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Resumo 
 

Após verificarmos que os estudos realizados em populações Deficientes Mentais eram 

escassos nas áreas da motivação para a prática desportiva e do clima motivacional, 

pretendíamos realizar um estudo que contribuísse para uma melhor compreensão destes temas, 

nesta população em particular. Assim, utilizando como instrumento de estudo um Questionário 

acerca dos Motivos para a Prática Desportiva e do Clima Motivacional, traçamos como objectivos 

do nosso trabalho: 1) averiguar quais os motivos que levam os indivíduos Deficientes Mentais a 

praticarem uma actividade desportiva; 2) Analisar o que os indivíduos Deficientes Mentais mais 

gostam na prática de uma actividade desportiva; 3) Analisar o que os indivíduos Deficientes 

Mentais menos gostam na prática de uma actividade desportiva; 4) Averiguar os climas 

motivacionais percebidos, mais concretamente o clima gerado pelo professor e o clima gerado 

pelos colegas; 5) Determinar se existem diferenças nos motivos para a prática desportiva e no 

clima motivacional percebido, em função do sexo e da idade. A amostra foi constituída por 32 

sujeitos Deficientes Mentais Ligeiros do Complexo Educacional e Reabilitacional de Vila Nova de 

Famalicão da APPACDM de Braga, praticantes regulares de uma actividade física/desportiva. Os 

resultados obtidos mostram que, no que concerne aos motivos para praticar desporto, os que 

foram citados pelo maior número de sujeitos se relacionam com a forma física. Os elementos 

masculinos referiram em maior número os relacionados com a competição, o desenvolvimento 

de competências e o prazer/divertimento; os femininos, os que se relacionam com a afiliação 

específica e com a forma física. Os sujeitos com idades até 18 anos responderam em maior 

número nos que se relacionam com o estatuto/ganhar, o prazer/divertimento e a afiliação geral; 

os sujeitos com mais de 18 anos, os motivos que se relacionam com o desenvolvimento de 

competências, a afiliação específica, a forma física, as emoções, a saúde e a competição. No 

referente ao que mais gostam na prática desportiva, o maior número de indivíduos referiu a 

afiliação geral. Os sujeitos masculinos foram mais numerosos nas respostas que se relacionam 

com a competição, as emoções, o estatuto/ganhar, o prazer/divertimento e a afiliação geral; os 

femininos, os que se relacionam com a afiliação específica, a saúde, o desenvolvimento de 

competências e a forma física. Os mais velhos responderam em maior número nos aspectos que 

diziam respeito à afiliação específica e à afiliação geral, ao desenvolvimento de competências, à 

saúde, às emoções e ao prazer/divertimento; os mais jovens, no sentido da competição e 

estatuto/ganhar. No concernente ao que menos gostam na prática desportiva, o maior número 

de indivíduos referiu o esforço físico intenso. Os masculinos referiram em maior número a 

derrota e as discussões/aborrecimentos; os femininos referiram o esforço físico intenso. A 
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percentagem de respostas dos mais velhos foi mais elevada nas respostas que se relacionam 

com as discussões/aborrecimentos e esforço físico intenso; os mais jovens, nas respostas que 

se referiam com a derrota. No referente ao clima motivacional percebido gerado pelo professor 

foram percepcionados vários tipos de clima em simultâneo mas o clima virado para a tarefa foi 

referido pela maior percentagem de sujeitos. O clima virado para o bem-estar/afectividade foi 

maioritariamente percepcionado pelos elementos femininos; os masculinos, os climas virados 

para a tarefa, ênfase nos erros e para o comportamento/regras. Os sujeitos com mais idade 

percepcionaram em maior número todos os tipos de climas. No concernente ao clima 

motivacional percebido gerado pelos colegas, o clima referido pelo maior número de sujeitos foi 

o clima virado para a tarefa. Os elementos masculinos responderam em maior número nas 

categorias que se relacionavam com a tarefa, rendimento e comportamento; os femininos, o 

bem-estar/afectividade. Os mais jovens os aspectos que se relacionaram com o rendimento, 

comportamento e tarefa; os mais velhos, os que se relacionaram com o bem-estar/afectividade. 

 

Palavras-chave: MOTIVOS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA, CLIMA MOTIVACIONAL, 

DEFICIÊNCIA MENTAL LIGEIRA. 
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Résumé 
 

Après avoir vérifier que les études réalisé  dans les populations de déficients mentaux étaient 

rares dans les secteurs de la motivation pour la pratique de sport et du climat motivationnel, nous 

avons eu l'intention de réaliser une étude qui contribueraient a une meilleure compréhension de 

ces sujets, dans cette population en particulier. Ainsi, en utilisant comme instrument d'étude un 

questionnaire au sujet des raisons pour pratique de sport et du climat de motivationnel, nous  

avons tracé  comme objectifs de notre travail : 1) Analyser les raisons qui influence les  Individus 

déficients mentaux a pratiquer une activité sportive; 2) Analyser ce que les individus déficients 

mentaux aiment davantage dans la pratique d’une activité sportive; 3) Analyser ce que les 

individus déficients mentaux aiment moins dans le pratique d’une activité sportive; 4) Analyser les 

climats perçus, plus concrètement le climat produit pour le professeur et climat produit par les 

collègues ; 5) Déterminer les différences en fonction du sexe et de l'âge. L'échantillon a été 

constitué par 32 citoyens déficients mentaux du Complexo Educacional e Reabilitacional de Vila 

Nova de Famalicão da APPACDM de Braga, praticiens réguliers d'une activité physique/sportive. 

Les résultats obtenus démontrent que, les raisons pour pratiquer du sport peuvent être multiple,   

mais celle qui  sont en relation avec la forme physique sont les plus indiqué. Les éléments 

masculins ont indiqué  en plus grand nombre les motifs que sont en relation avec la compétition, 

le développement des capacités et le plaisir/amusement; les féminins avec l'affiliation spécifique 

et la forme physique. Les individus avec des âges jusqu'à 18 ans ont répondu dans un plus grand 

nombre le statut/gagner, le plaisir/amusement et l'affiliation générale; les individus avec plus de 

18 ans le développement des capacités, l'affiliation spécifique, la forme physique, les émotions, 

la santé et la compétition. En se qui concerne ce qu’ils aiment dans la pratique, l'affiliation 

générale a été énumérée par le plus grand nombre d’individus. Les masculins ont été plus 

nombreux dans les réponses qui sont en relation avec la compétition, les émotions, le 

statut/gagner, le plaisir/amusement et l'affiliation générale; les féminins avec l’affiliation 

spécifique, la santé, le développement des capacités et de la forme physique. Le plus vieux les 

aspects relatifs à l'affiliation spécifique et à l'affiliation générale, au développement des capacités, 

à la santé, aux émotions et au plaisir/amusement; les plus jeune la compétition et  statut/gagner. 

En ce qui concerne ce qu’ils aiment le moins. Les individus masculins on référencié la  défaite et 

les querelles/ennuis; les féminins l'effort physique intense. Les plus vieux les querelles/ennuis et 

les effort physique intense ; les plus jeunes la défaite. En ce qui concerne le climat motivationnel 

perçu par les Individus déficients mentaux par rapport o professeur, le climat de tourner vers la 

maîtrise a été le plus en phoque. Le climat tourner vers le bien-être/affectivité a été perçue par 
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les individus féminins; les masculins les climats tournés vers la maîtrise, affectation par les 

erreurs et pour les comportement/règles. Les plus âgé on perçue tous les différents climats en 

nombre supérieur. En ce qui concerne le climat motivationnel perçu par les Individus déficients 

mentaux par rapport aux collègues le climat de tourner vers la maîtrise a été le plus en phoque.  

Les éléments masculins on évoqué le rendement et les comportement; les féminins, bien-

être/affectivité. Les plus jeunes rendement, le comportement et maîtrise; les plus anciens le bien-

être/affectivité.  

 

Mots-clef: RAISONS POUR LA PRATIQUE SPOTIVE, CLIMAT MOTIVATIONNEL, DÉFICIENCE 

MENTALE. 
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Abstract 
 

After we check that the studies made in mentally handicapped populations were scarce in the 

areas of motivation for the practice of sport and motivational climate, we intended to carry out a 

study that contribute to a better understanding of these themes, in this population in particular. In 

this way, using as instrument of study a Questionnaire about the Motives for the Practice of Sport 

and Motivational Climate, we set out a aims of our work: 1) investigate which are the motives that 

take the individuals mentally handicapped to practice a physical activity; 2) analyse what the 

individuals mentally handicap like more in the practice of physical activity; 3) analyse what the 

individuals mentally handicapped like less in the practice of physical activity; 4) investigate the 

motivational climates perceived, more concrete, the climate caused by the teacher and the 

climate caused by the colleagues; 5) determine if are differences in the motives to the sports 

practice and in the motivational climate perceived, in function of sex and age. The sample was 

formed by 32 subjects light mentally handicapped from the Educational and Reabilitacional 

Complex of Vila Nova de Famalicão from APPACDM of Braga, regular practitioners of a 

physical/sport activity. The results obtained shows that, what concerns to the motives to practice 

sport, beyond multiples, the ones connected with the physical fitness were the more referred. The 

male elements referred in large number the ones connected with competition, development of 

abilities and the pleasure/entertainment; the females the ones that concern with the specific 

affiliation and with the physical fitness. The subjects with ages fill 18 years answered in large 

number in the ones that are connected with the statute/win, the pleasure/entertainment and the 

general affiliation; in the subjects with more than 18 years the motives that were connected with 

the development of abilities, the specific affiliation, the physical fitness, the emotions, the health 

and the competition. Concerning what the individuals mentally handicapped like more in sports 

practice, the general affiliation was referred by the large number of subjects as the ones that day 

like more. The male subjects were larger in the answers that we were connected with 

competition, the emotions, the statute/win, the pleasure/entertainment and the general affiliation; 

the females the ones that were connected with the specific affiliation, the health, the development 

of abilities and the physical fitness. The older answered in larger number in the aspects that 

concern with specific and general affiliation, to the development of abilities, health, emotions and 

the pleasure/entertainment; the younger in concerns of competition and statute/win. Regarding to 

what the individuals mentally handicapped like less in sport practice, the answers more numerous 

were connected with intense effort. The males referred in large number the defeat and the 

discussions/boredoms; the females referred the intensive physical effort. The percentage of 
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answers of the older was higher in the answers that were connected with the 

discussions/boredoms and intense physical effort; in the younger the answers were connected 

with defeat. Regarding to the motivational climate perceived by the individuals mentally 

handicapped, were perceived several types of climates at the same time, but the climate turned 

to the task was referred by the larger percentage of subjects. The climate turner to the well-

being/affection was more perceived by the females’ elements; in the males, the climate turned to 

the task, emphases in the mistakes and to the behaviour/rules. The subjects with more age 

perceived in large number every type of perceived climates. Concerning to the motivational 

climate perceived by the individuals mentally handicapped, that is produced by their colleagues 

the climate referred by the large number of subjects was the climate turned to the task. The male 

elements answered in large number in the categories that were connected whit the task, income 

and behaviour; the females, the well-being/affection. The younger, the aspects that were 

connected with income, behaviour and task; the older, the ones that were connected with well-

being/affection. 

 

Keywords: MOTIVES TO THE SPORT PRACTICE; MOTIVATIONAL CLIMATE; LIGHT 

MENTALLY HANDICAP. 
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1. Introdução 

 

A ideia que se tinha do desporto até há alguns anos atrás tem-se transformado. “O 

desporto foi, durante muito tempo, associado à masculinidade, à força, resistência e velocidade, 

ao jovem de ombros largos, autêntico Hércules bem musculado, oriundo de determinados 

extractos sociais, apregoando e vendendo saúde. Com o lema “Desporto para Todos” esta ideia 

ficou acabada. Praticantes de desporto são hoje os homens e as mulheres na pluralidade e 

diversidade dos seus estados de desenvolvimento, de comportamento e rendimento; são por 

isso, crianças, jovens, adultos e idosos, maridos e esposas, pais e mães, avôs e avós, cultos e 

incultos, formados e não formados, ricos, pobres e remediados, solteiros, casados e divorciados, 

saudáveis e doentes, “normais” e deficientes” (Bento, 1993, pág. 34) 

O desporto possui uma imagem plural e variada que leva as pessoas a procurá-lo por 

motivos e objectivos diferenciados (Bento, 1993).  

Na área da Psicologia do Desporto, ao longo dos últimos anos, têm-se realizado vários 

estudos acerca dos motivos que levam os indivíduos a praticarem uma actividade desportiva 

(Dias, 1995; Lourenço, 1995; Rêgo, 1995; Neves, 1996; Rêgo, 1998; Fonseca, Freitas e Frade, 

1998; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; Rebelo, 1999; Fonseca e Maia, 2000). Estes estudos 

têm centrado as suas atenções sobre o conhecimento de como funciona a motivação em 

contextos desportivos. Porém, neste domínio, muitas questões carecem ainda de respostas e os 

resultados das pesquisas realizadas têm interessado não somente os psicólogos como, também, 

os treinadores, professores e pais (Fonseca e Maia, 2000). A investigação na psicologia 

desportiva, tem vindo predominantemente a centrar as suas atenções nos jovens ditos “normais”, 

quando esta temática deveria e poderia ser bastante mais diversificada (Fonseca, 2001), 

abrangendo populações especiais. Afinal “o desporto para deficientes não é um acontecimento 

social isolado do desporto em geral, ele mantém, com este, uma relação estreita e fundamental. 

Os seus atletas, treinadores e espectadores são elementos duma mesma sociedade que se 

inter-influenciam e são influenciados pelo modo como esta sente, pensa e age dentro e fora do 

mundo do desporto” (Varela, 1991, pág. 53). Nesta perspectiva, a investigação subordinada ao 

tema da motivação para a prática desportiva deveria centrar-se, também, nos indivíduos 

portadores de deficiência, dado que um maior conhecimento científico acerca dos motivos que 

levam os jovens a praticar uma actividade desportiva poderá contribuir para uma intervenção 

mais eficaz junto dos mesmos no sentido de melhorar a sua integração e os níveis de 

participação na prática desportiva. 
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Intimamente relacionado com a motivação, o clima motivacional que pode ser definido 

como o ambiente situacional induzido, que direcciona os objectivos de uma acção em situações 

de desempenho (Ames e Archer, 1988, citado por Ames, 1992). O clima motivacional influencia 

grandemente a motivação e o esforço de realização dos praticantes, independentemente da sua 

idade (Treasure e Roberts, 1995, Biddle, 2001 e Treasure, 2001). Os treinadores/professores e 

pais têm um papel muito importante na construção da percepção de um clima adequado que 

consequentemente influencia a qualidade da motivação dos jovens (Treasure e Roberts, 1995). 

Os estudos realizados nesta área procuraram determinar quais os climas percebidos e quais os 

que influenciam positivamente essa motivação. Contudo, apesar da importância atribuída a este 

tema, não encontramos estudos realizados em populações especiais. Pensamos que neste tipo 

de populações, estes aspectos se tornam ainda mais importantes, dado que nem sempre é fácil 

lidar com algumas situações. Por exemplo no caso particular da deficiência mental, os indivíduos 

caracterizam-se, de uma forma geral, por apresentarem dificuldades de atenção, memória, auto-

regulação, linguagem, aprendizagem, desenvolvimento social e de motivação, sendo esta, em 

muitos casos inexistente (V. Fonseca, 2001, citado por M. Pereira, 2003). 

Neste contexto, e após verificarmos que os estudos realizados em populações deficientes 

mentais eram escassos nas áreas da motivação para a prática desportiva e do clima 

motivacional, foi nossa pretensão realizar um estudo que contribuísse para uma melhor 

compreensão destes temas, nesta população em particular. Assim, traçamos como objectivos 

específicos para o presente trabalho: 1) averiguar quais os motivos que levam os indivíduos 

Deficientes Mentais a praticarem uma actividade desportiva; 2) Analisar o que os indivíduos 

Deficientes Mentais mais gostam na prática de uma actividade desportiva; 3) Analisar o que os 

indivíduos Deficientes Mentais menos gostam na prática de uma actividade desportiva; 4) 

Averiguar os climas motivacionais percebidos, mais concretamente o clima gerado pelo 

professor e o clima gerado pelos colegas; 5) Determinar se existem diferenças nos motivos para 

a prática desportiva e no clima motivacional percebido, em função do sexo e da idade. 

 

2. Revisão da Literatura 

  

Neste capítulo, pretendemos abordar as temáticas que consideramos relevantes para o 

estudo a que nos propomos. Antes de nos debruçarmos única e objectivamente sobre a temática 

da Deficiência Mental, da Motivação para a Prática Desportiva e do Clima Motivacional, 

abordaremos a Evolução do Conceito de Deficiente e de Deficiente Mental e daremos relevância 
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à temática do Desporto para Deficientes para nos enquadrarmos mais facilmente no objecto do 

nosso estudo. 

 

2.1. Evolução do Conceito de Deficiente e Deficiente Mental 

 

A Evolução do Conceito de Deficiente não foi apenas uma evolução de conceito, mas sim 

uma evolução na atitude perante a própria deficiência.  

Do ponto de vista político e legislativo, como está referido nas Normas sobre Igualdade de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência, emanadas das Nações Unidas e editadas em 

Portugal pelo Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência (1998, pág. 7), “as políticas actuais a favor das pessoas com deficiência representam 

o resultado dos desenvolvimentos ocorridos nos últimos 200 anos”. Hoje, na Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes Mentais e na Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, 

o deficiente vê salvaguardado “o direito inerente de ver respeitada a sua dignidade humana. 

Qualquer que seja a origem, a natureza e a gravidade do seu problema, tem os mesmos direitos 

que os seus concidadãos da mesma idade, o que supõe, o direito de desfrutar de uma vida digna 

e o mais possível normal e plena” tendo também, por isso, “o direito à educação, formação, 

readaptação profissional e outros serviços que assegurem o aproveitamento máximo das suas 

faculdades e aptidões e acelerem o processo da sua integração ou reintegração social” (United 

Nations – Nações Unidas, 1980, citado por Silva, 1991a, pp.28-29). Estas declarações, 

adoptadas com base na já existente Declaração Universal dos Direitos do Homem que se inclui 

na Carta Internacional dos Direitos do Homem, vêm-se reforçadas pelas já referidas Normas 

sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, que visam objectivamente 

“garantir às raparigas, aos rapazes, às mulheres e aos homens com deficiência, enquanto 

membros de uma dada sociedade, o exercício dos mesmos direitos e obrigações que aos seus 

concidadãos” (Nações Unidas - Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 

Pessoas com Deficiência 1998, pág. 10). 

Todavia, isto nem sempre foi desta forma e, se muito se evoluiu, não deixamos de ter um 

ponto de partida que pode ser considerado algo lúgubre. “Na antiguidade Clássica, por exemplo, 

as pessoas com deficiência eram consideradas demónios e cheias de espíritos maus, sendo 

eliminadas à nascença” (M. Pereira, 2003 p.20). Foram tempos em que uma criança que tivesse 

alguma malformação, ou uma qualquer deficiência, era pura e simplesmente morta ou 

abandonada à sua sorte. Este período histórico, denominado na literatura de Período de 

Separação é o primeiro de quatro períodos em que se observaram diferentes atitudes perante 



 

 4 

o/a deficiente/Deficiência: Separação, Protecção, Emancipação e Integração. (Lowenfeld, 1973; 

Kirk e Gallagher, 1979, citados por Silva, 1991a) 

O Período de Separação (historicamente situado entre as épocas mais primitivas e a Idade 

Média) foi um período em que o conhecimento do homem se centrava no pensamento 

mágico/religioso, levando-o a explicar todos os fenómenos da sua vida quotidiana de forma 

mística (Silva, 1991a). Neste contexto, o Deficiente foi encarado de maneiras bem distintas. Se 

por um lado, em civilizações como a Egípcia, poderiam ser vistos como veículos de comunicação 

com os deuses e consequentemente divinizados, em civilizações Clássicas como a Ateniana, 

Espartana e Romana ou ainda em civilizações orientais como a Indiana, o Deficiente ou o 

indivíduo com malformações era eliminado logo à nascença. Para os padrões destas 

sociedades, estes indivíduos não iriam ser cidadãos úteis à pátria, tanto em termos militares 

como no trabalho, mas sim um estorvo (M. Pereira, 2003). Apesar disto, não deixa de ser curioso 

o facto de indivíduos como Homero, Tiresias e Phineus serem venerados e considerados 

pessoas dignas e sábias, apesar de serem portadoras de uma deficiência (L. Pereira, 1984). 

No entanto, de uma maneira geral, a ideia generalizada das pessoas em relação ao 

Deficiente era de horror e este sentimento permaneceu vincado até à parte final da Idade Média. 

Os apedrejamentos aos Deficientes Mentais, por exemplo, eram muito frequentes e, no tempo da 

Inquisição, morreram milhares em fogueiras. Foi uma época em que o Deficiente foi privado dos 

seus direitos cívicos e muitas vezes encerrado em condições inumanas (M. Pereira, 2003). 

Apesar disso, também foi a partir deste período que o sentimento de horror deu origem ao 

de caridade e protecção que se deveram, essencialmente, ao desenvolvimento das religiões 

monoteístas que, entre outras crenças, levavam a acreditar que tratando bem os Deficientes, os 

idosos ou outros carenciados se obtinha um lugar no céu (Silva, 1991a). Entrava-se, assim, num 

Período de Protecção (historicamente, entre a Idade Média e o Renascimento). 

Foi uma época em que, através das ordens religiosas, foram criados vários hospícios onde 

os Deficientes eram assistidos basicamente em questões de vestuário e alimentação. Todavia, 

com o advento dos movimentos reformistas da Igreja, os Deficientes são novamente encarados 

como o resultado do descontentamento divino e novamente relegados a um plano inferior (Silva, 

1991a). Os modelos sociais e culturais desta época impuseram novamente, às pessoas com 

deficiência, uma inadaptação social carregada de preconceitos que marcaram a sua existência 

com atitudes de rejeição e medo (M. Pereira, 2003). 

Este facto só se veio a alterar já na Renascença com as primeiras tentativas de educar a 

Pessoa Portadora de uma Deficiência. Inicia-se o período da Emancipação (historicamente entre 

a Renascença e os finais do Século XIX/Início do Século XX). É neste Período que encontramos 
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os pioneiros da Educação Especial, como por exemplo o português Jacob Pereira, que em 1749 

demonstra que se pode ensinar crianças surdas a ler e a falar (Fernandes, 1989, citado por 

Silva, 1991a), e são fundadas, também, as primeiras instituições destinadas ao ensino de 

deficientes como, por exemplo, a primeira escola para cegos em Paris, o Institut National des 

Jeunes Aveugles, no ano de 1784. No entanto, é o ano de 1801 que é apontado como sendo o 

do início da Educação Especial, com Itard a realizar a primeira tentativa científica de educar um 

deficiente, “Victor, o selvagem de Avignon”. Nesta altura são criadas as primeiras escolas para 

surdos, cegos e deficientes intelectuais, que eram na maioria dos casos instituições particulares 

e ligadas à Igreja (L. Pereira, 1984).  

Esta situação altera-se, mais tarde com o aparecimento da Lei da Educação Obrigatória 

para Todos mas trás consigo alguns problemas, dado que, por exemplo, não existiam 

professores formados para lidarem com essa nova situação. Contudo, foram dados a partir 

desse momento os primeiros passos no sentido de formar professores e são criadas as primeiras 

classes de aperfeiçoamento. É também nesta fase que se criam as primeiras associações tais 

como a American Association on Blind Instructors em 1871 e a American Associatiopn on Mental 

Retardation em 1876 (L. Pereira, 1984).  

Neste contexto, nos finais do século XIX, dão-se início aos primeiros estudos científicos da 

Deficiência Mental, nomeadamente nas áreas da psicologia e da psiquiatria (M. Pereira, 2003). 

Os estudos foram iniciados por um Psicólogo americano de origem francesa, de nome Séguin. 

Este psicólogo foi um dos pioneiros no que toca à distinção entre Deficiência Mental e Doença 

Mental, apesar de já em 1614 Montalto ter tentado realizar esta distinção (Santos e Morato, 

2002, citado por M. Pereira, 2003). Já nesta altura, Séguin defendia a ideia de que se deveria ter 

em atenção o respeito pelo ritmo de aprendizagem individual assim como o respeito pelos 

períodos sensíveis e que era necessário estimular os sentidos dos Deficientes Mentais para 

dessa forma despertar a actividade intelectual (M. Pereira, 2003). Esta autora refere ainda que 

terão sido os estudos científicos deste tempo, na área da Deficiência Mental, que terão 

influenciado a estruturação do próprio ensino especial dos finais do século XIX. 

A Educação Especial, na fase final deste período, caracterizava-se por um ensino 

ministrado em escolas especiais em regime de internato, específicas de cada deficiência, 

embora existissem também defensores do sistema integrado e fossem aparecendo também 

regimes de semi-internato, classes de aperfeiçoamento e a classe especial que funcionava no 

edifício da escola regular (Silva, 1991a). 

Conforme nos refere a mesma autora, é nesta época que finaliza o período da 

Emancipação. Nesta fase começaram a aparecer as teorias que demonstravam que a matriz 
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genética e a influência do meio são por vezes difíceis ou impossíveis de combater e se deixa de 

acreditar que a educação especial poderia curar todos os males. Inicia-se a partir daí uma etapa 

de influência médica onde surgem as primeiras tentativas de explicar e classificar os diferentes 

tipos de Deficiência, irrompem os primeiros estudos científicos nesta área nos quais alguns 

autores começam a defender o conceito de Integração que é posto em prática a partir da 

primeira metade do século XX. 

Surge o último período, o de Integração. Este conceito “confere ao deficiente as mesmas 

condições de realização e de aprendizagem sócio-cultural dos seus semelhantes, 

independentemente das limitações ou dificuldades que manifesta” (Silva, 1991a, pág. 27).  

É de referir, contudo, que este conceito, se bem que defendido já no final do século XIX, 

apenas teve repercussão a partir da primeira metade do século XX. Tal facto deveu-se a um 

conjunto de factores que levou a que uma mudança de pensamento se efectuasse: A Grande 

Guerra – 1914-18, a depressão económica que se iniciou nos EUA em 1929, a Segunda Guerra 

Mundial – 1939-45 e, finalmente, a opinião dos diversos estudiosos que consideravam não ser 

desejável a segregação no plano educativo e social (o trabalho desenvolvido nas escolas de 

ensino especial tinha-se degradado ao ponto de se tornarem meros depósitos de crianças). Do 

resultado das duas grandes guerras verificou-se um enorme aumento de deficientes o que, para 

além de colocar em causa o significado da diferença entre normalidade e deficiência, levou ao 

estudo do homem na sociedade que culminou com a Declaração dos Direitos da Criança em 

1923 e dos Direitos do Homem em 1948 (da qual o artigo 26º diz: “todos têm direito à educação”) 

e conduziu à prevenção da doença e deficiência e, ainda, às prioridades no domínio dos serviços 

de saúde e segurança social. (L. Pereira, 1984, citado por Silva, 1991a). 

Do ponto de vista educacional, isso veio a exercer uma enorme influência nas 

mentalidades originando uma maior abertura ao problema e oferecendo uma maior diversificação 

de respostas para o resolver. Esse tipo de acções vê-se reforçada pela postura dos Deficientes e 

dos seus familiares já que, ao organizarem-se, pressionaram os governos no sentido de obterem 

uma real integração, o que, em termos de trabalho, tem os seus frutos legais em 1944 na 

promulgação da Disabled Persons Employment Act, à qual se junta mais tarde a Declaração 

sobre o Progresso e Desenvolvimento Social, em que o Deficiente deixa de ser considerado 

como um mero substituto para suprir a falta de mão-de-obra e se vê contemplado por um 

reconhecer dos seus interesses e aptidões (Silva, 1991a).  

Tudo isto dá origem ao conceito de “Normalização” que, como refere Mikkelsen (1978, 

citado por Silva, 1991a) não significa tornar “normal” o Deficiente, mas sim criar condições de 

vida para que, na medida do possível, ele tenha condições semelhantes aos demais membros 
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da sociedade. “Este conceito fez sentir a necessidade de colocar o deficiente em processos 

educativos normalizados, através da sua integração. Normalização passa a ser um objectivo e a 

Integração um meio para o alcançar” (Silva, 1991a, pág. 28).  

Em paralelo com todos estes acontecimentos, aparecem as primeiras Definições dos 

Conceitos de Deficiência/Deficiente e, dado que estes não constituíam um conjunto homogéneo 

mas sim um conjunto muito diversificado, surge a necessidade de classificação. Ao mesmo 

tempo, os termos Lesão, Incapacidade e Deficiência/Handicap, que na linguagem corrente se 

prestavam a grandes equívocos, são melhor explicados, a partir de 1981, quando a Organização 

Mundial de Saúde (com base na resolução da Assembleia Mundial de Saúde de 1976) publica 

uma classificação internacional dos diversos casos que é ainda hoje aceite (Silva, 1991a): 

“. Lesão – Anomalia da estrutura ou da aparência do corpo humano e do funcionamento 

de um órgão ou sistema, seja qual for a sua causa; em princípio a lesão constitui uma 

perturbação do tipo orgânico (exemplo: amputação do membro inferior). 

. Incapacidade – Reflecte as consequências da lesão no âmbito do rendimento funcional e 

da capacidade do indivíduo; desse modo a incapacidade representa uma perturbação no plano 

pessoal (exemplo: redução da capacidade de andar). 

. Deficiência/Handicap – Refere-se às limitações experimentadas pelo indivíduo em virtude 

da lesão e da incapacidade; a deficiência/handicap reflecte portanto as relações deste com o seu 

meio, bem como a sua adaptação ao mesmo (exemplo: limitação da possibilidade de participar 

em pleno na vida em comunidade) ”. 

Como se pode observar, assistimos a uma grande evolução à volta deste tema, mas como 

nos refere Silva (1991a) o Conceito de Deficiente/Deficiência ainda não se encontra claramente 

definido. Contudo, os conceitos nunca são unânimes, eles evoluem. Relativamente à Deficiência 

Mental, por exemplo, a organização mais prestigiada nesta área, a “American Association on 

Mental Retardation” (AAMR), adoptou a primeira definição do conceito em 1972, definição esta 

que se manteve até 1992, altura em que a mesma organização adopta uma segunda definição 

que, segundo V. Fonseca (1995), não gerava consensos fáceis entre os vários profissionais da 

área. Essa definição dizia o seguinte: “Deficiência Mental pode ser definida como uma limitação 

substancial no processo adaptativo psicossocial presente do indivíduo, sendo caracterizada por 

um funcionamento intelectual abaixo da média, e coexistindo simultaneamente com limitações 

em duas ou mais das seguintes áreas adaptativas: comunicação; auto-suficiência; socialização; 

independência em casa e na comunidade; saúde; segurança; aprendizagem escolar; lazer e 

trabalho, tendo ela de se manifestar antes dos 18 anos de idade”. 
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Desde então, esta última definição foi sofrendo constantes actualizações até 2002, altura 

em que a AAMR adopta a décima e actual definição do conceito de Deficiência Mental (Cardoso, 

2003).  

 

2.2. Deficiência Mental 

 

A actual definição de Deficiência Mental, adoptada em 2002 pela organização mais 

prestigiada nesta área, a American Association on Mental Retardation (AAMR), é um modelo 

funcional que considera o contexto e o envolvimento em que o indivíduo interage, e que, tal 

como nos refere esta mesma organização, “requer uma análise multidisciplinar e ecológica que 

reflecte a interacção do indivíduo com o envolvimento, e os resultados dessa interacção em 

relação à independência, relacionamento, contribuições sociais, participação na escola e 

comunidade e bem-estar social” (AAMR, 2002).  

Essa definição diz-nos o seguinte: 

“Deficiência mental é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas no 

funcionamento intelectual e comportamento adaptativo, expresso nas capacidades conceptuais, 

sociais e práticas adaptativas. Estas incapacidades têm origem (manifestam-se) antes dos 18 

anos de idade” (AAMR, 2002). 

 A AAMR aponta-nos ainda cinco assunções para que possamos aplicar esta definição: 

1.  “As limitações do funcionamento têm de ser consideradas no conceito da comunidade 

em que indivíduo se insere (idade, pares e cultura); 

2.  No processo de avaliação deve ser considerada a diversidade cultural e linguística, 

assim como as diferenças ao nível dos factores de comunicação, sensoriais, motores e 

comportamentais; 

3.  No indivíduo coexistem limitações com aspectos fortes; 

4.  A descrição das limitações tem o propósito de desenvolver o perfil dos apoios 

necessários; 

5.  Com os apoios personalizados e apropriados à funcionalidade dos indivíduos com 

Deficiência Mental pode geralmente melhorar” (AAMR, 2002). 

 

Segundo a literatura, esta definição é uma evolução do conceito de 1992, conceito esse, 

que, na altura, já abandonava o tipo de classificação tradicionalmente utilizado, que era o de 

agrupar os indivíduos de acordo com a sua capacidade intelectual (ligeiro, moderado, severo e 

profundo), e passava a considerar o tipo e a quantidade de apoios necessários. Isto é, em vez de 
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classificar as pessoas segundo o seu Quociente Intelectual (QI), passava a classificar os apoios 

necessários para um desenvolvimento consistente e duradouro dos comportamentos 

adaptativos, sendo os níveis desses apoios determinados para cada uma das quatro dimensões 

então definidas: funcionamento intelectual e capacidades adaptativas; aspectos psicológicos e 

emocionais; aspectos físicos, de saúde e etiológicos e; aspectos relativos ao envolvimento 

(Cardoso, 2003; Lobo, 2003). 

A definição de 2002 distingue-se da de 1992 por dois factores essenciais: A definição 

deixa de fazer referência ao QI do indivíduo (o valor de QI quando igual inferior a 70-75, passa a 

ser utilizado apenas como um aspecto na determinação das pessoas que têm deficiência 

mental), por outras palavras, na definição de 1992 a Deficiência Mental é apresentada como “um 

funcionamento intelectual significativamente abaixo da média” enquanto que na definição de 

2002 a Deficiência Mental é descrita como “uma incapacidade caracterizada por significantes 

limitações no funcionamento intelectual” e; Deixa-se de fazer referência ao número mínimo de 

áreas do comportamento adaptativo em que tem de apresentar incapacidade, isto é, na definição 

de 1992 é referido que devem existir “limitações em duas ou mais áreas do comportamento 

adaptativo” enquanto que na de 2002 consta apenas que deve “haver limitações significativas no 

comportamento adaptativo expressas nas capacidade sociais e práticas adaptativas” (Cardoso, 

2003, pág. 12-13).  

Segundo o mesmo autor, o que fica patente nesta revisão de 2002 é o abandono da 

classificação dos indivíduos com Deficiência Mental em prol da necessidade de avaliar o 

indivíduo com vista à planificação de estratégias, serviços e apoios, para a optimização das suas 

competências e que as necessidades individuais e as circunstâncias possam mudar com o 

tempo. 

Segundo a AAMR, na revisão de 2002, a avaliação das necessidades das pessoas com 

Deficiência Mental deve ser feita nas nove áreas que passamos a enunciar: Desenvolvimento 

humano; ensino e educação; autonomia em casa; autonomia na comunidade; emprego; saúde e 

segurança; comportamento; relação social e; auto-protecção. 

 

2.2.1. Outro Conceito de Deficiência Mental 

 

Apesar do abandono da classificação com base no Quociente Intelectual (QI) por parte da 

AAMR, ainda persiste a ideia e/ou a necessidade de classificar os indivíduos segundo esse 

critério.  
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Apesar de inovador, o sistema de classificação por apoios, utilizado pela AAMR, não está 

isento de ter desvantagens. Por exemplo, como nos refere Lobo (2003, pág. 26-27), ao nível da 

investigação, este sistema “emprega-se em relação a cada caso considerado individualmente e 

dá origem a descrições altamente variáveis de sujeito para sujeito, que não se coadunam com a 

constituição de amostras. E ainda, como salientou Grossman (1983), “os sistemas de 

classificação, enquanto elemento básico de estudo de qualquer fenómeno, devem dizer respeito 

a grupos de sujeitos (e não a casos individuais) e devem poder cumprir múltiplas funções””.  

A mesma autora refere que, estes motivos são, de facto, a razão pela qual se continuam a 

empregar de forma sistemática as classificações designadas de Deficiente Mental Ligeiro, 

Moderado, Severo ou Profundo por organizações prestigiadas como a Associação Psiquiátrica 

Americana e a Organização Mundial de Saúde (OMS) e, ainda, por alguns autores (Fernhall, Bo 

1997; Donncha et al., 1999; Frey et al., 1999; Hunde e Rimmer, 2000; Draheim et al., 2002; 

Seagraves, 2002, citados por Cardoso, 2003) em trabalhos de investigação na área da 

Deficiência Mental. 

Assim sendo, segundo M. Pereira (2003) a OMS ainda define a Deficiência Mental como: 

“Condição de desvantagem que advém de uma disfunção das capacidades intelectuais (igual ou 

superior a dois desvios padrão), traduzida por um Quociente Intelectual (QI) igual ou inferior a 

75%, concomitante com alterações em duas ou mais áreas dos comportamentos adaptativos e 

que se estabelece antes dos 18 anos de idade cronológica”. E, para descrever os níveis de 

deficiência mental, mantém-se limitada ao conceito de inteligência através do QI (que assume 

como valor teórico de inteligência médio, um score de 100) e estabelece categorias da seguinte 

forma: 

- Ligeiros  70%>QI>55% 

- Moderados 55%>QI>40% 

- Severos  40%>QI>25% 

- Profundos 25%>QI 

 

+/- 5% 

 

Este valor é obtido tendo em conta o quociente da Idade Mental (IM) sobre a Idade Real (IR): 

QI = IM / IR x 100. 

Torna-se importante voltar a salientar que cada Deficiente Mental, como qualquer outro 

indivíduo, possui características muito próprias de personalidade o que, como nos refere M. Pereira 

(2003), os levam a ter um comportamento pessoal e social muito variável. Não podemos, por isso, 

falar de características iguais em todos os indivíduos com deficiência mental, apesar de os 

colocarmos na mesma categoria, mas sim de algumas que poderão ser compartilhadas entre eles, 

como são as dificuldades na comunicação, socialização, praxia e desenvolvimento socioemocional. 
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O facto de conhecermos estes aspectos (a própria etiologia da Deficiência e de existirem 

categorias) para além de permitir uma identificação mais precisa numa perspectiva acertiva de 

actuação por parte dos técnicos que trabalham com este tipo de Deficientes, também facilita a 

actuação dos estudiosos que realizam os diversos estudos nesta área. 

 

2.2.2. Características da Deficiência Mental 

 

Como já referimos, falar em características da Deficiência Mental é como que afirmar que 

todos os Deficientes Mentais possuem as mesmas características, e que estas são iguais para 

todos, o que não é de todo o mais correcto. Cada indivíduo possui uma personalidade, um conjunto 

de vivências e uma constituição biológica particular que, para além de o levar a ter um 

comportamento pessoal e social muito próprio, o tornam numa pessoa única. Esta premissa aplica-

se também ao Deficiente Mental. Isto faz com que algumas características identificadas sejam mais 

evidentes nuns indivíduos enquanto que outras terão um maior relevo noutros. Contudo, como já foi 

referido, de uma maneira geral podermos observar nos Deficientes Mentais alterações nas esferas 

da comunicação, socialização, praxia e desenvolvimento socioemocional.  

Dessas esferas, Silva (1991b, pág. 24), aponta-nos alguns exemplos mais concretos: 

“. Problemas de linguagem 

. Plano motor 

 . Alterações morfológicas 

  . Pés rasos 

  . Desvios da coluna vertebral 

 . Lesões neurológicas associadas 

 . Atraso no desenvolvimento psicomotor 

 . Alterações do tónus muscular 

. Plano afectivo e social 

 . Alterações comportamentais 

  . Instabilidade emocional 

  . Comportamento de grupo perturbado 

  . Falta de atenção 

  . Apatia 

  . Medo da novidade 

 . Imaturidade do ponte de vista de gostos e interesses 

 . Falta de imaginação e iniciativa 
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 . Dificuldades de integração”. 

De forma similar V. Fonseca (2001, pág. 101, citado por M. Pereira, 2003, pág. 27) também 

nos aponta uma série de comportamentos observados e generalizáveis aos Deficientes Mentais, 

sendo estes ao nível da: 

“. Atenção (dificuldade na selecção, focagem e fixação de dados); 

. Memória (dificuldades em registar, rechamar e reutilizar a informação); 

. Auto-regulação (dificuldades em regular, controlar, planificar, verificar e avaliar condutas ou 

em aplicar estratégias de metacognição); 

. Linguagem (atraso ou desvio na linguagem receptiva, integrativa e expressiva, etc.); 

. Aprendizagem escolar (dada a relação intima entre a inteligência e a performance escolar, 

não é surpreendente que surjam dificuldades de aprendizagem globais e não específicas); 

. Desenvolvimento social (dificuldades em realizar funções sociais, em estabelecer vínculos 

afectivos, em desenvolver autoconceitos e interacções sociais estáveis, etc.); 

. Motivação (devido a um percurso de insucesso evolutivos, muitas das crianças e jovens 

com deficiência mental exibem uma desmotivação e um desinvestimento).“ 

 

De uma maneira geral, estes autores apontam para os mesmos pressupostos: dificuldades a 

nível psicomotor, sensorial, nas relações sociais, na autonomia e na linguagem, e ainda, algumas 

características físicas. 

No que toca a este último ponto, salientamos os indivíduos com Síndrome de Down que, 

sendo um grupo particular dentro do leque da deficiência mental, representam uma percentagem 

elevada destes últimos. 

Para concluir este capítulo, salientamos ainda que existe uma relação entre o grau de 

Deficiência e as expectativas educacionais, que faz a distinção e caracterização destes neste 

domínio. Silva (1991b) apresenta-nos essa relação da seguinte forma: 

. Borderline – (Esta categoria foi estabelecida pela AAMD – American Association on Mental 

Deficiency – mas não é referenciada na literatura recente por nós consultada. Segundo a AAMD, 

esta categoria comporta indivíduos com um QI situado entre 80 e 68%): Susceptíveis de frequentar 

classes regulares e aprender normalmente, ainda que necessitem de algum apoio individualizado; 

. Deficiência Mental Ligeira (educáveis): Não têm capacidade para acompanhar os 

programas de ensino regular mas são susceptíveis de aprender conceitos ligados a algumas 

disciplinas académicas, podendo, mediante um acompanhamento especial, vir a ser integrados 

parcialmente na escola regular; 
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. Deficiência Mental Moderada (treináveis): capazes de adquirir noções simples de 

comunicação, hábitos elementares de higiene e de segurança, regras de comportamento, mas não 

educáveis no sentido vulgar da palavra; 

. Deficiência Mental Severa e profunda (dependentes): Apenas capazes de uma certa 

aprendizagem (mínima) no que respeita à aquisição de alguns hábitos (Deficiência Mental Severa) 

e utilização dos membros superiores e inferiores e mastigação (Deficiência Mental profunda); são 

dependentes na sua vida pessoal e social. 

 

2.3. Desporto para Deficientes 

 

Segundo Moura e Castro (1996, pág. 28), “desde o tempo em que Sir Ludwig Guttman 

introduziu o desporto como elemento terapêutico para as pessoas que sofriam de lesões 

medulares, este tem vindo, cada vez mais, a ocupar um papel importante junto da população 

deficiente.” 

Efectivamente, como nos refere Varela (1991) o desporto para deficientes, como prática 

organizada e distinta do desporto em geral, surge em 1944 pela iniciativa de Sir Ludwig Guttman, 

quando este estudava o gesto desportivo e o utiliza na reabilitação de indivíduos traumatizados 

vertebromedulares, no Hospital de Stoke Mandeville. 

Todavia, apesar desta data poder ser considerada aquela em que se inicia o desporto para 

deficientes, dando origem em 1948 ao primeiro Programa Europeu de Desporto Organizado em 

Cadeira de Rodas e em 1952 aos primeiros Jogos Internacionais (Malveiro, 1997), o termo 

desporto para deficientes poderia ter sido utilizado mais cedo, dado que, já em 1890 se formavam 

as primeiras organizações desportivas para indivíduos com Deficiência Auditiva e, nas primeiras 

escolas de ensino especial para cegos e surdos, se começavam a realizar as primeiras práticas 

desportivas. No entanto, isso apenas ocorre mais tarde quando, em consequência das duas 

grandes guerras mundiais, a sociedade toma consciência da necessidade de reabilitar os 

traumatizados vertebromedulares e, reconhecendo-se que o desporto teria um papel muito 

importante nessa reabilitação. Por sua vez, isto dá origem à organização e estruturação 

Internacional do Desporto para Deficientes, que acaba por evoluir até à actualidade (Varela, 1991). 

Levanta-se contudo uma questão, já que, de uma maneira geral, ainda hoje se associa ao 

desporto uma imagem atlética, bela (que se aproxima da perfeição), composta por movimentos 

harmoniosos e, em alguns casos, artísticos, em que tudo é visto com pureza, mas onde a 

competição é marcadamente o mais importante perante uma sociedade em constante conflito (em 



 

 14 

que os adeptos são a expressão máxima) e onde os interesses económicos marcam muitas vezes 

o passo: Será o Desporto para Deficientes o mesmo tipo de Desporto que o Desporto no geral? 

Apesar de existirem opiniões contraditórias relativamente a esta questão Varela (1991, pág. 

53) responde-nos da seguinte forma: 

“O desporto para deficientes não é um acontecimento social isolado do desporto em geral, 

ele mantém, com este, uma relação estreita e fundamental. Os seus atletas, treinadores e 

espectadores são elementos duma mesma sociedade que se inter influenciam e são influenciados 

pelo modo como esta sente, pensa e age dentro e fora do mundo do desporto.” 

Parece assim que o Desporto, no seu sentido mais vasto e puro, engloba também o Desporto 

para Deficientes. Contudo, é necessário analisar o desporto perspectivando-o sob realidades 

diferentes. O Desporto pode ser visto sob o ponto de vista social, cultural, motivacional, terapêutico 

e profissional, daí que segundo Varela (1991) o Desporto para Deficientes, apesar de englobar um 

conjunto de práticas semelhantes à do Desporto em geral, acontece num contexto social, cultural e 

terapêutico distinto, do Desporto em geral, que é necessário conhecer e respeitar. O Desporto em 

geral surge mais ligado aos efeitos lúdicos e psicológicos da actividade física, enquanto que o 

Desporto para Deficientes surge mais ligado aos efeitos biológicos e terapêuticos do exercício. 

É evidente que o Desporto de alta competição é a referência em todos os aspectos. Contudo, 

a ideia que se tinha do Desporto até há alguns anos atrás também se tem transformado. O 

Professor Doutor Jorge Olímpio Bento (1993, pág. 34) escreve acerca disso, dizendo que: “O 

desporto foi, durante muito tempo, associado à masculinidade, à força, resistência e velocidade, ao 

jovem de ombros largos, autêntico Hércules bem musculado, oriundo de determinados extractos 

sociais, apregoando e vendendo saúde. Com o lema “Desporto para Todos” esta ideia ficou 

acabada. Praticantes de desporto são hoje os homens e as mulheres na pluralidade e diversidade 

dos seus estados de desenvolvimento, de comportamento e rendimento; são por isso, crianças, 

jovens, adultos e idosos, maridos e esposas, pais e mães, avôs e avós, cultos e incultos, formados 

e não formados, ricos, pobres e remediados, solteiros, casados e divorciados, saudáveis e doentes, 

“normais” e deficientes.” 

Baseando-nos nas palavras deste autor, podemos afirmar que, no fundo, o Desporto não é 

para uma elite específica mas sim um direito de todo aquele que o quiser praticar. 

É sabido que o Desporto proporciona benefícios a quem o pratica. Como nos refere 

Markunas (2000) a actividade física em diferentes contextos promove a saúde, actua como factor 

de integração social e elimina ou evita o stress, podendo por isso proporcionar uma melhor 

qualidade de vida.  
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Como nos salienta Bento (1993), o Desporto tem o mesmo significado para o indivíduo dito 

normal e para o Deficiente sendo indiscutível o valor terapêutico, psico-fisiológico e social que 

comporta para cada um. 

Ferreira (1993) afirma que no caso da Pessoa com Deficiência, o Desporto, quando bem 

conduzido e acompanhado nas suas diversas etapas, contribui para melhorar a sua qualidade de 

vida. Para além de contribuir para a construção de um estado mental mais equilibrado, ajuda a 

melhorar os padrões normais de movimento, desenvolve a autonomia motora, proporciona alegria 

ao movimento, proporciona situações de sucesso e o desejo saudável de progredir, fazendo novas 

conquistas e descobrindo potencialidades e limitações, favorece a aceitação dos valores dos outros 

contribuindo para o desenvolvimento da socialização, favorece a imagem corporal e estimula o 

desenvolvimento da comunicação. 

Segundo este autor, o Desporto é um meio óptimo para tirar o Deficiente da sua inactividade 

e fraca iniciativa, permitindo assim a sua melhor integração social. 

Esta ideia, já era a originalmente defendida por Guttman (citado por Ferreira, 1993) quando 

afirmava que o desporto pode converter-se numa força impulsionadora para que as Pessoas 

Deficientes procurem o restabelecimento e o contacto com o mundo que as rodeia e, por 

conseguinte, o reconhecimento como cidadãos iguais e respeitados. 

Inicialmente, o Desporto para Deficientes visava essencialmente a terapia, mas, já na sua 

ideia original, Guttman defendia que os Jogos de Stoke Mandeville deveriam ser equiparados aos 

Jogos Olímpicos. Surge assim uma nova expressão de Desporto para Deficientes em que a própria 

competição faz parte da reabilitação. É necessário, contudo, referir em jeito de conclusão, que o 

Desporto para os Deficientes não é só e apenas a competição e toda a organização que gira em 

torno disso. O Desporto como nos revela Bento (1993) possui uma imagem plural e variada que 

leva as pessoas a procurá-lo por motivos e objectivos diferenciados.  

 

2.3.1 Organização do desporto para deficientes 

 

Desde Guttman muito se evoluiu no que toca à organização do Desporto para Deficientes. 

Segundo M. Pereira (2003) no actual panorama, a entidade máxima é o Comité Paralímpico 

Internacional (CPI ou IPC em inglês) que é, entre outras obrigações, responsável pela organização 

de todas as competições desportivas internacionais que envolvem todas as áreas de Deficiências 

como são os Campeonatos do Mundo CPI, Jogos Paralímpicos e, através do Comité Paralímpico 

Europeu (CPE), o Campeonato da Europa CPE. A este órgão estão associadas as respectivas 

organizações internacionais, por área de Deficiência, envolvendo as diversas modalidades, sendo, 
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cada uma delas, responsável pela regulamentação e organização das suas competições. Para 

mais facilmente percebermos observemos o seguinte Organograma (adaptado de M. Pereira, 

2003): 

 
Figura 1 – Organograma Mundial de Desporto para a Deficiência  

 

Em Portugal, segundo a mesma autora, o Desporto para Deficientes está organizado a partir 

da Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD), que é constituída pelas diferentes 

Associações por áreas de Deficiência.  

Segundo Neves (2002, citado por M. Pereira, 2003) a FPDD tem como funções organizar, 

coordenar e dirigir a realização de provas oficiais nacionais e internacionais e fiscalizar todas as 

restantes, efectuadas em território nacional; Promover a coordenação entre as associações 

nacionais para a selecção, preparação e acompanhamento da representação do país em provas do 

calendário internacional e em especial nos Jogos Paralímpicos; Gerir os recursos humanos, 

materiais, técnicos e financeiros postos à sua disposição; Apoiar as associações nacionais filiadas 

na formação adequada a praticantes, técnicos e outros; Propor junto das entidades oficiais e 

privadas, medidas que visem satisfazer as carências existentes na prática do Desporto para a 

Pessoas Portadoras de Deficiência; Celebrar acordos e contratos com entidades públicas e 

privadas em ordem à satisfação dos seus objectivos. 

CPI – Comité Paralímpico Internacional  

ISOD – International Sport Organization for Disabled 
Organização Internacional de Desporto para 
Deficientes/Amputados e outros  

IBSA – Internacional Blind Sport Association 
Associação Internacional de Desporto para Cegos  

CP-ISRA – Cerebral Palsy –International Sport Recreation 
and Association 
Associação Internacional de Desporto e Recreação para 
Paralisia Cerebral  

ISMWSF – International Stoke Mandeville Wheelchair Sport 
Federation 
Federação Internacional Stoke Mandeville de Desporto em 
Cadeira de Rodas  

INAS-FID – International Sport Association for Persons with 
Intellectual Disability 
Federação Internacional de Desporto para Pessoas com 
Deficiência Intelectual  
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O seguinte Organograma (Adaptado de M. Pereira, 2003) mostra de forma sucinta a 

organização do Desporto para Deficientes a nível nacional: 

 

 
Figura 2 – Organograma da FPDD 

 

2.4. Motivação 

 

Após alguma consulta bibliográfica na área da Psicologia, muito facilmente nos deparamos 

com este tipo de frase: 

- “A motivação é no domínio da psicologia uma das áreas que tem sido mais estudada…” 

(Fernandes, 1986, pág. 75) 

- “A pesquisa sobre motivação é sem dúvida, uma das áreas de estudo mais importantes 

para a psicologia desportiva, fornecendo informações potencialmente úteis para o técnico e o 

atleta” (Cratty, 1983, citado por Nunes, 1995, pág. 13) 

- “A motivação é dos conceitos mais referidos em desporto…” (Alves et al., 1996, pág. 37) 

- “A motivação é dos processos de pensamento mais frequentemente estudados…” (Wittrock, 

1986; Lee e Solmon, 1992, citados por Pereira et al., 1998, pág.7) 

- “A motivação é considerada como um dos temas centrais de estudo, não só no que se 

refere à psicologia do desporto mas também no que se refere à psicologia de um modo geral 

(Roberts, Spink e Pemberton, 198, citados por Fonseca e Maia, 2000, pág.5).  

 

A motivação é, segundo estes autores, uma das áreas do domínio da Psicologia que é mais 

estudada, sendo por isso considerada um “tema Fértil”. Todavia, apesar da vastidão de estudos 

FPDD – Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes  

LPDS – Liga Portuguesa de Desporto para Surdos 

ANDDEM – Associação Nacional de Desporto para 
a deficiência Mental 

ANDEMOT – Associação Nacional de Desporto para 
Deficientes Motores 

ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de 
Portugal 

PC-AND – Paralisia Cerebral – Associação Nacional 
de Desporto 
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realizados acerca deste tema, ou devido a isso mesmo, alguns autores consideram que o conceito 

de motivação é ainda complexo e confuso já que vem sendo definido de forma muito diversa na 

literatura especializada (Alderman, 1988, citado por Alves, 2003). 

No entanto, outros autores (ex: Pereira, Costa e Diniz, 1998; Santos, 2003), consideram que 

apesar de a motivação se poder apresentar sob diferentes tipos de comportamentos e atitudes, 

existe um certo consenso relativamente à definição geral do seu conceito. 

Mas o que é ao certo a Motivação? 

 Para autores como Silva e Weinberg (1984, citados por Alves, 2003) a motivação pode ser 

melhor compreendida quando é considerada a interacção contínua entre o indivíduo e a situação 

específica em que está envolvido. Singer (1977, pág. 47) afirmava: “A motivação é a insistência em 

caminhar em direcção a um objectivo”. De facto, do ponto de vista etimológico, o termo motivação 

significa «acção de pôr em movimento» e parece ter origem nos vocábulos latinos movere (mover) 

e motu (movimento), que podem transmitir a ideia de movimento no sentido de deslocar-se de um 

local para outro (Alves, Brito e Serpa, 1996; Santos, 2003). 

Pela literatura consultada, podemos afirmar que parece haver um certo consenso no que diz 

respeito à forma como pode ser entendido o conceito de motivação. Vários autores (Carron, 1980; 

Cratty, 1984; Wittrock, 1986; Fontaine, 1988; Serpa, 1990; Lee e Solmon, 1992, citados por Pereira 

et al., 1998) referem que, de forma ampla e simplista, a motivação pode ser entendida como algo 

que inicia, mantém e torna mais ou menos intensa a actividade dos indivíduos.  

Para Singer (1981) a motivação é responsável pela selecção e preferência por uma 

actividade, pela persistência nessa actividade, pela intensidade e vigor (esforço) do rendimento e 

pelo carácter adequado do rendimento relativamente a determinados padrões (citado por Santos, 

2003).  

Fontaine (1988, citado por Santos, 2003) refere que o conceito de motivação é um conceito 

multifacetado que abrange um conjunto vasto de factores e que a sua noção representa o aspecto 

dinâmico da acção. Para esta autora, a motivação é o que leva o sujeito a agir, ou seja, o que o 

leva a iniciar uma acção, a orientá-la em função de certos objectivos, a decidir a sua prossecução e 

o seu termo. 

Para Samulski (1990, citado por Samulski 1995), a motivação é caracterizada como um 

processo activo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da interacção de factores 

pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). Segundo este modelo, a motivação apresenta 

uma determinante energética (nível de activação) e uma determinante de direcção do 

comportamento (intenções, interesses, motivos e metas). 
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Lume (1991), de uma forma mais simplificada, afirmava que a motivação é o que inicia, 

mantém e orienta o comportamento (Citado por Santos, 2003). 

Vários autores (Fernandes, 1986; Fonseca, 1993; Brito, 1994; Alves et al., 1996) referem que 

a motivação pode ser definida como o conjunto de factores internos (características do próprio 

indivíduo) e externos (desencadeados de alguma forma, pelo meio em que o indivíduo vive) que 

orientam e activam o nosso comportamento. Esse comportamento tem uma direcção que indica se 

um indivíduo se aproxima ou, se pelo contrário, evita uma situação particular (a direcção está 

relacionada com a escolha da actividade, pela qual o indivíduo pretende atingir um determinado 

objectivo) e uma intensidade que se reporta ao grau de esforço desenvolvido para consecução 

desse comportamento (quantidade de energia que é mobilizada na prática da actividade com vista 

a esse objectivo).  

Como podemos ver, a literatura não define de maneira consensual a motivação mas, de uma 

maneira geral, os vários autores referenciados apontam no mesmo sentido. Por um lado, a 

motivação é um mecanismo que parece estar relacionado significativamente com o comportamento 

humano. Por outro lado, também é influenciada por um conjunto de mecanismos internos 

(características do próprio indivíduo, como a personalidade) e estímulos externos (desencadeados, 

de alguma forma, pelo meio em que o indivíduo vive, uma situação) que actuam directa ou 

indirectamente sobre o comportamento, impulsionando/iniciando e orientando/dirigindo o mesmo, 

no sentido de se aproximar ou de evitar uma dada situação, com graus de intensidade (esforço) 

distintos. 

Alves (2003) considera que, dado que não existe um consenso generalizado acerca da 

definição da motivação, se torna útil conceptualizá-la em várias perspectivas e compreender os 

processos psicológicos envolvidos. Nesse sentido, Roberts (2001) considera que numa situação de 

realização existem três processos psicológicos fundamentais que devem ser entendidos.  

O primeiro refere-se aos pensamentos e às qualidades individuais, isto é, numa situação de 

realização, um envolvimento poderá ter uma maior ou menor importância na motivação de um 

indivíduo, conforme a percepção e a avaliação que este fará do mesmo. Por outras palavras, o 

envolvimento só possui qualidades motivacionais se um indivíduo assim o considerar. 

O segundo é a orientação para o futuro. Antevendo acontecimentos próximos, nos quais 

realiza comportamentos de grande significado para ele mesmo, o indivíduo irá investir tempo, 

talento e esforço numa actividade porque irá considerar que isso o fará alcançar os resultados 

desejados que anteviu. 

Por último, o facto dos processos motivacionais serem avaliativos. Isto é, ao realizar uma 

avaliação auto-referenciada ou ao avaliar-se tendo como critério de referência os outros, um 
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indivíduo irá influenciar o seu empenhamento o que poderá afectar o resultado ou o objectivo 

desejado.    

Assim sendo, segundo Alves (2003), dado que isso se reconhece, podemos concluir que o 

processo que determina o empenhamento (o factor motivacional) está no interior da pessoa, é 

orientado para o futuro e é avaliativo. 

Tal como já afirmamos, a motivação parece estar relacionada significativamente com o 

comportamento. A necessidade de compreender o comportamento motivado tem levado os 

psicólogos a elaborar teorias da motivação, que tal como nos refere Roberts (1993) são o resultado 

da procura por uma verdadeira teoria da motivação. Contudo, não parece haver nenhuma que 

tenha um apoio unânime por parte dos estudiosos. Verifica-se apenas que estas teorias têm 

evoluído de uma perspectiva mecanicista, segundo as quais o indivíduo é um ser reactivo que 

realiza as suas acções como consequência de “drives psicológicos” (necessidade/impulso), para 

uma perspectiva cognitivista, que consideram que as pessoas são seres activos que estruturam o 

seu comportamento com base em interpretações subjectivas do contexto em que se encontram 

(Roberts, 1993; Fonseca, 1993). 

O objectivo parece ser o de conseguir estabelecer uma teoria que possa ser bem sucedida 

em contextos de realização.  

Como já referimos, no plano educativo e na actividade física e desportiva isso tem levantado 

um grande interesse dado que, nestes contextos, a motivação poderá condicionar profundamente o 

comportamento do indivíduo. 

 

2.5.1 Motivação para a Prática Desportiva 

 

Segundo Roberts (2001), em contextos de actividade física e desportiva é habitual que o 

indivíduo evidencie comportamentos de esforço, concentração e persistência, com o objectivo de 

conseguir atingir um melhor desempenho. 

Por tais motivos se reconhece que a motivação representa, a par da aptidão (física e 

intelectual), a variável mais importante que condiciona, não somente, esse mesmo desempenho 

(rendimento), mas também, o grau de eficácia do comportamento (Fernandes, 1986). 

Como nos afirma Cratty (1983), “a pesquisa sobre motivação é sem dúvida, uma das áreas 

de estudo mais importantes para a psicologia desportiva, fornecendo informações potencialmente 

úteis para o técnico e o atleta” (citado por Nunes, 1995, pág. 13). 

Todavia, como nos refere A. Fonseca (1995), apesar da importância associada ao tema da 

motivação em psicologia desportiva, ao contrário do que já sucedia noutras áreas onde vários 
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autores (Maslow, 1970; Murray, 1938; Birch e Veroff, 1966; Cattel e Child, 1975; Deci, 1975; 

McClelland, 1985) tentavam elaborar um sistema de classificação dos motivos, apenas a partir dos 

fins dos anos setenta é que os investigadores (Alderman, 1976, 1978; Alderman e Wood, 1978; Gill, 

Gross e Huddleston, 1983) começaram a publicar trabalhos a esse respeito no domínio da 

psicologia do desporto.  

Desde então, a classificação das razões (dos motivos) que levam os jovens à prática 

desportiva tem sido uma preocupação. Como nos refere A. Fonseca (1995, pág. 50), “esta 

preocupação derivou do facto de alguns autores (ex: Carron, 1984) terem postulado a maior 

utilidade em se entender o comportamento motivado do atleta como uma interacção contínua entre 

ele e a situação em que se encontra. Isto é, os níveis de motivação dos atletas decorrem, no 

entender daqueles autores, da interacção de factores pessoais (ex: personalidade, necessidades, 

motivos) e situacionais (ex: importância da competição, características dos adversários). Deste 

modo, no sentido da procura da maximização dos níveis motivacionais dos atletas, resulta a 

necessidade de um correcto conhecimento dos motivos que os levam a praticar desporto”. 

Torna-se necessário fazer aqui uma distinção. Quando nos referimos ao conceito de 

motivação referimos muitas vezes os motivos, o que não se refere à mesma coisa. A. Fonseca 

(1993) faz a distinção entre ambos referindo que, enquanto motivo corresponde a uma 

característica relativamente estável do indivíduo, que o leva a orientar-se para uma actividade, a 

motivação refere-se a um estado do organismo que é responsável por um comportamento 

influenciado pela interacção de factores internos (personalidade) e externos (situação). 

Como já referimos, somente a partir de meados dos anos setenta é que alguns 

investigadores se debruçaram com maior afinco nos motivos que levavam um indivíduo à prática 

desportiva. Devido a isso, Serpa (1990) referia que apesar da importância associada ao tema da 

motivação, a investigação acerca destes motivos não era abundante.  

Todavia, desde a publicação dos trabalhos de Gill, Gross e Huddleston (1983), que a 

tendência se tem alterado, já que nesta última década foram desenvolvidas numerosas pesquisas 

sobre os motivos que levam o indivíduo à prática de uma actividade ou modalidade desportiva 

(Fonseca e Maia, 2000). O estudo destes autores revelou-se marcante dado que esteve na origem 

do Participation Motivation Questionnaire (PMQ) um instrumento composto por 30 possíveis razões 

para a participação no desporto, classificadas segundo um grau de importância, que foi traduzido e 

adaptado por investigadores de diversos países, dando origem a inúmeros trabalhos de 

investigação. Exemplo disso foi Portugal, se bem que, para Sousa (2004), o tipo de investigação 

desenvolvida até hoje ainda pode ser considerado escasso.  



 

 22 

Segundo A. Fonseca (1995), um dos primeiros estudos realizados acerca deste tema surge 

em 1986 por Cruz e Cunha, que aplicaram uma versão traduzida e adaptada do PMQ, designada 

de Questionário de Motivação para a Prática Desportiva (QMPD) que foi posteriormente aplicado 

em outros estudos (Cruz, Costa, Rodrigues e Ribeiro, 1988; Cruz e Viana, 1989; Cruz e Cunha, 

1990). Serpa, em 1990, também traduz e adapta o PMQ, surgindo o denominado Questionário de 

Motivação para as Actividades Desportivas (QMAD), que apresenta algumas diferenças 

relativamente à versão do QMPD de Cruz e colaboradores. É fundamentalmente a partir do 

aparecimento destas duas versões que os estudos em Portugal se começaram a desenvolver e a 

proliferar até hoje. 

A primeira análise extensiva da motivação para a participação desportiva foi efectuada por 

Sapp e Haubenstricker (1978) com uma amostra de 579 rapazes e 471 raparigas, com idades entre 

os 11 e os 18 anos, praticantes de 11 modalidades diferentes. Os resultados apontaram que 90% 

dos atletas participavam pelo divertimento proporcionado pelo desporto, 80% participavam porque 

desejavam melhorar as competências e 56% referiram os benefícios para a saúde/aptidão física 

(Cruz, 1996). 

Cruz (1996), fez um apanhado dos estudos, mais importantes, realizados em termos 

internacionais (Alderman e Wood, 1976; Meuris, 1977; Frey, McClements e Sefton, 1981; Gould, 

Feltz, Weiss e Petlichzoff, 1982; Gill, Gross e Huddleston, 1983; Buonomano, Cei e Mussino, 1995) 

e, dessa síntese, conclui que “a análise da investigação sobre os motivos para a participação no 

desporto evidencia vários motivos para a prática e competição desportiva. No entanto, alguns 

parecem ser sistematicamente e frequentemente referidos como mais importantes. É o caso de 

melhoria de competências, divertimento, estar com os amigos, fazer novos amigos, experienciar 

desafios ou excitação, atingir sucesso ou vencer e desenvolver/manter a forma física” (Cruz, 1996, 

pág. 308). 

Em Portugal a investigação parece ter observado o mesmo tipo de motivos que os revelados 

em investigações internacionais, pelo que as conclusões são de alguma forma similares em alguns 

pontos. 

A. Fonseca, em 1995, relativamente aos motivos para a prática desportiva, fez um 

levantamento da investigação desenvolvida em Portugal por alguns investigadores (Cruz et al., 

1988; Cruz e Costa, 1988; Cruz e Viana, 1989; Cruz e Cunha, 1990; Batista, 1991, Costa, 1991; 

Frias e Serpa, 1991; Serpa, 1992; Costa, 1993; Fonsecas e Fontaínhas, 1993; Pimentel, 1993; 

Varela-Silva, 1993; Fonseca e Ribeiro, 1994) e concluiu que, de acordo com o que acontecia 

normalmente noutros países onde este tipo de investigação fora realizado, os atletas portugueses 

indicavam múltiplos motivos para a sua prática desportiva; que independentemente do motivo, ou 
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grupo de motivos, considerado como mais importante pelos inquiridos, variar de estudo para 

estudo, os motivos relacionados com o divertimento, desenvolvimento de competências, a afiliação 

e a saúde/Forma física são os que mais pareciam influenciar a decisão dos atletas nacionais de 

praticar desporto; que, pelo contrário, apesar de diferir um pouco de estudo para estudo 

relativamente ao motivo menos importante, os motivos relacionados com a influência dos pais e 

amigos, a libertação de energias e a realização/estatuto eram os menos apontados em termos de 

importância para praticar desporto; e que por outro lado, os motivos que levavam os atletas 

portugueses à prática de uma modalidade desportiva pareciam ser influenciados por algumas das 

suas características, como a idade (por exemplo, os mais jovens apontavam como motivos mais 

importantes os relacionados com a realização/estatuto, a libertação de energias, o divertimento, o 

desenvolvimento de competências e os outros pareciam exercer mais influência na sua decisão de 

praticar desporto. Os mais velhos pareciam orientar-se para a equipa e a amizade/afiliação), o sexo 

(parece que as raparigas davam mais importância do que os rapazes a motivos que se relacionam 

com a amizade e afiliação enquanto que atribuíam menos importância do que eles nos motivos 

relacionados com a competição, o estatuto e o reconhecimento pelas outras pessoas). No que diz 

respeito aos motivos relacionados com a aprendizagem ou melhoramento de capacidades, existiam 

diferenças de estudo para estudo dado que enquanto que uns referiam que são mais importantes 

para os rapazes, outros apontavam ser mais importante nas raparigas), o tipo de desporto 

praticado (por exemplo entre ginastas de representação e ginastas de manutenção os motivos mais 

importantes eram diferentes, enquanto que os primeiros apontavam mais para o estatuto os 

segundos referiam a técnica e o divertimento). Em praticantes de voleibol e andebol denotou-se 

que os primeiros se orientavam mais para o desenvolvimento de competências/saúde do que os 

segundos, os anos de prática (apesar de neste caso não haver muitas diferenças, os resultados 

dos estudos apontavam que os mais jovens atribuíam maior importância aos motivos relacionados 

com o grupo e os amigos), a habilidade/competência (na altura o único estudo relativo a esta área 

referenciava os atletas de maior nível – já que todos os atletas eram de alto nível – atribuíam uma 

maior importância aos motivos relacionados com o desenvolvimento de competências e o 

divertimento), a raça (somente um estudo tratava este tema, realçando as diferenças entre os 

caucasóides e os negróides no que toca à importância dada à realização/estatuto por parte dos 

segundos. Quando trataram as respostas não só em função da raça mas também do sexo foi 

perceptível a maior importância que os motivos relacionados com os outros e com os amigos 

assumiam para os negros e negras respectivamente) e o estatuto menarcal (no mesmo estudo em 

que foram comparados os indivíduos em função da raça denotou-se que, no caso das negróides, 
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as raparigas que ainda não tinham tido a menarca indicaram valores mais elevados para os 

motivos relacionados com os amigos e com o divertimento). 

A investigação realizada em Portugal tem, desde então, continuado a desenvolver-se neste 

campo de estudo, o que tem contribuído para um melhor conhecimento dos motivos que têm 

levado os jovens (e menos jovens) a praticar uma actividade física regular. Contudo, os resultados 

destes trabalhos apontam sensivelmente para os mesmos resultados já anteriormente identificados. 

De uma maneira global, estas investigações aludem como principais motivos para a prática 

desportiva o desenvolvimento de competências (Lourenço, 1995; Rêgo, 1995; Rêgo, 1998; 

Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; Rebelo, 1999; Fonseca e 

Maia, 2000), a melhoria e manutenção da forma física (Lourenço, 1995; Dias, 1995; Rêgo, 1995; 

Neves, 1996; Rêgo, 1998; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; 

Rebelo, 1999; Fonseca e Maia, 2000), a afiliação geral (Lourenço, 1995; Nunes, 1995; Dias, 1995; 

Rêgo, 1995; Neves, 1996; Rêgo, 1998; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e Vilas 

boas, 1998; Rebelo, 1999; Fonseca e Maia, 2000), a afiliação específica (Lourenço, 1995; Dias, 

1995; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; Fonseca e Maia, 2000) 

e a competição (Lourenço, 1995; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 

1998; Fonseca e Maia, 2000). 

Os motivos que se relacionam com as emoções e o prazer que as actividades 

proporcionam/ocupação dos tempos livres foram apontados em alguns estudos como dos mais 

importantes (Dias, 1995; Neves, 1996; Rêgo, 1998), no entanto, também foram considerados dos 

menos importantes noutros (Lourenço, 1995; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e 

Vilas boas, 1998; Fonseca e Maia, 2000). 

Os motivos considerados menos importantes para praticar desporto são os que, de uma 

maneira geral, se relacionam com o estatuto/realização/ter prestígio (Lourenço, 1995; Dias, 1995; 

Nunes, 1995; Rêgo, 1995; Neves, 1996; Rêgo, 1998; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, 

Sousa e Vilas boas, 1998; Fonseca e Maia, 2000), a influência dos amigos e familiares (Dias, 1995; 

Nunes, 1995; Neves, 1996) e ainda, no caso de dois estudos (Nunes, 1995; Rêgo, 1998), o 

pretexto para sair de casa. 

Quando analisados os resultados em função do sexo e da idade alguns estudos registaram 

diferenças significativas. 

Os estudos que averiguaram se existiam diferenças significativas entre os géneros sexuais 

verificaram que os rapazes apresentam valores significativamente mais elevados do que as 

raparigas nas dimensões estatuto, forma física (Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; Rebelo, 1999; 

Fonseca e Maia, 2000), emoções (Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; Rebelo, 1999), 
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prazer/ocupação dos tempos livres, competição (Rebelo, 1999; Fonseca e Maia, 2000), 

desenvolvimento técnico e afiliação específica/equipa (Rebelo, 1999). Quanto à afiliação geral 

obtiveram-se valores contraditórios entre os estudos de Rebelo (1999), onde os rapazes obtinham 

valores médios superiores, e os de Fonseca e Maia (2000), em que as raparigas apontaram valores 

médios superiores. 

As pesquisas que efectuaram comparações entre os diferentes escalões etários revelaram 

também algumas conclusões. Nunes (1995) constatou que os mais jovens (neste caso com 13 

anos) se sentiam mais motivados por factores relacionados com a categoria “Actividades em 

Grupo” enquanto que os mais velhos (17 anos) apontavam motivos mais relacionados com a 

“Realização/Estatuto”. 

Fonseca, Sousa e Vilas boas (1998) constataram que, no caso das raparigas, as seniores 

atribuíram valores mais reduzidos do que as juvenis ao desenvolvimento técnico. No caso dos 

rapazes, os juvenis atribuíram valores médios mais elevados do que os seniores à forma física, 

desenvolvimento técnico e afiliação específica, e do que os juniores à forma física. Entre os 

seniores e juniores foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os valores 

médios atribuídos à afiliação específica, com os juniores a apresentarem os valores mais elevados.  

Estas diferenças (dos mais jovens para os mais velhos) também foram obtidas de forma 

similar no estudo de Fonseca e Maia (2000), no qual se registaram diferenças significativas entre 

os atletas com idades compreendidas entre os 10-12 anos e os de 13-15 anos, com valores 

significativamente superiores para os primeiros nas dimensões competência técnica, forma física, 

competição, afiliação específica, prazer e ocupação dos tempos livres e estatuto. Contrapondo com 

os atletas de 16-18 anos, os de 10-12 indicaram também valores significativamente superiores para 

as dimensões competência técnica, forma física, afiliação geral e específica/equipa, prazer e 

ocupação dos tempos livres.  

Dado que o nosso estudo foi efectuado numa população de Deficientes Mentais Ligeiros, 

tentamos encontrar estudos sobre os quais nos pudéssemos apoiar. Porém, a investigação na 

psicologia desportiva, como referencia A. Fonseca (2001), concentra as suas atenções 

habitualmente nos jovens ditos “normais”. Por tais motivos, os estudos são escassos. 

Silva (1997), relativamente a este facto, sugere a necessidade de ser realizado um maior 

número de investigações devido à inconsistência dos resultados que obteve.  

Efectivamente, até à data do seu estudo, não se registavam nenhum acerca deste tema em 

Portugal, pelo que a sua base de comparação foram os estudos realizados com indivíduos da 

população deficiente no geral. A falta de referências de comparação entre estudos relacionados 

directamente com este tipo de população continua a ser efectivamente grande dado que só 
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encontramos dois estudos (Silva, 1997 e Resende, 2003) que se referem a esta população em 

particular. 

No estudo elaborado por Silva (1997), pretendeu-se averiguar quais os motivos que levavam 

um deficiente mental a praticar desporto de competição, se esses motivos eram diferentes dos 

motivos apresentados pelos indivíduos normais e se, em função do sexo, existiam diferenças 

significativas nas respostas obtidas. O estudo foi efectuado em 51 indivíduos deficientes mentais 

(37 do sexo masculino e 14 do sexo feminino), todos eles praticantes de desporto de competição 

em várias modalidades diferentes, e concluiu que os motivos relacionados com a afiliação e com o 

estatuto/influência própria eram os que mais pareciam influenciar os indivíduos a praticar desporto. 

Não foram registadas diferenças significativas entre os indivíduos quando comparados em função 

do sexo e, por comparação com indivíduos ditos normais, os resultados pareciam ser semelhantes 

no que toca aos motivos apontados como os mais importantes. 

Resende (2003), num estudo realizado com 28 atletas (17 do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino) praticantes regulares da modalidade de atletismo, portadores de deficiência mental 

ligeira, com idades compreendidas entre os 16 e 42 anos, que pretendia identificar quais os motivos 

que mais pareciam influenciar o indivíduo deficiente mental à prática de desporto de competição, 

concluiu que os motivos relacionados com o Estatuto/influência dos outros, Estatuto/influência 

própria, parecem ser os mais importantes para o facto de praticarem desporto, seguindo-se o 

prazer inerente à realização de tarefas desportivas, a saúde/bem-estar físico e psicológico, bem 

como a afiliação. Os motivos apresentados como os menos importantes parecem estar 

relacionados com a descoberta e quebra de rotinas, a ocupação dos tempos livres, as perspectivas 

futuras e o desenvolvimento de competências. 

Quando foram comparados os resultados em função do sexo registaram-se algumas 

diferenças significativas ao nível da descoberta e quebras de rotina que é superior nas raparigas e 

nas dimensões perspectivas futuras e ocupação dos tempos livres que só aparecem mencionadas 

nos rapazes. 

Os resultados obtidos nestes dois estudos parecem apontar que os deficientes mentais dão 

muita importância à afiliação e ao estatuto dado que ambos os estudos os referem como sendo dos 

mais importantes. Para além disso, o estudo de Resende (2003) aponta ainda como importantes o 

prazer inerente à realização de tarefas desportivas, a saúde/bem-estar físico e psicológico. 

Por comparação com os estudos realizados em indivíduos ditos normais podemos encontrar 

algumas similitudes e algumas diferenças que poderão ser significativas. 

Os motivos relacionados com a afiliação parecem ser dos mais importantes, tanto para uma 

como para a outra população, sendo referidos em vários estudos e nestes dois últimos em 
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particular. O prazer, o bem-estar e a melhoria da saúde/forma física, também parecem ser similares 

em ambas as populações, pelo menos se nos basearmos no estudo de Resende (2003).  

Todavia, apesar destas semelhanças, temos também a realçar duas diferenças evidentes:  

1. Nos deficientes mentais um dos motivos mais evidenciados é o que se relaciona com o 

estatuto, enquanto que nos ditos normais esse motivo é dos menos importantes. 

2. Os motivos relacionados com o desenvolvimento de competências parecem ser dos mais 

importantes para os indivíduos normais enquanto que, para os deficientes mentais, isso não parece 

ter grande relevância. 

 

2.5. Clima Motivacional 

 

Intimamente relacionado com a motivação, o clima motivacional pode ser definido como o 

ambiente situacional induzido, que direcciona os objectivos de uma acção em situações de 

desempenho (Ames e Archer, 1988, citado por Ames, 1992). 

O clima motivacional que cada pessoa sente numa determinada realidade, não é mais do que 

a percepção dos objectivos situacionais (Roberts, 1993) 

Segundo a literatura (Ames, 1992; Treasure e Roberts, 1995; Treasure, 2001), podem ser 

identificados dois tipos de climas motivacionais: o de mestria que dá ênfase a objectivos que 

envolvem a tarefa (Ames, 1992; Kavassanu e Roberts, 1996) e o de rendimento onde se realçam 

os objectivos que envolvem o ego (Ames, 1992; Kavassanu e Roberts, 1996). 

Quando falamos em clima motivacional de mestria, referimo-nos a um clima onde se dá uma 

maior relevância à satisfação de aprender coisas novas, em melhorar o que já se sabe e em 

manter-se motivado para continuar a aprender e melhorar. Ao invés, quando nos referimos ao clima 

de performance, referimo-nos a um clima onde o importante parece ser a vitória, ser melhor do que 

os outros, onde é estimulado quem é bom e onde o erro parece ser tratado negativamente. 

Dependendo da forma como o indivíduo percebe e interpreta a estrutura do contexto de 

realização (Duda, 2001; Duda e Hall, 2001; Treasure, 2001), vai percepcionar um dos climas 

motivacionais sublinhados.  

Vários estudos (Treasure e Roberts, 1995, Biddle, 2001 e Treasure, 2001) têm demonstrado 

que a percepção do clima motivacional, quer este tenha sido criado por professores/treinadores ou 

pais, influencia grandemente a motivação e o esforço de realização dos praticantes, 

independentemente da sua idade. Segundo Treasure e Roberts (1995), esses mesmos 

treinadores/professores e pais, têm um papel muito importante na construção dessa percepção e 

consequentemente na qualidade da motivação dos jovens. 
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Roberts (2001) salienta ainda um factor importante que pode influenciar grandemente o clima 

motivacional: os próprios membros da turma/grupo. Por exemplo, se a maioria dos membros desse 

grupo, ou se os líderes desse grupo, são orientados para a tarefa, o clima será direccionado nesse 

sentido; por conseguinte, o mesmo poderá acontecer se, pelo contrário, estes elementos estiverem 

orientados para o ego. 

Contudo, o clima gerado pelo professor/treinador pode ser diferente, o que torna o seu papel 

de sobremaneira importante no sentido de equilibrar este clima com o intuito de manter os níveis de 

motivação elevados.  

Todavia, apesar de diferentes, ambos os climas podem coexistir. Um exemplo comum pode 

ser encontrado em contextos desportivos, nomeadamente na competição. O professor/treinador 

poderá realçar um clima de envolvimento para a tarefa ao mesmo tempo que os seus 

alunos/jogadores estão orientados para o ego, isto é, por exemplo ser um critério de sucesso jogar 

bem, fazer um bom jogo e melhorar em relação ao anterior (critério de sucesso virado para a 

tarefa), podendo assim ganhar esse jogo ou ganhá-lo mais facilmente (critério de sucesso virado 

para o ego) (Roberts, 1993). 

Perante isto, o clima motivacional será percebido sempre da mesma maneira? 

Como já foi referido, numa situação de realização, o envolvimento poderá ter uma maior ou 

menor importância na motivação de um indivíduo, conforme a percepção e a avaliação que este 

fará do mesmo (Roberts, 2001). Segundo o mesmo autor, as variáveis disposicionais (objectivos de 

realização) e situacionais (clima motivacional) podem interagir de duas maneiras diferentes: 

1. As variáveis disposicionais influenciam o modo como os indivíduos percebem as variáveis 

situacionais. Por exemplo, se a pessoa é fortemente orientada para o ego pode perceber o clima de 

rendimento, negligenciando a percepção dos outros para o mesmo clima; 

2. Se os factores disposicionais são fracos, os factores situacionais podem sobrepor-se aos 

factores disposicionais. Por exemplo, na aula de Educação Física, o clima motivacional de mestria 

criado pelo professor, pode aumentar a orientação para a tarefa e diminuir a orientação para o ego, 

especialmente nos casos em que os factores disposicionais dos estudantes não foram ainda 

completamente desenvolvidos. 

Assim sendo, quanto mais forte for a orientação nos objectivos de realização, menos 

provável será a sobreposição de factores do clima motivacional. Ao contrário, com uma fraca 

orientação nos objectivos é mais provável que os factores do clima motivacional se sobreponham 

(Treasure e Roberts, 1995). 
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Segundo os mesmos autores, nas crianças e jovens, a criação do clima motivacional de 

mestria afectará a sua orientação nos objectivos de realização. Isto deve-se em parte a uma 

incompleta formulação da sua teoria pessoal de realização. 

No que toca à investigação desenvolvida sobre as percepções do clima motivacional, tanto 

na área da Educação Física como do Desporto, a literatura (Treasure e Roberts, 1995; Kavassanu 

e Roberts, 1996; Alves, 2003; Sousa, 2004) indica que é escassa por comparação com outras 

temáticas relacionadas com a motivação, apesar de, como nos menciona Alves (2003), existirem 

algumas.  

A mesma autora, após investigar acerca das pesquisas desenvolvidas sobre o clima 

motivacional, tanto no desporto como na Educação Física, concluiu que os resultados parecem 

indicar valores mais elevados na percepção de um clima motivacional de mestria em relação ao de 

rendimento.  

Alves (2003), ao analisar um conjunto de estudos (Seifriz et al., 1992; Treasure, 1993 in 

Duda, 1996; Solmon, 1996; Newton e Duda, in Newton e Duda, 1999; White, 1998), salienta que se 

podem observar constatações idênticas acerca das características do clima motivacional que pode 

ser percepcionado pelos jovens.  

Desta observação ressalta que os jovens atletas/alunos que se encontram envolvidos por um 

clima de mestria, sentem que são encorajados pelo treinador/professor se demonstrarem esforço, 

trabalho e aperfeiçoamento e acreditam que cada um desempenha um papel importante na sua 

equipa. Por outro lado, quando percepcionam um clima de performance, percebem que os erros 

podem ser punidos, verificam que os membros da equipa que possuem uma elevada habilidade 

são reconhecidos pelo treinador/professor e que este incentiva a competitividade e valoriza os 

resultados. Os atletas/alunos que percepcionam um clima de mestria demonstram mais preferência 

por tarefas desafiadoras do que os que percepcionam um clima de performance. 

Da mesma análise, Alves (2003) refere que alguns estudos (Ntoumanis e Biddle, 1999) 

indicam que existe uma forte relação entre o clima motivacional e a selecção de variáveis 

cognitivas e afectivas, sendo que, segundo os estudos de alguns autores (Seifriz et al., 1992; 

Walling et al., 1993; Theeboom, DeKnop e Weiss, 1995), as respostas cognitivas e afectivas dos 

jovens diferem consoante o clima que estão a perceber. Por exemplo, associado à percepção de 

um clima de mestria encontramos o divertimento, o prazer e a satisfação de pertencer à equipa. Em 

contraste, as preocupações em relação aos erros, aos fracassos e ao rendimento associam-se à 

percepção de um clima de performance. 

 Outros estudos revelam ainda que quando os jovens percebem na sala de aula um clima de 

mestria elevado mostram sentimentos de satisfação e uma atitude favorável face à Educação 
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Física mas que, pelo contrário, o clima de performance está relacionado com o aborrecimento e a 

habilidade (Biddle, 2001) 

Também Sousa (2004) refere que diversas pesquisas (Seifriz et al., 1992; Ebbeck e Becker, 

1994; Guest e White, 1996; Kavassanu e Roberts, 1996; Treasure, 1997) concluíram que existe 

uma maior percepção de climas motivacionais voltados para a mestria do que para a performance.  

O mesmo autor refere ainda que os estudos que observaram as diferenças entre ambos os 

sexos (Duda et al., 1991; White et al., 1992; Duda et al., 1995; Kavassanu e Roberts, 1996) 

referiram que as raparigas demonstram maior percepção de um clima de mestria do que os 

rapazes e que estes, pelo contrário, demonstram maior percepção por um clima de performance. 

Quando analisada as diferenças entre as idades, estudos como o de Papaioannou (1997) e Xiang e 

Lee (2002), referem que os mais novos percebem um clima motivacional mais direccionado para a 

mestria enquanto que os mais velhos percebem um clima mais vocacionado para a performance. 

Sousa (2004), após recolher e analisar um conjunto de estudos que relacionavam os 

objectivos de realização, o clima motivacional, os motivos para a prática desportiva e a motivação 

intrínseca, concluiu que, de uma maneira geral, uma percepção de um clima motivacional orientado 

para a mestria está relacionado com o divertimento, com o interesse e com níveis elevados de 

motivação intrínseca. Contudo, este mesmo tipo de clima está ligado negativamente com a 

pressão/tensão. Pelo contrário, a percepção de um clima motivacional orientado para a 

performance está positivamente associado à pressão/tensão e negativamente ao interesse e ao 

divertimento. 

Do exposto podemos concluir que, de uma maneira geral, os resultados parecem indicar 

valores mais elevados na percepção de um clima motivacional de mestria em relação ao de 

performance.  

Nos climas de mestria, os alunos, para além de se sentirem mais encorajados a realizarem 

um “bom tipo de trabalho”, demonstram interesse, níveis elevados de motivação intrínseca, uma 

grande preferência por tarefas desafiadoras e acreditam mais que têm um papel importante e activo 

no seio do seu grupo/equipa. No que toca às respostas cognitivas e afectivas dos jovens associado 

a este tipo de clima encontramos o divertimento, o prazer e a satisfação de pertencer à 

equipa/grupo e uma atitude favorável face à Educação Física. Contudo, este mesmo tipo de clima 

está ligado negativamente com a pressão/tensão. 

Os climas de performance estão mais associados ao desinteresse. Os alunos não 

demonstram muito interesse nas tarefas desafiadoras dado que percebem que os erros podem ser 

punidos. Por outro lado, verificam que os membros da equipa que possuem uma elevada 

habilidade são aqueles que são reconhecidos pelo treinador/professor e que este incentiva a 
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competitividade e valoriza os resultados. No que toca às respostas cognitivas e afectivas dos 

jovens associado a este tipo de clima encontramos o aborrecimento, as preocupações em relação 

aos erros, aos fracassos e ao rendimento. Por fim, a percepção de um clima motivacional orientado 

para a performance está positivamente associado à pressão/tensão. 

 

Tal como havíamos feito relativamente ao capítulo referente aos motivos para a prática 

desportiva, tentamos encontrar estudos sobre o clima motivacional que tivessem sido efectuados 

em Deficientes Mentais Ligeiros. Todavia, se bem que poderão existir, não encontramos nenhum 

sobre o qual nos pudéssemos debruçar. 

 

3. Objectivos 

 

No presente estudo pretendemos averiguar, de uma forma geral, quais os motivos que levam 

os indivíduos Deficientes Mentais à Prática Desportiva e analisar o Clima Motivacional percebido. 

Mais concretamente, como objectivos orientadores do presente trabalho propomo-nos: 

1. Averiguar quais os motivos que levam os indivíduos Deficientes Mentais a 

praticarem uma actividade desportiva; 

2. Analisar o que os indivíduos Deficientes Mentais mais gostam na prática de uma 

actividade desportiva; 

3. Analisar o que os indivíduos Deficientes Mentais menos gostam na prática de uma 

actividade desportiva; 

4. Averiguar os climas motivacionais percebidos, mais concretamente: 

a. O clima gerado pelo professor 

b. O clima gerado pelos pares 

5. Determinar se existem diferenças nos motivos para a prática desportiva e no clima 

motivacional percebido, em função do sexo e da idade. 

 

4. Material e Métodos 

4.1 Amostra 

 

A amostra do nosso estudo foi constituída por 32 indivíduos de ambos os sexos, 17 (53,1%) 

do sexo masculino e 15 (46,9%) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e 42 

anos (Média = 22,5 +/- 7,1 anos). Todos os indivíduos eram portadores de Deficiência Mental 

Ligeira, utentes do Complexo Educacional e Reabilitacional de Vila Nova de Famalicão da 
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Delegação da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Braga 

(APPACDM de Braga) e praticantes regulares de uma actividade física/desportiva (Atletismo, 

Futebol e Danças de Salão) para além da Educação Física no próprio Centro. O número de treinos 

realizados semanalmente varia entre 1 e 5 (Média = 1,6 +/-1,08).  

 

Quadro 1 – Caracterização da Amostra 

Indivíduos da Amostra Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão N % 

Idade 12 42 22,5 7.1 

Anos de Prática 1 16 6,25 4.5 Geral 

N.º de treinos por 
semana 1 5 1,6 1,08 

32 100% 

Idade 15 29 20,4 4,9 

Anos de Prática 3 14 6 2,9 
Género 

Masculino 
N.º Treinos por 

semana 1 4 1,5 0,8 

17 53,1% 

Idade 12 42 24,5 8,7 

Anos de Prática 1 16 6,5 5,9 
Género 

Feminino 
N.º Treinos por 

semana 1 5 1,6 1,3 

15 46,9% 

 

 

4.2 Instrumento 

 

Neste tipo de estudos referentes à Motivação para a Prática Desportiva em Portugal são, de 

uma maneira geral, utilizados dois tipos de questionários para averiguar quais os motivos que 

levam os indivíduos a praticar desporto de forma regular: o Questionário de Motivação para a 

Prática Desportiva – QMPD (Cruz e Cunha, 1986) e o Questionário de Motivação para as 

Actividades Desportivas – QMAD (Serpa, 1990), sendo ambos resultado da tradução, para a 

realidade portuguesa, do Participation Motivation Questionnaire – PMQ (Gill, Gross e Huddleston, 

1983). No que toca aos estudos acerca do Clima Motivacional em contextos desportivos, o 

Questionário do Clima Motivacional Percebido no Desporto – QCMPD (Seifriz, Duda e Chi, 1992; 

Walling, Duda e Chi, 1993) parece ser o mais utilizado. 

Contudo, este tipo de questionários, para além de terem sido elaborados para serem 

aplicados em populações ditas normais, estão mais orientados para o Desporto de Alto Rendimento 
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e o Desporto Escolar, em vez do Desporto de Reeducação e Reabilitação, dado que possuem um 

conjunto de itens que pouco ou nada significam neste tipo de população. 

Para além disso, dado que estamos na presença de uma população com limitações 

intelectuais evidentes, devido aos desajustes existentes entre as idades biológica e cronológica, o 

desajustamento deste questionário estende-se à sua própria estrutura de resposta, que se torna 

demasiado ambígua e complexa para este tipo de indivíduos. 

Assim, para a realização deste estudo utilizamos como instrumento de avaliação um 

Questionário acerca dos Motivos para a Prática Desportiva e do Clima Motivacional, que 

compreende 11 questões semi-estruturadas, adaptadas à população em questão e desenvolvido 

pelo Gabinete de Psicologia do Desporto da Faculdade de Desporto e Educação física da 

Universidade do Porto (que se encontra anexado a este trabalho). Este questionário foi composto 

por um conjunto de questões de natureza biográfica (ex: sexo, idade, grau de deficiência, tempo de 

prática desportiva, número de treinos semanais) e um conjunto de questões que se relacionam com 

os motivos para a prática desportiva e o clima motivacional. Mais especificamente, as questões 

relativas aos motivos foram três e questionavam objectivamente: “Porque praticas desporto?”; “O 

que mais gostas no desporto?”; “O que menos gostas no desporto?”. As questões relativas à 

percepção do clima motivacional foram quatro e questionavam: “Quando sentes que o teu professor 

fica mais contente?”; “Em que situações é que sentes que fica triste?”; “Quando sentes que os teus 

colegas ficam mais contentes?”; “Em que situações é que sentes que eles ficam tristes?”. 

 

4.3 Procedimentos de Aplicação 

 

A aplicação dos questionários foi efectuada ao longo dos meses de Maio e Junho de 2005 no 

Complexo Educacional e Reabilitacional de Vila Nova de Famalicão da APPACDM de Braga. Cada 

questionário foi aplicado individualmente, sob a forma de entrevista, na presença da Psicóloga e de 

um dos Professores (Educação Física) do Complexo. Houve sempre a preocupação de salientar a 

cada indivíduo que o objectivo daquelas questões era o de realizar um estudo, não havendo por 

isso respostas certas ou erradas, e que estava assegurada a confidencialidade das suas respostas. 

 

4.3 Procedimentos Estatísticos 

 

Para procedermos à análise dos dados obtidos, recorremos a uma análise do conteúdo das 

respostas dos sujeitos.  
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No que se refere aos motivos apresentados para praticar desporto e ao que mais gostam na 

prática desportiva foram criadas 9 categorias:  

1 – “Estatuto” – Nesta categoria foram colocadas respostas que evidenciavam uma procura 

de notoriedade, como por exemplo, ganhar ou ser importante (ex: ”Gosto de ganhar”); 2 – 

“Emoções” – O tipo de respostas aqui colocado dizia respeito aos sentimentos interiores obtidos no 

desporto, tais como descarregar as energias, ter emoções fortes ou libertar a tensão (ex: “Ajuda-me 

a relaxar”); 3 – “Prazer/Divertimento” – Colocamos nesta categoria todas as respostas que se 

relacionavam com estes dois pressupostos, tal como gostar, divertir-se… (ex: “Tenho prazer em 

competir”); 4 – “Competição” – Nesta categoria as respostas iam de encontro com este 

pressuposto, tal como entrar em competição e ultrapassar os desafios (ex: “gosto de competir com 

os outros”); 5 – “Forma Física” – Nesta categoria colocamos as respostas que se relacionavam com 

esse mesmo pressuposto no sentido de o conquistar e manter e, também, colocamos respostas 

que iam de encontro com o facto de se manter em exercício (ex: “Gosto de estar em actividade”); 6 

– “Desenvolvimento de Competências” – O tipo de respostas colocado nesta categoria diziam 

respeito à Aprendizagem, aquisição e melhoramento de novas capacidades (ex: “O desporto 

proporciona-me a possibilidade de melhorar e de me superar”); 7 – “Afiliação Geral” – Nesta 

categoria colocamos as respostas que diziam respeito aos relacionamentos gerais, como fazer 

novas amizades, estar com os amigos ou pertencer a um grupo (ex: “Gosto de estar com os 

amigos”); 8 – “Afiliação Específica” – Colocamos nesta categoria as respostas que se relacionavam 

em particular à equipa ou ao grupo de forma muito específica, tal como o trabalho em equipa e o 

espírito de equipa e também as respostas que se relacionavam com a influência dos pares e 

família, assim como, do treinador (ex: “Gosto do meu professor, ele é bom”); 9 – “Saúde” – Nesta 

categoria colocamos todas as respostas que se referiram à aquisição e manutenção da mesma (ex: 

“Faz bem à saúde”).  

Dado que houveram respostas que não se encaixavam nestas categorias, foi criada uma 10ª 

categoria, denominada “Outro”. Esta última, é constituída por um conjunto de respostas que, por 

não irem de encontro com os fundamentos das restantes categorias e, por si só, poderem ser 

considerados de categoria, não puderam ser incluídas em nenhuma das categorias citadas, nem 

fazia sentido criar todo um conjunto de categorias com apenas uma só resposta (ex: ”Queria 

realizar um sonho”).  

Relativamente ao que menos gostam foram criadas 3 categorias: 

1 – “Discussões/Aborrecimentos” – Colocamos nesta categoria todas as respostas que 

faziam referência ao mal-estar criado no seio do grupo quando existiam mal-entendidos, 

discussões ou aborrecimentos entre colegas (ex: “De alguns colegas quando nos chateamos”); 2 – 
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“Derrota” – Nesta categoria foram colocadas respostas que evidenciavam desagrado pelos 

aspectos ligados à derrota, como poderá ser o facto de perder, falhar ou errar (ex: ”Não gosto de 

perder”); 3 – “Esforço Físico Intenso” – O tipo de respostas colocadas nesta categoria vão de 

encontro com o mal-estar provocado com o esforço intenso no exercício (ex: ”O que custa muito a 

fazer/O esforço muito intenso”). 

Também foi criada uma categoria “Outro” (ex: ”Não gosto de estar em sítios fechados”). 

Tal como nas questões relativas à motivação, nas questões que se relacionam com o clima 

motivacional criamos um conjunto de categorias. Destas categorias existem dois grupos: 

1. Relacionadas com o que deixa mais contente, tanto professor/treinador como os colegas: 

1 – “Tarefa” – Colocamos nesta categoria respostas que, por um lado, referenciavam a 

satisfação na aprendizagem e no melhoramento de qualquer coisa aprendida, e por outro, se 

referiam ao esforço empregado para conseguir realizar essas tarefas (ex: ”Quando nos esforçamos 

e fazemos bem os exercícios”); 2 – “Comportamento/Regras” – Nesta categoria colocamos as 

respostas que aludiam à importância do comportamento (ex: ”Quando nos portamos bem e 

arrumamos o material”); 3 – “Bem-estar/Afectividade” – Colocamos nesta categoria todas as 

respostas que se referiam aos aspectos que se relacionavam com o bem-estar criado no seio do 

grupo, a afectividade sentida, a amizade e o bom relacionamento (ex: ”Quando estamos felizes e 

gostamos uns dos outros”); 4 – “Rendimento/Ganhar” – Nesta categoria colocamos todas as 

respostas que se pudessem relacionar com o “fazer melhor do que os outros”, na valorização da 

vitória em detrimento da derrota, na satisfação da vitória, etc… (ex: ”Quando estão a competir e 

estão a ganhar”). 

2. Relacionadas com o que deixa mais triste, tanto professor/treinador como os colegas: 

1 – “Incumprimento da tarefa” – Categoria similar à categoria Tarefa mas no sentido negativo, 

onde colocamos as respostas que se referem ao incumprimento das tarefas (ex: ”Quando digo ao 

professor que não consigo fazer o que ele me pede”); 2 – “Não Respeito pelo Bom 

Comportamento” – Categoria similar à categoria “Comportamento/Regras” mas no sentido negativo 

(ex: ”Quando estamos a fazer asneiras”); 3 – “Ênfase nos Erros” – Nesta categoria colocamos 

respostas que fazem alusão ao facto de cometer erros ou fazer coisas erradas (ex: ”Quando não 

faço as coisas bem feitas”); 4 – “Derrota” – Categoria similar à categoria Rendimento/Ganhar mas 

no sentido negativo, onde colocamos respostas que se relacionam com perder (ex: ”Quando estão 

a jogar um jogo e estão a perder”). 

Tendo em vista a análise das diferenças existentes em função do sexo e da idade, os sujeitos 

que participavam neste estudo foram divididos e distribuídos em diferentes grupos, de acordo com 

os seguintes critérios: 
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1. Sexo Masculino (n = 17) e Feminino (n = 15); 

2. Idade � 18 anos (n = 13) e > 18 anos (n = 19). 

 

Em relação ao tratamento estatístico dos dados do nosso estudo, foi utilizado o programa Excel 

com o recurso ao cálculo de percentagens, Médias, Desvio Padrão, valor máximo e mínimo. 

 

5. Apresentação dos Resultados 

 

A apresentação dos resultados será feita de forma a facilitar a compreensão dos assuntos 

aqui tratados.  

Dado que o instrumento utilizado é um questionário, a apresentação irá seguir a ordem pela 

qual as questões foram propostas, a saber:  

1 – “Porque é que praticas Desporto?”; 2 - “O que mais gostas no Desporto?”; 3 – “O que 

menos gostas no Desporto?”; 4 – “Quando é que sentes que o professor fica mais contente?”; 5 – 

“Em que situações é que sentes que o professor fica triste?”; 6 – “Quando é que sentes que os teus 

colegas ficam mais contentes?”; 7 – “Em que situações é que sentes que os teus colegas ficam 

tristes?”. 

 

5.1 “Porque é que praticas Desporto?” 

5.1.1 Análise global da Amostra 

  

Relativamente a esta questão, os indivíduos da nossa amostra apontaram-nos um conjunto 

variado e múltiplo de motivos para praticarem desporto (Quadro 2).  

Os motivos que foram apontados pelo maior número de indivíduos, 65,5%, relacionam-se 

com a Forma Física, mas os que se relacionam com o prazer/divertimento (56,3%), com a saúde 

(50%) e com a afiliação geral (46,9%) também foram apontados por um número considerável de 

sujeitos.  

No pólo oposto, observamos que os motivos que se relacionam com o desenvolvimento de 

competências foram apenas referidos por 3,1% dos indivíduos da nossa amostra. 
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Quadro 2 – Respostas à questão “Porque é que praticas Desporto?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Forma Física” 21 65.6% 

“Prazer/Divertimento” 18 56.3% 

“Saúde” 16 50% 

“Afiliação Geral” 15 46.9% 

“Afiliação Específica/Professor/Treinador” 7 21.9% 

“Emoções” 4 12.5% 

“Competição” 3 9.4% 

“Estatuto/Ganhar” 2 6,3% 

“Desenvolvimento de Competências” 1 3.1% 

“Outro” 3 9.4% 

 

5.1.2 Análise em função do sexo 

 

Quando analisamos os resultados desta questão, tendo em atenção o sexo, verificamos 

algumas diferenças. Como se pode observar pelo gráfico 1, os elementos do sexo masculino foram 

os únicos que apontaram os motivos que se relacionam com as categorias “Competição” e 

“Desenvolvimento de Competências”. Em simultâneo, relativamente aos motivos que se relacionam 

com as categorias “Prazer/Divertimento”, também, constatamos que são apontados por um maior 

número de elementos masculinos do que femininos, verificando-se neste caso 77,8% de respostas 

como masculinas. Pelo seu lado, os elementos femininos responderam em maior número, aos 

motivos que se relacionam com a categoria “Afiliação Específica”, correspondendo a 85,7% das 

respostas dadas, e com a categoria “Forma Física”, onde 61,9% das respostas foram femininas. 

Nas restantes categorias as diferenças são inexistentes ou pequenas. Os motivos relacionados 

com a de “Afiliação Geral” foram referidos em maior número por elementos do género masculino 

(53,3% das respostas), enquanto que os que se relacionam com a categoria “Saúde” foram mais 

apontados por sujeitos femininos (56,3% das respostas). Não se registaram diferenças entre os 

sexos nas categorias “Emoções” e “Estatuto/Ganhar”. 
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Gráfico 1 – Respostas à questão “Porque é que praticas desporto?” por sexo 

 

5.1.3 Análise em função da idade 

 

Ao fazermos a comparação entre as respostas dos sujeitos com mais de 18 anos de idade e 

aqueles com 18 ou menos foram encontradas algumas diferenças. Verificámos que os mais jovens 

responderam em maior número, por comparação com os seus colegas mais velhos, nas categorias 

“Estatuto/Ganhar”, “Prazer/Divertimento” e “Afiliação Geral”. Mais especificamente, 100% das 

respostas, 61,1% e 53,3% respectivamente, em cada uma das categorias. Pelo seu turno, os mais 

velhos referiram em maior número os motivos que se relacionam com as categorias 

“Desenvolvimento de Competências”, 100% das respostas, “Afiliação Específica”, 85,7%, “Forma 

Física”, 81%, “Emoções” e “Saúde”, 75%, e “Competição”, 66,7%. 
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Gráfico 2 – Respostas à questão “Porque praticas desporto?” por idade 
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5.2 “O que mais gostas no Desporto?” 

5.2.1 Análise global da Amostra 

 

Como se pode observar pelo Quadro 5, na globalidade, os indivíduos em estudo salientaram 

novamente um conjunto de respostas múltiplas. Relativamente a esta questão (o que mais gostam 

na prática desportiva), a categoria “Afiliação Geral” foi referida pelo maior número de sujeitos, mais 

concretamente 43,8% do total da amostra. As respostas que se relacionaram com o 

prazer/divertimento (34,4%), a forma física (28,1%), e o estatuto/ganhar (25%), foram as que 

surgiram de seguida. Em contrapartida, a categoria “Saúde”, que era apontada anteriormente por 

um número considerável de indivíduos como motivo para praticar desporto, surge agora nesta 

questão como a foi referida pela menor percentagem de sujeitos, apenas 3,1%. 

 

Quadro 3 – Respostas à questão “O que mais gostas no Desporto?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Afiliação Geral” 14 43,8% 

“Prazer/Divertimento” 11 34,4% 

“Forma Física” 9 28,1% 

“Estatuto/Ganhar” 8 25% 

“Desenvolvimento de Competências” 4 12,5% 

“Emoções” 3 9,4% 

“Competição” 3 9,4% 

“Afiliação Específica/Professor/Treinador” 2 6,3% 

“Saúde” 1 3,1% 

“Outro” 1 3,1% 

 

5.2.2 Análise em função do sexo 

 

No que diz respeito ao sexo, a comparação dos resultados obtidos revelaram-nos algumas 

diferenças entre os elementos masculinos e femininos. Quando analisamos os resultados (gráfico 

3) podemos observar que apenas os sujeitos de sexo masculino referiram os motivos que se 

relacionam com as categorias “Competição” e “Emoções”. Estes sujeitos também responderam em 

maior percentagem nas categorias “Estatuto/Ganhar”, representando 75% das respostas dadas, 

“Prazer/Divertimento”, com 63,6% das respostas, e ainda na de “Afiliação Geral”, 57,1%. Do lado 

oposto, os aspectos que se relacionam com a categoria “Afiliação Específica” e com a de “Saúde” 

foram apenas focados pelos elementos femininos. Estas, também registaram uma maior 
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percentagem de respostas que se relacionam com as categorias “Desenvolvimento de 

Competências”, 75% das respostas, e “Forma Física”, com 56,6%.  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Afiliação Geral

Afiliação Específica/Treinador/Professor

Prazer/Divertimento

Forma Física
Saúde

Emoções

Competição

Estatuto/Ganhar

Desenvolvimento de competências
Outro

Masculino

Feminino

 
Gráfico 3 – Respostas à questão “O que mais gostas no desporto?” por sexo 

 

5.2.3 Análise em função da idade 

 

Quando comparamos os dados referentes ao que os sujeitos da nossa amostra mais gostam 

no desporto encontramos algumas diferenças aquando da comparação em função da idade. Os 

resultados obtidos revelaram que os aspectos que se relacionam com as categorias “Afiliação 

Específica”, “Desenvolvimento de Competências”, “Saúde” e “Emoções” são apenas referidos pelos 

mais velhos. Estes, também revelaram valores mais elevados nas categorias “Prazer/Divertimento” 

e “Afiliação Geral”. Os mais jovens, comparativamente com os mais velhos, apresentaram um 

maior número de respostas nas categorias “Competição” e “Estatuto/Ganhar”. Nestas categorias os 

valores percentuais apresentados foram de 66,7% e 62,5% respectivamente. 
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Gráfico 4 – Respostas à questão “O que mais gostas no desporto?” por idade 
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5.3 “O que menos gostas no Desporto?” 

5.3.1 Análise global da Amostra 
 

Quando questionados acerca do que menos gostavam no desporto, os sujeitos da amostra 

referiram quatro tipos de respostas que ordenamos pelas seguintes categorias: “Esforço Físico 

intenso”; “Derrota”; “Discussões/Aborrecimentos”; “Outro”. De entre os aspectos mencionados pelo 

maior número de indivíduos, os que se relacionam com a categoria “Esforço Físico Intenso” (31,3% 

da amostra) destacaram-se dos demais. As restantes categorias mencionadas foram apontadas por 

15,6% dos sujeitos, no caso da “Derrota”, por 12,5%, “Discussões/Aborrecimentos” e “Outro” 

(3,1%). 
 

Quadro 4 – Respostas à questão “O que menos gostas no Desporto?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Esforço Físico Intenso” 11 34,4% 

“Derrota” 5 15,6% 

“Discussões/Aborrecimentos” 4 12,5% 

“Outro” 1 3,1% 

 

5.3.2 Análise em função do sexo 
 

Quando tratamos as respostas desta questão, analisando as diferenças em função do sexo, 

acabamos por verificar que os sujeitos do sexo masculino referiram que não gostavam dos 

aspectos que se relacionam com as categorias “Derrota” e “Discussões/Aborrecimentos”. Estes 

aspectos são apenas focados por eles, e não foram nunca realçados pelos elementos femininos. 

Por sua vez, os elementos femininos referiram, em maior número percentual, os aspectos que se 

relacionam com a categoria “Esforço Físico Intenso”. Estes aspectos foram focados por ambos os 

sexos, mas registamos uma percentagem de respostas superior para os sujeitos do sexo feminino 

nesta questão, 60% (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Respostas à questão “O que menos gostas no desporto?” por sexo 
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5.3.3 Análise em função da idade 

 

Quando analisamos os resultados, procurando averiguar se existiam diferenças entre os dois 

grupos de idade, verificamos algumas diferenças. Como se pode observar pelo gráfico 6, tendo em 

conta a idade, verificamos que os mais velhos revelaram percentagens mais elevadas de resposta 

nas categorias “Discussões/Aborrecimentos” e “Esforço Físico Intenso”, observando-se, 

respectivamente, uma percentagem em ambas as categorias de 75% e 60% a favor destes. Quanto 

aos mais jovens, a categoria “Derrota” foi apontada maioritariamente, o que corresponde a 60% das 

respostas dadas. 
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Gráfico 6 – Respostas à questão “O que menos gostas no desporto?” por idade 

 

5.4 “Quando é que sentes que o professor fica mais contente?” 

5.4.1 Análise global da Amostra 

  

Esta questão, tal como a seguinte, refere-se à percepção, que estes sujeitos têm do clima 

gerado pelo professor/treinador. Quando analisamos as respostas pudemos constatar que estes 

indivíduos percebem um conjunto de climas em simultâneo, mais concretamente, três: Um clima 

virado para o bom comportamento e para o respeito das regras (ex: Quando me porto bem), outro 

virado para o bem-estar e a afectividade (ex: Quando estamos felizes; Quando somos amigos uns 

dos outros) e um clima virado para a tarefa (ex: Quando faço o exercício; Quando me esforço para 

fazer bem; Quando nos esforçamos para fazer uma coisa difícil). A partir desta análise averiguamos 

que tipo de clima fora percebido pelo maior número de indivíduos e verificamos que as respostas 

apontavam em maior percentagem o clima virado para a Tarefa, mais concretamente, 78,1% 

destes indivíduos focaram esta categoria. Os restantes climas foram referidos, mas por uma menor 

percentagem de indivíduos, 21,9% no caso do clima virado para o Comportamento/Regras 

(entende-se bom comportamento e respeito pelo cumprimento das regras) e 12,5% no caso do 

clima virado para o Bem-estar/Afectividade. 
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Quadro 5 – Respostas à questão “Quando é que sentes que o professor fica mais contente?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Tarefa” 25 78,1% 

“Comportamento/Regras” 7 21,9% 

“Bem-estar/Afectividade” 4 12,5% 

 

5.4.2 Análise em função do sexo 

 

Tal como nas questões precedentes, verificamos se existiam diferenças nos resultados em 

função do sexo. Dos resultados obtidos, pudemos verificar que na categoria “Bem-

estar/Afectividade”, os elementos do sexo feminino representaram 75% das respostas obtidas. Foi 

a maior diferença percentual que se registou. As diferenças encontradas nas restantes categorias 

foram pequenas, embora os elementos masculinos as tenham referido em maior percentagem. Na 

categoria “Comportamento/Regras”, 57,1% das respostas foram dadas por eles e na categoria 

“Tarefa”, 56% (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Respostas à questão “Quando é que sentes que o professor fica mais contente?” por sexo 

 

5.4.3 Análise em função da idade 

 

Após a análise dos dados de uma forma global, procedemos à averiguação das diferenças 

entre os dois grupos de idade. Assim, em qualquer categoria, verificamos uma maior percentagem 

de respostas para os sujeitos mais velhos, registando-se uma maior diferença percentual na 

categoria “Bem-estar/Afectividade” (75% contra 25%).  
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Gráfico 8 – Respostas à questão “Quando é que sentes que o professor fica mais contente?” por idade 

 

5.5 “Em que situações é que sentes que o professor fica triste?” 

5.5.1 Análise global da Amostra 

 

Tal como a questão anterior, esta questão refere-se à percepção que os sujeitos têm do 

clima gerado pelo professor/treinador. No entanto, dado que esta questão pretendia realçar o 

aspecto negativo (tristeza), tivemos que distinguir as respostas realçando esse aspecto, apesar 

destas se poderem colocar em categorias iguais às da questão anterior. Criamos para isso (só por 

distinção) a categoria “Incumprimento da Tarefa”, onde se incluíram respostas como “Quando lhe 

digo não consigo fazer o exercício que me pede” e a categoria “Não Respeito pelo Bom 

Comportamento/Regras” (ex: Quando fazemos asneiras) que, como se pode ver pelos exemplos de 

resposta, dizem respeito às categorias “Tarefa” e “Comportamento/Regras”.  

Uma outra categoria aparece nas respostas: “Ênfase nos Erros”. 

A partir da análise realizada anteriormente verificamos que, neste caso, o tipo de clima mais 

apontado pelo maior número de indivíduos foi o que diz respeito ao comportamento/regras (neste 

caso, “Não Respeito pelo Bom Comportamento/Regras”), sendo referido por 34,4% dos sujeitos da 

nossa amostra. O clima que se centra na Tarefa (neste caso, “Incumprimento da Tarefa”) foi 

percepcionado por um valor aproximado de sujeitos embora ligeiramente inferior, 31,3%. A 

categoria Ênfase nos Erros foi apenas referida por 3,1% da amostra. 

 

Quadro 6 – Respostas à questão “Em que situações é que sentes que o professor fica triste?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Não Respeito pelo Bom Comportamento/Regras” 11 34,4% 

“Incumprimento da Tarefa” 10 31,3% 

“Ênfase nos Erros” 1 3,1% 
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5.5.2 Análise em função do sexo 

 

Após analisarmos os dados de uma forma global, verificamos se existiam diferenças nos 

resultados em função do sexo. Como podemos observar no gráfico 9, a maior diferença percentual 

é registada na categoria “Ênfase nos Erros”. A resposta registada nesta categoria foi de um 

elemento masculino. Relativamente à categoria “Não Respeito pelo Bom Comportamento”, as 

respostas dadas foram maioritariamente masculinas, mais especificamente 63,6% das respostas. 
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Gráfico 9 – Respostas à questão “Em que situações é que sentes que o professor fica triste?” por sexo 

 

5.5.3 Análise em função da idade 

 

Tal como nas questões precedentes, após analisarmos os dados de uma forma global, 

verificamos as diferenças entre os dois grupos de idade e observamos que, nesta questão em 

particular, em todas as categorias, os mais jovens responderam em maior número por comparação 

com os mais velhos. Mais especificamente, 100% das respostas na categoria “Ênfase nos Erros”, 

assim como 70% na categoria “Incumprimento de Tarefa” e 63,6% na categoria “Não Respeito pelo 

Bom Comportamento/Regras”. 
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Gráfico 10 – Respostas à questão “Em que situações é que sentes que o professor fica triste?” por idade 
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5.6 “Quando é que sentes que os teus colegas ficam mais contentes?” 

5.6.1 Análise global da Amostra 

 

Esta questão e a seguinte, são similares às duas questões anteriores mas neste caso 

referem-se à percepção que os sujeitos têm do clima gerado pelos colegas. Quando analisamos as 

respostas nesta questão concreta, pudemos verificar que estes indivíduos percebem um conjunto 

de climas em simultâneo, mais concretamente, quatro: Um clima virado para a tarefa (ex: Quando 

estão em exercício; Quando fazemos exercícios), outro virado para o bem-estar e a afectividade 

(ex: Quando brincamos uns com os outros; Quando somos amigos uns dos outros), um virado para 

o rendimento (ex: Quando estão a competir e estão a ganhar) e um virado para o mau 

comportamento (ex: Quando fazemos asneiras). 

Tal como nas questões que antecederam esta, a análise permitiu verificar que tipo de clima 

foi percebido pelo maior número de indivíduos e verificou-se que as respostas apontavam em maior 

percentagem o clima virado para a tarefa, dado que 40,6% destes indivíduos focaram esta 

categoria. Os restantes climas foram referidos por uma menor percentagem de indivíduos, 28,1% 

no caso do clima virado para o bem-estar/afectividade, 6,3% dos sujeitos focaram um clima de 

rendimento e 3,1% focaram o mau comportamento. 

 

Quadro 7 – Respostas à questão “Quando é que sentes que os teus colegas ficam mais contentes?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Tarefa” 13 40,6% “Bem-estar/Afectividade” 9 28,1% “Rendimento” 2 6,3% “Mau Comportamento” 1 3,1%  5.6.2 Análise em função do sexo  Após analisarmos os dados de uma forma global, procedemos à averiguação das diferenças nos resultados em função do sexo. As diferenças mais evidentes verificaram-se ao nível de três categorias. Nas categorias “Rendimento” e “Mau Comportamento” apenas verificamos respostas masculinas, enquanto que na categoria “Bem-estar/Afectividade” só se registaram respostas femininas. A categoria “Tarefa” registou respostas de ambos os sexos, mas 66,7% dessas respostas foram de elementos do sexo masculino.   
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Gráfico 11 – Respostas à questão “Quando é que sentes que os teus colegas ficam mais contentes?” por sexo 

 

5.6.3 Análise em função da idade 

 

De igual modo, procedemos à análise das respostas em função da idade para determinar se 

existiam diferenças. Assim, verificamos diferenças percentuais consideráveis nas categorias 

“Rendimento” e “Mau Comportamento”, dado que se registaram apenas respostas dos elementos 

mais jovens. Nas restantes categorias ambos os grupos responderam de forma similar, pelo que as 

diferenças percentuais foram pequenas. Na categoria “Tarefa” os mais jovens responderam em 

maior número, com 54% das respostas dadas. Na categoria “Bem-estar/Afectividade” registamos 

um valor superior de respostas dos elementos mais velhos, mais concretamente 55,6%.  
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Gráfico 12 – Respostas à questão “Quando é que sentes que os teus colegas ficam mais contentes?” por idade 

 

5.7 “Em que situações é que sentes que os teus colegas ficam tristes?” 

5.7.1 Análise global da Amostra 

 

Tal como a questão anterior, esta questão refere-se à percepção que os sujeitos têm do 

clima gerado pelos colegas. No entanto, dado que esta questão pretendia realçar o aspecto 

negativo (tristeza), tivemos que distinguir as respostas realçando esse aspecto, apesar destas se 
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poderem colocar em categorias iguais às da questão anterior. Criamos para isso (só por distinção) 

a categoria “Obrigação em Cumprir a Tarefa” (ex: Quando o professor obriga a correr; Quando não 

apetece fazer o que o professor pede) e a categoria “Derrota” que distinguimos de “Rendimento” 

(ex: Quando estão a jogar e estão a perder). 

 A partir da análise realizada anteriormente, verificamos que a categoria apontada pelo maior 

número de indivíduos foi a de “Obrigação em Cumprir a Tarefa”, sendo referida por 34,4% dos 

sujeitos da nossa amostra. Na categoria Derrota apenas registamos um sujeito. 

 

Quadro 8 – Respostas à questão “Em que situações é que sentes que os teus colegas ficam tristes?” (amostra global) 

Categoria N %  

“Obrigação em cumprir a Tarefa” 10 31,3% 

“Derrota” 1 3,1% 

 

5.7.2 Análise em função do sexo 

 

Após analisarmos os dados de uma forma global, tal como temos vindo a fazer nas restantes 

questões, averiguamos se existiam diferenças nos resultados quando tratamos os dados em função 

do sexo e verificamos que na categoria “Obrigação em cumprir a Tarefa” a percentagem de 

respostas é mais elevada nos elementos femininos, mais concretamente 70%. A categoria 

“Derrota” apenas foi focada por um elemento masculino, daí a enorme diferença. 
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Gráfico 13 – Respostas à questão “Em que situações é que sentes que os teus colegas ficam tristes?” por sexo 

 

5.6.3 Análise em função da idade 

 

Tal como nas questões precedentes, procedemos à análise das respostas em função da 

idade para determinar se existiam diferenças. Dessa análise verificamos diferenças percentuais 

consideráveis na categoria “Derrota”, em que apenas se registaram respostas no grupo dos mais 
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jovens. A categoria Obrigação em Cumprir a Tarefa registou respostas de ambos os grupos, mas 

as dos mais velhos foram em maior número, 70%. 
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Gráfico 14 – Respostas à questão “Quando é que sentes que os teus colegas ficam mais tristes?” por idade 

 

6. Discussão dos Resultados 

 

Dado que não encontramos um leque variado de estudos realizado neste tipo de população 

(Deficientes Mentais) sobre a motivação para a prática desportiva e o clima motivacional, os 

resultados obtidos foram essencialmente comparados aos estudos realizados em populações de 

indivíduos ditos normais.  

No concernente à questão referente aos motivos que levam à prática desportiva, pelos dados 

recolhidos verificamos que os sujeitos indicaram uma multiplicidade de motivos. Este dado 

encontra-se em concordância com as conclusões de A. Fonseca (1995), segundo o qual, de acordo 

com o que acontece normalmente noutros países onde este tipo de investigação é realizado, os 

atletas portugueses indicam múltiplos motivos para a sua prática desportiva. Quando nos 

centramos mais especificamente nos estudos consultados realizados na área da Deficiência Mental 

(A. Silva, 1997; Resende, 2003), os resultados encontrados também estão em concordância, pelo 

que, tal como nas populações de indivíduos ditos normais, também os indivíduos Deficientes 

Mentais parecem apresentar múltiplos motivos para praticarem desporto. 

De entre as razões recolhidas destacaram-se quatro tipos de motivos. Verificamos que a 

manutenção da forma física, o prazer e o divertimento obtido através da prática desportiva, a 

aquisição e o mantimento de um bom estado de saúde e a afiliação geral foram as razões que mais 

foram referenciadas nas respostas obtidas. Estes dados são semelhantes aos encontrados por 

Resende (2003) neste tipo de população (Deficientes Mentais), e vão de encontro com alguns dos 

estudos realizados em indivíduos ditos normais (Lourenço, 1995; Dias, 1995; Rêgo, 1995; Neves, 
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1996; Rêgo, 1998; Fonseca, Freitas e Frade, 1998; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; Rebelo, 

1999; Fonseca e Maia, 2000).  

Quando comparamos os resultados em função do sexo, verificamos que as razões que levam 

os sujeitos masculinos e os femininos a praticar desporto são diferentes. Os motivos que dizem 

respeito à competição, ao desenvolvimento de competências, à afiliação geral e ao prazer e 

divertimento obtido na prática desportiva foram focados, maioritariamente, por elementos 

masculinos. Estes resultados vão de encontro com os resultados de Rebelo (1999) que 

evidenciaram que os rapazes apresentavam valores significativamente mais elevados em 

categorias similares. O estudo de Fonseca e Maia (2000) revela-nos dados semelhantes, mas é 

contraditório ao nosso resultado, no que diz respeito à afiliação geral, apontando uma maior 

importância por parte das raparigas. O estudo de Resende (2003), realizado com Deficientes 

Mentais, corrobora o nosso resultado na categoria “Prazer/Divertimento”, mas aponta que os 

rapazes ainda apresentavam resultados mais importantes na categoria “Perspectivas Futuras”, 

dado esse que não determinamos. 

Os motivos que dizem respeito à afiliação específica/treinador, à manutenção da forma física 

e da saúde foram os motivos mais nomeados por uma maioria feminina. Estes dados não foram 

salientados em nenhum dos estudos consultados e não vão de encontro nem com os resultados 

obtidos por Fonseca e Maia (2000) realizado em indivíduos “normais”, nem com os de Resende 

(2003), que registou diferenças significativas ao nível da descoberta e quebras de rotina que nós 

não detectamos. 

Quando analisamos os mesmos dados, mas agora tendo em atenção a diferença de idades 

verificou-se que, por comparação com os seus homólogos mais velhos, os mais jovens 

enumeraram em maior número os motivos que se relacionaram com o estatuto/ganhar, com o 

prazer e o divertimento e com a Afiliação Geral. Os mais velhos atribuíram maior importância aos 

aspectos que se relacionam com o desenvolvimento de competências, afiliação específica, forma 

física, saúde, emoções e competição. Os estudos encontrados na área da Deficiência Mental não 

revelaram qualquer dado relativo à comparação em termos de idade, o que limita a comparação 

dos resultados. Os estudos consultados (Nunes, 1995; Fonseca, Sousa e Vilas boas, 1998; 

Fonseca e Maia, 2000), realizados em indivíduos “normais”, não vão de encontro com os resultados 

por nós obtidos, dado que estas diferenças são sempre referenciadas como significativamente mais 

importantes nos mais jovens.  

Podemos porém, a título meramente especulativo, pensar que poderá existir uma relação 

entre estes resultados e a falta de consonância entre idade biológica e idade mental, de que os 

indivíduos da nossa amostra sofrem. Nestes casos, a idade mental é sempre inferior à idade 
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biológica, pelo que os elementos desta amostra poderão estar, em termos mentais, muito próximos 

dos indivíduos das idades mais jovens dos estudos consultados; daí que tenhamos encontrado 

resultados nos elementos mais velhos da nossa amostra que se assemelham aos que encontramos 

nos mais jovens, ditos normais.  

No que diz respeito ao que os indivíduos da nossa amostra mais gostam na prática do 

desporto, vários aspectos foram apontados, mas verificamos que a afiliação geral foi a categoria 

citada por um maior número de elementos. Por outras palavras, este dado poderá indicar-nos que 

os factores que mais contribuem para que estes sujeitos gostem de praticar desporto, são os que 

se relacionam com o companheirismo, as amizades formadas, a possibilidade de conhecer 

pessoas e o convívio. Estes dados são concordantes com os de Cerqueira (2003) que refere que 

estes factores podem ter origem na necessidade, que estes indivíduos parecem ter, de se 

integrarem socialmente. 

Em paralelo, quando observamos os resultados tendo em conta os sexos, observamos que 

os elementos masculinos enumeraram mais do que as suas colegas os aspectos que se 

relacionam com o estatuto/ganhar, o prazer e o divertimento e a afiliação geral. Podemos 

depreender que os rapazes, mais do que as raparigas, ao mesmo tempo que gostam de obter 

prazer e diversão no desporto, utilizam-no como um meio para, não somente se integrarem 

socialmente, mas também, se afirmarem como pessoas. Neste aspecto, os elementos femininos 

parecem ser mais intimistas, não procurando tanto a afirmação no seio do grupo e não dando tanto 

valor ao estatuto. Com efeito, parecem gostar mais da relação com o professor (afiliação 

específica/treinador), centrando-se mais em torno dele, e dar maior importância aos aspectos que 

se relacionam com o desenvolvimento de competências e com a forma física. 

Relativamente à idade, verificaram-se diferenças muito elevadas nas categorias “Afiliação 

Específica”, “Emoções”, “Saúde” e “Desenvolvimento de Competências”, que foram apenas 

referidas pelos elementos mais velhos da amostra do presente estudo. As categorias “Forma 

Física”, “Afiliação Geral”, “Prazer/Divertimento” também foram salientadas por um maior número de 

sujeitos com mais de 18 anos (grupo dos mais velhos). Por seu lado, os mais jovens referem mais 

os aspectos relativos à competição e ao estatuto/ganhar. Estes dados parecem indicar-nos que os 

mais velhos gostam de praticar desporto porque isso lhes dá a oportunidade de se relacionarem 

com todas as pessoas envolvidas no processo (amigos, companheiros, treinadores, pessoas 

novas, etc.) integrando-se socialmente; ao mesmo tempo, divertindo-se e tendo prazer, poderão 

obter bem-estar físico e saúde. Os mais jovens parecem sentir maior necessidade em adquirir 

estatuto através da vitória na competição, isto é, parecem gostar de praticar desporto mais pelo 
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aspecto “ganhar mais notoriedade”. Isto poderá ser uma forma de se integrarem socialmente pelos 

feitos conseguidos. 

Do mesmo modo que procuramos determinar o que os elementos da nossa amostra mais 

gostavam na prática, analisamos o que menos gostavam e, desta análise, verificámos que os 

aspectos que se relacionam com o esforço físico e o cansaço foram os mais referenciados.  

Da análise destas duas questões, poderá depreender-se que o desporto para estes 

indivíduos nunca se apresenta como uma fonte de “sofrimento”. Parece que o desporto deve ser 

uma fonte constante de prazer, de divertimento, de convívio, de companheirismo e que possibilita 

uma integração social. O desporto poderá ser entendido como um meio para alcançar uma boa 

forma física, um bom estado de saúde, sem que isso represente qualquer mal-estar.  

Quando comparamos os resultados, tendo em conta o sexo, verificamos que foram os 

elementos femininos que mais referiram os aspectos citados anteriormente. Os elementos 

masculinos, pelo seu turno, responderam em maior número nas categorias “Derrota” e 

“Discussões/Aborrecimentos”, o que vai de encontro com o que já havíamos afirmado na questão 

anterior. Se gostam de ganhar, podemos supor que, do lado oposto, encontramos o lado negativo, 

que actua em sentido contrário (perder não dá notoriedade…). O elementos masculinos referem, 

ainda, como negativo as discussões que podem advir directamente das disputas competitivas e a 

busca da vitória, ou da não derrota. 

 Em função da idade deparámo-nos com a mesma situação da questão anterior, sendo os 

mais jovens a referir em maior número a categoria “Estatuto/Ganhar”; também são eles a dar um 

maior número de respostas no sentido de não gostarem de perder (categoria “Derrota”). Os mais 

velhos dão mais importância às questões que se relacionam com as discussões e os 

aborrecimentos e com certos exercícios. Estes dados poderão estar relacionados com os assuntos 

tratados na questão anterior, já que se o desporto deve ser um meio de companheirismo, amizade, 

bem-estar, prazer e divertimento, estes aspectos focados só serão negativos nesse contexto. 

 

Através das questões relativas às situações em que os sujeitos da nossa amostra viam o 

professor mais contente ou mais triste, pudemos analisar o clima motivacional percebido gerado 

pelo professor/treinador.  

Em ambas as situações, as respostas dadas apontam em grande escala a categoria “Tarefa”, 

apesar de se registarem outros tipos de percepção, nomeadamente, comportamento/regras, bem-

estar/afectividade e ênfase nos erros. O clima de performance, ou virado para o ego, descrito na 

literatura (Ames e Archer, 1987, 1988; Ames, 1992a, 1992b; Biddle et al., 1995; Treasure e 
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Roberts, 1995; Kavassanu e Roberts, 1996; Treasure, 2001), não foi identificado nas respostas 

dadas por estes indivíduos. 

Na primeira questão, encontrámos uma maioria de respostas relativas à correcta realização 

do exercício e ao esforço e empenho por conseguir esse feito. Na questão seguinte, o oposto. Os 

sujeitos da nossa amostra responderam que o professor fica triste perante a falta de empenho, 

quando não é revelado qualquer esforço para conseguir realizar a tarefa proposta ou, 

simplesmente, perante a falta de vontade em realizar o exercício. Em ambas as situações referem-

se a uma situação em que se dá valor à tarefa, tanto no sentido de realizá-la como em melhorar a 

prestação anterior. 

Pelo referido, o ambiente motivacional gerado pelo professor, percebido pela maioria destes 

alunos, é um clima de mestria, ou virado para a tarefa. Estes dados estão de acordo com as 

conclusões de Alves (2003) e Sousa (2004) que, após fazerem uma revisão das pesquisas 

desenvolvidas sobre o clima motivacional (Seifriz et al., 1992; Treasure, 1993 in Duda, 1996; 

Solmon, 1996; Newton e Duda, in Newton e Duda, 1999; White, 1998), concluíram que os 

resultados parecem indicar valores mais elevados na percepção de um clima motivacional de 

mestria. 

Quando analisamos os dados tendo em conta o sexo, verificamos que o clima virado para o 

bem-estar e a afectividade é percebido maioritariamente pelos elementos femininos. Ou seja, as 

raparigas são mais sensíveis aos aspectos que se relacionam com um clima onde predominam as 

boas relações de grupo, o bem-estar criado, a afectividade sentida e a amizade. Os restantes 

climas motivacionais (virado para a tarefa, comportamento/regras e ênfase nos erros) são 

percebidos em maioria pelo género masculino. As diferenças encontradas são, no entanto, 

pequenas em termos percentuais. Estes dados não vão de encontro com os estudos consultados 

(Duda et al., 1991; White et al., 1992; Duda et al., 1995; Kavassanu e Roberts, 1996), onde as 

raparigas demonstraram maior percepção de um clima de mestria do que os rapazes e onde estes 

últimos, pelo contrário, demonstraram maior percepção de um clima de performance. Estes estudos 

foram realizados em indivíduos ditos normais, pelo que as diferenças encontradas poderão estar 

em relação directa com esse facto. Não encontramos nenhum estudo realizado na população 

Deficiente Mental que nos pudesse esclarecer sobre esse ponto ou que, pelo menos, nos 

permitisse estabelecer uma comparação. 

Relativamente à comparação em função da idade, as diferenças encontradas são pequenas 

em alguns itens, mas permitem verificar que o clima virado para o bem-estar e a afectividade é 

percebido, maioritariamente, pelos elementos de idade mais avançada, enquanto que os restantes 

climas motivacionais (virado para a tarefa, comportamento/regras e ênfase nos erros) são 



 

 54 

percebidos em maioria pelos elementos mais jovens da nossa amostra. Estes resultados não estão 

de acordo com os resultados encontrados (Papaioannou, 1997; Xiang e Lee, 2002) que referem 

que são os mais jovens que têm uma maior percepção do clima de mestria, enquanto que os mais 

velhos percepcionam os climas mais virados para o rendimento. 

De igual modo, através das questões relativas às situações em que os sujeitos da nossa 

amostra viam os seus colegas mais contentes ou mais tristes, pudemos analisar o clima 

motivacional percebido gerado pelos colegas.  

Tal como nas questões anteriores, as respostas dadas centram-se essencialmente na tarefa, 

ou no incumprimento dela, apesar de se registarem outros tipos de percepções, nomeadamente, as 

que se orientam para o comportamento/regras, o bem-estar/afectividade, o rendimento/ganhar e, o 

contrário, a derrota.  

Tal como nas questões anteriores, o clima motivacional percebido pelo maior número de 

indivíduos (neste caso o que é gerado pelos companheiros) foi um clima virado para a Tarefa ou de 

mestria. 

Comparando os dados em função do sexo, detectamos que, tal como nas questões 

precedentes, o clima virado para o bem-estar e a afectividade é percebido maioritariamente pelos 

elementos femininos. A percepção dos climas motivacionais virados para o comportamento/regras, 

rendimento/ganhar e derrota é realizada por um maioria masculina. Nesta questão os resultados 

foram de encontro com alguns estudos (Duda et al., 1991; White et al., 1992; Duda et al., 1995; 

Kavassanu e Roberts, 1996), nomeadamente, no que se refere ao rendimento. 

Quanto ao clima de mestria, os dados são contraditórios em ambas as questões, 

relativamente à primeira questão os elementos masculinos são os que atribuem maior percepção 

ao clima virado para a tarefa enquanto que na segunda são os sujeitos femininos. Os resultados 

obtidos na segunda questão vão de encontro com os resultados obtidos nos estudos consultados 

(Duda et al., 1991; White et al., 1992; Duda et al., 1995; Kavassanu e Roberts, 1996). 

Relativamente à comparação em função da idade, as diferenças permitem verificar que os 

climas virados para a tarefa e para o bem-estar e a afectividade são percebidos maioritariamente 

pelos elementos de idade mais avançada, enquanto que os restantes climas motivacionais são 

percebidos em maioria pelos elementos mais jovens da nossa amostra. Estes resultados não estão 

de acordo com os resultados obtidos por Papaioannou (1997) e Xiang & Lee (2002) que referiam 

que os mais jovens percebem mais os climas virados para a tarefa enquanto que os mais velhos 

têm maior percepção dos climas de rendimento. 
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7. Conclusões e Sugestões 

 

No final deste estudo, chegamos a um conjunto de conclusões que, apesar de representarem 

apenas um pequeno passo no enriquecimento científico destas áreas, poderão ser importantes. 

Tendo em conta os objectivos formulados para este estudo as conclusões obtidas foram as 

seguintes: 

1. No que concerne aos motivos que levam os indivíduos Deficientes Mentais a praticarem uma 

actividade desportiva verificamos que: 

I. Os motivos foram múltiplos, dos quais se destacaram os que se relacionam com a 

manutenção da forma física e da saúde, o prazer/divertimento e a afiliação geral; 

II. Os motivos mais referidos foram os que se relacionam com a forma física, enquanto que 

os motivos que se relacionam com o desenvolvimento de competências foram os menos 

referidos; 

III.  Quando comparámos os dados em função do sexo, os elementos masculinos referiram 

em maior número os motivos relacionados com a competição, o desenvolvimento de 

competências e o prazer/divertimento; a percentagem de respostas femininas foi mais 

elevada nos motivos que se relacionam com a afiliação específica e com a forma física; 

IV. Quando comparámos os resultados em função da idade, os sujeitos com idades até 18 

anos responderam em maior número nos motivos que se relacionam com o 

estatuto/ganhar, o prazer/divertimento e a afiliação geral; os sujeitos com mais de 18 

anos apontaram, em maior percentagem, os motivos que se relacionam com o 

desenvolvimento de competências, a afiliação específica, a forma física, as emoções, a 

saúde e a competição. 

2. No referente ao que os indivíduos Deficientes Mentais mais gostam na prática de uma 

actividade desportiva verificamos que: 

I. A afiliação geral foi enumerada pelo maior número de sujeitos como sendo o que mais 

gostavam quando estavam a praticar uma actividade desportiva; 

II. Os sujeitos de sexo masculino, por comparação com os femininos, foram mais 

numerosos nas respostas que se relacionaram com a competição, as emoções, o 

estatuto/ganhar, o prazer/divertimento e a afiliação geral; por seu lado, os elementos 

femininos estiveram em maior percentagem nas respostas que se relacionam com a 

afiliação específica, a saúde, o desenvolvimento de competências e a forma física; 

III. Os mais velhos responderam em maior número nos aspectos que dizem respeito à 

afiliação específica e à afiliação geral, ao desenvolvimento de competências, à saúde, às 
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emoções e ao prazer/divertimento; os mais jovens foram mais numerosos nas respostas 

dadas no sentido da competição e estatuto/ganhar. 

3. No concernente ao que os indivíduos Deficientes Mentais menos gostam na prática de uma 

actividade desportiva verificamos que: 

I. As respostas mais numerosas neste sentido se relacionaram com o esforço físico 

intenso; 

II. Quando comparámos os resultados em função do sexo, os elementos masculinos 

referiram, em maior número, que não gostavam da derrota e das 

discussões/aborrecimentos; os elementos femininos foram mais numerosos nas 

respostas que se referiram ao esforço físico intenso: 

III. Quando comparámos os resultados em função da idade, a percentagem de respostas 

dos mais velhos foi mais elevada naquelas que se relacionam com as 

discussões/aborrecimentos e esforço físico intenso; os mais jovens referiram em maior 

número as respostas que se relacionam com as derrotas. 

4. Relativamente ao clima motivacional percebido pelos indivíduos Deficientes Mentais, que é 

gerado pelo professor (situações em que está contente), verificamos que: 

I. Foram percepcionados vários tipos de clima em simultâneo, mais concretamente os que 

estavam virados para a tarefa, para o comportamento/regras e para o bem-

estar/afectividade; de entre estes climas destacou-se o clima virado para a tarefa que foi 

focado por uma quantidade considerável de sujeitos da amostra; 

II. A percepção de um clima virado para o bem-estar/afectividade foi maioritariamente feita 

pelos elementos do sexo feminino; os climas virados para a tarefa e para o 

comportamento/regras foram mais apontados pelos elementos masculinos; 

III. Os sujeitos com mais idade percepcionaram em maior número todos os tipos de clima 

percebidos. 

5. Quanto ao clima motivacional percebido pelos indivíduos Deficientes Mentais, que é gerado 

pelo professor (situações em que está triste), verificamos que: 

I. Se destacaram dois tipos de clima: virado para a tarefa (incumprimento de tarefa) e 

virado para o comportamento/regras (não respeito pelo bom comportamento/regras); 

II. Distinguindo-se dos elementos femininos, os elementos masculinos responderam em 

maior número nos aspectos que dizem respeito ao comportamento/regras e ênfase nos 

erros; 

III. Os sujeitos mais jovens responderam em maior número em todas as categorias. 
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6. No que se refere ao clima motivacional percebido pelos indivíduos Deficientes Mentais, que é 

gerado pelos seus colegas (situações em que estão contentes), verificamos que: 

I. O clima que se destacou dos demais, por ter sido referido pelo maior número de sujeitos, 

foi o clima virado para a tarefa; 

II. Quando comparamos os resultados em função do sexo, os elementos masculinos 

responderam em maior número nas categorias que se relacionam com a tarefa, 

rendimento e comportamento (mau comportamento); os sujeitos femininos nas respostas 

relacionadas com o bem-estar/afectividade foram em maior número; 

III. Os elementos mais jovens referiram-se em maior número aos aspectos que se 

relacionam com o rendimento, comportamento e tarefa; os mais velhos aos que se 

relacionam com o bem-estar/afectividade. 

7. No concernente ao clima motivacional percebido pelos indivíduos Deficientes Mentais, que é 

gerado pelos seus colegas (situações em que estão tristes), verificamos que: 

I. Tal como nas questões anteriores, o clima virado para a tarefa (obrigação em cumprir a 

tarefa) foi aquele que foi apontado pelo maior número de sujeitos; 

II. A percentagem de respostas femininas foi maior do que as masculinas nos aspectos que 

se relacionam com a tarefa; eles salientaram em maior número os aspectos relacionados 

com o rendimento (derrota); 

III. Em função da idade os mais jovens foram mais numerosos nas respostas referentes à 

derrota; os mais velhos, por sua vez, apontaram em maior número os aspectos que se 

relacionam com o bem-estar/afectividade. 

 

Uma das primeiras constatações que se pôde realizar, ao longo deste estudo, foi a escassez 

dos mesmos nas áreas da motivação e clima motivacional em populações deficientes mentais. Por 

esse motivo, em variadas situações, não conseguimos estabelecer um elo de comparação. Por tais 

razões, pensamos que impera a necessidade de se continuarem a realizar este tipo de 

investigação. Sugere-se ainda que, para a obtenção de resultados mais consistentes, se alarguem 

as amostras, que o instrumento utilizado seja fechado e adaptado à população deficiente mental e 

que se utilize um programa estatístico que facilite e proporcione mais facilmente informações, dado 

que pensamos que neste estudo podem ter ficado aspectos importantes por analisar, 

nomeadamente, ao nível da significância das diferenças encontradas. 
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Dig.ª Direcção da APPACDM de Braga, 

 

no âmbito  do estudo de investigação de monografia sobre a temática “Motivação para a prática 

Desportiva e Clima Motivacional em Deficientes Mentais Ligeiros”, do curso de Licenciatura em 

Desporto e Educação Física da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 

Universidade do Porto (FCDEF - UP), com orientação da Professora Doutora Cláudia Dias, venho 

solicitar, a Vossas Excelências, a autorização do estudo empírico  com os jovens alunos e utentes 

do Complexo Educacional e Reabilitacional de Vila Nova de Famalicão . 

Esta investigação implica a aplicação de um questionário, sob a forma de uma entrevista semi-

estruturada e de curta duração, cujos dados serão trabalhados estatisticamente e de modo 

confidencial. 

Certo da Vossa melhor colaboração, aproveito para felicitar o trabalho digno que prestam com esta 

população. 

 

Porto 9 de Maio de 2005             

Paulo Jorge Monteiro De Carvalho 

 
 

 


