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
6.1 Estatística Descritiva 

Estão representados no quadro 1 as médias e desvios-padrão das respostas de todos os atletas 

às variáveis consideradas no nosso estudo. Os resultados revelaram que os atletas apresentaram 

valores mais elevados na orientação para a tarefa em relação à orientação para o ego. Em relação às 

crenças sobre a competência desportiva verificámos que as dimensões que apresentaram valores mais 

elevados foram a aprendizagem e a melhorável, e aquelas que apresentaram valores mais baixos foram 

a estável e a geral. No que respeita à competência percebida verificámos que a média ficou próxima do 

valor intermédio da escala de respostas. Quanto à intenção de prática, a média das respostas dos atletas 

inquiridos foi muito alta, ou seja, os atletas indicam ter uma intenção muito elevada para continuar a 

praticar as modalidades que praticavam. 

Quadro 1 - Médias e desvios padrão de todos os atletas para todos os instrumentos. 

6.2 Relações entre Objectivos de Realização e Crenças sobre a Competência Desportiva 

Para investigar a existência de eventuais relações entre o modo como os atletas com deficiências 

visuais percepcionavam a natureza e as determinantes da competência desportiva e os objectivos que 
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estabeleciam no âmbito da sua actividade desportiva, decidimos recorrer à técnica estatística da análise 

de correlação canónica (ACC). 

A ACC é uma técnica que examina a relação estrutural existente entre dois conjuntos de variáveis, 

com o objectivo de determinar se subgrupos de um conjunto estão associados distintamente com 

subgrupos do outro conjunto de variáveis, sendo, por vezes, comparada, ainda que sem grande 

exactidão, a uma dupla análise de componentes principais (Camacho, 1995; Tatsuoka, 1988). 

Segundo Fonseca (1999, p.180), 

"na ACC, a associação entre as variáveis dos dois conjuntos não é efectuada directamente, mas sim a 

partir do cálculo das combinações lineares das variáveis de cada conjunto, designadas de variáveis 

canónicas. Estas variáveis são, por sua vez, utilizadas para a constituição de pares de combinações 

com a máxima correlação possível, designadas de correlações canónicas, que são estimativas da 

variância partilhada pelas duas variáveis canónicas que as constituem". 

No entanto, uma inspecção à matriz das correlações entre as variáveis dos objectivos de 

realização e das crenças sobre a competência desportiva, revelou que, na generalidade, todas elas eram 

de magnitude reduzida. Adicionalmente, verificámos que o valor da estatística do qui quadrado calculado 

para a análise de correlação entre os dois conjuntos de variáveis não foi estatisticamente significativo. 

Nessa medida, considerando que não estavam reunidas algumas das condições necessárias 

para a realização da ACC, para determinar a relação entre os objectivos de realização e as crenças sobre 

a competência desportiva, foram apenas considerados os valores das correlações bivariadas de Pearson. 

Como podemos ver no quadro 2, a orientação para o ego correlacionou-se positivamente com 

as dimensões aprendizagem e geral. A orientação para a tarefa correlacionou-se positivamente com a 

dimensão melhorável. A dimensão estável correlacionou-se positivamente com a dimensão dom e geral, e 

a dimensão aprendizagem com a dimensão melhorável. Ainda assim, de sublinhar que, tal como 

referimos anteriormente e apesar de estatisticamente significativas, a magnitude destas correlações foi 

reduzida ou moderada. 
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Foram encontradas correlações negativas entre a orientação para a tarefa e as dimensões 

estável e dom, e por fim, entre a dimensão dom e a dimensão melhorável. 

Quadro 2 - Correlações entre os objectivos de realização e crenças sobre a competência desportiva. 

Nota: * . A correlação é significativa ao nível de 0.05; ** . A correlação é significativa ao nível de 0.01 

6.3 Sexo 

6.3.1 Objectivos de realização 

Ao analisarmos as respostas em função do sexo dos inquiridos, verificámos que ambos os 

grupos indicaram valores mais elevados para a orientação para a tarefa do que para a orientação para o 

ego (ver quadro 3). 

Apesar de ter sido perceptível uma ligeira diferença entre os valores indicados pelos atletas dos 

dois grupos para cada uma das orientações, essa diferença não foi estatisticamente significativa. 

Quadro 3 - Médias e desvios-padrão dos atletas do sexo masculino e do sexo feminino relativamente ao objectivos de realização. 

Masculino Feminino 

I Ï Média Desvio P. Média Desvio P. Teste t P 

; Tarefa 4.47 .43 4.51 .23 -.25 .80 
! Ego 3.01 1.02 2.80 1.10 .57 .57 
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6.3.2 Crenças sobre a competência desportiva 

Quando analisámos os resultados relativamente às crenças sobre a natureza da competência 

desportiva verificámos que tanto os atletas do sexo masculino como as atletas do sexo feminino, 

indicaram valores mais elevados nas dimensões aprendizagem e melhorável. No que se refere às 

dimensões estável e geral foram aquelas que registaram os valores mais baixos, especialmente a geral. 

Não obstante termos constatado que na generalidade os resultados encontrados foram muito 

semelhantes para os dois grupos (ver quadro 4), na dimensão dom encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa, indicando os atletas do sexo masculino um valor mais elevado. 

Quadro 4 - Médias e desvios-padrâo dos atletas do sexo masculino e do sexo feminino relativamente às crenças sobre a competência desportiva. 

Masculino Feminino 
■ 

Média Desvio P. Média Desvio P. Teste t P 

Estável 2.69 .65 2.58 .64 .45 .66 
Dom 3.22 .85 2.58 .89 2.02 .05 

Aprendizagem 4.57 .38 4.47 .32 .75 .46 
Geral 2.15 .76 2.22 .62 .25 .80 

4.43 .58 4.48 .41 .25 .80 

6.3.3 Competência percebida 

No que se refere aos resultados encontrados para a competência percebida (quadro 5), não 

obstante termos identificado um valor ligeiramente superior nos atletas do sexo masculino, não se 

registaram diferenças significativas entre sexos. 

Quadro 5 - Médias e desvios-padrão dos atletas do sexo masculino e do sexo feminino relativamente à competência percebida 

m 
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6.3.4 Intenção de prática 

Verificamos pela análise do quadro 6 que os atletas do sexo masculino apresentaram um valor 

mais alto comparativamente às do sexo feminino, contudo os resultados encontrados foram muito 

semelhantes, não se registando diferenças significativas entre eles. 

Quadro 6 - Médias e desvios-padrão dos atletas do sexo masculino e do sexo feminino relativamente à intenção de prática 

6.4 Deficiência Congénita e Adquirida 

6.4.1 Objectivos de realização 

Quando analisámos as respostas dos atletas em função do tipo de deficiência, verificámos que 

tanto os atletas com deficiência congénita como os atletas com deficiência adquirida apresentaram 

valores mais elevados na orientação para a tarefa do que na orientação para o ego (ver quadro 7). 

Na verdade, não se registaram grandes diferenças entre os dois grupos; no entanto devemos salientar 

que a diferença registada nos valores de orientação para o ego foi marginalmente significativa, com os atletas com 

deficiência adquirida a apresentar o valor mais elevado. 

Quadro 7 - Médias e desvios-padrão dos atletas com deficiência congénita e com deficiência adquirida relativamente aos objectivos de realização 

Deficiência Congénita Deficiência Adquirida 

Éí"--"»áH Média Desvio P. Média Desvio P. "ifcstet P 
r T £■■■■ 
[ leu cíçi 4.48 .42 4.48 .37 -.02 .98 
! Er-:- 2.76 1.02 3.29 .98 -1.83 .07 
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6.4.2 Crenças sobre a natureza da competência desportiva 

Tanto os atletas com deficiência congénita como os atletas com deficiência adquirida, indicaram 

valores mais elevados nas dimensões aprendizagem e melhorável. As dimensões estável e geral foram 

aquelas que registaram os valores mais baixos, especialmente a geral. 

Apesar de termos verificado que na generalidade os resultados encontrados foram muito 

semelhantes entre os dois grupos, quando analisámos o padrão de respostas dos atletas para a 

dimensão dom verificámos que a diferença entre os atletas com deficiência congénita e adquirida foi 

quase significativa, com os atletas com deficiência adquirida a apresentar o valor superior. 

Quadro 8 - Médias e desvios-padrão dos atletas com deficiência congénita e com deficiência adquirida relativamente às crenças sobre a competência 
desportiva. 

Def. Congénita Def. Adquirida 

Média Desvio P. Média Desvio P. i * 11 
i 

p 

Estável 2.59 .70 2.79 .54 -1.06 .29 
Dom 2.92 .84 3.39 .88 -1.90 .06 

Aprendizagem 4.60 .34 4.49 .39 1.07 .29 
Geral 2.13 .76 2.22 .69 -.39 .70 

Melhorável 4.53 .51 4.30 .59 1.48 .15 

6.4.3 Competência percebida 

Também em relação à competência percebida (ver quadro 9), e apesar de termos identificado 

um valor ligeiramente superior nos atletas com deficiência adquirida em relação aos atletas com 

deficiência congénita, não foram evidentes diferenças estatisticamente significativas entre os atletas. 

Quadro 9 - Médias e desvios-padrão dos atletas com deficiência congénita e com deficiência adquirida relativamente à competência percebida 
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6.3.4 Intenção de prática 

No que se refere à intenção de prática, apesar de os atletas com deficiência congénita 

apresentarem um valor ligeiramente superior comparativamente aos atletas com deficiência adquirida, os 

resultados encontrados foram uma vez mais muito semelhantes, não se registando diferenças 

significativas entre eles. 

Quadro 10 - Médias e desvios-padrão dos atletas com deficiência congénita e com deficiência adquirida relativamente à intenção de prática. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Tal como sublinhámos na revisão da literatura, têm sido realizados poucos trabalhos sobre as 

dimensões psicológicas do comportamento motivado entre atletas de competição com deficiências (e.g., 

Brasile et ai., 1991; Crocker, 1993; Fung, 1992; Hutzler & Bar-Eli, 1993; Sherrill, 1986; White & Duda, 

1993; Yarwasky & Furst, 1996; Yun & Ulrich, 1997). Por exemplo, especificamente no âmbito do nosso 

estudo - i.e., da abordagem cognitiva do estudo da motivação - apenas encontrámos um estudo 

relacionado com o desporto para atletas com deficiências visuais. 

Nessa medida, relativamente à análise dos resultados, a nossa interpretação será amputada 

devido à inexistência de dados mais específicos da realidade que nós investigámos, isto é, do desporto 

para atletas com deficiências visuais. 

0 primeiro objectivo do nosso estudo foi investigar as relações existentes entre o modo como 

um conjunto de indivíduos, com deficiências visuais e praticantes de diferentes modalidades, configurava 

a natureza e as determinantes da competência para a prática desportiva e o tipo de objectivos que 

estabelecia e procurava alcançar, no âmbito da sua prática física ou desportiva. 

Ao contrário do verificado nos estudos de Fonseca (1999) e Sarrazin et ai. (1995), a matriz das 

correlações entre as variáveis dos objectivos de realização e das crenças sobre a competência 

desportiva, revelou que, na generalidade, todas elas eram de magnitude reduzida ou moderada, 

impedindo-nos de utilizar a mesma técnica de análise de dados utilizada por aqueles autores. 

Provavelmente, este facto pode estar associado à circunstância de a nossa amostra ter sido constituída 

por um número mais reduzido de elementos. Por outro lado, pode também estar associado ao facto de 

os atletas com deficiências visuais terem interpretações distintas relativamente às variáveis incluídas nos 

instrumentos. Futuros estudos poderão tentar explicar a validade desta sugestão. 

Não obstante, foi possível verificar algumas semelhanças com os resultados de estudos 

anteriormente referidos, quando analisámos os resultados das correlações entre objectivos de realização 
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e as crenças relativas à natureza da competência desportiva. Mais especificamente foi evidente que: a 

uma orientação para a tarefa associou-se uma percepção da competência para a prática de uma 

actividade desportiva como algo melhorável; a dimensão Dom correlacionou-se com a dimensão estável; 

e a dimensão melhorável correlacionou-se com a dimensão aprendizagem. 

Adicionalmente, ao analisarmos o modo como os atletas com deficiências visuais 

percepcionavam a natureza e as determinantes da competência desportiva e os objectivos que 

estabeleciam no âmbito da sua actividade desportiva, verificámos que a hierarquia dos valores atribuídos 

às diferentes crenças e o facto de se orientarem muito mais para a tarefa do que para o ego é similar ao 

identificado noutros estudos (ver Duda & White, 1992; White & Duda, 1993; Sarrazin et al., 1995). 

Nesse sentido, poderia ser importante efectuar um estudo com uma amostra mais numerosa 

para podermos verificar se o tipo de correlações encontradas iriam ao encontro dos resultados 

encontrados noutros estudos (e.g., Fonseca, 1999; Sarrazin et ai., 1995). 

De acordo com Fonseca ( 1999, p. 184), 

"constitui-se como algo perfeitamente natural aceitar que, em situações de procura de sucesso 

desportivo, quanto mais os indivíduos percepcionarem o seu sucesso em função da melhoria do seu 

rendimento, entendendo-o como fundamentalmente determinado pelos seus níveis de competência, 

e perceberem esta como algo decorrente da aprendizagem, melhorável e específica, mais 

propenderão a orientar-se, intensa e persistentemente, no sentido do seu desenvolvimento, através 

da adesão a programas de treino relacionados com as actividades em que estão envolvidos". 

Assim, a circunstância de os atletas com deficiências visuais no nosso estudo estarem 

orientados para a tarefa e acreditarem que a competência desportiva decorre fundamentalmente da 

aprendizagem e é melhorável, é desejável, na medida em que provavelmente os levará a envolverem-se 

mais em programas de actividade física. Aliás, as suas intenções quanto à prática futura de uma 

modalidade desportiva foram reveladoras. 

m 
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Um outro objectivo do nosso estudo consistiu em tentar verificar se os objectivos de realização, 

as crenças sobre a competência desportiva, a competência percebida e a intenção de prática dos atletas 

com deficiências visuais variavam em função do seu sexo. 

No que se refere aos objectivos de realização, tendo em conta estudos efectuados com 

populações normais (e.g., Duda et ai., 1995; White & Duda, 1994) e com deficiências (e.g., Cervelló et ai. 

1999; White & Duda, 1993), colocámos a hipótese de que os atletas do sexo masculino estariam mais 

orientados para o ego do que as atletas do sexo feminino estando estas mais orientadas para a tarefa 

do que eles. 

Ainda que os valores de orientação para a tarefa e para o ego tenham sido similares aos 

identificados noutros estudos (e.g., Cervelló et ai., 1999; Duda et ai., 1995; White & Duda, 1993), os 

resultados não suportaram a nossa hipótese, visto que não encontrámos diferenças significativas entre 

os dois grupos. 

A inconsistência dos nossos resultados com os encontrados noutros estudos pode dever-se a 

diferentes factores. Um deles poderá ter sido a reduzida dimensão da amostra, já que no nosso estudo 

apenas analisámos as respostas de 50 atletas, ao contrário de outros que foram efectuados com 

amostras relativamente superiores. 

A este propósito, devemos no entanto salientar que, de acordo com o Jornal de Notícias (ed. 

30.10.2000) apenas um por cento de pessoas com deficiências costuma fazer desporto com alguma 

periodicidade. Assim, atendendo a que, segundo Moura e Castro (1994), existem cerca de 10.000 

indivíduos com deficiências visuais em Portugal, a população que pratica desporto com alguma 

regularidade será de aproximadamente 100 (que aliás foi o número de atletas inscritos que nos foi 

fornecido pela Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal - Delegação Norte - na Federação 

Portuguesa de Desporto para Deficientes). Assim, se considerarmos que muitos se encontram inscritos 

em mais que uma modalidade, os 50 elementos inquiridos no nosso estudo constituem aproximadamente 

70 a 80% da população com deficiências visuais que praticam desporto em Portugal. 
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Outra possível razão para não terem sido encontradas diferenças entre atletas masculinos e 

femininos pode ter a ver com a desproporcionada relação numérica verificada entre eles no nosso 

estudo. Contudo, esta desproporcionalidade é consistente com Scholl (1986) que refere que existem 

muito mais homens a praticar do que mulheres. Na origem deste facto estará porventura a intensidade 

com que as raparigas são protegidas, em relação aos rapazes, por pais e professores (Craft, 1990). 

Além disso, normalmente, os rapazes recebem mais reforços para participar em actividades físicas. 

Na verdade, apesar da importância atribuída ao papel que o desporto assume e desempenha na 

integração destas populações, verificamos que há desigualdade de oportunidades no que diz respeito à 

acessibilidade à prática desportiva, aos equipamentos, aos treinadores e à igualdade de informação 

(Moura e Castro, 1995). Nessa medida, a selectividade no acesso ao desporto para pessoas com 

deficiências visuais pode levar a que os homens e mulheres que efectivamente praticam sejam mais 

iguais do que diferentes entre si. Inclusivamente, a circunstância de tanto elas como eles decidirem iniciar 

e/ou manter a prática desportiva pode significar que as semelhanças entre si, do ponto de vista do perfil 

psicológico, sejam mais consistentes do que as diferenças, que derivam do seu carácter sexual (Fonseca, 

1999). 

Aliás, Sherrill (1990) refere que a maioria dos estudos efectuados com pessoas com 

deficiências exibiram um perfil semelhante entre os dois grupos, independentemente do tipo de desporto, 

nível de capacidades e contexto desportivo. 

Relativamente às crenças sobre a natureza da competência desportiva e tendo em conta o 

estudo efectuado por Sarrazin et ai. (1995), colocámos a hipótese de que não se registariam diferenças 

entre sexos. 

Apesar de termos constatado que os resultados entre os dois grupos foram muito semelhantes, 

verificámos que a hipótese que tínhamos colocado não foi totalmente suportada, pois na dimensão dom 

registou-se uma diferença significativa, indicando os atletas do sexo masculino um valor mais elevado 

comparativamente às atletas do sexo feminino. 
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0 facto de os homens acreditarem mais do que as mulheres que a competência desportiva 

decorre do dom, provavelmente pode estar associado ao facto de, tal como refere Sherrill (1997), as 

mulheres apresentarem uma exposição limitada às actividades físicas, o que constitui um indicador de 

diferenciação que existe nas experiências desportivas entre homens e mulheres. Por outro lado, o facto 

de os rapazes receberem mais reforços para participar em actividades desportivas, leva a que se 

envolvam mais e tentem fazer sempre o seu melhor. Como tal, eventualmente, poderão tender a 

acreditar mais do que elas que a sua competência desportiva decorre do dom. 

Em relação à competência percebida e à intenção de prática colocámos a hipótese de que 

iríamos encontrar valores significativamente mais elevados nos atletas do sexo masculino, 

comparativamente às atletas do sexo feminino. 

Para tal, baseámo-nos nos resultados de estudos de Duda et ai. (1995) e Williams & Gill 

(1995), bem como no facto de os rapazes receberem, normalmente, mais reforços para participar e se 

envolverem em actividades desportivas (Yun & Ulrich, 1997). 

No entanto, os nossos resultados não corroboraram as hipóteses que tínhamos colocado, já 

que os valores encontrados para a competência percebida e intenção de prática foram muito 

semelhantes para os dois grupos, provavelmente devido às mesmas razões referidas aquando da análise 

dos resultados relativos aos objectivos de realização. 

0 terceiro objectivo do nosso estudo consistia em investigar se existiriam diferenças entre os 

indivíduos com deficiência congénita e deficiência adquirida, ao nível dos objectivos de realização, 

crenças sobre a competência desportiva, competência percebida e intenção de prática. Nesse sentido, 

colocámos a hipótese de que existiriam diferenças entre os dois, com base nos resultados encontrados 

porAuxteretal. (1997). 

No que se refere aos objectivos de realização, os resultados do nosso estudo não 

providenciaram total suporte para a hipótese que tínhamos colocado, visto que apenas na orientação 

m 
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para o ego encontrámos uma ligeira diferença, com os atletas com deficiência adquirida a apresentar um 

valor mais elevado. 

Estes resultados poderão eventualmente estar relacionados com o facto de os indivíduos com 

deficiência adquirida na opinião de Auxter et ai. (1997) terem tido oportunidade de explorar e receber 

informação do ambiente que os rodeia, o que influencia positivamente o seu desenvolvimento físico e 

motor, pois as imagens foram incorporadas no amplo campo dos significados. Daí provavelmente a razão 

para que os objectivos dos atletas com deficiência adquirida estivessem mais centrados no rendimento, 

do que os seus colegas com deficiência congénita. 

Relativamente à orientação para a tarefa, bem como às crenças sobre a competência 

desportiva, competência percebida e intenção de prática os resultados encontrados, na generalidade, 

foram muito semelhantes entre os dois grupos o que não corroborou as hipóteses que tínhamos 

colocado. Nesse sentido, provavelmente as semelhanças encontradas entre os dois grupos poderão 

estar associadas às razões referidas para os objectivos de realização, aquando da análise de resultados 

em função do sexo. 

77 



Objectivos de Realização e Crenças sobre a Competência Desportiva: 

um estudo com atletas com deficiências visuais. 

Tese de Mestrado em Ciências do Desporto 

Área de Especialização em Actividade Física Adaptada 



H f l H Objectivos de Realização e Crenças sobre a Competência Desportiva: um estudo com atletas com deWêndas visuais. 

Conclusões e Sugestões 

8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

As conclusões do nosso estudo foram as seguintes: 

- os instrumentos de medida utilizados evidenciaram índices de fiabilidade aceitáveis para medir as 

variáveis estudadas no contexto do desporto para pessoas com deficiências visuais; 

- as correlações entre as crenças sobre a competência desportiva e os objectivos de realização foram 

de magnitude reduzida ou moderada; foi possível identificar as seguintes correlações: a) a 

orientação para a tarefa correlacionou-se com a dimensão melhorável; b) a dimensão dom 

correlacionou-se com a dimensão estável; c) a dimensão melhorável correlacionou-se com a 

dimensão aprendizagem; 

- os atletas do sexo masculino acreditaram mais que as do sexo feminino que a competência 

desportiva decorre do dom; 

- os atletas com deficiência adquirida estavam mais orientados para o ego do que os atletas com 

deficiência congénita. 

Apesar de termos verificado que os valores das diversas variáveis foram similares aos de outros 

estudos descritos na literatura, o aspecto mais significativo deste estudo, quando analisámos as 

diferenças entre sexos e deficiência congénita e adquirida, está relacionado com as semelhanças que 

encontrámos entre eles. 

Antes de terminarmos gostaríamos de avançar com algumas sugestões, tal como a necessidade 

de continuar a desenvolver esforços no sentido de aumentar a validade e fiabilidade dos instrumentos de 

avaliação psicológica para indivíduos com deficiências em contextos de actividade física. Nessa medida, 

tomando como base as explicações que avançámos na nossa discussão e na revisão da literatura, 

achamos que seria interessante desenvolver mais investigação, não só com atletas com deficiências 

visuais mas confrontando também com outros tipos de deficiência, e além disso aumentar a dimensão 

das amostras de forma a que se possa recorrer com mais segurança a outro tipo de análise de dados. 
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