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Resumo 

O objetivo principal deste estudo foi verificar quais os motivos que levam os 

idosos a praticar exercício físico, neste caso específico a modalidade de 

Boccia, e dessa forma conferir quais as estratégias que devem ser adotadas. 

Paralelamente pretendemos verificar a relação que esses motivos estabelecem 

com o género, a faixa etária, o tempo de prática, número de treinos semanais e 

experiências anteriores de prática desportiva. A amostra foi constituída por um 

total de 100 praticantes de Boccia sénior, sendo 38% do género masculino e 

62% do género feminino, com uma média de idades de 73,52 (± 6.93) anos e o 

instrumento utilizado foi o Questionário de Motivação para o Exercício (QME).  

Os principais resultados referem que os idosos praticantes da modalidade de 

Boccia valorizam mais o fator “competição” e o fator “afiliação”, por outro lado, 

os fatores com valores médios mais baixos foram os fatores “peso” e “saúde”. 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos motivos 

apresentados de acordo com o género, faixa etária, tempo de prática de Boccia 

e experiências anteriores de prática. Por outro lado, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas nos motivos apresentados para a prática de 

Boccia, em função do número de treinos semanais, sendo que os indivíduos 

que treinam apenas uma vez por semana, valorizam mais o fator “aparência” 

do que aqueles que treinam duas a três vezes por semana. 

Os resultados apresentados permitem concluir que os idosos praticantes da 

modalidade de Boccia, valorizam o fator competição e afiliação, dessa forma 

sugere-se a necessidade de analisar e repensar as atividades oferecidas a esta 

faixa etária especifica onde a competição esteja presente.  

Palavras-chave: envelhecimento, motivação, atividade física, boccia. 



Abstract 

The main objective of this study was to investigate the reasons that lead the 

elderly to physical exercise practice, in this particular case Boccia, and thereby 

check what strategies should be adopted. Simultaneously we intend to verify 

the relationship that these reasons set with the gender, the age range, the time 

of practice, number of weekly trainings and previous experiences regarding the 

practice of sports. The sample consisted of a total of 100 senior practitioners of 

Boccia, being 38% males and 62% females, with an mean age of 73,52 (± 6.93) 

years and the instrument used was a Motivation Questionnaire for Exercise 

(MQE).  

The main results indicate that the Boccia elderly practitioners give more 

importance to the factor "competition" and "affiliation", and less significance to 

the factors “weight” and “health”. There were no significant differences in the 

reasons presented according to the gender, age range, time of Boccia practice 

and previous experiences of practice. Furthermore there were statistically 

significant differences in the reasons given for the practice of Boccia according 

to the number of weekly trainings, where the individuals who practice only once 

a week give more importance to the factor “appearence” than the ones who 

practice two to three times a week. 

We can conclude that competition and affiliation are the main reasons for these 

elderly who practice the modality of Boccia and, therefore, suggest the 

necessity to analyse and rethink the activities provided to this specific age 

range that should involve competition.  

Key-words: aging, motivation, physical activity, boccia. 
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1.Introdução 

O prolongamento da vida é a ambição de qualquer sociedade, contudo 

só pode ser considerado como uma verdadeira conquista quando se verifica 

uma melhoria na qualidade dos anos adicionais de vida (Veras, 2008).  

Devido aos avanços na saúde pública, como o controle das doenças 

infetocontagiosas e a consequente melhoria da qualidade de vida, o número de 

pessoas que atingem a terceira idade tem vindo a aumentar (Matsudo e 

Matsudo, 1992). O envelhecimento é entendido como um processo fisiológico 

inerente aos seres vivos, resultante da interação de vários fatores endógenos e 

exógenos que se repercutem na funcionalidade e saúde do sujeito (Oliveira et 

al. 2010).  

Atendendo a que o envelhecimento é caracterizado por várias alterações e 

modificações nos diferentes sistemas do organismo, que em parte são efeitos 

resultantes da falta de atividade física (Matsudo e Matsudo, 1992), a atividade 

física pode e deve assumir um papel importante para o envelhecimento bem-

sucedido e com qualidade, sendo largamente conhecidos os seus benefícios, 

quando praticado de forma regular e adequada (ASCM, 1998).  

Neste sentido, variadíssimas atividades têm vindo a ser oferecidas à 

população idosa. Entre estas, o Boccia tem vindo a apresentar um aumento 

considerável do número de praticantes de ano para ano na população idosa. 

Todavia, são ainda escassos os estudos que se debruçam sobre esta 

modalidade na população idosa, surgindo a necessidade de se analisar de 

forma minuciosa a modalidade para dessa forma tentar perceber os motivos 

que levam a esta tão grande aceitação. O Boccia é uma atividade cada vez 

mais oferecida aos idosos, contudo existe uma escassez de estudos 

elaborados nesta área, o que origina um grande desconhecimento dos motivos 

que levam à sua prática. 

Este estudo teve como objetivo averiguar os motivos que levam os 

idosos a praticar exercício físico e em particular a modalidade de Boccia. Assim 

sendo, o presente trabalho assume grande importância, uma vez que surge 

com o objetivo de tentar dar respostas, de forma a se perceber quais os 

motivos mais valorizados para uma exercitação regular, nesta faixa etária.  



Relativamente ao estudo da motivação da população idosa para a 

prática do boccia, apenas foi encontrado um estudo, justificando-se assim, em 

grande parte, a pertinência da realização deste estudo no sentido de dar 

resposta a esta lacuna existente na literatura.

Assim, no decorrer do estudo iremos tentar apresentar respostas para 

todas as questões e dúvidas acima mencionadas, dessa forma a estrutura do 

trabalho foi organizado do seguinte modo: Apresentação sucinta da 

problemática do estudo e da sua pertinência (capitulo I), revisão da literatura 

que se encontra dividida em seis partes (capitulo II), objetivos e hipóteses de 

estudo (capitulo III), seguido da metodologia, onde se carateriza a amostra, os 

instrumentos e os procedimentos estatísticos (capitulo IV) e resultados (capitulo 

V). Posteriormente será feita a discussão dos resultados, onde se analisa e 

discute os resultados obtidos face à literatura nacional e internacional (capitulo 

VI), seguindo-se a conclusão (capitulo VII). Terminando com a Bibliografia 

(capitulo VIII) e os anexos (capitulo IX). 



2.Revisão da Literatura 

2.1. O Envelhecimento: Situação Demográfica 

O envelhecimento populacional é atualmente um fenómeno emergente a 

nível mundial, verificando-se um crescimento relativo mais elevado da 

população idosa, em relação aos restantes grupos etários (INE, 2002).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (O.M.S) (1999), este 

aumento da população idosa, deve-se aos avanços na saúde pública no séc. 

XX, tais como as melhorias das condições de higiene, o decréscimo da 

mortalidade infantil, a quase total erradicação de doenças contagiosas, a 

qualidade das políticas de saúde pública e o aparecimento de alguns 

medicamentos considerados milagrosos.  

Fernandes et al. (2009), afirmam que o envelhecimento das populações 

é um dos fenómenos que mais se evidencia nas sociedades atuais, pelo que 

resulta de um conjunto de avanços nas ciências biomédicas, tecnológicas e 

comportamentais, que se têm vindo a preocupar cada vez mais com o aumento 

do bem-estar e qualidade de vida do ser humano. 

Um aumento constante da expectativa de vida em todo mundo e em 

particular nos países desenvolvidos, tal como os integrantes da União Europeia 

durante o ultimo século, levou a um aumento da longevidade. Esta tendência 

demográfica está em contraponto, a partir da década de 70, com uma 

diminuição da taxa de natalidade. Estes dois fatores, em conjunto, têm 

provocado um exponencial aumento da população idosa relativamente à 

população mais jovem (Eurostat 2012). 

De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) (2002), a nível mundial entre 1960 e 2000 a proporção de 

jovens entre os 0 e os 14 anos diminuiu dos 37% para os 30%, ou seja, uma 

diminuição de 7%, e segundos as projeções, em 2050 a percentagem de 



jovens nesta idade irá corresponder a 21% da população total. Em direção 

oposta, a proporção da população mundial com 65 anos ou mais, regista uma 

tendência crescente, aumentando dos 5,3% para os 6.9% entre 1960 e 2000, e 

prevê-se que aumente para 15,6 em 2050, destacando que o ritmo de 

crescimento da população idosa é quatro vezes superior ao da população 

jovem (Eurostat 2012).  

A estrutura da população da União Europeia está, assim, em mudança, 

tornando-se progressivamente mais velha. Em 1 de Janeiro de 2010 a 

população idosa com idade superior a 65 anos era ligeiramente superior a 87 

milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 17,4% da população total 

da União Europeia a 27 elementos. Estes valores referidos anteriormente 

podem ser comparados com os valores em 1 de Janeiro de 1985, em que a 

população idosa com idade superior a 65 anos era de 59.3 milhões de 

pessoas, o que correspondia a cerca de 12.8% da população total da União 

Europeia a 27 elementos (INE 2002). 

Em Portugal entre 1960 e 2001 o envelhecimento da população indicou 

um decréscimo de cerca de 36% na população jovem e um aumento de 140% 

da população idosa. A população idosa passou dos 8% da população total em 

1960, para 16,4% em 12 de Março de 2001 (INE 2002).

Assim, porque a pirâmide demográfica mundial tem sofrido profundas 

mudanças, destacando-se um ritmo de crescimento da população idosa quatro 

vezes superior ao da população jovem, cada vez mais investigadores de 

diferentes ramos científicos procuram não apenas compreender a etiologia de 

todo o processo, mas igualmente de saber como atenuar a degeneração 

progressiva associada ao envelhecimento. 



2.2. Conceito de Envelhecimento e Idoso 

Spirduso et al (2005), definem envelhecimento como um processo ou 

grupo de processos, que ocorrem nos organismos vivos ao longo do tempo, 

gerando uma perda de adaptabilidade e danos funcionais e eventualmente a 

morte, no qual é uma extensão lógica dos processos fisiológicos de 

crescimento e desenvolvimento. 

No nível mais simplista, o envelhecimento traduz o tempo cronológico ou 

o número de unidades de tempo normalizadas que decorrem entre o 

nascimento e a data da observação. Todavia, qualquer limite cronológico para 

definir o idoso é sempre arbitrário e dificilmente traduz a dimensão biológica, 

física e psicológica das mudanças que lhe ocorrem (Spirduso et al, 2005). No 

entanto, parece necessário determinar a idade a partir da qual se considera 

que um indivíduo é idoso. Segundo Shephard (1997), é reconhecida, 

socialmente, a idade de 65 anos para um indivíduo se tornar idoso. 

Segundo a OMS (2002), as condições de desenvolvimento humano, 

bem como, a qualidade de vida proporcionada pelo país aos seus cidadãos, 

podem refletir-se no início da velhice, afirmando que nos países mais 

desenvolvidos esta acorre por volta dos 65 anos, e nos países menos 

desenvolvidos poderá ocorrer mais cedo, ou seja, por volta dos 60 anos. 

Beers (2004), pretendeu desmistificar a ideia de que existe uma idade 

específica que determina o início da velhice, dessa forma refere que o 

envelhecimento começa no momento em que se nasce, e que 

progressivamente o indivíduo vai sofrendo uma deterioração funcional que 

finalmente conduz à morte. E é este processo que Beers (2004) refere ser 

frequentemente associado ao envelhecimento. Diferentes autores têm tentado 

definir em que idade se passa a considerar pessoa idosa, contudo nem sempre 

se tem verificado concordância.  



Spirduso et al, (2005), consideram idoso aquela pessoa com idade igual 

ou superior a 65 anos, sendo que, a reforma funciona como referência para o 

reconhecimento social de velhice. 

 Shephard (1997) distribui os indivíduos nas seguintes categorias: “Midle 

age” (40 aos 65 anos), que diz respeito à segunda parte da vida laboral e onde 

os principais sistemas biológicos começam a demonstrar uma diminuição de 

função, de cerca de 10% a 30% em relação a valores máximos observados 

aquando de jovem adulto; “Old age” (65 aos 75 anos), refere-se ao período 

imediato à entrada na reforma e é caracterizada por alguma perda de função, 

mas sem muita perda da homeostasia; “Very old age” (75 aos 85 anos), 

caracterizado por um decréscimo substancial de função aquando da realização 

de muitas atividades diárias; “Oldest old age” (a partir dos 85 anos de idade), 

caracterizada, geralmente, pela necessidade de cuidados institucionais e/ou de 

enfermagem. 

No entanto, apesar da importância relativa de se efetuar uma 

classificação e divisão cronológica, é necessário reforçar que o processo de 

envelhecimento é um processo biológico individual que se relaciona com 

fatores socioeconómicos e influências constitucionais (Shephard 1997). 

 Assim, é importante distinguir envelhecimento primário, que segundo 

Ermida (1999) se refere ao processo de diminuição orgânica e funcional, não 

decorrente de acidente ou de doença e que ocorre inevitavelmente com o 

passar do tempo. E envelhecimento secundário, que se refere à aceleração 

deste processo como resultado da influência da doença e dos fatores 

ambientais. Assim, o envelhecimento primário não é uma doença, embora 

possa ser agravado ou acelerado pela doença e estilos de vida. Para Ermida 

(1999), o envelhecimento divide-se em envelhecimento normal, que é 

razoavelmente uniforme em cada espécie, no que respeita ao seu início e 

evolução, contudo apresentando variações individuais, consequências de 

fatores genéticos e ambientais, e o envelhecimento biológico, expresso pelas 



alterações estruturais e funcionais que ocorrem no organismo e que nem 

sempre é concordante com o envelhecimento cronológico. 

  

Neste sentido, Oliveira et al. (2010) definem envelhecimento como um 

processo fisiológico próprio dos seres vivos, que durante muito tempo foi 

considerado como um processo evolutivo inalterável, mas que atualmente crê- 

se que resulta da interação de vários fatores endógenos e exógenos que 

caracterizam a resposta biológica adaptativa e determinam o papel do 

envelhecimento. Desta forma a variabilidade dos fatores endógenos e 

exógenos, interagindo com a componente genética de exclusiva de cada 

indivíduo, pode resultar em diferentes processos de envelhecimento. Contudo a 

autora acima referida, refere que além da componente estritamente biológica 

deve-se considerar o processo do envelhecimento como um equilíbrio dinâmico 

entre fatores físicos, psíquicos e sociais.  

 Assim sendo o envelhecimento não tem uma causa única, mas é antes 

resultado de um processo multifactorial. Medvedov (1990, cit. Ermida 1999), 

procurando explicar o envelhecimento numerou cerca de 300 teorias, e 

agrupou-as em sete categorias, de acordo com as suas afinidades teóricas: 

teorias do desgaste; teorias do dano; teorias da programação genética; teorias 

evolucionistas; teorias das alterações específicas; teorias físico-matemáticas e 

por fim teorias unificadas. 

 Assim, face ao atrás exposto podemos concluir que os idosos são indivíduos 

mais vulneráveis a incapacidades, patologias e efemeridades, não só devido às 

alterações decorrentes do envelhecimento, mas também pelo tipo de 

comportamentos assumidos durante uma vida inteira, dos quais se destacam a 

alimentação inadequada e a inatividade física (Roberts e Robergs, 2002). 



2.3. Atividade física/exercício físico e a população Idosa 

Segundo Matsudo et al. (2001) a relação entre a atividade física, saúde, 

qualidade de vida e envelhecimento é cada vez mais discutida e analisada 

cientificamente, existindo atualmente um consenso entre os profissionais da 

área da saúde, que a atividade física é um fator determinante para um 

envelhecimento bem-sucedido e com qualidade. 

 A atividade física é definida por Caspersen et al. (1985) como qualquer 

tipo de movimento produzido pelos músculos esqueléticos, englobando a 

totalidade da atividade diária, que origine, promova e contribua para o aumento 

do dispêndio energético e do consumo calórico diário. Neste sentido e segundo 

os autores acima mencionados, a atividade física engloba atividades realizadas 

no trabalho, atividades de recreação e lazer, como caminhar, nadar, pedalar, 

como os próprios movimentos realizados nas lides domésticas.    

 Exercício físico pode ser definido como movimentos corporais 

planeados, estruturados e repetitivos e que tem como fim ou objetivo 

intermédio a melhoria ou manutenção da aptidão física (Caspersen et al. 1985). 

 Para Matsudo e Matsudo (1992) a exercitação regular na terceira idade 

proporciona diversos efeitos positivos a nível antropométrico, neuromuscular, 

metabólico e psicológico, que além de servir na prevenção e tratamento das 

doenças mais comuns nesta faixa etária específica (hipertensão arterial, 

osteoporose, etc.) ainda melhora significativamente a qualidade de vida do 

indivíduo e promove a sua independência. 

 Matsudo et al. (2000) sintetizam os seguintes benefícios da exercitação 

regular:  

 Controlo ou diminuição da gordura corporal; 

 Manutenção ou incremento de força, massa muscular e densidade 

mineral óssea; 



 Melhoria da flexibilidade; 

 Diminuição do risco de doenças cardiovasculares; 

 Melhoria nos níveis de HDL e diminuição dos níveis de LDL;  

 Diminuição da frequência cardíaca em repouso e da pressão arterial; 

 Melhoria do autoconceito, autoestima e imagem corporal; 

 Prevenção ou atraso do declínio das funções cognitivas; 

 Diminuição do risco de estados de depressão e estados de ansiedade; 

 Redução do risco de quedas. 

De acordo com a OMS (2002) o exercício físico para além de induzir 

benefícios físicos e fisiológicos importantes, promove vários benefícios 

psicossociais na terceira idade, tais como, o enaltecimento dos valores, 

ajudando-os a ter um papel mais ativo na sociedade, o aumento da integração 

social e cultural, a formação de novas amizades, e o alargamento das relações 

sociais. Esta organização refere ainda que um estilo de vida ativo ajuda a criar 

as condições fundamentais para a manutenção de um papel ativo na sociedade 

e dessa forma manter contacto com varias gerações, e possivelmente ajudar 

na diminuição de estereótipos imperantes na sociedade acerca desta classe 

etária.  

Shephard (1997) realça que os idosos enfrentam muitas situações de 

vida stressantes: reforma, diminuição das capacidades físicas, doenças 

crónicas, a morte de amigos e companheiros, problemas financeiros, e 

mudanças indesejáveis na aparência física. Segundo Faria e Marinho (2004), 

um dos aspetos mais importantes para os idosos é a necessidade de se 

adaptarem às diversas transformações a nível psicossocial, como a redução e 

mesmo perda de papéis. Desta forma a atividade física pode e deve assumir 

uma função importante nesta adaptação. 

Cid et al. (2007) afirmam que, hoje em dia existem inúmeros dados 

científicos que demonstram que o exercício físico regular promove benefícios 

incontestáveis para a saúde física e psicológica. De acordo com estudos 

realizados pelos autores, as principais razões que levam os indivíduos a 



praticar uma atividade física, tem por base fatores associados à saúde, ou seja 

fatores psicológicos, sociais, emocionais. Por outro lado, Cid et al. (2007) 

concluíram que o exercício pode desencadear uma sensação de vigor que 

conduz ao bem-estar psicológico. Tal facto, segundo os autores, reflete um 

aumento dos estados positivos de humor e numa diminuição dos estados 

depressivos, de ansiedade e de stress. 

 De igual modo, Fernandes et al. (2009) concluiu através do seu 

estudo, que o exercício é um importante meio de promoção de saúde e de 

qualidade de vida, que promove benefícios tanto a nível físico, psíquico como 

social, possibilitando ao idoso redescobrir novas e melhores formas de viver 

uma vida mais autónoma e independente.  

 Perante todas estas evidências, acima mencionadas, podemos referir 

que a exercitação regular é um instrumento bastante útil e valioso na vida do 

idoso, uma vez que pode contribuir de forma segura e eficaz na prevenção e 

mesmo no controle de estados ou doenças associadas ao processo inevitável 

de envelhecer.  

 Todavia, para que estes benefícios sejam alcançados, deve existir uma 

prática sistemática de exercício físico, o que, por seu lado, está associado com 

a motivação para a prática. O modo de exercício deve ser agradável para a 

população alvo, levando os participantes a exercitarem-se regularmente

(Carvalho e Mota, 2012). São variadíssimas as atividades que podemos 

apresentar a este escalão etário, desde as danças e jogos tradicionais, até 

exercícios mais localizados de reforço muscular, passando pelas atividades 

aquáticas, o caminhar, exercícios de flexibilidade, equilíbrio, coordenação 

(velocidade de reação e movimento), exercícios de relaxamento e respiratórios, 

sendo que a forma ideal de trabalho é a combinação das diferentes atividades. 

No trabalho com idosos, os conteúdos devem ser motivantes e atrativos mas 

têm de ser simples, de fácil compressão e realização (Carvalho e Mota, 2012). 



2.4. Motivação para a prática de atividade física na Idade Sénior 

Roberts (2001) refere que a compreensão e o desenvolvimento da 

motivação constituem uma das preocupações centrais da conduta humana, 

sendo um tema mal compreendido.  

Analisando as diferentes teorias sobre motivação que foram surgindo ao 

longo dos anos, pode-se constatar que houve uma evolução clara, desde uma 

perspetiva mecanicista (anos 40 e 50) que reconheciam os sujeitos como seres 

passivos e guiados por necessidades/impulsos, até uma perspectiva 

sociocognitiva (Roberts, 1992).

Pintrich e Schunk. (1996) referem que o termo motivação deriva do 

verbo Latim “movere”, que significa “mover”. A motivação envolve metas que 

fornecem impulsos para a direção e para a ação, esta motivação requer 

atividade física ou mental. Atividade física implica persistência, esforço e outras 

ações visíveis, por outro lado, atividade mental incluiu ações cognitivas, como 

planeamento, ensaios, monitorização, tomada de decisões, resolução de 

problemas e avaliação dos progressos. 

Segundo Roberts (1992), comummente a motivação é descrita na 

literatura como se referindo a fatores de personalidade, variáveis sociais, e/ou 

variáveis cognitivas que atuam quando o individuo empreende uma tarefa na 

qual é avaliado, entra em competição, ou na tentativa de alcançar um padrão 

de excelência. 

Quando nos referimos à motivação, estamos também a falar na força 

geradora dessa motivação, ou seja, o motivo. O motivo é um fator dinâmico 

que influencia o comportamento de um individuo na direção de um objetivo, 

meta ou fim, consciente ou inconscientemente apreendidos, e que pode definir 

dois grupos de motivação, as intrínsecas, relacionadas com o instinto, hábitos e 

atitudes mentais, e as extrínsecas, relacionadas com a influência do meio 

(Brito, 1994). 



Roberts (2001) refere que os comportamentos evidenciados pelos 

indivíduos estão relacionados com a predisposição para se envolver, para a 

tarefa ou para o ego. As abordagens sociocognitivas contemporâneas 

assumem que há duas perspectivas principais que operam nos contextos dos 

objetivos de realização (Roberts, 1992). A primeira prende-se com o conceito 

que a perceção do sucesso é normativa, logo referenciada aos outros, ou seja, 

o indivíduo sente-se mais ou menos competente ao realizar performances que 

superam as dos outros com quem está em comparação. Assim, o sucesso e o 

fracasso dependem de uma comparação subjetiva entre as próprias 

habilidades e as de outros considerados relevantes. Este enquadramento 

motivacional denomina-se orientação para o ego. A segunda perspectiva 

enquadra contextos nos quais os objetivos de realização estão referenciados à 

demonstração de competência na execução ou aquisição de tarefas. A 

perceção de competência é autorreferenciada, estando o sucesso e o fracasso 

dependentes de avaliações subjetivas de cada um, ficando os comportamentos 

de realização condicionados pela importância da aquisição ou melhoramento 

de habilidades. Este enquadramento motivacional denomina-se orientação para 

a tarefa.  

Petri (1996) diz que a motivação é o conceito usado quando se descreve 

as forças que atuam sobre ou dentro de um organismo para iniciar e dirigir um 

comportamento, e que esse mesmo conceito é utilizado para explicar 

diferenças na intensidade dos comportamentos. Para a autora, 

comportamentos mais intensos são considerados como resultado de níveis 

mais altos de motivação. Adicionalmente, o conceito de motivação é 

comummente utilizado para indicar a direção do comportamento.  

Em suma, a motivação, é um mecanismo que está relacionado com o 

comportamento humano e é influenciada por um conjunto de mecanismos 

internos e estímulos externos, que vão atuando sobre o comportamento, 

orientando-o no sentido de se aproximar ou de se afastar de uma dada 

situação (Pereira, 2008). 



Em desporto, é usual designar motivação ao conjunto de fatores internos 

e externos (intrínsecos e extrínsecos) que influenciam o esforço e a 

persistência dos comportamentos, em direção a um fim ou a um objetivo. 

Poder-se-á, então, dizer que a motivação intrínseca é determinada pelo 

interesse do indivíduo na tarefa, enquanto que a motivação extrínseca é 

fortemente determinada pelo reforço associado, normalmente, aos resultados 

(Brito, 1994).  

Já em 1976, Brito referiu que existem várias forças ou conjuntos 

dinâmicos de forças que podem levar o indivíduo à prática desportiva, sendo 

elas: necessidades de movimento, prazer proporcionado pelo exercício, 

convívio com a natureza, conhecimento de si e afirmação pessoal, desejo de 

filiação, de participação no grupo, outras formas, tais como equilíbrio e 

compensação, canalização da agressividade natural, gosto pelo risco e 

aventura, e por último, a compensação monetária ou profissão (Brito, 1976). 

Particularizando à população idosa, é fundamental identificar quais os 

principais motivos que levam o idoso a exercitar-se. A motivação é fundamental 

para a continuidade e sistematização da prática desportiva, ou seja, é 

importante conhecer os motivos para a prática, para que se possa planear e 

estruturar as atividades de acordo com as motivações dos idosos 

determinantes para o desenvolver das atividades com satisfação total. Assim, 

tendo por base a importância do estudo das motivações para a prática de 

exercício físico por parte da população idosa, vários estudos foram 

desenvolvidos e os quais expomos de forma breve. 

Teixeira (1998) desenvolveu um estudo com indivíduos com mais de 60 

anos, onde pretendeu investigar quais os motivos para a prática desportiva, e 

concluiu que os motivos mais valorizados foram: melhorar a saúde; aumentar o 

bem-estar geral; fazer exercício; ter boa condição física e ser ativo. Os motivos 

menos valorizados foram: ser reconhecido; ter a sensação de ser importante; 

ter emoções fortes; ultrapassar desafios; acentuar formas e fazer alguma coisa 

em que se é bom.  



De igual modo, Cid et al. (2007) levaram a cabo uma pesquisa com uma 

amostra de 70 indivíduos, com idades compreendidas entre os 17 e os 71 anos 

e cujo objetivo era verificar o perfil dos participantes num programa de 

exercício, e constataram que os motivos mais valorizados pelos indivíduos 

foram, “manter-se saudável”, “revitalização”, e “agilidade”, por outro lado os 

motivos menos valorizados foram “desafio”, “aparência”, “competição”, “saúde” 

e “reconhecimento social”. 

Também, Toniolo (2001) elaborou um estudo no contexto da motivação 

para a prática regular de exercício físico e/ou atividade desportiva envolvendo 

idosos, do estado de Pernambuco (Brasil), e concluiu que dentro dos motivos 

para manter as pessoas na prática regular de exercício mais valorizados foram 

os itens: “bom para a saúde”, “bom para o meu bem-estar geral”, “prevenir a 

osteoporose”, “faz bem para a circulação”, e “sinto-me bem”. Em relação aos 

menos valorizados, “pretexto para sair de casa”, “porque estou a pagar”, 

“obrigado a ter atividade”, “para ocupar o tempo”, foram os mais evidenciados. 

O autor acima referido constatou que o fator “bem-estar geral” foi o mais 

valorizado, seguido por “promoção da saúde”, “efeito terapêutico” e, por fim, o 

“bem-estar social”.  

De igual modo, Lins e Corbucci (2007) levaram a cabo um estudo onde 

pretenderam identificar quais as principais motivações que levam os idosos a 

participarem num programa regular de exercício físico. Verificaram que, os 

motivos mais referidos foram, em primeiro lugar “prazer”, seguido de “saúde”, 

terceiro “exercitar-se” e em quarto “convivência”. Por outro lado, afirmam que, 

os motivos menos referenciados são ”depressão”, “presença dos professores” 

e “aprendizagem; novos conhecimentos”. 

 Analisando as pesquisas acima mencionadas, torna-se evidente, que os 

motivos mais valorizados por esta população específica relacionam-se com 

aspetos inerentes ao bem-estar/saúde e ao bem estar-social. Desta forma 

pode-se concluir que os motivos mais referenciados nestes estudos estão 

associados a fatores de promoção de saúde física, como prevenção da 



osteoporose, manutenção da agilidade e mobilidade, e fatores de bem-estar 

social, associados à necessidade de convívio e interação com o outro. 

Todavia e apesar do relativo consenso, existe uma escassez de estudos que 

analisem os motivos da prática de uma atividade com características próprias 

como o Boccia, sendo esta uma atividade com uma adesão crescente por parte 

dos idosos portugueses. Serra (2006) salienta a enorme aceitação desta 

modalidade neste escalão etário. 

De facto, embora a temática da motivação seja largamente estudada, 

especificamente na modalidade do Boccia encontram-se apenas alguns 

estudos relacionados com atletas com deficiência, sendo estes ainda mais 

escassos relativamente à população sénior. 

Araújo (1997) desenvolveu um estudo que teve como objetivo perceber 

quais os motivos que levam o indivíduo com paralisia cerebral a praticar a 

modalidade de boccia, e concluiu que a afiliação, prazer/divertimento e 

realização/reconhecimento eram os principais motivos apontados para a prática 

desta modalidade. Motivos como saúde/bem-estar físico e/ou psicológico, não 

foram referidos pelos indivíduos com paralisia cerebral. 

Particularizando à população sénior, de acordo com o nosso 

conhecimento, apenas encontramos um estudo acerca dos motivos desta 

população para a prática do Boccia. Rodrigues (2006) elaborou um estudo cujo 

objetivo foi analisar quais os motivos que levavam os idosos a praticar boccia, 

aplicando um questionário desenvolvido por Manz (1999) a 60 idosos com 

idade igual ou superior a 60 anos e com pelo menos seis meses de prática da 

modalidade. Neste estudo concluiu que o fator mais valorizado foi o fator “bem-

estar geral”, seguido do fator “bem-estar social”, “promoção da saúde” e, 

finalmente “efeito terapêutico”.  

Assim, atendendo à lacuna existente na literatura, parece-nos de 

fundamental importância analisar os motivos desta prática, bem como, 



conhecer as particularidades desta atividade na população geral e em 

particular na população sénior.  

2.5. Boccia 

A palavra Boccia tem origem numa palavra derivada do latim “Bottia”, 

que significa bola. Marta (1998) refere que existem várias versões relacionadas 

com a origem desta antiga modalidade, sendo que a versão mais relatada, 

aponta a sua origem na antiga civilização grega, a qual foi posteriormente 

adotada pelos romanos, que usavam para jogar, um círculo para onde 

lançavam as bolas. Segundo o mesmo autor, no séc. XX, esta modalidade 

surgiu primeiramente nos países nórdicos, e tem uma expressão muito 

acentuada, como um desporto para todos, especialmente na Dinamarca, onde 

a sua prática, quer por idosos quer pela população deficiente é muito frequente.  

O Boccia é uma modalidade indoor, exigindo elevados níveis de 

precisão, podendo ser praticado tanto de forma individual, como em pares ou 

em equipas (três elementos) (Cerebral Palsy International Sports and 

Recreation Association (CPISRA) - Sports Rules Boccia, 2009). É uma 

modalidade que possui caraterísticas muito próprias, pode ser jogado em 

qualquer recinto desportivo, desde que possua um piso liso, macio e plano, 

isento de irregularidades e com marcações específicas do terreno de jogo 

(Serra, 2006). Para a prática do boccia são necessárias 13 bolas, 6 vermelhas, 

6 azuis e uma bola alvo (branca). Desenvolve-se numa superfície lisa com as 

seguintes dimensões (12.5m x 6m) (ver anexo 1). São realizados quatro 

parciais quando jogado de forma individual ou pares e seis parciais quando 

praticado em equipas. No final de cada parcial são contadas as bolas de 

determinada cor mais próximas da bola alvo, até ser encontrada a primeira bola 

da cor da equipa adversária. Para a contagem, a cada bola corresponde a um 

ponto. O objetivo do jogo é pois, conseguir colocar as bolas de cor (azuis 

“contra” vermelhas), o mais próximo possível da bola alvo, que foi previamente 

lançada para o recinto de jogo (bola de cor branca).  



Esta modalidade, foi introduzida em Portugal no ano de 1983, durante 

um curso organizado pela Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 

(APPC), em colaboração com a CPISRA. O Boccia foi originalmente concebido 

para ser praticado por pessoas com paralisia cerebral (Alves e Cruz, s.d.; 

Campeão, 2002), tornando-se de tal forma popular, que hoje em dia é praticado 

por muitas outras pessoas, incluindo a Idade Sénior, entendendo-se esta, por 

sujeitos com idade igual ou superior a 60 anos. É uma modalidade de cariz 

universal, não havendo limite de idade para a sua prática, podendo ser jogado 

por pessoas com ou não sem dificuldades físicas, motoras ou psicológicas.  

Rodrigues (2001) afirma que pelas suas caraterísticas, esta modalidade 

poderia ser eleita como “Desporto para Todos”, na medida em que pode ser 

jogado desde a mais tenra idade, até aos mais idosos, podendo ser efetuadas 

adaptações nesta modalidade, em função dos indivíduos que nela participam, 

dando desta forma a possibilidade de vivenciar experiências de sucesso. Estas 

experiências de sucesso são de extrema importância, uma vez que fomentam e 

elevam a autoestima e o próprio autoconceito, que normalmente se encontram 

debilitados. A partir do momento em que os indivíduos experienciam situações 

de sucesso, a prática de exercício físico certamente se tornará mais regular e 

por outro lado mais motivadora.  

Segundo Costa et al. (2002), o prazer sentido pelos atletas aquando da 

sua prática é o benefício mais relevante, afirmando mesmo que se a 

exercitação não for apreciada, apesar dos benefícios que ela possa 

proporcionar, a participação regular não irá ocorrer.  

Praticada com o objetivo de lazer e recreação, ou ao mais alto nível de 

competição (Alves e Cruz, s.d.; Campeão, 2002), é uma modalidade 

reconhecida pelas entidades oficiais a nível mundial, tendo sido eleita como 

desporto Paralímpico nos Jogos de 1984, em Nova Iorque. Esta modalidade 

exige habilidade, agilidade e inteligência, caraterísticas fundamentais para o 

desenvolvimento das jogadas, e para a promoção de um espetáculo de 

alternância de vantagem, de acordo com a aplicação de técnicas e táticas 



adequadas a cada circunstância (Campeão, 2002; Lima; Oliveira e Nakada, 

2006).  

Marta (1998) afirma que o Boccia parece ser uma modalidade com 

pouco pendor físico, caracterizada mais pelas capacidades táticas e 

habilidades técnicas que o atleta consegue produzir. A um baixo pendor físico, 

opõe-se a necessidade de uma elevada capacidade de atenção, decorrente de 

exigências ao nível do controlo psicomotor (Bodas et al. 2007). Este autor, com 

base nos seus estudos, realizados em indivíduos com deficiência concluiu que 

o Boccia é exigente em termos psicológicos, nomeadamente quanto à 

necessidade que os atletas apresentam para focalizar a concentração e a 

atenção, a utilização da capacidade de memorização, de controlar estados 

emocionais (especialmente a ansiedade), e em termos cognitivos de uma 

forma geral. Em termos sociológicos concluiu que esta modalidade é 

reconhecida pelos atletas como competitiva, satisfazendo as necessidades 

sociais dos jogadores, e sendo, ao mesmo tempo um veículo excecional para a 

sua integração. 

De acordo com a Cerebral Palsy Sport Ireland (s/d), existem vários 

fatores que tornam o jogo de Boccia distinto, entre eles, o facto de: 

 Poder ser jogado em qualquer superfície plana; 

 Promover o contacto social; 

 Poder ser praticado por atletas de todas as idades; 

 Promover o desenvolvimento de novas capacidades; 

 Ser um jogo muito fácil de aprender; 

 Poder ser praticado com fins recreativos ou competitivos; 

 Estimular a capacidade mental; 

 Aumentar a confiança e autoestima. 

Todos estes fatores acima referidos estimulam e promovem a prática 

desta modalidade, e caraterizam-na como um desporto para todos, uma vez 

que não descrimina, nem condiciona os seus praticantes, podendo ser 



praticada por todos, independentemente dos condicionalismos provocados pelo 

envelhecimento.  

2.6. Boccia e a População Sénior 

Como referido anteriormente, a modalidade de Boccia pode ser 

praticado por indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, 

indivíduos com idade sénior. 

No contexto nacional foi realizada, em 2001, uma ação de formação 

sobre “Boccia para a idade Sénior”, e posteriormente organizado o 1º 

campeonato de boccia sénior no ano 2001/2002, em Lamego, com a 

participação de equipas de lares e centros de dia de Lamego, Tarouca, V. N. 

de Paiva, Armamar, S. João da Pesqueira e Tabuaço. Em 2002/2003, sob a 

organização dos técnicos do Instituto do Desporto de Portugal (IDP) de 

Lamego realizou-se o 2º campeonato de boccia para a idade sénior, 

novamente com as mesmas equipas participantes no 1º campeonato. Desde 

essa data, o Boccia a nível sénior teve um crescimento e uma proliferação 

enorme, de tal forma que no 4º campeonato de boccia para idade sénior, 

realizado na Póvoa do Varzim em Junho de 2005, se registou a participação de 

64 equipas. Devido a enorme adesão nesta modalidade, o campeonato de 

boccia sénior está dividido atualmente por zonas, sendo elas, zona Norte, zona 

Centro, zona Douro e zona Vale de Sousa. Na época desportiva 2010/2011 o 

campeonato Nacional de Boccia sénior contou com 139 equipas inscritas, e um 

total de 506 atletas participantes. Estes números por si só demonstram a 

evolução no número de equipas e de seniores participantes, o que revela o 

enorme interesse que esta modalidade suscita neste escalão etário. 

De acordo com Neves (2006) a competição de boccia na idade sénior 

tem tido um crescimento acelerado, principalmente nos grupos populacionais 

mais sedentários, que apresentavam grande morbilidade. Com base nos dados 

acima referidos, conclui-se rapidamente que o Boccia Sénior desperta o 

interesse e orienta este grupo populacional para a prática desta modalidade. 

Assim sendo, torna-se fundamental tentar perceber quais serão as 



causas/motivos que fazem com que esta modalidade apresente números de 

participação tão elevados e continuamente crescentes de ano para ano.  

Um dos motivos poderá estar relacionado com a sua simplicidade, baixo 

custo de instalações e materiais desportivos, fatores que possibilitam a prática 

em muitas comunidades (Costa et al. 2002), tornando este jogo fácil de 

entender e consequentemente de ser praticado.  

Esta modalidade apresenta-se como sendo de fácil compreensão e 

promotora do sucesso, uma vez que é fácil de praticar, estas caraterísticas 

tornam o Boccia sénior motivador, fator que leva a uma prática sistemática, e 

daí resultam benefícios tanto a nível físico, fisiológico, mas fundamentalmente 

a nível psicológico (autoconceito e autoestima), e por outro lado também 

promove benefícios a nível social, uma vez que promove o convívio, a 

interação, novas amizades, etc. Neves (2006) levou a cabo um estudo e 

concluiu que, entre outros benefícios, esta modalidade a nível da idade sénior 

promove o combate à solidão, o aumento do prazer de viver, o bem-estar físico 

e psicológico e promove melhorias efetivas na aptidão física 

  

Tendo por base as características anteriormente referidas, o Boccia é 

mais caraterizado pelas capacidades táticas e habilidades técnicas, do que 

pelo pendor físico ajustando-se perfeitamente à população em causa. Desta 

forma, mesmo sujeitos com elevado número de cormobilidades são passíveis 

de manter uma prática regular de exercício físico, sem que se sintam limitados 

e constrangidos pelas suas próprias limitações.  

 Adicionalmente, do ponto de vista cognitivo, como já foi exposto, esta 

modalidade é exigente ao nível da concentração/atenção e da capacidade de 

memorização, propiciando assim um constante estado de exercitação mental, a 

estimulação de todos os processos cognitivos associados a uma boa saúde 

mental, que gradualmente se deterioram ao longo do processo associado ao 

envelhecimento (Shephard, 1997; Soares, 2006). A modalidade de Boccia 

obriga a que os seus participantes estejam constantemente a avaliar e analisar 



possíveis jogadas, obrigando a um constante reformular de táticas e técnicas 

com o objetivo de realizar a melhor jogada, dessa forma processos cognitivos 

como a memória, atenção e raciocínio estão a ser estimulados. 

Ferreira e Valentim (1998), referem que se trata de uma modalidade em 

que é possível desenvolver o equilíbrio, a coordenação, a precisão, o controle 

emocional e as relações interpessoais.   

  
Analisando os dados acima referidos, podemos referir que a modalidade 

de Boccia possui todos os requisitos necessários para se tornar numa 

modalidade de eleição para os idosos, e apresenta-se como um ótimo meio de 

promoção de exercício físico para esta população específica, contemplando 

todos os aspetos fundamentais para que ocorra uma prática de atividade física 

regular e motivadora. 



3. Objetivos e Hipóteses de Estudo 

 O objetivo principal deste estudo foi averiguar quais os principais 

motivos evocados pelos idosos para a prática do Boccia.  

 Paralelamente, pretendemos verificar a relação que esses motivos 

estabelecem com o género, a faixa etária, o tempo de prática, número 

de treinos semanais e experiências anteriores de prática desportiva. 

Partindo dos objetivos apresentados, definimos seis hipóteses, cuja 

veracidade pretendemos testar: 

 H1: os motivos para a prática do Boccia estão mais relacionados com 

a “Saúde” e menos com a “Competição”; 

 H2: os motivos para a prática de Boccia diferem entre Homens e 

Mulheres; 

 H3: os motivos para a prática de Boccia diferem de acordo com a 

faixa etária; 

 H4: os motivos para a prática de Boccia diferem de acordo com o 

tempo de prática; 

 H5: os motivos para a prática de Boccia diferem de acordo com o 

número de treinos semanais; 

 H6: os motivos para a prática de Boccia diferem de acordo com 

experiências anteriores de prática desportiva. 



4. Metodologia 

4.1. Descrição e Caraterização da Amostra 

A população em estudo foi composta por 100 praticantes de Boccia em 

Associações, Câmaras Municipais e Lares. A escolha dos locais foi efetuada 

aleatoriamente a partir de um conjunto de possíveis locais onde se pratica esta 

modalidade. Assim sendo, a amostra foi retirada de vinte instituições: Câmara 

Municipal de Tomar, Associação de Solidariedade Social de Vila Cova, Câmara 

Municipal Porto Lazer, Associação É Bom Viver, Fundação Gaspar e Manuel 

Cardoso, Penafiel Activa E.E.M, Associação para a Infância e Terceira Idade 

Ervedosa do Douro, Associação de Reformados de Pedorido, Associação 

Nun´Álvares de Campanhã, Centro Social da Paroquia de Rio Tinto, Centro 

Sócio-Educativo Profissional de Parteira, Centro Social da Sobreira, Centro 

Social e Paroquial São Pedro de Bairro, Vila Urbana de Valbom, Centro Social 

Paroquial Baltar, Camara Municipal de Ílhavo, Vila Urbana de Valbom, Junta de 

Freguesia Avelãs de Caminho, Associação Desenvolvimento da Figueira e 

Associação Desenvolvimento de Rebordosa. 

 Os seguintes critérios de inclusão foram considerados: a) ser praticante 

de Boccia há pelo menos um ano, b) possuir 60 anos ou mais de idade e c) ter 

participado no Campeonato Nacional de Boccia Sénior.  



As principais características da amostra estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1. Principais características da amostra.  

                               Média  

Idade                      73.52   

         DP             Mínimo            Máximo 
         
        6,93               62                     90 

% 

Género Masculino 38 
Feminino 62 

Estado Civil Solteiro(a) 5 
Casado(a) 47 
Viúvo(a) 45 
Divorciado(a) 3 

Institucionalizado Sim 6 
Não 94 

Problemas de saúde Sim 92 
Não 8 

Toma medicação Sim 90 
Não 10 

Tempo de prática de 
boccia 

Um a dois anos 41 
Três a cinco anos 36 
Seis a oito anos 12 
Mais de oito anos 11 

Número de treinos 
semanais 

Uma vez 69 
Duas a três vezes 29 
Mais de três vezes 2 

Campeonato influenciou 
escolha 

Sim 26 
Não 74 

Pratica mais alguma 
atividade 

Sim 70 
Não 30 

Frequência semanal de 
outra atividade 

Uma vez 54 
Duas a três vezes 13 
Mais de três vezes 3 

Já praticou mais alguma 
atividade 

Sim 30 
Não 70 



Assim sendo, a amostra foi constituída por 100 praticantes de boccia sénior, 

sendo 38% do género masculino e 62% do género feminino. As idades situam-

se entre os 62 (mínimo) e os 90 (máximo) anos, sendo a média de 73,52 (DP 

6.93). Quanto ao estado civil da amostra, a maioria dos indivíduos são a 

casados, 47%, ou viúvos, 45%. No que concerne à institucionalização apenas 

6% se encontram nesta situação. Ao nível de problemas de saúde a maior 

parte da amostra (92%) sofre de problemas de saúde, sendo que 90% toma 

medicação. Relativamente ao tempo de prática de boccia as percentagens 

mais elevadas foram “pratica há um/dois anos” com 41% e “pratica há 

três/cinco anos” com 36%. Em relação ao número de treinos semanais, 69% 

referiu praticar apenas uma “vez por semana”, seguindo-se como segunda 

maior percentagem a prática de “duas a três vezes por semana” com 29% dos 

participantes assinalar esta resposta. No que se refere ao facto de “se o 

campeonato influenciou na escolha da modalidade”, 74% dos indivíduos 

assinalou como resposta “não”. No que diz respeito ainda à prática desportiva, 

70% dos indivíduos afirmou praticar outra atividade desportiva, sendo que 54% 

deles apenas pratica essa outra atividade uma vez por semana e 68% dos 

inquiridos referem já ter praticado mais alguma atividade desportiva. 



4.2. Instrumentos 

Os sujeitos da amostra preencheram dois questionários. Sendo o 

primeiro um questionário individual (ver anexo 2), elaborado propositadamente 

para este estudo, que continha questões que caraterizavam os sujeitos em 

termos sociodemográficos e em função da sua prática desportiva. O segundo 

questionário teve como objetivo avaliar os motivos para a prática desportiva, e 

neste caso foi utilizado o Exercise Motivations Inventory (EMI-2) criado por 

Markland & Ingledew (1997) traduzido e validado por Alves e Lourenço (2003) 

(ver anexo 3). O Questionário de Motivação para o Exercício (QME), 

designação pela qual ficou conhecido, é constituído por 51 afirmações, que 

representam 14 fatores motivacionais (Tabela 2). 

 As respostas ao QME são dadas numa escala tipo Likert de 6 pontos (0= 

“nada verdadeiro para mim” até ao 5 = “completamente verdadeiro para mim”). 

As avaliações das respostas obtêm-se através do cálculo das médias dos itens 

correspondentes a cada fator motivacional. Dessa forma, cabe destacar os 

fatores com maior ou menor pontuação, que respetivamente correspondem aos 

motivos mais e menos importantes para a prática da modalidade/exercício 

físico em questão. 



Tabela 2. Fatores motivacionais e itens correspondentes QME 

Fatores Itens 

Stress 6; 20; 34; 46; 

Revitalização 3; 17; 31; 

Prazer 9; 23; 37; 48; 

Desafio 14; 28; 42; 51; 

Reconhecimento Social 5; 19; 33; 45; 

Afiliação 10; 24; 38; 48; 

Competição 12; 26; 40; 50; 

Saúde 11; 25; 39; 

Doença 2; 16; 30; 

Manter-se Saúde 7; 21; 35; 

Peso 1; 15; 29; 43; 

Aparência 4; 18; 32; 44; 

Força/Resistência 8; 22; 36; 47; 

Agilidade 13; 27; 41; 



4.3. Procedimentos da recolha de dados 

A todas as instituições foi entregue um pedido de autorização onde se 

explicava qual o objetivo do estudo (ver anexo 4), bem como iria ser feita a 

recolha dos dados. Após o parecer favorável, foi iniciada a recolha dos dados, 

tendo-se iniciado em Janeiro de 2012, e terminado no mês de Junho de 2012. 

Na recolha dos dados foram consideradas as questões éticas, tendo 

sido elaborado um consentimento informado (ver anexo 5) específico para o 

estudo, onde foi explicada a finalidade do estudo e o carácter voluntário do 

mesmo. Após esta explicação, caso os sujeitos aceitassem participar, erram 

entregues os questionários. Para além disso foram tomadas precauções para 

garantir o anonimato e confidencialidade dos dados, com esse fim foi atribuído 

um código aos questionários de cada sujeito. 

Procedimentos Estatísticos 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 17.0. Foi utilizada estatística 

descritiva para analisar as principais caraterísticas da amostra e para aferir se 

os motivos para a prática do Boccia estão mais relacionados com o fator 

“Saúde” e menos com o fator “Competição” (hipótese 1). Para analisar os 

motivos para a prática de Boccia de acordo com o sexo foi usado o teste t 

(hipótese 2). Para identificar os fatores motivacionais para a prática do Boccia 

em função do escalão etário e do tempo de prática utilizou-se a MANOVA 

(hipótese 3 e 4). Realizou-se uma ANOVA de forma a verificar quais os fatores 

motivacionais para a prática do Boccia em função do número de treinos 

semanais e da prática desportiva anterior (hipótese 5 e 6). 



5. Resultados 

5.1. Fatores motivacionais para a prática do Boccia

De seguida, são apresentadas as estatísticas descritivas relativas aos fatores 

motivacionais envolvidos no estudo. 

Tabela 3. Análise Descritiva das pontuações obtidas no QME por fatores 

Fatores do QME M DP Mínimo Máximo 

Stress 3.49 0.97 0.25 5.00 

Revitalização 3.84 0.78 1.33 5.00 

Prazer 4.12 0.60 2.25 5.00 

Desafio 3.88 0.76 0.75 5.00 

Reconhecimento Social 3.25 1.26 0.00 5.00 

Afiliação 4.19 0.67 1.50 5.00 

Competição 4.40 0.68 0.75 5.00 

Saúde 1.44 1.29 0.00 5.00 

Doença 3.30 1.36 0.00 5.00 

Manter-se saudável 3.77 0.98 0.33 5.00 

Peso 2.65 1.43 0.00 5.00 

Aparência 2.82 1.42 0.00 5.00 

Força/Resistência 3.52 1.03 0.25 5.00 

Agilidade 3.98 0.89 0.67 5.00 

A tabela 3 mostra que o fator ao qual foi atribuído maior importância para a 

prática do Boccia foi ao fator “Competição” (M=4.40) e ao fator “Afiliação” 

(M=4.19), seguidos dos fatores “Prazer” (M=4.12) e “Agilidade” (M=3.98). Os 

fatores “Peso” (M=2.65) e “Saúde” (M=1.44) são os que apresentam valores 

médios mais baixos. 



5.2. Fatores motivacionais para a prática de Boccia em função do sexo 

Na tabela 4 é apresentada a análise descritiva e o valor de p relativamente 
aos motivos da prática em função do sexo 

Tabela 4. Motivos para a prática de Boccia de acordo com o sexo

 Masculino  

(n=38) 

Feminino  

(n=62) 

  

Fatores do QME M (DP) M (DP) F p 

Stress 3.39(0.91) 3.55(1.00) 0.084 p=0.424

Revitalização 3.69(0.82) 3.93(0.75) 0.000 p=0.140

Prazer 4.01(0.69) 4.19(0.54) 2.471 p=0.133

Desafio 3.73(0.81) 3.97(0.72) 0.102 p=0.124

Reconhecimento 

social 

3.24(1.19) 3.26(1.31) 0.531 p=0.955

Afiliação 4.15(0.77) 4.21(0.61) 0.153 p=0.696

Competição 4.39(0.79) 4.40(0.61) 0.918 p=0.915

Saúde 1.57(1.51) 1.36(1.14) 8.242 p=0.464

Doença 3.18(1.42) 3.37(1.33) 0.019 p=0.489

Manter-se Saudável 3.74(1.05) 3.79(0.94) 0.368 p=0.792

Peso 2.79(1.34) 2.56(1.49) 2.718 p=0.440

Aparência 2.79(1.36) 2.84(1.46) 0.243 p=0.867

Força/Resistência 3.32(1.26) 3.65(0.84) 5.511 p=0.167

Agilidade 3.98(0.94) 3.98(0.85) 0.010 p=0.994

Tal como pode ser observado na referida tabela 4 não existiram 

diferenças significativas entre homens e mulheres em nenhum dos fatores 

(p>0.05).  



5.3. Fatores motivacionais para a prática de Boccia em função do escalão 
etário 

Tabela 5. Motivos para a prática de Boccia de acordo com a faixa etária 

 “Midle 
age” 

(n=10) 

“Old age” 
(n=48) 

“Very 
old age” 
(n=33) 

“Oldest 
age” 
(n=9) 

  

Fatores do QME M (DP) M (DP) M(DP) M(DP) F P 
Stress 3.60 

(0.92) 
3.76  

(0.87) 
3.36 

(0.81) 
2.42 

(1.31) 
5.934 p=0.001 

Revitalização 3.47 
(0.89) 

4.00  
(0.70) 

3.74 
(0.82) 

3.78 
(0.85) 

1.684 p=0.176 

Prazer 3.98 
(0.55) 

4.17  
(0.65) 

4.11 
(0.61) 

4.14 
(0.36) 

0.299 p=0.826 

Desafio 3.95 
(0.73) 

3.88  
(0.72) 

3.89 
(0.84) 

3.78 
(0.82) 

0.081 p=0.970 

Reconhecimento 
social 

3.40 
(1.07) 

3.32  
(1.30) 

3.29 
(1.24) 

2.58 
(1.35) 

0.948 p=0.421 

Afiliação 4.08 
(0.55) 

4.30  
(0.55) 

4.17 
(0.70) 

3.75 
(1.09) 

1.896 p=0.135 

Competição 4.53 
(0.49) 

4.37  
(0.79) 

4.33 
(0.63) 

4.67 
(0.33) 

0.730 p=0.536 

Saúde 1.43 
(1.34) 

1.56  
(1.39) 

1.37 
(1.24) 

1.07 
(0.94) 

0.390 p=0.761 

Doença 3.00 
(1.17) 

3.38  
(1.51) 

3.37 
(1.23) 

2.93 
(1.29) 

0.461 p=0.710 

Manter-se 
Saudável 

3.63 
(0.58) 

3.97  
(1.06) 

3.65 
(0.91) 

3.30 
(0.99) 

1.667 p=0.179 

Peso 2.98 
(0.96) 

2.80  
(1.39) 

2.54 
(1.56) 

1.89 
(1.51) 

1.267 p=0.290 

Aparência 3.03 
(1.26) 

2.90  
(1.47) 

2.84 
(1.39) 

2.08 
(1.39) 

0.934 p=0.427 

Força/Resistência 3.40 
(0.88) 

3.70  
(0.97) 

3.42 
(1.04) 

3.11 
(1.35) 

1.118 p=0.346 

Agilidade 3.80 
(0.55) 

4.27  
(0.64) 

3.89 
(1.04) 

3.00 
(1.11) 

6.459 p=0.000 

Os resultados [� = 0.558; F (3, 96) = 1.278; p= 0.131] mostram que o modelo 

não é estatisticamente significativo, o eta parcial quadrado obtido foi de 0.177, 

o que demonstra um tamanho de efeito grande, ou seja 17,7% da variância dos 

motivos para a prática do boccia são explicados consoante a faixa etária. 



5.4. Fatores motivacionais para a prática de Boccia em função do tempo 
de prática 

Tabela 6. Motivos para a prática de Boccia de acordo com o tempo de prática 

de Boccia 

 1-2 
anos 

(n=41) 

3-5 
 anos 
(n=36) 

6-8 
anos 

(n=12) 

+8 
anos 

(n=11) 

  

Fatores do QME M (DP) M (DP) M(DP) M(DP) F P 
Stress 3.47 

(0.92) 
3.49      

(0.85) 
3.90 

(1.04) 
3.11 

(1.34) 
1.279 p=0.286 

Revitalização 3.71 
(0.90) 

3.89      
(0.71) 

4.19 
(0.61) 

3.79 
(0.64) 

1.299 p=0.279 

Prazer 4.02 
(0.59) 

4.08      
(0.66) 

4.42 
(0.40) 

4.34 
(0.53) 

1.971 p=0.124 

Desafio 3.83 
(0.87) 

3.98      
(0.67) 

3.77 
(0.76) 

3.86 
(0.68) 

0.342 p=0.795 

Reconhecimento 
social 

3.44  
(1.19) 

3.28      
(1.20) 

2.96 
(1.52) 

2.77 
(1.38) 

1.058 p=0.371 

Afiliação 4.27 
(0.61) 

4.01      
(0.76) 

4.13 
(0.69) 

4.50 
(0.43) 

1.985 p=0.121 

Competição 4.52 
(0.48) 

4.33      
(0.61) 

4.29 
(0.74) 

4.27 
(1.28) 

0.823 p=0.484 

Saúde 1.31 
(0.01) 

1.59      
(1.58) 

1.28 
(1.09) 

1.61 
(1.47) 

0.423 p=0.737 

Doença 3.14 
(1.44) 

3.46      
(1.23) 

3.83 
(1.11) 

2.76 
(1.62) 

1.586 p=0.198 

Manter-se 
Saudável 

3.55 
(0.92) 

3.98      
(0.84) 

4.19 
(1.31) 

3.42 
(1.00) 

2.572 p=0.059 

Peso 2.48 
(1.59) 

2.99      
(1.14) 

2.73 
(1.63) 

2.09 
(1.35) 

1.456 p=0.231 

Aparência 2.65 
(1.56) 

2.99       
(1.25) 

3.02 
(1.51) 

2.66 
(1.37) 

0.490 p=0.690 

Força/Resistência 3.45 
(1.00) 

3.72       
(0.87) 

3.73 
(0.91) 

2.93 
(1.50) 

1.965 p=0.124 

Agilidade 3.79 
(0.95) 

4.17      
(0.59) 

4.42 
(0.84) 

3.64 
(1.29) 

2.786 p=0.045 

Os resultados [� = 0.550; F (3, 96) = 1.312; p= 0.107] mostram que o modelo 

não é estatisticamente significativo, o eta parcial quadrado obtido foi de 0.181, 

o que demonstra um tamanho de efeito grande, ou seja 18,1% da variância dos 

motivos para a prática do boccia são explicados pelo tempo de prática. 



5.5. Fatores motivacionais para a prática de Boccia em função do número 
de treinos semanais 
  

Tabela 7. Motivos para a prática de Boccia de acordo com o número de treinos 

semanais 

 Uma vez por 

semana (n=69) 

Duas a três 

vezes por 

semana (n=29) 

  

Fatores do QME M (DP) M (DP) F P 

Stress 3.43(1.04) 3.55(0.76) 0.297 p=0.587

Revitalização 3.74(0.75) 4.02(0.81) 2.778 p=0.099

Prazer 4.06(0.55) 4.25(0.72) 1.985 p=0.162

Desafio 3.88(0.69) 3.83(0.91) 0.085 p=0.771

Reconhecimento 

social 

3.39(1.20) 2.88(1.37) 3.468 p=0.066

Afiliação 4.20(0.59) 4.15(0.86) 0.106 p=0.745

Competição 4.43(0.56) 4.30(0.92) 0.689 p=0.409

Saúde 1.27(1.17) 1.69(1.43) 2.347 p=0.129

Doença 3.21(1.27) 3.43(1.58) 0.516 p=0.474

Manter-se Saudável 3.79(0.82) 3.68(1.30) 0.276 p=0.601

Peso 2.80(1.35) 2.22(1.57) 3.431 p=0.067

Aparência 3.03(1.35) 2.24(1.45) 6.658 p=0.011

Força/Resistência 3.50(0.94) 3.47(1.18) 0.013 p=0.909

Agilidade 3.90(0.89) 4.13(0.92) 1.267 p=0.263

Os resultados indicam que há diferenças significativas no fator 

“aparência” F(1, 96) = 6.658 p= 0.011, sendo que os que praticam apenas um 

treino semanal têm uma média mais elevada. Em relação aos outros fatores do 

QME não há diferenças significativas entre os que praticam apenas um treino 

semanal e os que praticam dois ou três treinos semanais (p>0.05).  



5.6. Fatores motivacionais para a prática do Boccia em função da prática 
desportiva anterior 

Tabela 8. Motivos para a prática de Boccia de acordo com experiências 

anteriores de prática desportiva 

 Sim (n=30) Não (n=70)   

Fatores do QME M (DP) M (DP) F P 

Stress 3.52(0.98) 3.48(0.97) 0.039 p=0.845

Revitalização 3.84(0.79) 3.83(0.78) 0.001 p=0.970

Prazer 4.14(0.64) 4.11(0.59) 0.043 p=0.836

Desafio 3.85(0.65) 3.89(0.81) 0.066 p=0.798

Reconhecimento 

social 

3.28(1.18) 3.24(1.30) 0.014 p=0.908

Afiliação 4.28(0.56) 4.15(0.71) 0.769 p=0.383

Competição 4.38(0.85) 4.41(0.60) 0.046 p=0.830

Saúde 1.42(1.53) 1.45(1.19) 0.008 p=0.929

Doença 3.28(1.47) 3.30(1.33) 0.008 p=0.928

Manter-se Saudável 3.61(1.17) 3.84(0.88) 1.137 p=0.289

Peso 2.77(1.46) 2.60(1.43) 0.295 p=0.588

Aparência 2.84(1.49) 2.81(1.40) 0.010 p=0.921

Força/Resistência 3.33(1.28) 3.61(0.89) 1.597 p=0.209

Agilidade 3.92(0.96) 4.01(0.87) 0.198 p=0.657

Os resultados indicam que não existem diferenças significativas entre 

praticantes ou não praticantes de outra modalidade desportiva anteriormente 

(p>0.05).  



6. Discussão 

Este estudo teve como objetivo principal averiguar quais os principais 

motivos evocados pelos idosos para a prática do Boccia. Paralelamente 

pretendemos verificar a relação que esses motivos estabelecem com o género, 

a faixa etária, o tempo de prática, número de treinos semanais e experiências 

anteriores de prática desportiva. Assim sendo, concluímos que os fatores 

“Competição” e “Afiliação” foram os mais valorizados, por outro lado, os fatores 

“Saúde” e “Peso” foram os menos valorizados. Em relação às variáveis sexo, 

experiências anteriores de prática, faixa etária e tempo de prática da 

modalidade não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. Por 

outro lado na variável número de treinos semanais, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas, onde se constatou que os que indivíduos com 

apenas um treino semanal, valorizam mais o fator “Aparência” 

Os fatores indicados pelos atletas de Boccia sénior que fizeram parte do 

estudo diferem com os motivos indicados em outros estudos com indivíduos da 

mesma faixa etária. Por exemplo, enquanto no nosso estudo o fator 

“Competição” e “Afiliação” foram os motivos aos quais maior importância foi 

atribuída, como sendo a principal razão para a prática do Boccia, no estudo de 

Rodrigues (2006) os fatores aos quais foram atribuídos maior importância, 

foram ao fator “Para me divertir”, “Porque gosto do professor” e “Porque gosto 

de conviver com outras pessoas”. De igual modo, os nossos resultados são 

diferentes dos resultados obtidos por Manz (1999), que realizou um estudo 

onde teve como objetivo verificar quais os motivos que levam os idosos a 

manter uma prática regular de atividade física e constatou que os motivos mais 

referidos dizem respeito à saúde e ao bem-estar geral (físico e psicológico). 

Também os fatores mais valorizados obtidos no presente estudo não coincidem 

com os fatores “Bom para a saúde”, “Bom para o meu bem-estar geral” 

constatados num estudo realizado por Tonilo (2001), na cidade do Recife, 

Estado de Pernambuco no Brasil.  

Uma possível justificação para a discrepância de resultados pode estar 

associada ao instrumento de avaliação. Assim, o questionário desenvolvido por 

Manz, utilizado na elaboração dos três estudos anteriormente referidos, não 



contempla, tal como no nosso estudo, nas suas questões fatores relacionados 

com a “Competição” nem “Afiliação”. Entendemos no presente estudo incluir 

estes fatores, uma vez que a modalidade de Boccia carateriza-se por ser um 

jogo onde uma equipa compete contra a outra. Ou seja, para se praticar a 

modalidade de Boccia é necessário definir estratégias com o objetivo de 

superar o adversário, sendo cada vez mais frequentes as competições 

realizadas com idosos nesta modalidade, existindo actualmente um 

campeonato nacional, sobre o qual incidiu o nosso estudo. Durante a prática 

desta modalidade observa-se uma competitividade entre todos e uma enorme 

vontade de ganhar, contudo na literatura não se encontram dados relativos a 

esta competitividade e vontade de ganhar, daí a inclusão desses fatores no 

nosso estudo, como forma de averiguar se realmente os idosos atribuem ou 

não valor a esses fatores específicos. Reforçando esta hipótese, o estudo 

realizado por Araújo (1997) com uma população alvo diferente, mais 

especificamente, com atletas de Boccia portadores de paralisia cerebral, 

concluiu que o fator mais valorizado para a prática do Boccia era o fator 

“Afiliação”. Este dado vem em contraponto com os dados obtidos no presente 

estudo, uma vez que o segundo fator mais valorizado foi respetivamente o fator 

“Afiliação”. Este dado pode sugerir que apesar de estarmos a comparar 

populações alvo diferentes, um dos principais fatores que os leva a praticar a 

modalidade de Boccia é a necessidade de socialização, de conviverem com 

outras pessoas e de se inserirem num grupo de pares, ou seja num grupo com 

quem partilhem objetivos e aspirações em comum. 

 Utilizando um instrumento distinto, o questionário Participation 

Motivation Questionnaire de Gill et al (1983), no estudo de Teixeira (1998), os 

dois motivos mais valorizados no estudo foram “Melhorar a saúde” e “Aumentar 

o bem-estar geral”. Todavia, tal como os questionário dos autores referidos 

anteriormente, também este instrumento excluiu os motivos relativos à prática 

desportiva de competição, e por outro lado acrescentou outros mais 

relacionados com a prática desportiva de lazer, sendo esta uma possível 

explicação para a diferença nos dados obtidos. 

 Tal como referido anteriormente, uma possível justificação para as 

diferenças obtidas quanto aos fatores mais ou menos valorizados para a 



prática desportiva, pode dever-se no facto de os sujeitos das respetivas 

amostras de todos os estudos acima referidos, praticarem exercício físico onde 

não estava presente a vertente competição, assim sendo, é possível que esse 

fator possa não ser estimulado tanto pelos professores/monitores, nem pelos 

próprios atletas.  

O facto de o fator “Competição” ser o mais valorizado no nosso estudo, 

reforça a ideia da existência de um perfil distinto dos praticantes de 

modalidades desportivas que envolvam competição (Moutão, 2005). Nas 

investigações desenvolvidas por Frederick & Ryan (1993, cit. Moutão, 2005), os 

autores verificam que os praticantes de exercício demonstram uma motivação 

mais focada em aspetos extrínsecos, enquanto que os praticantes de 

atividades desportivas envolvendo competição estão mais focalizados no 

desenvolvimento de habilidades. 

Os resultados obtidos no presente estudo não apresentam diferenças 

significativas entre géneros em nenhum dos fatores. Estes dados são 

coincidentes com o estudo elaborado por Rodrigues (2006) e Toniolo (2001). 

Todavia, em oposição aos nossos resultados Manz (1999), verificou que 

os homens apresentam um valor médio superior ao das mulheres no fator 

“Bem-estar geral”, e que, por outro lado, as mulheres apresentaram valores 

médios superiores nos fatores ”Manter a linha”, “Porque sofro da coluna”, 

“Porque alivia as dores”, “Faz bem à circulação” e “problemas com a tensão 

arterial”. Também não coincide com o estudo elaborado por Teixeira (1998), 

onde foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

géneros, nos fatores “Acentuar as formas”, “Perder peso”, “Melhorar a saúde”, 

“Descarregar energias” e “Conselho médico”. Estas diferenças podem surgir 

com o facto já acima mencionado de a modalidade de Boccia implicar um 

adversário. Ou seja, a modalidade de Boccia apresenta objetivos bem 

definidos/concretos, independentemente do género, tanto o sexo masculino 

como o sexo feminino têm como único fim ganhar o jogo. 

No presente estudo não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas, nos motivos referidos para a prática da modalidade de Boccia de 

acordo com a faixa etária, tais resultados são concordantes com os resultados 

obtidos por Toniolo (2001).  



Tal como para a variável sexo, os dados não coincidem com o estudo de 

Teixeira (1998), onde foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas em relação à faixa etária nos fatores “Melhorar a saúde”, “pretexto 

para sair de casa”, “Influência dos amigos”, “Fazer exercício” e “Pertencer a um 

grupo”, neste estudo a amostra foi constituída por 90 idosos, com idades 

compreendidas entre os 60 e os 84 anos O autor acima citado, dividiu os 

idosos em três grupos, um primeiro grupo com idosos com idades 

compreendidas entre os 60 e os 64 anos, um segundo grupo, com idades entre 

os 65 e os 69 anos e por ultimo, um grupo com idades iguais ou superiores a 

70 anos. No estudo elaborado por Manz (1999), também foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas, sendo que a autora dividiu em dois 

grupos um grupo com idades compreendidas entre os 65 e os 70 anos e um 

segundo grupo com idades compreendidas entre os 71 e os 85 anos. O grupo 

dos indivíduos mais novos valorizaram mais o fator “Dá-me um espirito novo”, e 

“sinto-me mais leve”, por outro lado o grupo dos indivíduos mais velhos atribuiu 

maior importância ao fator “Gosto do professor”. Estes grupos definidos por 

Teixeira (1998) e Manz (1999) diferem com a divisão elaborada no presente 

estudo, sendo que neste estudo se utilizou as categorias definidas por 

Shephard (1997), ou seja, quatro grupos etários, sendo o primeiro definido por 

“midle age”, onde se agruparam os indivíduos com idades até aos 65 anos, 

segundo grupo “old age”, para indivíduos com idades entre os 65 e os 75 anos, 

o terceiro grupo “very old age”, idades compreendidas entre os 75 e os 85 anos 

e por fim o quarto grupo Oldest age”, para indivíduos com mais de 85 anos. 

Embora esta diferença na criação dos grupos possa, de alguma forma, não 

permitir uma real comparação entre os resultados obtidos nos diferentes 

estudos acima mencionados, julgamos que a principal diferença entre estudos 

reside mais uma vez no fator competição. Ou seja, independentemente do 

escalão etário, os idosos da nossa amostra estão fundamentalmente motivados 

pelo fator competição. 

No nosso estudo não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas para todos os fatores quanto às experiências anteriores de prática 

desportiva, estes resultados são concordantes com o estudo elaborado por 

Rodrigues (2006), e não concordantes com os estudos elaborados por Manz 



(1999), no qual os idosos sem experiências anteriores de prática desportiva 

valorizaram mais os fatores “Gosto do convívio”, “Recomendação médica”, 

“Para ocupar o tempo”, “Manter a linha”, “Gosto do Professor”, “Porque sofro da 

coluna”, “Pretexto para sair de casa”, “Porque alivia as dores”, “Faz bem à 

circulação”, “Para relaxar”, “problemas tensão arterial”, “Durmo melhor”, 

“Prevenir osteoporose”, e por fim “Para sentir competente”. Quanto aos idosos 

com experiências anteriores de prática desportiva valorizaram mais o fator 

“Bem-estar físico”. No estudo de Toniolo (2001), também se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas no fator “Bem-estar físico”, “Manter-

me em forma” e “Bem-estar geral”. Estas diferenças entre o nosso estudo e os 

estudos de Manz (1999) e Toniolo (2001), mais uma vez podem estar 

relacionados com o facto da modalidade de Boccia apresentar competição, e 

dessa forma possuir um objetivo muito específico aquando da sua prática, 

estando os sujeitos praticantes mais focados no desenvolvimento de 

habilidades e não tão focados em aspetos extrínsecos, tal como refere 

Frederick & Ryan (1993, cit. Moutão, 2005). 

Nos resultados obtidos no presente estudo não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas para todos os fatores quanto ao tempo de prática 

de Boccia. Estes resultados diferem com os resultados obtidos no estudo 

levado a cabo por Rodrigues (2006), estudo esse onde os idosos com menos 

tempo de prática de Boccia atribuíram maior importância ao fator “Porque gosto 

de conviver com outras pessoas”, por outro lado os idosos com maior tempo de 

prática da modalidade valorizaram mais o fator “Porque me dá prazer”. 

Contudo, é de ter em atenção que, no estudo elaborado pela autora acima 

citada, foram estabelecidas duas subcategorias em função do número de 

indivíduos da amostra e da distribuição do tempo, de modo a formarem dois 

grupos de dimensões aproximadas, ficando assim um grupo com os praticantes 

com 12 ou menos meses de tempo de prática da modalidade e o segundo 

grupo com os atletas com mais de 12 meses de tempo de prática da 

modalidade, enquanto que no presente estudo foram criados quatro 

subcategorias. 

No presente estudo, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao número de treinos semanais no fator “Aparência”, 



sendo que os atletas que treinam apenas uma vez por semana apresentam 

uma média mais elevada no respetivo fator. Em todos os outros fatores não se 

verificaram diferenças significativas. No estudo elaborado por Toniolo (2001), 

também foram verificadas diferenças significativas nos fatores “Porque alivia as 

dores” e “porque estou pagando”. Estas diferenças significativas também foram 

observadas no estudo de Manz (1999) verificando-se que os indivíduos que 

praticam mais vezes por semana valorizaram mais o fator “Bem-estar físico, 

enquanto que os indivíduos que praticam menos vezes por semana 

apresentaram valores mais elevados no fator “Assegurar a minha 

independência”, “Para me sentir competente” e “Para ocupar o tempo”. Os 

dados obtidos no nosso estudo revelam uma maior importância atribuída ao 

fator “Aparência” pelos indivíduos que treinam menos vezes por semana, em 

comparação com os indivíduos que treinam mais vezes por semana, tal fator 

pode dever-se ao facto de os indivíduos que treinam mais vezes, estarem mais 

focados e orientados para os fatores relacionados com a competência e 

eficácia na tarefa e não tanto para os aspetos físicos relacionados com a 

aparência. 

 Nos estudos acima citados foram notórias bastantes diferenças nos 

resultados, quando comparados com o nosso estudo, contudo, e como já foi 

referido aquando da análise desses mesmo dados, o facto do questionário de 

Manz não contemplar fatores relacionados com a competição, e no caso do 

estudo de Teixeira (1998), terem excluído os fatores relativos à prática 

desportiva de competição, acaba por não permitir uma comparação adequada 

e correta dos dados.  

De referir que durante todo o processo de recolha de dados ficou bem 

percetível que para aqueles atletas, um dos grandes objetivos que os levava a 

praticar a modalidade de Boccia era o facto de puderem competir, tentar 

ganhar, demonstrar o seu valor perante os outros e colocarem-se perante 

desafios. Durante a aplicação dos questionários quase todos os indivíduos 

referiram que um dos motivos que os levava a praticar a modalidade de Boccia 

prende-se com o facto de tentarem mostrar que conseguem ser cada vez 

melhores e dessa forma objetivar e alcançar melhores resultados.  



Não devemos ignorar estes dados, uma vez que podemos estar perante 

uma forma clara de conseguir cativar mais indivíduos com idade sénior para a 

prática de atividade física, enquadrando-os num meio, onde podem orientar 

objetivos e criar metas para o futuro, futuro este que pode e deve ser 

encorajado por todos.  



7. Conclusão 

Apontámos como objetivo principal neste estudo, conhecer os principais 

motivos que levam os indivíduos idosos a praticar a modalidade de Boccia e 

avaliar de que forma é que o género, as experiências anteriores de prática 

desportiva, a faixa etária, o tempo de prática da modalidade, e o número de 

treinos semanais influenciavam a sua valorização. 

Depois de uma análise dos dados obtidos, verificou-se que o fator mais 

valorizado foi o fator “Competição”, seguido de “Afiliação”, por outro lado os 

menos valorizados foram o fator “Saúde” e o fator “Peso”. Em relação às 

variáveis independentes acima referidas, não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas, exceto na variável número de treinos semanais, 

onde se constatou que os indivíduos com apenas um treino semanal, valorizam 

mais o fator “Aparência”. 

De salientar que os fatores mais valorizados para a prática de atividade 

física, neste estudo, vão em sentido oposto em relação a outros estudos 

elaborados por outros autores, se nesses estudos os fatores mais valorizados 

estavam direta ou indiretamente relacionados com a procura da melhoria da 

saúde e consequentemente com uma melhoria da qualidade de vida, neste 

estudo, os atletas que fizeram parte da amostra, valorizaram mais os fatores 

“Competição” e “Afiliação”, o que dá a entender que se está perante uma 

mudança de paradigmas, por isso torna-se fundamental olhar para a atividade 

física sénior por outra perspetiva. Será necessário no futuro encarar a atividade 

física neste escalão etário não só como forma de recreação e lazer, mas 

começar a incentivar atividades e desportos que envolvam competição, 

estando contudo concentrados e sempre dando total atenção aos fatores de 

segurança que neles devem estar envolvidos, uma vez que estamos a abordar 

um grupo populacional que gradualmente tem prolongado a sua autonomia e 

independência, mas que requer especiais cuidados dado que está num 

processo contínuo de perda de funções.  

Como conclusão, e deixando como objeto de reflexão, é comum ouvir-se 

dizer que a um idoso apenas lhe resta esperar pela morte, contudo este 

pensamento torna-se completamente desproporcionado e irrealista nos tempos 



de hoje, uma vez que a partir do momento em que o individuo passa a ser 

considerado idoso ainda tem vinte, vinte e cinco, trinta anos de vida e quem 

sabe até onde esta contagem vai avançar Não será tempo a mais para 

simplesmente ficar à espera? 
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9. Anexos 



Anexo 9.1 

Campo de Boccia 



Anexo 9.2 

Questionário Individual 

Tendo em vista a execução de um trabalho de mestrado em Atividade 

Física para a Terceira Idade da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, gostaríamos de contar com a sua colaboração.

Os resultados obtidos neste estudo serão Confidenciais e nessa 

medida apenas poderão ser utilizados para a realização do trabalho 

anteriormente referido. 

Perfil do Idoso: 

1.1 Sexo:      M       F 

1.2 Idade:____       1.2.1 Altura:____       1.2.2 Peso:____ 

1.3 Estado civil 

  1.3.1 Casado 

  1.3.2 Solteiro 

  1.3.3 Viúvo 

  1.3.4 Divorciado 

1.4 Institucionalizado?      Sim        Não 

1.5 Há quanto tempo pratica Boccia:_______________ 

  1.5.1 Quantos dias por semana? 

 1.5.1.1 Uma vez por semana 

 1.5.1.2 Duas a três vezes por semana 

 1.5.1.3 Mais de três vezes por semana 

1.6 Já participou no Campeonato Nacional de Boccia Sénior? Sim         Não 

  1.6.1 Se Sim, em que época:_______________ 

1.7 Qual a sua melhor classificação?  _________________________ 



1.8 O que mais lhe agrada no desporto Boccia? _________________________ 

1.9 Quais os motivos que o levam a participar no campeonato de Boccia 

Sénior? _________________________________________________________ 

1.10 O fato de puder competir no campeonato de Boccia Sénior influenciou a 

escolha desta modalidade?         Sim         Não 

1.11 Pratica atualmente mais alguma atividade desportiva?      Sim        Não      

1.11.1 Qual____________________  

1.11.2 Frequência Semanal 

 1.11.2.1 Uma vez por semana 

 1.11.2.2 Duas a três vezes por semana 

 1.11.2.3 Mais de três vezes por semana 

1.11.3 Há quanto tempo_____________ 

1.12 Já praticou mais alguma atividade desportiva?     Sim        Não   

  1.12.1 Qual____________________ 

  1.12.2 Durante quanto tempo_____________  

1.13 Sofre de algum problema de saúde?     Sim        Não 

  1.13.1 Qual(ais) 

   1.13.1.1 Osteoporose  

   1.13.1.2 Osteoartrose 

   1.13.1.3 Doença Cardiovascular 

   1.13.1.4 Doença Respiratória 

   1.13.1.5 Diabetes 

   1.13.1.6 Hipertensão 

   1.13.1.7 Alzheimer 

   1.13.1.8 Parkinson 

   1.13.1.9 Visão 

   1.13.1.10 Audição 

1.13.1.11 Outro                                     Qual:____________ 



1.14 Toma alguma medicação?     Sim        Não        

Quantos:  

1.14.1 Uma a dois 

 1.14.2 Três a cinco  

 1.14.3 Mais de cinco 

Qual(ais):_____________________________________________________ 

Obrigado pela sua Colaboração! 



Anexo 9.3 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Questionário de Motivação para o Exercício

The Exercise Motivations Inventory 

(EMI - 2) 

(original do Prof. Doutor David Markland) 

Tradução e Adaptação de José Alves e António Lourenço (2001) 

Nas seguintes páginas são apresentadas várias afirmações relacionadas com 

as razões que as pessoas normalmente apresentam para fazerem exercício 

físico. Por favor. Leia atentamente cada uma das afirmações e assinale-as 

TODAS com um X, no número apropriado: 

o Se considerar que uma afirmação não é, de maneira nenhuma, 

verdadeira para si, deverá assinalar “0”. 

o Se entender que a afirmação é completamente verdadeira para si, 

assinale “5”. 

o Se entender que uma afirmação é parcialmente verdadeira para 

si, assinale “1”, “2”, “3”, ou “4”, de acordo com a intensidade com 

que essa mesma afirmação reflete o porquê de praticar exercício 

físico. 

No caso de se enganar, por favor, risque e assinale aquela que para si é a 

mais verdadeira. 

A resposta sincera às questões que colocamos é bastante importante.



                                                                                                            Nada                         Completamente 

Pessoalmente, faço exercício físico:                                                         verdadeiro para mim             verdadeiro para mim 



                                                                                                                      Nada                 Completamente 

Pessoalmente, faço exercício físico:                                                                verdadeiro para mim     verdadeiro para mim 



Anexo 9.4 

Pedido de autorização 

Exmo (a). Sr (ª) Director(a) 

Eu, Nuno Silva, aluno do 2º ano do Mestrado em Atividade Física para a 

Terceira Idade na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

encontro-me a desenvolver um estudo, acerca dos motivos que levam os 

idosos a praticar boccia, sob a orientação da Professora Doutora Joana 

Carvalho. 

Para a concretização deste estudo, gostaria de pedir a vossa 

colaboração, permitindo-me a aplicação de um questionário aos vossos utentes 

que pratiquem esta modalidade há pelo menos um ano.

Para isso, gostaria de contar com a colaboração desta digna instituição para 

cedência do espaço e da participação dos utentes da mesma, para fazerem 

parte da amostra do estudo. 

 Assegura-se sob compromisso de honra que todas as informações 

recolhidas serão utilizadas somente no âmbito desta pesquisa mantendo-se 

sigilo e anonimato das fontes. 

Agradecendo a atenção dispensada, com os melhores cumprimentos; 

Pede deferimento 

______________________________ 

                                                                 (Mestrando Nuno Silva) 

Autorizo a cedência do espaço e da participação dos utentes desta instituição, 

no desenvolvimento do trabalho do aluno acima referido. 

_____________________________________ 

Assinatura Exmo(a) Sr (ª) Director(a) 



Anexo 9.5 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Designação do estudo 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) ______________________________ 
________________________________ compreendi a explicação que me foi 

fornecida acerca da investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo 

em que serei incluído.  

Foi-me dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei serem 

necessárias, e de todas obtive resposta satisfatória. 

 Tomei conhecimento de que a informação ou explicação que me foi 

prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos 

potenciais e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado, que tenho o 

direito a recusar a todo tempo a minha participação no estudo, sem que isso 

possa ter como efeito qualquer prejuízo na assistência prestada. 

Por isso, consinto que me seja aplicado o método, o tratamento ou inquérito 

proposto pelo investigador. 

Data: _____/_____/20___ 

                                                                                                                               Não sabe assinar 

Assinatura do voluntário

______________________                                                               

                                      

                                                                                                                                   Carimbo do dedo 

O investigador responsável: 

 ____________________________________ 


