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RESUMO 

No nosso estudo procurámos, por um lado, proceder à caracterização sócio-

demográfica do projecto de Desporto Escolar das escolas EB2/3 do Concelho do Porto e 

identificar, por outro, os factores motivacionais para a prática desportiva e percepção 

das causas de sucesso no desporto. 

A amostra do nosso estudo foi constituída por 278 alunos, 164 (59%) do sexo 

masculino e 114 (41%) do sexo feminino, de todas as escolas EB2.3 do concelho do 

Porto, inscritos nos diferentes grupos/equipas do Desporto Escolar. 

Para a realização do estudo e, no sentido de avaliar os factores motivacionais e as 

causas do sucesso no desporto foram administrados aos inquiridos, dois questionários 

distintos: "Questionário de Motivação para as Actividades Desportivas" (QMAD: 

Serpa & Frias, 1991) com oito factores motivacionais identificados por Fonseca (1995), 

e o "Questionário das causas do Sucesso no Desporto" (QCS: Fonseca, 1995). 

Para além dos questionários anteriores, procedemos à aplicação de outro 

questionário (Fonseca, 1995) relacionado com questões sócio-demográficas e no âmbito 

do projecto do Desporto Escolar. 

Os procedimentos estatísticos utilizados na avaliação do QMAD e QCS, foram, 

nomeadamente a análise factorial, médias e desvios padrão e, para as análises 

comparativas, recorremos aos testes t de Student, o F de Scheffé e Anova. 
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As questões de natureza sócio-demográficas, foram analisadas em função das 

modalidades desportivas, escalão etário, níveis de escolaridade, anos de prática e 

frequência semanal, horas por semana, competições inter-turmas, desporto federado, 

outro desporto, actividade física e desportiva dos pais e habilitações literárias. 

Os resultados encontrados mostram que, em termos de análise descritiva dos 

factores motivacionais, os mais valorizados foram o desenvolvimento técnico, afiliação 

geral e forma física. 

Na análise comparativa dos factores motivacionais e interacção do sexo com as 

variáveis de estudo foram encontradas diferenças significativas, designadamente na 

estatuto, emoções, prazer, competição, desenvolvimento técnico, afiliação geral e 

afiliação específica. 

No que concerne ao QCS, foram identificados 3 factores: Motivação/esforço, 

competência/habilidade e factores externos. 

Na análise comparativa das causas do sucesso e interacção do sexo com as 

variáveis de estudo foram encontradas diferenças significativas na 

competência/habilidade e factores externos. 
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Introdução, problema de estudo e Objectivos gerais de estudo 

INTRODUÇÃO 

"A escola como templo de aprendizagem autêntica que lhe cumpre ser, deve ser 

espaço de felicidade para as crianças e os jovens que nela passam uma parte longa e 

importante da sua vida" (Patrício 1996, p.72). A promoção e estimulação do acesso à 

prática desportiva é uma forma profícua e propícia para a satisfação desta doutrina e 

necessidades de natureza bio-psico-social. 

O fenómeno do desporto, segundo Lima (1981, p.83) "... é indiscutivelmente uma 

componente global da actividade humana e social". Ele está profundamente enraizado 

na cultura contemporânea e, como tal, impõe-se como uma necessidade humana e um 

bem comum na senda da formação educativa e desportiva dos nossos jovens. 

A este respeito, Bento (1995) sublinha que o desporto se constitui como espaço, 

por excelência, de formação, educação e desenvolvimento da personalidade, de 

florescimento do eu moral e, fortalecimento de funcionalidade e expressividade do 

corpo. E é sobremaneira através de uma diversidade e inovação de modalidades 

desportivas, não apenas ao nível do rendimento, mas também ao nível da prática 

recreativa que o desporto se afirma. 

Uma das vertentes manifestamente perfilhadas pelo desporto como actividade 

humana é a que se orienta para a criação de hábitos de vida saudável, o que reclama 

(Matos e Graça,1988, p.314) que "a actividade tem que ser gratificante, isto é, tem que: 

- despertar alegria, prazer; 

ser vivida com sucesso; 

- ser intrinsecamente motivante." 
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Introdução, problema de estudo e Objectivos gerais de estudo 

Por sua vez, a escola é singularmente uma das instituições sociais capazes de 

chamar a si a adopção de tais dimensões e implementar in loco experiências de 

actividades físicas e desportivas organizadas e regulares para todas as criança e jovens. 

Uma das preocupações pedagógicas e educativas da escola é de criar condições 

favoráveis à estimulação permanente e generalizada de actividades de ocupação de 

tempos livres, sendo as actividades do Desporto Escolar marcadas por grande 

alternância e variedade de ofertas para lançar os alicerces de uma prática activa e 

duradoura do Desporto (Bento, 1997). 

Esta forma de ocupar o tempo livre, com toda a variedade de actividades que 

compõem o programa de Desporto Escolar deve processar-se à luz da preocupação de 

uma qualificação humana e libertadora do tempo livre, entendido como um "espaço 

onde a participação prevalece sobre a excelência e a alegria se contrapõe ao stress e à 

ansiedade" (Sobral, 1992, p. 121). 

Na vasta gama de actividades físicas e desportivas, assumem crucial importância 

as modalidades e disciplinas desportivas do Desporto Escolar, como um "instrumento 

decisivo na promoção de um estilo activo e saudável (...) em que a competição 

desportiva seja um meio e não um fim em si mesmo" (Brito, 1999). 

O Desporto Escolar, sendo por inerência uma actividade de índole facultativa 

constitui "uma boa aposta no sentido de conferir alguma credibilidade e valor às 

actividades físicas, pelo carácter de complementaridade ou de reforço das actividades 

curriculares" (Mota, 1997, p.81). 

Estas actividades de Desporto Escolar estão em consonância com o artigo n°48 da 

LBSE (n°2 "actividades de complemento curricular"; n°4 "de ocupação dos tempos 

livres" e n°5 "promoção da saúde e condição física, aquisição de hábitos e condutas 

motoras e o entendimento do desporto como factor de cultura") e propõem-se contribuir 

para o desenvolvimento equilibrado e integral da personalidade, preparando a juventude 

para as necessidades cada mais exigentes de uma sociedade em permanente mudança. 

Com base nestes pressupostos e pela crescente importância que o Desporto 

Escolar tem vindo a assumir nas escolas de há uns anos a esta parte, de complemento 

curricular, voluntária e de ocupação dos tempos livres (segundo os dados estatísticos do 

Centro de Área Educativa do Porto de 1997/98 o número de escolas envolvidas era de 

1142, abrangendo 96200 alunos, 4644 professores e 4810 grupos/equipas), entendemos 

que seria de maior utilidade desenvolver o nosso estudo com participantes do Desporto 

Escolar. 
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Introdução, problema de estudo e Objectivos gerais de estudo 

Para tal, tornou-se pertinente, com base no programa oficial do Desporto Escolar 

para o ano lectivo 1998/99, caracterizarmos a oferta de actividades de Desporto Escolar 

para ocupação dos tempos livres das crianças e jovens. 

Interessou-nos igualmente caracterizar a motivação para a prática desportiva das 

crianças e jovens, neste caso, no âmbito das modalidades do Desporto Escolar. 

Sobral (1988, pp. 155,156) entende que a motivação "é a imagem que de si mesmo 

um indivíduo faz e a qualidade e o nível de aspiração que estabelece para a sua 

existência (...) sendo um motivo o móbil de ordem intelectual que impele a uma acção". 

Sendo a motivação um dos constructos psicológicos mais estudados e utilizados 

no contexto desportivo com o fim de compreender o comportamento humano, e não 

obstante se registarem alguns estudos acerca da motivação no contexto do Desporto 

Escolar (e.g., Rêgo, 1995; Fonseca e Soares, 1995; Matos e Cruz, 1997; Bonito, 1998), 

podemos considerar que as investigações neste domínio são ainda escassas e que novos 

estudos poderiam contribuir para tornar ainda mais consistentes os resultados sobre a 

motivação desportiva no âmbito do desporto escolar. 

Fernandes (1986, p.75) realça que "a motivação representa, a par da aptidão 

(física e intelectual) a variável mais importante que condiciona o rendimento e o grau de 

eficácia do comportamento". 

Por sua vez, a compreensão do comportamento implica saber quais os 

motivos/razões que impulsionam o indivíduo para a prática e participação desportiva 

sob a forma competitiva ou recreativa. 

Os fenómenos psicológicos desempenham um papel determinante na avaliação 

dos objectivos de realização dos indivíduos, isto é, na percepção das causas relativas ao 

sucesso e ao êxito desportivo. "O interesse e o prazer na tarefa serão os móbiles que 

conduzirão o aluno a um empenhamento no sentido do sucesso" asseguram Matos & 

Graça (1988, p.315). 

Mais objectivamente, a forma como os alunos percepcionam as causas que 

consideram ter estado na base dos seus resultados depende do clima motivacional em 

que as actividades se desenrolam. 

Segundo Roberts (1992) o primeiro passo no sentido da compreensão do 

comportamento de realização é reconhecer que o sentimento de sucesso e o de fracasso 

são estados psicológicos baseados na interpretação da eficácia do empenho da própria 

pessoa. 
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Introdução, problema de estudo e Objectivos gerais de estudo 

A este propósito, Ames (1992) considera fundamental o contexto no qual as 

crianças ou jovens iniciam a relação com o desporto. Esta autora defende que a 

orientação para a mestria leva as crianças a aceitarem melhor os desafios, conseguem 

normalmente bons desempenhos, sentem-se competentes e respondem mais 

positivamente a situações de aprendizagem. 

Julgamos que o conhecimento das razões que levam os jovens a envolver-se no 

desporto e da percepção das causas que influenciam os seus níveis de motivação em 

termos de sucesso no contexto do Desporto Escolar, pode tornar esclarecida a 

intervenção pedagógica do professor/treinador. Como acentua Serpa (1990: p.101) 

"Apenas depois de conhecer os porquês é possível ao professor ser eficaz e consequente 

nos "como", isto é, nas técnicas susceptíveis de influenciar a persistência dos indivíduos 

nas actividades e a intensidade com que se lhes dedicam" 

Em termos de estrutura e organização do presente trabalho, este encontra-se 

disposto em duas partes fundamentais, designadamente a revisão da literatura e o estudo 

empírico. 

No que concerne à revisão da literatura, procedemos a uma abordagem histórica-

social e legislativa do Desporto Escolar, assim como, a uma análise pormenorizada do 

seu programa e finalidades. A revisão conceptual das teorias cognitivas e sociais da 

motivação e a caracterização dos instrumentos de avaliação dos factores motivacionais 

(QMAD) e causas do sucesso no desporto (CSD) completam esta primeira parte. 

Na segunda parte, descrevemos a metodologia geral de estudo respeitante à 

caracterização da amostra, instrumentos e variáveis estudadas, procedimentos 

efectuados e tratamento estatístico aplicado aos resultados dos inquéritos das respostas 

dadas pelos sujeitos. Prosseguimos com a apresentação dos resultados e discussão dos 

mesmos e encerramos com as conclusões e possíveis reflexões e implicações. A revisão 

bibliográfica e os anexos concluem a presente dissertação. 

Problema de estudo 

Face ao exposto na introdução, há que propor algumas questões, de forma a 

sabermos, por um lado, em que medida do possível as actividades do Desporto Escolar 

concorrem para a ocupação dos tempos livres dos alunos e, por outro, saber qual o 

contributo dos fenómenos psicológicos na motivação dos nossos alunos para a prática 

desportiva e sucesso no desporto. 
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Introdução, problema de estudo e Objectivos gerais de estudo 

Uma questão concreta, que tem a ver com o "Programa do Desporto Escolar-Ano 

lectivo del998/99", é verificar se, de facto, as ideias que subjazem aos seus objectivos 

programáticos traduzem única e simplesmente uma aprovação de princípios 

fundamentais, ou correspondem a objectivos concretos, de implicações e benefícios 

psicológicos de uma participação regular nas suas actividades físicas e desportivas. 

Uma outra questão é a de saber qual a natureza dos motivos que conduzem os 

nossos alunos à prática de actividades/modalidades do Desporto Escolar e quais as 

eventuais atribuições causais do seu sucesso no desporto. 

Especificamente, interessa-nos verificar se as fontes de motivação para a prática 

desportiva se relacionam com razões de natureza competitiva, ou o invés, com razões de 

natureza recreativa e lúdica. Por outro lado, importa saber se os tipos de objectivos, em 

termos de causas do sucesso apontam para uma orientação predominantemente 

referenciada à competência/habilidade ou apontam para uma orientação centrada na 

tarefa, ou seja, relacionada com a motivação/esforço. 

Para responder a estas questões, recorremos à caracterização demográfica de 

alguns dados dos nossos praticantes (e.g., frequência e horas de treino) e características 

individuais (e.g., sexo, idade), já que estas características desempenham um papel 

importante e determinante no seu comportamento em contextos desportivos escolares. 

Objectivos gerais de estudo 

Face ao exposto e colocadas algumas das questões a que nos propomos responder, 

apresentamos de seguida, os objectivos gerais do presente estudo: 

Caracterizar o projecto de Desporto Escolar das escolas EB2/3 do Concelho do 

Porto em relação às modalidades/actividades lúdicas ou desportivas na ocupação dos 

tempos livres das crianças e jovens. 

Identificar os motivos para a prática desportiva e a percepção das causas de 

sucesso no desporto em função das variáveis individuais: sexo, idade e nível de 

escolaridade e variáveis contextuais: modalidades/actividades do desporto escolar. 
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Desporto Escolar 

I 

DESPORTO ESCOLAR 

1.1: Perspectiva histórica 

Ao longo deste século, no plano do desenvolvimento do sistema desportivo e 

política educativa Portuguesa, o Desporto Escolar foi uma das instituições desportivas 

mais "antigas" Pires (1991b), mas também um estranho tema, carregado de ideologia, no 

sentido mais amplo do termo, encerrando em si muitas das contradições, quer do 

próprio sistema de ensino, quer do sistema desportivo (Carvalho, 1987). 

Para uma maior compreensão de todo o processo evolutivo e enquadramento 

institucional do desporto escolar, em termos estruturais e legislativo, pareceu-nos de 

extrema importância fazer uma abordagem sobre o seu passado histórico. 

De acordo com Pires (1991b), a evolução do processo de desenvolvimento do 

desporto escolar sistematizou-se em oito períodos, aos quais Pina (1994) acrescentou 

um nono período. 

No decurso dos sucessivos períodos, várias foram as perspectivas de 

desenvolvimento do desporto escolar, integrando modelos conceptuais e organizativos, 

quer no âmbito do sistema desportivo/federado, quer no âmbito do sistema educativo. 
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Io Período - Livre Associativismo ou Modelo Federado 

No início do século, o processo de desenvolvimento das práticas desportivas 

assentava em modelos de organização pouco consistentes, de realização esporádica e 

pontual, com objectivos idênticos para todos os praticantes, modalidades e organizações. 

De destacar, neste período, a ocorrência dos Io jogos Olímpicos Nacionais e os Io 

Campeonatos Desportivos Escolares de remo, respectivamente em 1910 e 1918 . 

Com o decorrer do tempo e com o desenvolvimento das condições políticas e 

sociais, as práticas desportivas foram-se diferenciando e segmentando em vários sectores 

e, consequentemente construindo as bases do livre associativismo/federado e a 

configuração das práticas desportivas. 

2o Período - Mocidade Portuguesa 

Com base na Lei n° 1941 de 11 de Abril de 1936, base XI e Decreto Lei 27301 

de 4 de Dezembro de 1936, a organização e o ideário Nacional da Mocidade Portuguesa, 

onde se dizia "será dada à mocidade portuguesa, uma organização nacional e pré-militar 

que estimule o desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação do carácter 

e devoção à Pátria e a coloque em condições de concorrer eficazmente para a sua 

defesa". 

Esta organização, muita fundamentada na orgânica das juventudes hitlerianas e nas 

juventudes fascistas italianas, foi determinante na conceptualização e organização das 

práticas desportivas corporais entre a juventude portuguesa (Brito, 1982). 

O desporto foi usado decisiva e decididamente como instrumento da ideologia 

política do Estado Novo. 

A doutrina nacionalista, moralista e militarista, ditou as obrigações e normas da 

arregimentação da juventude, influenciando fortemente as organizações e as práticas 

desportivas. O regime vigorou segundo o modelo institucional da Mocidade Portuguesa 

até 1973. 
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3
o Período - Direcção-Geral de Educação Física e Desportos 

Iniciou-se com a criação de um novo estatuto e competência sobre a Educação 

Física e Desportos, através do dec.-lei n° 694/73 de 3 Março. 

A eclosão do 25 de Abril e as mudanças operadas em todos os sectores da 

sociedade portuguesa, criaram novas expectativas no desenvolvimento do sistema 

desportivo. Mas, como refere Pires (1991b), o problema é que muita coisa foi mudada 

mas pouca coisa foi transformada. 

4
o Período - Separação Orgânica do Desporto Escolar 

O Dec- Lei n° 694/74 de 5 de Dezembro criou a Direcção Geral de Desportos e 

regulamentou os pontos n° 4 e n° 6, separando o desporto escolar da educação física, 

remetendo esta para a Direcção Geral dos Ensino Básico e Direcção Geral do Ensino 

Secundário. 

A Direcção Geral de Desportos apresentou o plano de desenvolvimento para o 

Desporto Escolar, caracterizando este como "um processo integrado em todo um 

conjunto de acções culturais, através da prática educativa, voluntária, amadora e não 

discriminada, das actividades desportivas, em regime de ocupação de tempos livres" 

(Ministério da Educação e Investigação Científica, 1976). 

5
o Período - 1 Governo Constitucional 

Com a promulgação da Constituição Portuguesa em 1976, pelo I Governo 

Constitucional e, através de várias medidas legislativas aprovadas, verificando-se a 

passagem progressiva do desporto escolar da Direcção Geral dos Desportos para as 

Direcções Gerais Pedagógicas, intensificou-se o apoio ao desporto, como consta no Art. 

79: 

■ "Todos têm direito à cultura física e desporto." 

■ "Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e 

colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a 

difusão da cultura física e desportiva, bem como prevenir a violência no desporto". 
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6o Período - Direcções Gerais Pedagógicas 

Por despacho Conjunto do Secretário de Estado de Administração Pedagógica e do 

Secretariado do Estado da Juventude e regulamentada pela Portaria n°438/78 de 2 de 

Agosto, são criados os serviços de coordenação de Educação Física e Desporto Escolar 

nas Direcções-Gerais de Ensino. 

Esta estrutura foi coordenada, por um inspector superior de Educação Física, 

exercendo as suas funções em articulação estreita com as direcções gerais pedagógicas; 

inspectores distritais para o Desporto Escolar; coordenadores concelhios e Conselho 

Técnico Coordenador do Plano de Desenvolvimento da Direcção - Geral dos 

Desportos. 

A falta de recursos e apoios de diversa ordem, entre os quais financeiros, 

colocados à disposição do organismo de Coordenação do Desporto Escolar, 

comprometeram drástica e penosamente a viabilidade da nova política desportiva, 

lançando o desporto escolar, na opinião de Pires (1991b), num dos períodos de maior 

displicência e irresponsabilidade que o sistema desportivo jamais viveu em Portugal. 

Neste período negro e atribulado para o desporto escolar, sob a responsabilidade do 

XI governo constitucional, foram extintos, os serviços de Coordenação de Educação 

Física e Desporto Escolar. 

7o Período - Direcção Geral dos Desportos (associativismo juvenil) 

Neste período foi publicado o Dec- n° 150/86 del8 de Junho, atribuindo, de novo, à 

Direcção Geral de Desportos a coordenação e apoio das actividades não curriculares e, 

estabelecendo como matéria de desporto a articulação estreita com as políticas de ensino 

e juventude como via para a recuperação do atraso a que o Desporto Escolar tem estado 

sujeito. 

Este período foi denominado de Associativismo Juvenil, e a sua dinamização 

assentava no movimento associativo, através do desenvolvimento de três projectos: 

Torneios abertos, Clubes de jovens e Férias desportivas. 
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8o Período - Lei de Bases do Sistema Educativo 

No XI governo constitucional, o desporto escolar conheceu uma nova orientação, 

desencadeado pela Lei 46/86 de 14 de Outubro, colocando-o novamente no âmbito do 

sistema educativo. Segundo Pires (1991b) o então ministro da Educação, Roberto 

Carneiro, teve coragem e vontade política para enfrentar a burocracia instalada, e tirar da 

mediocridade e vil tristeza em que se encontrava, havia pelo menos 12 anos. 

Pelo Despacho 87/ME/89, foi criado um Gabinete Coordenador do Desporto 

Escolar e, a lei n° 1/90 de 13 de Janeiro, veio confirmar a opção estratégia da política 

desportiva e educativa governamental, que no seu art.0 6 diz que "o Desporto Escolar 

titula organização própria no âmbito do Sistema Desportivo e subordina-se aos 

quadros específicos do Sistema Educativo". 

Através do Dec. Lei n° 95/91 de 26 de Fevereiro - pedra basilar do sistema 

Desportivo Escolar - e, na sequência do desenvolvimento do art. 59 da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, foi dada resposta ao regime jurídico de educação física e do desporto 

escolar. 

Este decreto Lei, mereceu a aprovação do Conselho Nacional da Educação, do 

Conselho Consultivo da Juventude e foi ratificado pela Assembleia da República e, 

define o desporto escolar como: O conjunto de práticas lúdico-desportivas e de 

formação com o objectivo desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e 

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 

integradas no plano de actividades da escola e coordenadas no âmbito do sistema 

educativo. 

As suas principais finalidades são permitir o acesso à educação e ao bem-estar 

físico através da prática desportiva orientada. 

Pretende-se ainda promover a saúde bem como a educação moral , intelectual e 

social da juventude no respeito absoluto à individualidade e à diferença. 
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9o Período - Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Educação Física 

e do Desporto Escolar (GTDEFDE) 

Através do Despacho Conjunto l/EAM/SESE/92 de 8 de Janeiro é instituído um 

Grupo de Trabalho para o desenvolvimento da Educação Física e do Desporto Escolar 

(GTDEFDE). 

De acordo com este despacho ainda não estavam reunidas as condições para 

aplicação do disposto no Dec.-Lei n° 95/91 de 26 de Fevereiro. 

E interrompido o regime de experiência pedagógica criado pelo despacho n° 

87/ME/89 de 30 de Maio e as estruturas e meios que estavam a ser geridos e 

coordenados pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, passam a funcionar na 

execução das medidas aprovadas e a desenvolver no âmbito do GTDEFDE e na 

dependência do Director-Geral dos Desportos. 

Com base no Despacho n° 108 - A/ME/92 de 22 de Julho, é extinto o grupo de 

trabalho (GTDEFDE) e é nomeado um novo grupo de trabalho (Task Force) para 

funcionar junto do gabinete do Sr. Ministro da Educação. 

Todavia, com a tomada de posse do XII Governo Constitucional, a ideia , o 

projecto e a vontade política manifestada pelo anterior Governo, foi posta em causa, 

mergulhando o Desporto Escolar num novo impasse, privilegiando a organização de um 

Sistema Desportivo baseado na medida, no recorde e no espectáculo em prejuízo do 

ensino e da generalização da prática desportiva. 

1.2: Panorama Actual do Desporto Escolar 

No período, de 1993 a 1995, surge uma alteração que tem a ver com a criação da 

Secretaria de Estado da Educação e Desporto (SEED), com o objectivo de tratar os 

assuntos relacionados com o Desporto, incluindo o Desporto Escolar, continuando este 

em funcionamento no quadro das estruturas do Sistema Educativo. 

Com o Dec. Lei 143/93 de 26 de Abril, é criado o Instituto do Desporto 

(INDESP), ao qual compete "...apoiar as actividades desportivas no âmbito do Desporto 

Escolar..." e, mais concretamente com o Dec. Lei 115/95 de 29 de Maio, Art. 2.°, é da 

sua competência "coordenar, a nível nacional as actividades do Desporto Escolar e 

assegurar as correspondentes infra-estruturas e equipamentos". 
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Ao Gabinete de apoio do Desporto Escolar, compete apoiar as actividades do 

Desporto Escolar, em coordenação com as Direcções Regionais e os centros da Área 

Educativa, conforme a figura 1. 

Figura 1: Modelo organizativo do Desporto Escolar 

Direcções 
Regionais de 

Educação (DRE) 
Centros de Área 

Educativa 
(CAEs) 

ESCOLAS 

Delegados Regionais 
do INDESP 

Sub-delegados 
Regionais do INDESP 

Presentemente, o Desporto Escolar tem assistido a um conjunto de medidas de 

natureza legislativa e a ideias e propostas, provenientes de vários especialistas e 

instituições, nacionais e internacionais, com responsabilidades, não só na área 

profissional mas também na formação e investigação em Educação Física e Desporto, 

favoráveis ao seu desenvolvimento qualitativo e quantitativo. 
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1.3. Actual enquadramento legislativo 

Entre os diplomas legais que directamente se relacionam com o Desporto Escolar, 

em termos de organização conceptual e linhas orientadoras de desenvolvimento, desde a 

formação do núcleo na escola aos objectivos a atingir, são: (Pina, 1995, p.2) 

■ Lei n° 46/86 de 14 de Outubro ( Lei de Bases do Sistema Educativo): As 

actividades curriculares dos diferentes níveis de ensino devem ser complementadas 

por acções orientadas para a formação integral e a realização dos educandos no 

sentido da utilização criativa e formativa dos tempos livres. As actividades de 

complemento curricular visam, nomeadamente, o enriquecimento cultural e cívico, a 

Educação Física e Desportiva, a Educação Artística e a inserção dos educandos na 

comunidade. 

■ Lei n° 1/90 de 13 de Janeiro (Lei de Bases do Sistema Desportivo): A prática do 

desporto como actividade extra-curricular, quer no quadro da escola, quer em 

articulação com outras entidades com actuação no domínio do desporto, 

designadamente os clubes, é facilitada e estimulada tanto na perspectiva de 

complemento educativo como na ocupação formativa dos tempos livres. 

■ Decreto-Lei n° 286/89 de 29 de Agosto (Reforma curricular ): No ponto um, 

defende-se que para além das actividades curriculares, os estabelecimentos de ensino 

organizarão actividades de complemento curricular: de carácter facultativo, de 

natureza lúdica e cultural, visando a utilização criativa e formativa dos tempos livres 

dos educandos. 

■ Decreto-Lei n° 43/89 de 3 de Fevereiro (Autonomia das Escolas): A autonomia 

das escolas exerce-se através de competências próprias em vários domínios, como a 

gestão de currículos e programas e actividades de complemento curricular na 

orientação e acompanhamento dos alunos. 

■ Lei n° 83/67 de 11 de Junho (Associação de Estudantes): A intervenção na 

organização de actividades circum-escolares e do desporto escolar - Colaborar na 

gestão de espaços de convívio e desporto; 

Decreto-Lei n° 95/91 de 26 de Fevereiro (Regime Jurídico da Educação Física 

e Desporto Escolar): Refere que a Educação Física se situa no quadro das actividades 

curriculares e o Desporto Escolar carece de tratamento próprio, em virtude de se tratar 

de uma actividade de complemento curricular - Define o Desporto Escolar como o 
14 



Desporto Escolar 

conjunto de práticas lúdico- desportivas e de formação com objectivo desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime 

de liberdade de participação e de escolha, integrados no plano de actividades da escola e 

coordenadas no âmbito do Sistema Educativo. 

Os diplomas abaixo descriminados, procuram concretizar o princípio de que o 

Desporto Escolar, inserido no Sistema Educativo, só poderá cumprir a sua função social 

e cultural se criar e mantiver relações adequadas de cooperação entre o Sistema 

Educativo (nomeadamente na ligação com a disciplina curricular de Educação Física e 

na participação em projectos educativos globais) e o Sistema Desportivo (nomeadamente 

na articulação estratégica com o Desporto Federado. (Programa do Desporto Escolar, 

1998/99). 

■ O Decreto-Lei n° 164/96 de 5 de Setembro: Que adequa as Leis Orgânicas do 

Instituto do Desporto e do Ministério da Educação ao estabelecido no Dec. Lei n° 

296-A/95, de 17 de Novembro (Lei Orgânica do XIII Governo Constitucional); 

■ O Decreto-Lei n° 165/96 de 5 de Setembro: Que cria o Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar (GCDE); 

■ O Dec. Lei n° 258/97 de 30 de Novembro: Que actualiza o regime legal da 

distribuição dos resultados da exploração do Totoloto, o que permite, pela primeira 

vez, o financiamento regular e autónomo do Desporto Escolar em relação à 

administração pública desportiva. 

1.4. Conceito e finalidades 

"A verdade é que o desporto escolar foi sempre entre nós um conceito mal 

definido e falho de uma teorização psicopedagógica capaz de esclarecer o seu objectivo 

próprio, os seus métodos e processos de trabalho, assim como justificar plenamente a 

sua integração bem individualizada no processo educativo global." Carvalho (1987, 

p.13). 

Estas afirmações põem em relevo as contradições, ambiguidades e mal-entendidos 
em que o desporto escolar tem vivido a sua atribulada vida de confusão, conflito e 
insegurança. 

Para este estado muito contribuiu a oposição de opiniões, que permanentemente 

invadem a instituição educativa e a disputa de ambos os sistemas, Sistema Educativo e 
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Sistema Desportivo pela tutela do desporto escolar. Pires (1991b) refere que não tem 

havido uma ideia, uma vontade e um projecto para o enquadrar e implementar, com 

força para ultrapassar o imobilismo e os interesses da burocracia. 

O autor associa a falência da política desportiva à inexistência de um sistema 

coerente de ideias e de quadro conceptual próprio para o desporto, que envolva a 

formulação de um modelo de organização desportiva, adaptado aos recursos existentes e 

aos objectivos pretendidos. 

Há uma falta de reconhecimento político e social do Estado relativamente ao 

significado do desporto e das finalidades da Cultura Desportiva na formação educativa e 

desenvolvimento humano. O desporto escolar deve ser entendido como um autêntico 

serviço público, com a missão de democratização e desenvolvimento da cultura e da 

educação, assegurando a definição de um estatuto e forma de organização (Carvalho, 

1982). 

Apesar do desporto escolar constituir uma actividade eminentemente social, de 

grande relevância educativa e de enraizamento junto da juventude, beneficiando da 

popularidade do mundo do desporto e suas práticas, o Estado nunca lhe reconheceu o 

verdadeiro significado, como meio de acção educativa, social e cultural. 

Em termos globais, e sem se pretender aprofundar as contradições e incoerências, 

quanto à política desportiva e sua contextualização institucional no Sistema Educativo, 

no Sistema Desportivo ou em ambos, o desporto escolar e toda a sua estrutura 

conceptual e organizativa própria enquadra-se no processo de desenvolvimento dos 

alunos (crianças e jovens). 

Os seus princípios de desenvolvimento referenciam-se a um desporto para todos, 

na perspectiva da generalização da prática e da cultura desportiva, de acordo com a 

pluralidade de interesses e motivos. 

Não pode, por isso, existir somente um modelo organizativo. É necessário 

subordinar todas as formas de prática desportiva às necessidades da evolução dos alunos, 

respeitando as etapas de desenvolvimento, integrá-las numa estrutura diferenciada, em 

que todos possam encontrar resposta para as suas aspirações, interesses e preferências 

(Carvalho, 1987). 

Na perspectiva de Bento (1991), o desporto escolar deverá ter como preocupação 

resolver o conflito entre as expectativas crescentes do rendimento e a perspectiva de 

servir de forma responsável e consciente a sua educação e formação. 
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Lima (1994) considera que as actividades lúdico-desportivas de carácter 

complementar ao currículo, por propiciarem movimento de forma livre e voluntária, 

constituem uma boa aposta no sentido de conferir credibilidade e valor às actividades 

físicas. 

As finalidades a que o Desporto Escolar se propõe situam-se globalmente na 

satisfação do direito de todos os alunos e (não apenas dos mais dotados) terem acesso ao 

Desporto e no reforço da motivação para a prática, com vista à aquisição de um estilo de 

vida activa e saudável. Por esta razão, na organização e desenvolvimento das 

actividades, devem ser ponderados os aspectos referentes à saúde e bem estar, uma vez 

que constituem um dos meios de compensação dos efeitos nocivos dos estilos de vida da 

sociedade actual (Mota, 1995). 

Reveste-se de primordial importância a concepção educativa de desporto escolar e 

as funções de ocupação do tempo livre na vida de cada um , a resposta generalizada às 

suas necessidades, interesses e motivações e a garantia de salvaguardar as suas 

diferenças fisiológicas, psicológicas e culturais. 

O Desporto Escolar é um meio de educação (social, pessoal, civíca e cultural) e, 

como tal, deve estabelecer relações de carácter consubstancial com a disciplina de 

Educação Física (a substância é o desporto) e, do mesmo modo com as federações 

desportivas (competição educativa). 

Pires (1991), a propósito da parceria com o desporto federado, considera que o 

Desporto Federado é de suma importante, tem de ser alimentado a montante pelo 

Desporto Escolar, numa perspectiva de desenvolvimento humano e não de crescimento. 

Ambos são duas faces da mesma moeda que se complementam afirmando-se, na 

realidade, como dois sectores de prática desportiva com culturas próprias que têm de ser 

preservadas. 

A questão central do Desporto não é desportiva, mas sim educativa, Carvalho(1987) 

e as suas práticas como componentes fundamentais de crescimento, exploração e 

aventura, contribuem integralmente, para a construção da qualidade de vida, para o seu 

inalienável direito à educação, à saúde, à cultura, ao lazer e à felicidade" (Pires 1991). 
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1.5. O papel da escola no contexto do Desporto Escolar 

A escola pode ser vista, como sugere Bento (1991), como uma oficina de 

humanidade e de humanização dos humanos, de enraizamento da liberdade, de 

aperfeiçoamento e aprofundamento da cidadania e da democracia, mas também polo 

dinamizador de educação e cultura no meio em que se insere e local onde podem e 

devem ser oferecidas experiências e competências em todas as parcelas da paisagem 

desportiva. 

O desporto escolar é, do mesmo modo, um instrumento do sistema educativo e 

com tal deve ser desenvolvido na escola, baseado num projecto educativo, em relação 

estreita com o plano de actividades da escola e articulação e complementaridade com o 

trabalho de Educação Física, cujo modo de funcionamento é da responsabilidade do 

Presidente do órgão de Gestão da escola e coordenador do Desporto Escolar. Integra-se 

numa sociedade denominada sociedade de organizações (Sousa, 1990), entendida como 

uma organização social, inserida num contexto local, com uma identidade e culturas 

próprias, um espaço de autonomia a construir e a descobrir, susceptível de se 

materializar num projecto educativo. 

O grau de optimização da escola , como organização, depende da sua capacidade de 

alimentar nas comunidades educativas a aspiração a padrões elevados de qualidade, de 

sentido e significado das suas acções e pugnar pela promoção da qualidade de educação 

(Bento, 1995). 

Uma escola que responda, antes de mais, às necessidades e motivações das crianças 

e dos jovens e, para tal, há que proceder à sua inovação e transformação educativa e 

cultural, não se deixando arrastar pelo carácter selectivo e segregacionista da prática 

desportiva. 

Por outro lado, a instituição escolar deverá estar dotada, quer a nível das infra-

estruturas, quer a nível das super-estruturas, de meios e de recursos mínimos que lhe 

permitam a operacionalização do tempo livre dos alunos (Lima, 1994). 

O desporto escolar somente tem significado, se for integrado no contexto de uma 

escola inovadora, educativa e cultural, baseado num projecto educativo inovador, 

alicerçado e aberto à comunidade. 
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A escola é hoje, na verdade, um equipamento social básico e, a escola deve dispor 

ainda de esquemas funcionais de cooperação com o meio e utilizá-los correntemente, não 

se deixando insularizar socialmente (Carvalho, 1987). 

A escola, como instituição educativa vai "...preparar o desenvolvimento do 

desporto para todos no quadro de uma política de saúde para todos, de cultura para 

todos, e de uma renovação da vida democrática (...) introduzir o desporto na educação 

não serve para nada se não se reformar ao mesmo tempo a instituição educativa, de tal 

modo que o desporto encontre nela o seu sentido." Belbenoit (1974, p.p. 186-187). 

1.6. Clube do Desporto Escolar 

A unidade organizativa de suporte, na qual se processam as práticas desportivas do 

Desporto Escolar, é o Clube do Desporto Escolar (CDE), 

Os valores que o animam revestem-se de primordial importância, na senda do 

associativismo, com as suas características de participação colectiva e de compromisso 

individual responsabilizado, cujo modelo a seguir, não é a prática desportiva federada, a 

lógica da vitória a todo o custo, produção do campeão e descoberta do mesmo e só 

aqueles que têm classe, qualidade, dons... Carvalho (1987). 

O Clube do Desporto Escolar integra-se na dimensão extralectiva do Clube 

Escolar e é o ponto de convergência de duas liberdades e duas vontades: a do aluno e a 

do professor. 

As grandes linhas de força vocacionais e as grandes apetências de realização 

humana, residem na profundidade do ser do aluno e do professor que, no fundo, 

constituem a existência do Clube do Desporto Escolar (Patrício 1996). 

A sua finalidade básica, é o desenvolvimento de actividades de natureza desportiva 

de âmbito bem definido, no quadro do plano de actividades educativas aprovado pelos 

órgãos de gestão pedagógica da Escola. 

Os objectivos a que se propõe regem-se pelo princípio da liberdade que cada 

Escola pode criar, em cada ano escolar, os grupos/equipas que considere adequados e 

necessários e, em conformidade com o que determina a LBSE no n° 4 do artigo 48°: os 

alunos participam na organização e coordenação da actividade geral dos clubes, bem 

como na organização, desenvolvimento e avaliação das respectivas actividades correntes, 
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em condições e graus adequados às suas idades, estádio de desenvolvimento e nível de 
escolaridade. 

Constituem o Clube de Desporto Escolar, para além do seu Presidente, o 

coordenador, todos os docentes intervenientes no Desporto Escolar que nele trabalhem, 

bem como todos os alunos que nele livremente se inscrevem, um representante da 

associação de estudantes, onde exista, um representante da associação de pais e 

encarregados de educação e um representante da autarquia local que, a título voluntário, 

o integrem.(programa do Desporto Escolar. 1998/99). 

Em termos operacionais, o Clube de Desporto Escolar é estruturado por 

grupos/equipas das modalidades e disciplinas desportivas, do Quadro Competitivo 

Nacionais e Internacionais e Encontros Regionais e/ou Nacionais, incluídas ou não nos 

programas de Educação Física. 

1.7. Desenvolvimento do Programa e Práticas Desportivas Escolares 

O desporto escolar desenvolve-se com base num programa que é enviado a todos 

os estabelecimentos de ensino, oficiais e particulares, no início de cada ano lectivo. 

Mais especificamente, a participação no processo de desporto escolar formaliza-se 

com a elaboração de um projecto de adesão de Escola enviado para aprovação à 

Direcção Regional de Educação a que pertence o respectivo estabelecimento de ensino. 

A prática desportiva escolar desenvolve-se através de modalidades/actividades 

desportivas, podendo cada uma delas ter uma dinâmica específica em função do grupo 

alvo, dos objectivos que se pretendem atingir, dos meios existentes e dos 

condicionalismos organizativos (Programa do Desporto Escolar, 1998/99). 

As acções lúdico-desportivas que o Desporto Escolar integra devem, na medida do 

possível, contemplar e dar resposta às motivações intrínsecas das crianças e jovens, 

proporcionando actividades individuais e colectivas e, satisfazendo os diferentes níveis 

de prestação motora e estrutura corporal dos alunos. 

Os níveis de desenvolvimento das actividades do desporto escolar processam-se a 

dois níveis. Por um lado, a nível interno de acordo com o projecto e a dinâmica de cada 

escola, tais como: competições internas, campeonatos inter-turmas, dias ou semanas da 

modalidade, formação de dirigentes, colóquios, entre outros. A nível externo, através de 

20 



Desporto Escolar 

convívios e competições inter-escolas e de participação em quadros competitivos 

organizados pelas diferentes estruturas do sistema educativo ou do sistema desportivo. 

A programação do Desporto Escolar, é legitimamente eclética, encontrando o 

praticante no Desporto Escolar, uma construção histórica/social de sentidos do desporto 

e ele próprio reconhece e descobre algo na sua acção (Bento, 1991). 

A lista de possibilidades de sentido das práticas desportivas enquadram-se no plano 

de actividades de complemento curricular de educação do lazer, configuradas 

pedagogicamente e moldadas como meio de formação de crianças e jovens. 

A liberdade é a condição «sine qua none», das possibilidades de formação destas 

actividades, assim como o princípio do rendimento, no sentido da auto-realização e 

empenhamento pessoal, expresso em comportamentos, em «ser» e «ter», num contexto 

de relações estreitas entre exigências, empenhamento, esforço, exercitação, rendimento, 

sucesso e personalidade (Bento 1991). 
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II 

MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA E CAUSAS DO 
SUCESSO NO DESPORTO 

2.1: Considerações gerais 

A literatura sobre motivação é densa e diversificada, abarcando todo uma 

multiplicidade de teorias e estudos no âmbito da Psicologia, em geral, e da Psicologia 

do Desporto, em particular (Roberts, Spink e Pemberton, 1986). 

A motivação constitui um dos grandes temas da Psicologia do Desporto 
internacional e contemporânea, e as suas dimensões sócio-cognitivas fazem parte das 
secções do principal livro de referência mundial da investigação em Psicologia do 
Desporto "Handbook of Research in Sport Psycology" (Singer, Murphey & 
Tennant,1993). 

Biddle (1993), em análise ao conteúdo dos artigos publicados em duas das mais 
conceituadas revistas internacionais de psicologia do desporto (i.e., Internacional 
Journal of sport Psychology e Journal of Sport and Exercise Psychology - Journal of 
Sport Psychology até 1988), verificou que a temática da motivação foi notoriamente a 
mais referenciada. 

Do mesmo modo, kleinginna e Kleinginna (1981, cit.Thill, 1989), face à 

importância associada à motivação na literatura especializada, analisaram 140 
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definições apresentadas e verificaram a generalidade de conceitos de motivação e de 

assuntos abordados relacionados com esta temática. 

Entre os vários assuntos sobre a motivação (e.g., motivação intrínseca, orientações 

motivacionais, climas motivacionais), a temática relacionada com a atribuição que as 

pessoas elaboram para tentar interpretar e explicar aquilo que lhes sucede no seu dia a 

dia tem sido uma das mais investigadas e debatidas pelos psicológicos sociais nos 

últimos vinte anos (Hewstone & Fincham, 1996, cit. por Fonseca, 1999). 

O estudo desta temática, identificada na literatura pelo termo de teoria da 

atribuição causal - significando atribuição a percepção ou inferência da causa (ver 

Kelley & Michela, 1980), estuda as regras, processos e mecanismos que as pessoas 

utilizam no seu esforço de compreensão dos acontecimentos e comportamentos 

quotidianos, com o objectivo de tornar inteligível a realidade que percepcionam e 

vivenciam, através da atribuição de causalidade aos factos (Formosinho & Pinto, 1987). 

A atribuição causal é, segundo Alves, Brito & Serpa (1996: p.44) "...o modo como 

as pessoas explicam para si próprias os resultados que obtêm nas actividade a que se 

dedicam". Em contextos desportivos, estes autores referem que "a partir da atribuição 

que os atletas fazem dos seus resultados, decorre o comportamento subsequente, num 

processo que evolui do seguinte modo: 

1. O atleta participa numa determinada competição; 

2. No final da competição verifica-se um resultado que pode ser positivo ou 
negativo; 

3. De forma natural o atleta analisa o modo como decorreu a competição e que 

conduziu ao resultado verificado; 

4. A partir da análise efectuada, o jogador encontra uma explicação (atribuição) 
para o resultado que obteve; 

5. A explicação encontrada poderá provocar no jogador um sentimento positivo 

de orgulho ou negativo de vergonha, bem como determinará a sua expectativa 

em relação ao próximo encontro, 

6. A motivação para a competição seguinte está, assim, condicionada pelo modo 

como todo o processo se desenvolveu a partir da explicação encontrada pelo 

sujeito para o que aconteceu". 
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Assume-se, assim, que o modo como os indivíduos, neste caso os atletas, 

percepcionam e explicam os seus resultados apresenta uma relação com os 

comportamentos futuros, podendo a motivação, requisito fundamental para uma boa 

perfomance e sucesso desportivo, ser influenciada pelo processo atribuitivo (Carron, 

1984). 

Porém, esta necessidade de se compreender e explicar os diferentes níveis de 

motivação para uma determinada actividade conheceu ao longo dos tempos numerosas 

teorias da motivação adoptadas pelos investigadores para a realização dos seus estudos, 

para além da já referida teoria da atribuição. 

2.2: Teorias da motivação 

Roberts (1993) sublinha que a história das teorias da motivação tem-se focalizado 

na procura da "verdadeira" teoria. De uma perspectiva mecanicista (i.e., "Machine 

Metaphor") (Weiner, 1991), evolui-se para uma perspectiva Personalista (Teoria da 

realização motivacional) e depois para uma perspectiva social-cognitiva, (como é que 

as pessoas percebem os outros e a si próprias) (Fiske & Taylor, 1991, cit. Bidlle, 1993). 

De acordo com Cruz (1996b, p.305), as teorias da motivação procuram responder 

a questões que se iniciam com um "porquê?". Ou seja, essas questões são contigentes de 

três dimensões do comportamento: (a) direcção ("porque é que certos indivíduos 

escolhem um desporto para praticar e não outro?") (b) intensidade ("porque é que certos 

indivíduos se esforçam mais ou jogam com mais intensidade do que outros?") e (c) 

persistência ("porque é que determinados indivíduos continuam a sua prática desportiva 

e outros a abandonam?"). 

Entre os modelos teóricos alternativos existentes da motivação, identificam-se 
quatro teorias com maior tradição nas investigações no contexto desportivo (ver Roberts 
1992): 

■ Teoria da realização das necessidades (Atkinson, 1957, 1958; McClelland, 1961, 

McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953); 

■ Teoria do teste da ansiedade (Sarason et ai., 1952. 1960); 
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■ Teoria das expectativas de reforço (Crandall, 1963, 1969); 

■ Teorias cognitivas da motivação: 

■ Teoria da atribuição (Weiner, 1979, 1986; Weiner et ai., 1971). 

■ Teoria da auto-eficácia (Bandura, 1977, 1986); 

■ Teoria da Percepção de Competência (Harter, 1975, 1980); 

■ Teoria dos objectivos de realização ( Dweck, 1986, Dweck & Elliot, 1983, 

Maerh & Braskamp, 1986;Maerh & Nicholls, 1980; Nicholls, 1980, 

1984d, 1989; Ames, 1992); 

■ Modelo Integrado de Motivação no Desporto (Weiss, 1995, Weiss & 

Chaumeton, 1992, cit. por Cruz, 1996b); 

2.2.1: Teorias cognitivas da motivação 

Apesar de se considerar mais que um tipo distinto de teorias da motivação, as 

teorias cognitivas constituem o modelo determinante do estudo da motivação. 

O objectivo destas teorias é estudar o modo como os indivíduos adquirem, 
representam e utilizam o conhecimento na avaliação do seu comportamento (Roberts, 
1992). 

Apesar de Tolman (1932) se referir ao modelo cognitivo duma forma elementar, o 

eclodir da investigação sobre a motivação com base nos mecanismos cognitivos ou do 

pensamento data dos finais dos anos 60, com os trabalhos de Harlow, 1968; Heider, 

1958, White, 1959 e Mc Vicker-Hunt, 1965. 

Foi com Weiner e colaboradores (1971) que as teorias cognitivas ganharam 

consistência, através das atribuições causais na compreensão da motivação e na 

percepção dos resultados. 

A respeito das teorias cognitivistas, Fonseca (1993, p.10) refere que estas 

constituem "o suporte conceptual que permite aos investigadores arguirem em defesa do 

homem como ser não só reactivo (exclusivamente dependente de necessidades, como 

defendem as abordagens mecanicistas) mas também activo (estruturando o seu 
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comportamento com base, igualmente, nos produtos dos seus processos perceptivo-
cognitivos)". 

Nesta perspectiva, o estudo da motivação dos sujeitos pretende compreender e 
explicar os processos comportamentais através do conhecimento das representações 
cognitivas que os sujeitos possuem de si próprio e da situação. 

2.3: Teoria da Atribuição 

A teoria da Atribuição é, no âmbito da psicologia social e no contexto das teorias 
cognitivas da motivação, a que maior interesse tem congregado na comunidade 
cientifica nos últimos vinte anos. 

A importância da teoria atribuicional, ao nível da psicologia do desporto, prende-
se necessariamente com o conhecimento dos aspectos relacionados com o processo 
atribuicional dos atletas e a forma como eles interpretam as situações e os resultados 
que protagonizam, parecendo condicionar e influenciar os seus níveis motivacionais . 

A este respeito, Alves, Brito & Serpa (1996, p.44) afirmaram que "de entre os 
processos condicionantes do desenvolvimento da motivação talvez o mais importante a 
gerir pelos técnicos seja a atribuição causal". 

Do mesmo modo, Roberts, Spink e Pemberton (1986) consideram a maneira como 
os atletas percepcionam e explicam os seus resultados, uma relação com os seus 
comportamentos, podendo igualmente influenciar a sua motivação. 

Este modelo assenta fundamentalmente no modo como os indivíduos explicam as 
emoções, os afectos e os comportamentos resultantes dos acontecimentos em que estão 
envolvidos e, analisam as consequências daquelas atribuições na determinação dos 
comportamentos subsequentes. 

Todavia, o estudo das atribuições causais apenas se desenvolveu de forma 
consistente nas últimas décadas, já que até aos anos 60, somente um reduzido número 
de autores (e.g., Piaget, Heider) havia produzido algum trabalho no domínio da 
psicologia. 
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Na base das contribuições teóricas para o estudo das atribuições situam-se os 

trabalhos de Heider (1944, 1958) e no plano da formação de uma teoria geral da 

atribuição destacam-se entre outros, os trabalhos de Kelley (1967, 1972, 1973), Jones e 

Davis (1965), Weiner e colaboradores(1971) e Weiner (1979, 1986a). 

Porém, com base na revisão da literatura produzida por Kelley e Michela (1980), 

mais de 900 estudos publicados entre os anos 70 e 80, não existe apenas uma teoria 

geral da atribuição, mas uma quantidade enorme de teorias relacionadas com os 

processos de atribuição. De acordo com estes autores, por exemplo e, em função do 

centro de interesses, distinguem-se dois tipos de teorias da atribuição: atributivas 

relacionadas com a manipulação dos antecedentes das atribuições (crenças, informação 

e motivação) e atribuicionais relacionadas com a manipulação das causas percebidas e 

avaliação dos seus efeitos nas emoções, expectativas e comportamentos. 

2.3.1: Contributos para a teoria da atribuição 

A origem e definição da teoria da atribuição baseada no modelo de análise "naive" 
da acção deve-se a Heider (1944, 1958). 

Heider (1958, cit. por Hanrahan et. ai., 1989) refere que o indivíduo interage com 

o meio e tenta entender o motivo de certo acontecimento. Para organizar e implicar as 

suas experiências, as pessoas fazem atribuições para explicar as relações de causa e 

efeito. 

Por outro lado, Heider (1958, cit.. por Ross & Fletcher, 1985) considera que 

existem semelhanças entre os objectivos e as actividades dos cientistas e das pessoas na 

vida diária. As pessoas tentam compreender, prever e controlar acontecimentos que os 

preocupam a partir da compreensão das causas dos resultados anteriores. As pessoas 

não se limitam a observar e a fixar mentalmente comportamentos e conhecimentos. Em 

vez disso, sujeitam o acontecimento observado a uma análise psicológica, para tentar 

compreender as suas causas. Afirmou, por sua vez, que existe uma predisposição das 

pessoas para realização de atribuições a causas estáveis e duradouras. 
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Os primeiros autores a procurarem desenvolver as ideias de Heider acerca das 
atribuições foram Jones e Davis (1965) com a criação da teoria das inferências, centrada 
no papel da informação e das crenças dos indivíduos no processo da atribuição causal. 

Estes dois autores descreveram como uma pessoa deduz as intenções ou 
disposições de outra pessoa, através do seu comportamento. Afirmam que no processo 
de dedução de disposições existem duas etapas: atribuição da intenção - os 
observadores fazem atribuições disposicionais apenas com base nos comportamentos 
intencionais; atribuição da disposição - se um acto é julgado como intencional, então o 
observador tenta inferir a disposição pessoal que o causou (Ross & Fletcher, 1985). 

Para além do contributo de Heider (1958) e Jones e Davis (1965) para a teoria da 
atribuição, há que referir, do mesmo modo o contributo de Kelley (1967). Este autor 
salientou a importância da experiência subjectiva de validade atribuicional, 
considerando não apenas a percepção social, mas também a autopercepção. 

No entanto, foi com Weiner e colaboradores (1971) a partir fundamentalmente da 
análise de Heider, que se postulou que as pessoas, para explicar os seus resultados de 
sucesso e insucesso, recorrem a determinadas atribuições. Os indivíduos utilizam quatro 
elementos essenciais nas suas atribuições: capacidade, esforço, sorte e dificuldade da 
tarefa, agrupadas em três factores causais, factor de locus de causalidade (interna e 
externa), factor de estabilidade (estável e instável) e factor de controlo (controlo próprio 
e fora do controlo pessoal) (Weinberg & Gould 1995). 

A respeito dos factores causais, Alves, Brito & Serpa (1996: p.45) consideram 
que a estabilidade, é estável "quando o indivíduo percepciona as causas como tendendo 
a permanecer constantes ao longo do tempo" e instável "quando as causas são 
percepcionadas como alteráveis". Quanto à causalidade, é interna "quando o indivíduo 
situa as causas do seu resultado em si próprias" e externa "quando o indivíduo explica o 
acontecimento por razões exteriores a si". Por fim, e no que respeita ao controlo, será 
próprio "quando se tem influência sobre a situação" e fora do controlo pessoal 
"quando não se pode influenciar a situação". 

No entanto, a validade destes elementos causais levantou algumas reservas na 
explicação dos resultados em contextos desportivos, apesar de se terem revelado úteis 
nos estudos levados a cabo pelos investigadores desportivos. A existência e a 
ocorrência de outras causas em situações tão diversas não explicavam totalmente os 
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resultados, tendo Weiner (1979) postulado a existência de uma estrutura invariante 

comum a todas elas. Isto é, todas as causas indicadas pelos indivíduos para os seus 

resultados podem ser caracterizada a partir da análise das suas propriedades 

dimensionais, no que respeita ao seu locus (i.e., internas ou externas à pessoa), 

estabilidade (i.e., constantes ou variáveis no tempo) e controlabilidade (i.e., passíveis ou 

não de controlo (Fonseca, 1999). 

Mais tarde, Weiner (1986a) apresentou nova teoria que, para além das causas 

poderem variar de contexto para contexto e a sua estrutura ser invariante, propôs que, 

em função das propriedades percebidas pelos indivíduos relativamente às causas que 

consideram terem estado na origem dos seus resultados alcançados, se sucederão 

determinadas consequências cognitivas, emocionais e comportamentais. 

Cada dimensão causal está associada a certas consequências cognitivas, afectando 

e influenciando a percepção do valor pessoal e os sentimentos de auto-estima e 

autoconfiança, ou de culpa ou de surpresa, conforme a conotação positiva ou negativa 

desta percepção (Weiss, 1985). 

O quadro 2.1. adaptado de Weinberg e Gould (1995) explicita claramente aquela 

relação estabelecida entre o tipo de atribuições e o estado psicológico, determinando as 

expectativas e as reacções emocionais em relação ao futuro. 

Quadro 2.1: Relação entre as atribuições e o estado psicológico que desencadeiam 
(Adaptado de Weinberg e Gould 1995) 

Atribuições Estado psicológico 

Factores de Estabilidade Expectativas de Sucesso no Futuro 
Estáveis 
Instáveis 

Aumento das expectativas de sucesso 
Diminuição das expectativas de sucesso 

Factores de Causalidade Influências Emocionais 
Internos 
Externos 

Valorização do orgulho ou vergonha 
Desvalorização do orgulho ou da vergonha 

Factores de Controlo Influências Emocionais j 
Controlo Próprio 
Fora do Controlo Próprio 

Aumenta a motivação 
Diminui a motivação 
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Concretamente, a percepção dos indivíduos sobre a causalidade subjacente a um 
determinado resultado pode desencadear no indivíduo um sentimento positivo de 
orgulho ou negativo de vergonha, influenciando as suas expectativas e as reacções 
emocionais quanto a situações futuras. 

2.4: A avaliação das atribuições 

A teoria atribucional de Weiner (1979, 1986) tem sido das teorias sócio-cognitivas 
a mais utilizada pelos investigadores das atribuições em contextos de actividade física e 
desportiva (Biddle, 1993). 

Todavia, os dados evidenciados pelos estudos publicados tendo como base a 
estrutura conceptual de Weiner acerca das causas que os indivíduos apresentam para os 
seus resultados, não são totalmente consistentes (Fonseca, 1993). 

Fonseca (1993, p. 352) refere dois tipos de factores para a sua inconsistência: 

" Falta de rigor e de uniformidade das metodologias de avaliação das atribuições 
utilizadas pelos investigadores; 

Muitos dos estudos realizados no desporto partiram do pressuposto de que a uma 
situação objectiva de vitória e de derrota corresponderia uma percepção, por parte dos 
atletas, de insucesso e de insucesso, respectivamente". 

A este respeito, Maehr e Nicholls (1980) consideram que as percepções de 
sucesso e insucesso são estados psicológicos que podem divergir de indivíduo para 
indivíduo ou, até, num mesmo indivíduo, de situação para situação, não se equivalendo, 
por isso, sempre ao resultado objectivamente obtido. Diversos estudos têm evidenciado 
isso mesmo (e.g., Tammen & McAuley, 1987, cit. por Fonseca, 1999). 

Para avaliação das atribuições causais, os métodos usualmente utilizados na 
recolha e avaliação das causas indicadas pelo indivíduo dividiam-se em quatro 
categorias, duas em função do tipo de abordagens que preconizam (disposicional e 
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situacional) e outras duas em função do nível cognitivo a que acedem (causal e 

dimensional) (Fonseca, 1993b). 

Para avaliação e medição das atribuições causais foram utilizados essencialmente 

dois instrumentos: CDS ( Causal Dimension Scale, Russel, 1982) e CDS II ( Causal 

Dimension Scale II, McAuley, Duncan e Russel, 1992). 

O primeiro instrumento referido foi considerado um clássico moderno da 

literatura da psicologia do Desporto, por uma das mais conceituadas revistas de 

psicologia do desporto (i.e., Journal of sport Psychology) e possuidor de assinaláveis 

qualidades psicométricas globais (McAuley & Gross, 1983; D. Russel, 1982, cit. por 

Fonseca, 1999). Foi, do mesmo modo, adoptado pela maior parte dos investigadores em 

psicologia do desporto (e.g., Grove, Hanrahan & Mclmman, 1991, Mark, Mutrie, 

Brooks & Harris, 1984; McAuley, Duncan, 1989; McAuley & Gross, 1983, Fonseca, 

1993a e Rethorst & Duda. 1993, cit. Fonseca, 1993b). 

Todavia, em virtude da existência de alguns problemas ao nível da sua dimensão 

da controlabilidade e uma elevada correlação entre as suas dimensões do locus de 

causalidade e da controlabilidade, McAuley e colaboradores (1992), na tentativa de 

resolução destes problemas, elaboraram uma versão revista e aperfeiçoada da CDS 

(Fonseca, 1999). 

Para além destes instrumentos, tem sido utilizados recentemente no estudo das 

atribuições em contextos desportivos e a nível internacional, instrumentos relacionados 

com as crenças causais: BCS {Beliefs about the causes of Success) e CSQ {Causes of 

Succeess Questionnaire). 

O objectivo destes instrumentos é avaliar o modo como os indivíduos, 

particularmente os jovens, percepcionam certos factores determinantes dos seus 

resultados desportivos, de modo objectivo (i.e., vitória vs. derrota) ou subjectivamente 

(i.e., percepção que o indivíduo tem do grau de sucesso alcançado). 

No entanto, apesar do BCS e CSQ serem referenciados como instrumentos 

relacionados com as atribuições que os indivíduos elaboram para os seus resultados (ver 

Ostrow, 1996), foram igualmente utilizados nos últimos anos em vários estudos (e.g., 

Duda et ai., 1992; Duda & White, 1992; Guest & White, 1995; Guivernau & Duda, 

1994; Newton & Duda, 1993a; Newton & Walling, 1995; Tank et al., 1996; Walling & 
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Duda, 1995, cit. por Fonseca, 1999) relacionando as atribuições com outros constructos, 

fundamentalmente com os objectivos de realização dos indivíduos. 

Para o nosso estudo empírico e, no sentido de avaliarmos as crenças dos 

indivíduos sobre um conjunto de possíveis causas dos seus resultados desportivos 

utilizámos o instrumento CSQ, desenvolvido e validado por Treasure & Roberts 

(1994a) e traduzido e adaptado para a língua portuguesa por Fonseca (QCS: 

Questionário das causas do sucesso no desporto, 1995), contendo 17 itens. 

A versão original do CSQ contêm 15 itens e 3 sub-escalas: Motivação/esforço 

(e.g., trabalharem muito, gostarem de praticar), habilidade (e.g., serem melhores no 

desporto do que os outros, gostarem de aprender novas técnicas) e factores externos 

(e.g., terem simplesmente sorte, saberem como impressionar o treinador). 

Este instrumento psicométrico foi utilizado num estudo cuja amostra era 

constituída por 330 sujeitos de ambos os sexos de uma escola inglesa, pertencentes a 

três anos diferentes de escolaridade: 48 rapazes e 48 raparigas frequentavam o 5°ano de 

escolaridade com uma média de idades de 11 anos e 4 meses; 78 rapazes e 78 raparigas 

frequentavam o T ano de escolaridade com uma média de idades de 13 anos e 4 meses 

e finalmente 34 rapazes e 44 raparigas frequentavam o 9o ano de escolaridade (Treasure 

e Roberts, 1994a). 

Todavia, os dados apresentados por Treasure e Roberts (1994a) relativos às suas 

propriedades psicométricas não parecem ser conclusivos (i.e., os valores dos alfa de 

Cronbach não foram elevados para algumas das dimensões e as análises factoriais 

realizadas não demonstraram a invariância estrutural do instrumento). 

Como eventual explicação, os autores, (citado de Fonseca, 1999, p.96) 

"sublinharam a possibilidade de estas diferenças reflectirem uma diferenciação da 

natureza das experiências desportivas dos sujeitos, já que convergiram com as 

indicações da literatura relativamente a um progresso aumento na orientação para o ego 

ao longo da idade dos indivíduos". 

Em Portugal, no que se refere à avaliação das crenças dos indivíduos sobre um 

conjunto de possíveis causas dos seus resultados desportivos e com base no instrumento 

CSQ, desenvolvido e validado por Treasure & Roberts (1994a), desconhecem-se 

estudos neste domínio. A nível internacional também não são abundantes os estudos 

com a aplicação daqueles instrumentos. 
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No contexto da actividade física e desportiva, a teoria da atribuição é encarada 
como uma forma de aumentar a possibilidade de explicar e predizer os comportamentos 
orientados para a realização dos atletas (Brawley & Roberts, 1984, cit. Fonseca, 1999). 

Neste sentido, a teoria das atribuições tem sido bastante utilizada pelos psicólogos 
do desporto, devido fundamentalmente à sua abordagem cognitivista e à sua facilidade 
em ser aplicada (Thomas, Missoum & Rivolier, 1987, cit. Fonseca, 1999). 

No entanto, no nosso país, a investigação sobre as explicações que os praticantes 
estruturam para compreender o que está subjacente aos resultados desportivos que 
presenciam ou protagonizam não tem sido abundante, apesar de alguns estudos 
realizados ultimamente, (e.g., Cabral, Lopes, Fonseca & Vila Boas, 1995; Fonseca, 
1993a, 1993b, 1994, 1995a, 1995b, 1996 e Fonseca et ai, 1994) com base numa versão 
traduzida e adaptada da CDII ao contexto nacional (Fonseca, 1992). 

De sublinhar, que até ao início desta década não havia sido produzido um único 
trabalho sobre este tema (Fonseca, 1999). 

Pelo contrário, na literatura internacional e, no contexto desportivo, a teoria das 
atribuições tem sido objecto de estudo e atenção de um elevado número de 
investigadores (ver Bidlle, 1993). 

2.5: Motivos para a prática desportiva 

Pese embora, a utilização frequente do termo motivação com significados 
diversos (necessidade, motivo, objectivo, incentivo, reforço), o seu sentido aparece 
significativamente ligado ao comportamento, por vezes, como uma causa determinante 
da actividade humana. 

Alderman (1983: p. 214), refere que "a motivação é uma tendência para se 
orientar e seleccionar o comportamento para que ele seja dirigido pela relação e suas 
repercussões, é uma tendência deste comportamento seguir o seu objectivo a alcançar". 

Por outro lado, Singer (1984, cit. Cruz, 1996, p.305) considera que "a motivação é 
responsável pela selecção e preferência por alguma actividade, pela persistência nessa 
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actividade, pela intensidade e vigor (esforço) do rendimento e pelo carácter adequado 

do rendimento relativamente a determinados padrões". 

A compreensão destas dimensões motivacionais, implica conhecer 

necessariamente as causas do comportamento, as escolhas efectuadas (direcção), o nível 

de envolvimento (intensidade) e a persistência nas actividades. 

Indubitavelmente a motivação é o constructo teórico (Serpa, 1990), que potencia e 

direcciona o comportamento dos individuos, explicando e respondendo a várias 

questões que começam com um "porquê" (Halliwell,1980). 

Estas questões, por sua vez, têm a ver, para além da direcção e intensidade de 

cada indivíduo, ou persistência, com os motivos/razões dos indivíduos para a 

participação desportiva. 

O motivo é um termo que em linguagem corrente é utilizado indistintamente de 
motivação. 

Todavia, a sua definição traduz um sentido ou predisposição em direcção a um 

objectivo, levando uma pessoa a realizar uma determinada actividade. 

Fonseca (1993) considera o motivo como uma característica relativamente estável 

do indivíduo que o leva a orientar-se para uma determinada actividade, ou "razão de 

agir" (Bakker,1992, p.12) e como factor dinâmico (consciente ou inconsciente, 

fisiológico, afectivo, intelectual, social), que por vezes interage influenciando o 

comportamento do indivíduo em direcção a um objectivo, fim ou meta) (Britz,1994). 

No que concerne à Psicologia do Desporto, uma das preocupações dos 

investigadores é postular a classificação das razões pelas quais os atletas se envolvem 

numa actividade física e desportiva (Fonseca, 1993). 

As razões de escolha de uma actividade ou de certas condutas e o seu grau de 

empenhamento na execução das tarefas propostas são variadas e complexas. A resposta 

a todas as perguntas é uma tarefa complicada e difícil, correndo o risco de as tratar 

superficialmente (Biddle, 1993). 

O conhecimento das razões poderá influir na qualidade das aprendizagens e 

perfomances desportivas alcançadas, contribuindo para a maximização dos níveis 

motivacionais, em função do conhecimento correcto dos motivos que estimulam os 

jovens a praticar Desporto. 
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Por seu lado, os motivos poderão eventualmente depender da interacção de 
eventuais diferenças sociais, necessidades, características e factores sociais envolventes 
(Gill, 1986, cit. por Weiss & Chaumeton, 1992). 

Relativamente a este ponto, os motivos de uma pessoa para se envolver em 
qualquer actividade, como confirma este investigador e é corroborado por outros 
defensores (e.g. Weinberg, 1984; Fernandes, 1986; Samulski, 1995), é função de 
factores intrínsecos (e.g., prazer, sucesso, alegria da prática, curiosidade) e extrínsecos 
(e.g., recompensas materiais e de estatuto, a aprovação dos adultos e colegas). 

Thill (1989) caracteriza estes conceitos do seguinte modo: uma conduta 
intrinsecamente motivada, reconhece-se pelo facto dos indivíduos participarem numa 
actividade pela satisfação que ela lhes dá, e não com o objectivo de atingir qualquer 
outro fim. Quando a satisfação se situa fora da própria actividade, pode-se dizer que a 
motivação é de natureza extrínseca. 

Singer (1984, cit. por Serpa, 1990) refere que as motivações intrínsecas são 
condição necessária das motivações extrínsecas e neste sentido determina-as, mas estas 
acompanham sempre as primeiras, modificam-nas, corrigem-nas dominam-nas, 
regulando-as por seu turno. 

A este respeito, num estudo desenvolvido por De Knop e colaboradores (1994, cit. 
por Matos, 1998) sobre os motivos que influenciam a participação dos jovens em clubes 
desportivos, foram distinguidos entre muitos, cinco motivos considerados mais 
importantes: 

■ Estar com amigos e colegas da mesma idade; 

■ Melhorar a saúde e "fitness"; 

■ Aprender e melhorar as habilidades e técnicas desportivas; 

■ Divertimento; 

■Melhorar a perfomance ou participar em competições. 

Ainda segundo estes autores, as diferenças mais importantes, em termos de 
identificação dos motivos de participação, foram consequência de três factores pessoais: 
individualidade, idade e sexo. 
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Todavia, numerosos estudos têm demonstrado que incentivos intrínsecos podem 
diminuir a motivação, enquanto outros descobriram um aumento de motivação devido a 
recompensas (Weinberg, 1984). 

No caso do sexo feminino, Hart et ai. (1989, cit. por Crawford & Eklud, 1994), 
por exemplo, descobriram que um dos factores de limitação da prática do exercício 
físico era a preocupação de serem observadas e avaliadas por outros, criando sintomas 
de stress e elevada ansiedade. 

Apesar da investigação sobre os motivos que levam os jovens à prática desportiva 
não ser abundante (Serpa, 1990) e apesar de Gill (1983) afirmar que apenas a partir do 
final da década de 70 a produção científica nesta área adquiriu alguma relevância, têm 
sido desenvolvidos e efectuados estudos com resultados úteis e positivos, não só ao 
nível do desporto de competição mas também de recreação e lazer. 

As primeiras investigações realizadas no domínio dos motivos para a prática 
desportiva foram da autoria de Alderman & Wood (1976). 

Estes autores elaboraram o "Incentive Motivation Inventry", tendo sido 
posteriormente aplicado a milhares de atletas de ambos os sexos, de diversas idades e 
praticantes de várias actividades desportivas. 

Estes estudos, apoiaram-se conceptualmente nos estudos de Birch e Veroff 
(1966), que conjuntamente com outros autores (e.g. Cartel e Child, 1975; Deci, 1975) 
tentaram elaborar um sistema classificativo das razões que subjazem aos 
comportamentos dos indivíduos, sugerindo sete grupos de incentivos ("Sensory", 
curiosidade, realização, agressão, afiliação, poder e independência) (ver Fonseca, 1993). 

Todavia, a identificação e a avaliação dos principais motivos subjacentes à prática 
desportiva dos jovens, realizada de forma sistemática, foi levada a cabo, entre outros 
autores, por Gill, Gross e Huddleston (1983) com a elaboração do Participation 
Motivation Questionnaire (PMQ). 

Gill, Gross e Huddleston (1983) desenvolveram um estudo piloto ( quadro 2.2) 
aplicado a 1500 indivíduos, de forma a recolherem as suas opiniões acerca das razões 
para a prática desportiva. 

O resultado das entrevistas conduziu posteriormente à elaboração dum inquérito 
com 37 itens, que depois de aplicado a uma amostra de 51 indivíduos se fixou na versão 
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final de um questionário com 30 itens, cada um deles comportando um motivo possível 

para o envolvimento desportivo. 

O PMQ foi depois aplicado a uma amostra de 1138 jovens atletas, de diversas 

modalidades ( com idades compreendidas entre os 8 e os 18 anos), propondo atingir 

dois objectivos, a saber: 

■Analisar descritivamente as razões registadas pelos crianças e jovens como 

importantes para a sua decisão de praticarem desporto; 

■ Validar um instrumento de medida (PMQ) em função das razões apontadas, para 
utilização ulterior noutros estudos. 

Este instrumento, depois de cumprir os requisitos inerentes à sua validação, 

passou a ser vulgarmente utilizado por outros investigadores em estudos do mesmo 

âmbito, com ligeiras alterações adaptadas à realidade de cada estudo. 

Este estudo foi considerado como um dos mais relevantes na área da psicologia 

desportiva e mais citado pelos investigadores nacionais e internacionais na avaliação 

dos motivos para a prática desportiva (Cruz, 1996). 

Quadro 2.2: Resumo do estudo de Gill, Gross & Huddleston (1983) 

Autor/Ano Amostra Motivos mais e menos importante F actores Diferenças 
entre Grupos 

Gill, Gross & 
Huddleston 

(1983) 

U.S.A. 

1138 Atletas de 
diversos desportos 
entre os 8 e os 18 
anos. (720 rapazes 
e418 raparigas) 

Motivos mais importantes 

1. Melhorar habilidades; 

2. Divertimento; 

3. Aprender novas habilidades; 

4. Desafio; 

5. Estar fisicamente em forma. 

Motivos menos importantes 

1. Libertação de energia; 

2. Influência dos e amigos; 

3. Viajar; 

4. Libertar tensões; 

5. Ser popular. 

1. Realização/Estatuto; 

2. Orientação para a 
equipa; 

3. Condição física; 

4. Libertação de energia; 

5. Factores situacionais; 

6. Desenvolvimento de 
habilidades; 

7. Afiliação; 

8. Divertimento. 

O s rapazes 
atribuíram 
mais 
importância 
que as 
raparigas ao 
factor 
Realização/E 
statuto 
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2.6: Investigação realizada com o PMQ a nível nacional e internacional 

O Participation Motivation Questionnaire (PMQ) constitui-se, desde a sua 
publicação, como o instrumento psicométrico mais utilizado pelos investigadores para 
avaliar os motivos que levam os jovens à prática desportiva (Fonseca, 1993). 

A nível internacional, foram utilizadas várias versões do PMQ com uma maior 
incidência nos países anglófonos, sem que no entanto, as alterações à versão original do 
PMQ tenham sido estruturalmente significativas. As ligeiras alterações verificadas 
(e.g., alteração da amplitude da escala das respostas, alteração da designação e conteúdo 
dos itens) resultaram essencialmente da adaptação do PMQ à realidade específica das 
amostras utilizadas pelos investigadores nos seus estudos empíricos. No quadro 2.3. e 
2.4. apresentam-se algumas das investigações produzidas a nível internacional em 
países de expressão inglesa e não inglesa, evidenciando, para além do autor, sujeitos da 
amostra e actividade praticada, os motivos mais importantes para a prática desportiva. 

38 



Motivação para a prática desportiva e causas do sucesso no desporto 

Quadro 2.3: Investigação desenvolvida em países anglófonos sobre os motivos para a prática desportiva 

Autor Atletas Idade Actividade País Motivos mais importantes 
Alderman & Hóqei no Afiliação, excelência, excitação, stress 

Wood (1976) 425 (11-24) gelo Canadá e o sucesso 
Alderman Diversos Afiliação, excelência, excitação, stress 

1978 2000 (11-18) desporto Canadá e o sucesso 
Griffin Divertimento, estar em forma, conhecer 
1978 novos amigos, trabalhar em equipa 

531 (9-15 Futebol U.S.A.- e aprender a jogar 
Sapp & Haubenstricker Desporto Divertimento, desenvolvimento de competências 

1978 1050 (11-18) não escolar U.S.A.- e saúde 
Fry, McClements & Hóqei no Divertimento, vir a ser um bom jogador, viajar 

Sefton(1981) 112 (8-16) gelo Canadá fazer novos amigos, ganhar e exercido físico 
Robertson desporto Divertimento, sensação de se sentir bem 

1981 1288 12 escolar Austrália fisicamente, prazer, ganhar, jogar bem e sucesso 
Wankel & Pabich Diversos Desenvolvimento das suas capacidades técnicas, 

1981 132 (8-12) desportos Canadá sensação de realização, divertimento e prazer 
Petlichkoff 

1982 

270 (12-18) 

Desporto Sucesso, excelência, afiliação e excitação, 
escolar Os rapazes indicaram valores mais elevados para 

o sucesso, excitação, agressão, independência 
U.S.A.- do que as raparigas e menos na afiliação  

Gill, Gross & 
Huddleston(1983) 

1138 (12-18) 

Desporto Rapazes: desenvolvimento de competências, 
escolar desafio, competição, divertimento e aprendizagem 

de novas competências; raparigas: desenvolvimen
to de competências, divertimento, aprendizagem de 

U.S.A.- novas competências, sentir-se bem e desafio. 
Gould, Feltz, & Weiss 

1985 

(8-19) Natação U.S.A.-

Divertimento, saúde, atmosfera de equipa, desen
volvimento de competências e excitação/desafio. 
Raparigas:saúde, divertimento, amizade, algo para 
fazer. Atletas mais novos: realização/estatuto, in
fluência de pais e amigos, equipamentos, gostar do 
treinador e algo para fazer. 

Klint & Weiss 
1987 

67 (8-16) 

Ginástica Aprender novas competências, competir ao mais 
artística alto nível, desenvolver as suas competências, estar 

em forma, adquirir a forma, estar fisicamente activo 
U.S.A.- desafio e divertimento. 

Longhurst & Spink 
1987 

404 (8-18) 

cricket Rapazes: desenvolvimento de competências, estar 
netball bem fisicamente, competir, desafio e aprender no-

atletismo vas técnicas; raparigas: desenvolvimento de com-
natação petências, competir, aprender novas competências, 

Austrália estar bem fisicamente e desafio. 
Brodkin & Weiss 

1990 

100 (6-74) Natação U.S.A.-

Atletas (6-9 anos):em relação aos de (10-74) indi
caram valores mais elevados para a competição, 
os de (40-74) em relação aos de (6-39) valorizaram 
o motivo estar com os amigos, os de (15-22) em 
relaçãoaos de (10-14) e (23-59) enfatizaram o 
estatuto social. Os de (6-14) valorizaram as outras 
pessoas importantes relativamente aos de (15-74) e 
os de (6-9) e (60-74) em relação aos de (10-59) in
dicaram o divertimento 

Sutherland e Morris 
1997 293 (13-15) 

Desporto 
escolar Austrália 

Rapazes: competição, desafio e estatuto. 
Raparigas:saúde, a aparência e a forma física. 
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Quadro 2.4: Investigação desenvolvida em países não anglófonos sobre os motivos para a prática 
desportiva 

Autores Atletas Idade Actividade País Motivos mais importantes 
Meuris 
1977 

Buonamano, Cei 
& Mussino 

1993 

1512 (12-18) 
Diversos 
desportos Bélgica 

Prazer, saúde, higiene, forma física 
diversão e bem - estar. 

2.589 (9-18) 

Diversos Prazer, necessidade de divertimento 
desportos de jogar, de passar momentos agra

dáveis, estar bem de saúde, estar em 
forma, estar com os amigos e realizar-se 
com os outros. 
Raparigas: aprendizagem de novas com
petências parece estar relacionada não 
só com a boa fornia física, mas com o 
apoio da família, amigos, treinadores e 

Itália pelas características dos equipamentos 
Weingarten.Furst 

Tenenbaum & 
Schaefer 

1984 

Wang& 
Wiese-Bjornstal 

1997 

Independência, tomada de decisões e 
assunção de responsabilidades. Os 
atletas das cidades indicaram valores 
mais elevados do que os atletas das al
deias para os motivos da realização/com
petitividade, competência, orientação para 
um sucesso futuro e expectativas da fa-

Israel míiia ou da sociedade. 

465 

Atletas de escolas normais: orientação 
Desporto para a equipa e actividade social; estudan-
escolar tes com actividade desportiva intensa 

(spare-time social): competição, libertação 
China de energias e influência da família 

Em Portugal, uma das primeiras versões traduzidas e adaptadas do PMQ 

utilizadas na avaliação dos motivos dos jovens para a prática desportiva em juvenis 

masculinos de andebol, na região de Braga, foi desenvolvido por Cruz & Cunha 

(1986), designado por Questionário de Motivação para a Prática Desportiva (QMPD). 

Outra adaptação do Participation Motivation Questionnaire (PMQ) foi o 

Questionário de Motivação para as Actividades Desportivas (QMAD) desenvolvido por 

Serpa e Frias (1990). 

Ambas as versões foram utilizadas diversas vezes, para responder às questões que 

levam os jovens portugueses a praticar desporto, não só na região da grande Lisboa e 

Porto mas também em Braga e Coimbra (ver quadro 2.5) 
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Quadro 25: Investigações desenvolvidas em Portugal sobre os motivos para a prática desportiva 

Autores Atletas Idade Actividade Região Instrumento Motivos mais importantes 
Cruz & Cunha 

1990 29 (14-16) Andebol Braga QMPD 
Desenvolvimento de capacidades 
forma física e orientação para a equipa 

Cruz & Costa 
1988 Voleibol e 

Forma física, desenvolvimento de 
competências, orientação para a 

108 (15-34) andebol Braga QMPD equipa e divertimento 
Cruz, Costa 

Rodrigues & Ribeiro 
1988 90 (15-34) Andebol Braga QMPD 

Forma física, desenvolvimento de 
competências e divertimento 

Cruz & Viana 
1989 

198 (13-60) 
Voleibol e 
Andebol Braga QMPD 

Realização/estatuto, desenvolvimento 
de competências/saúde, excitação/ 
descarga de energias e divertimento/ 
recreação 

Frias & Serpa(1991) 237 (15-60) Ginástica Lisboa QMAD Condição, amigos e grupo 
Serpa (1992) 

175 (10-15) 
Desporto 
escolar Lisboa QMAD 

Estar em boa condição física, 
trabalho em equipa, aprender novas 
técnicas, espirito de equipa, fazer 
exercício e manter a forma 

Varela-Silva 
1993 

820 Lisboa QMAD 

Estatuto, actividades em grupo, 
melhoria e aperfeiçoamento de 
capacidades técnicas, amigos e 
divertimento 

Fonseca & 
Fontaínhas (1993) 55 (6-18) 

Ginástica 
artística Porto QMAD 

Desenvolvimento de competências e 
condição física 

Costa (1991) 

101 (12-14) Voleibol Porto QMAD 

Trabalhar em equipa, espirito de 
equipa, melhorar as capacidades 
físicas e estar em boa condição física 

Ribeiro (1991) 

Trampolins Porto QMAD 
Desenvolvimento de competências e 
condição física 

Pimentel 
1993 

216 Basqet. Porto QMAD 

Espírito de equipa, ganhar, trabalho 
em grupo, atingir um nível desportivo 
mais elevado, actividade física e 
aprender novas técnicas 

Batista (1993) 
140 (14-20) 

Desporto 
escolar Porto QMAD 

Aptidão física, actividade em grupo e 
divertimento 

Fonseca & 
Ribeiro (1994) 14 (12-13) Trampolins Porto QMAD 

Afiliação, desenvolvimento de 
capacidades técnicas e divertimento 

Rego (1995) 250 (10-16) D. escolar Porto QMAD Aptidão física e actividades em grupo 
Cavalheiro, Fonseca 

&Tavares(1995) 186 (12-14) Basqet. Porto QMAD 
Competências físicas e desportivas 
e afiliação 

Bonito (1998) 
296 (11-19) 

Desporto 
escolar Coimbra QMAD 

Desenvolvimento técnico, competição 
afiliação geral e forma física 

Neves (1996) 

408 (16-21) 

Desporto 

escolar Matosinhos QMAD 

Estar em boa condição física, manter a 
forma, espírito de equipa, divertimento, 
fazer novas amizades e trabalho 
em equipa 
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Apesar de ambas as versões do QMAD e QMPD se assumirem como traduções e 

adaptações do PMQ à realidade portuguesa para avaliação dos motivos para a prática 

desportiva, a exemplo das versões utilizadas a nível internacional, também apresentam 

diferenças (ver quadro 2.6). 

Quadro 2.6: Comparação do QMAD e QMPD relativamente aos sujeitos da amostra, escala de respostas, 
forma verbal e n° de itens, designação dos factores, percentagem de variância e coeficiente a de 
Cronbach. 

% de variância 

Instrumentos psicométricos 
QMAD QMPD 

Serpa (1992) Cruze Viana (1989) 
198 Sujeitos da amostra 175 

Escala de respostas 5 p ^ o s (1 a 5) 3 pontos (1 a 3) 

Forma verbal dos itens Presente (e.g., eu gosto de vencer) Infinito (e.g., estar com os amigos) 
Factores Reafeação/estatuto Sucess/status 
n° de itens 7 
% de variância 25 42 
coef. a de Cronbach 0.68 
F a c t o r e s Divertimento Skill development/fitness 
n° de itens 4 _ 
% de variância g 15 
coef. a de Cronbach 0 65 

5 
24.6 
D 

10.1 

Factores Actividade em grupo Achievement/team atmosphere 

6 n° de itens 5 
% de variância 10 28 
coef. a de Cronbach 0.68 

6.7 

D 
Factores Contextual Excitement/energy release 
n° de itens 3 4 

coef. a de Cronbach 0 66 
737 5 . 6 

1) 
F a c t o r e s Aptidão física Fun/recreacional 
n° de itens 2 
% de variância 
coef. a de Cronbach 0 61 

5 
2.68 4.8 

JL 
Factores Aperfeiçoamento técnico Situational 

3 
4.2 

1) 
Affiliation 

3 

n° de itens 2 
% de variância 2 28 
coef. a de Cronbach -0 24 

Factores I nf|Uência da família e amigos 
n° de itens ^ 
% de variância « __ 
coef. a de Cronbach 2) -n 
F a c t o r e s " Rewards 
n° de itens 1 

% de variância o 6 

coef. a de Cronbach 2) 
1) valor não indicado pelos autores 2)valor não calculado, dado que o factor apenas inclui um item 
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No nosso estudo empírico, para avaliar os factores motivacionais dos sujeitos da 
nossa amostra, utilizamos o QMAD, versão traduzida por Serpa e Frias (1990) do PMQ. 
Todavia, dadas as críticas suscitadas à proposta factorial de Serpa (1992), optámos por 
utilizar a solução factorial identificada por Fonseca (1996) (ver ponto 3.3). 

A este respeito, Fonseca (1995, p.3) refere que "não só não é fácil justificar e/ou 
aceitar, no plano conceptual, a constituição de um factor designado de aperfeiçoamento 
técnico por dois itens como libertação de energias e melhorar as capacidades técnicas, 
quando itens como aprender novas técnicas e atingir um nível desportivo mais elevado 
são integrados noutros factores, como, no plano estatístico, não nos parece correcto, 
quer a circunstância de um factor ser constituído apenas por um item, quer a não 
integração de alguns dos itens pelos diferentes factores, quer ainda a indicação de um 
valor negativo para o coeficiente de estabilidade de um dos factores". 

2.7. Síntese global das investigações realizadas a nível internacional e nacional 

A partir do estudo de Gill, Gross e Huddleston (1983), com a elaboração do 
Participation Motivation Questionnaire (PMQ), verificou-se, em termos gerais, no 
contexto desportivo, um aumento significativo de investigações revestidas de carácter 
consistente no domínio dos motivos para a prática desportiva. 

A importância destes estudos deveu-se fundamentalmente à necessidade de 
proceder a uma investigação sistemática acerca dos motivos que levam os jovens à 
prática desportiva, em função de três tipos de análise: 

■Análise descritiva, identificando quais os motivos mais e menos importantes 
para o envolvimento nas actividades desportivas; 

" Análise comparativa, comparando a amostra por idades, sexo, modalidade, etc; 

■Análise factorial, agrupando os muito motivos apresentados em factores 
motivacionais mais gerais, facilitando o tratamento estatístico e interpretação dos 
dados obtidos. 

De registar que, na análise descritiva e comparativa da investigação dos estudos 
citados, os motivos de ordem pessoal sobrepõem-se inequivocamente às razões de 
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Motivação para a prática desportiva e causas do sucesso no desporto 

ordem social, sendo frequente e sistematicamente evidenciados como os mais 

importantes: o divertimento, a melhoria da percepção de competências, aumento do 

estatuto social, prazer, saúde, aptidão física, desafios e percepção de liberdade e os 

menos importantes: o viajar, a influência dos pais ou amigos íntimos e a libertação de 

energia (cf. Serpa 1990). 

Globalmente, pela análise dos numerosos estudos produzidos sobre a motivação 

no desporto, os jovens apontam uma diversidade de motivos que se agrupam em 

factores motivacionais mais gerais . 

Por outro lado, a diversidade de motivos para a prática desportiva parece resultar 

de diferenças registadas no conjunto das variáveis estudadas, com destaque para o sexo 

e idade entre outras. 

A nível internacional, o desenvolvimento e melhoria de competências, o 

divertimento, a afiliação, a saúde e a condição física (e.g., Aldermann & Wood, 1976, 

Buonamano, Cei e Mussino, 1993; Gill, Gross & Huddleston, 1983; Gould, Feltz e 

Weiss, 1985; Sapp & Haubenstricker, 1978, cit. Fonseca, 1993) são os motivos que 

mais condicionam a decisão dos jovens para a prática desportiva. A libertação de 

energia e a realização/estatuto parecem ser os mais citados como menos importantes. 

A nível nacional, segundo Fonseca (1995, pp.54-56), e com base em 

investigações desenvolvidas acerca da motivação para a prática desportiva, os jovens 

portugueses, à semelhança de outros países, apresentam múltiplos motivos para a 

prática desportiva, de que ressaltam as seguintes ilações: 

■ A orientação dos jovens para a prática desportiva não decorre somente da 

influência de um motivo principal mas de um conjunto de motivos; 

■ Os factores motivacionais que mais influenciam os jovens portugueses para 

a prática desportiva são - o divertimento, o desenvolvimento de competências, a 

afiliação e a saúde/forma física; os factores menos importantes - a descarga de 

energias, a realização/estatuto e a influência de pais e amigos; 

■ A motivação dos jovens para a prática desportiva apresenta um carácter 

multidimensional, em função da influência de algumas das suas características 

individuais e contextuais, como a existência de diferenças de sexo, idade, tipo de 
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Motivação para a prática desportiva e causas do sucesso no desporto 

desporto praticado, anos de prática, habilidade/competência, raça e estatuto 
menarcal. 

■ A idade - os mais novos dão mais relevo aos motivos relacionados com a 
realização/estatuto, libertação de energia, divertimento e desenvolvimento de 
competências, enquanto os mais velhos aderem à prática mais por motivos 
relacionados com a equipa e amizade/afiliação. 

■ O sexo - é consensual que as raparigas apresentam motivos diferenciados dos 
rapazes, atribuindo menor importância às razões directamente associadas à 
competição. O mesmo se verificou nos motivos relacionados com o 
reconhecimento/estatuto e o reconhecimento de outras pessoas. 
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Material e métodos 

III 

MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Introdução 

Na primeira parte da dissertação, procedemos a uma abordagem histórica-social e 

legislativa do Desporto Escolar, assim como, a uma reflexão do seu conceito e 

finalidades e análise do seu programa. 

Prosseguimos com a revisão conceptual das teorias cognitivas e sociais da 

motivação subjacentes ao estudo da motivação para a prática desportiva e causas do 

sucesso no desporto. Ainda neste capítulo, debruçamo-nos sobre a caracterização e 

resultados das investigações produzidas a nível nacional e internacional com os 

questionários utilizados no nosso estudo. 

Esta parte do estudo destina-se a fazer a descrição do procedimento geral de 

investigação que realizamos com praticantes do Desporto Escolar das escolas EB23 do 

Concelho do Porto, particularmente: a caracterização dos sujeitos da amostra, a 

designação e conteúdo dos instrumentos; as variáveis estudadas; os procedimentos 

utilizados e o tratamento estatístico aplicado. 

O problema e os objectivos que pretendemos alcançar foram anteriormente 

descritos (ver Problema e objectivos gerais de estudo). 
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3.2. Caracterização dos sujeitos da amostra 

O Desporto Escolar no concelho do Porto abrange 30 escolas, distribuídas por 

vários níveis de ensino. 

Possui 88 grupos/equipas, sendo 57 (65%) do grupo 1- Actividades Físicas 

Desportivas incluídas no Programas de Educação Física, com quadros competitivos 

Nacionais e Internacionais; 27 (30%) do grupo 2-Actividades Físicas Desportivas e/ou 

actividades incluídas nos Programas de Educação Física, com encontros Regionais 

e/ou Nacionais; e 4 (5%) do grupo 3- Actividades Físicas Desportivas e Actividades 

Desportivas de natureza extra-curricular (não inchadas nos programas de Educação 

Física) com encontros Regionais e/ou Nacionais. 

O Desporto Escolar abrange um total de 1840 alunos, sendo 940 (51.1%) das 

escolas EB2.3, 720 (39%) das escolas Secundárias, 160 (9%) do ensino Particular e 20 

(1%) das escolas EB2 {quadroS.l). 

Quadro3.1: Caracterização das escolas por níveis de ensino, grupos/equipas e alunos do Desporto 
Escolar do concelho do Porto 

Escolas do concelho do Porto com modalidades/actividades de Desporto Escolar 

Nível de Ensino N° de Escolas Grupos/equipas Alunos 
2 3 Total n % 

EB2 1 1 0 0 2 20 1 
EB23 15 26 19 2 47 940 51 
ES 12 27 8 1 36 720 39 

Particular 2 8 0 1 9 160 9 
Total 30 57 27 4 88 1840 100 

Deste universo foi seleccionada a amostra do nosso estudo com base nas respostas 

de 278 alunos, 164 (59%) do sexo masculino e 114 (41%) do sexo feminino, abrangendo 

todas as escolas EB2.3 do concelho do Porto, à excepção da escola EB2.3 Augusto 

Pires de Lima por não contemplar no seu projecto educativo e plano global de 

actividades 1998/99, modalidades/actividades desportivas do Desporto Escolar. 

A amostra ficou assim constituída, 36 (13%) eram praticantes de aeróbica, 9 (3%) 

de atletismo, 56 (20%) de badminton, 6 (2%) de basquetebol, 25 (9%) de dança 

moderna, 8 (3%) de escalada, 66 (24%) de futebol, 13 (5%) de patinagem, 6 (2%) de 
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karaté, 8 (3%) de ténis, 31(11%) de ténis de mesa, 4 (1%) de trampolins e 10 (4%) de 
voleibol {quadro3.2 e 3.3). 

Quadro3.2: Distribuição dos sujeitos por clube de Desporto Escolar e por modalidade/ actividade desportiva 

Modalidades/actividades das Escolas com Desporto Escolar Total 
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Aldoar 8 8 16 5,8 
Areosa 8 8 8 8 32 11,5 
Augusto Gil 8 8 2,9 
Cerco 9 4 9 4 26 9,4 
F. Torrinha 9 6 16 31 11,2 
G. Teixeira 11 7 7 95 9,0 
1. Lisboa 9 Q 32 
L. Coimbra 4 6 4 6 20 7,2 
M. Lamas 8 8 7 23 8,3 
Miragaia 9 9 3,2 
N. Nazoni 8 8 2,9 

5,0 Paranhos 14 14 
2,9 
5,0 

P.V.Caminha 8 fí 29 
R.Ortigão 14 10 24 8,6 
S.J.de Deus 9 9 3,2 
Viso 8 8 16 5,8 
Total n 36 9 56 6 25 8 66 13 6 8 31 4 10 278 278 

% 13 3 20 2 9 2,9 24 5 2 3 11 1 4 100 100 

Quadro 3.3: Distribuição dos sujeitos por modalidade/actividade desportiva e sexo 
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Apesar de, praticamente todas as escolas EB2.3 do concelho do Porto terem 

participado no programa do Desporto Escolar, nem todas inscreveram grupos/equipas 

nos diferentes grupos de modalidades/actividades, nem grupos/equipas de ambos os 

sexos, nem ainda nos diversos escalões etários (Benjamins, infantis, iniciados e juvenis). 

De modo mais exacto e de acordo com o quadro anterior, algumas escolas (e.g., 

EB2.3 Irene Lisboa, EB2.3 Miragaia, EB2.3 Nicolau Nazoni, EB2.3 Pêro Vaz de 

Caminha e EB2.3 S.João de Deus) participaram apenas com um grupo/equipa (Aeróbica, 

Dança Moderna, Futebol e Ténis de mesa), outras participaram com mais do que um 

grupo/equipa, em diversas modalidades/actividades desportivas, escalões etários e em 

ambos os sexos. 

3.3. Instrumentos 

Para avaliar os factores motivacionais e as causas do sucesso no desporto foram 

administrados aos inquiridos deste estudo empírico, dois questionários distintos: 

"Questionário de Motivação para as Actividades Desportivas" (QMAD) e o 

"Questionário das cansas do Sucesso no Desporto" (QCS). 

"Questionário da Motivação para as Actividades Desportivas" (QMAD). Trata-

se de uma versão traduzida e adaptada por Serpa e Frias (1990) para a população 

portuguesa, com base num instrumento originalmente desenvolvido por Gill, Gross e 

HuddlestonPMQ(1983). 

O QMAD inclui 30 itens, representando cada um deles um motivo subjacente à 

participação em actividades desportivas, cuja importância é indicada pelos sujeitos numa 

escala de 5 pontos em que 1 corresponde a nada importante, 2 pouco importante, 3 

importante, 4 totalmente importante e 5 muito importante. 

A análise factorial dos 30 itens gerou 8 factores motivacionais identificados por 

Fonseca (1996): Estatuto - itens 3, 5, 12, 14, 19, 21 e 28; Emoções - 4,7 e 13, Prazer -

itens 16, 29 e 30; Competição - 20 e 26; Forma Física - itens 6, 15, 17 e 24, 

Desenvolvimento de Competências - itens 1, 10 e 23; Afiliação Geral - itens 2, 11 e 22 e 

Afiliação Específica - itens 8, 9, 18 e 27. 

Na sua versão original, com base na estrutura factorial encontrada por Gill e 

colaboradores (1983), o "Questionnaire Motivation Participation" avaliava 7 dimensões 
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da motivação para a prática desportiva: realização/estatuto, orientação para a equipa, 

saúde Física, descarga de energias, desenvolvimento de capacidades, amizade/afiliação e 

divertimento/recreação. 

"Questionário das Causas do Sucesso no Desporto" (QCS). Este questionário é 

uma versão traduzida e adaptada para a língua portuguesa por Fonseca (1995) do 

instrumento "Causes of sucess in Sport Scale" (CSS), desenvolvido por Treasure & 

Roberts (1994). 

Este modelo pretende avaliar o modo como os indivíduos configuram o sucesso 

em contextos desportivos, tendo por pano de fundo os modelos sócio-cognitivos da 

motivação e, mais concretamente a teoria da atribuição. Especificamente, este 

instrumento é constituído por 17 itens (embora na sua versão original os itens sejam 15) 

e encontram-se distribuídos por três factores: Motivação/esforço - itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7; habilidade/competência - itens 8, 9, 10 e 11 e factores externos - itens 12, 13, 14, 15, 

16 e 17. Os sujeitos respondem a cada item, numa escala de 5 pontos, referindo o seu 

grau de concordância (1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3=Nem discordo Nem 

concordo; 4=Concordo; 5= Concordo Totalmente. 

Questionário sócio-demográfico (Fonseca, 1995). Para além dos dois 

questionários anteriores, apresentamos a codificação das respostas dadas pelos sujeitos a 

questões sócio-demográficas, i.e., anos de prática do Desporto Escolar, frequência 

semanal do desporto praticado, horas por semana de prática desportiva, competições 

inter-turmas, outro desporto, Desporto Federado, actividade física e desportiva dos pais 

e habilitações dos pais. 

3.4. Variáveis de estudo 

As variáveis utilizadas no nosso estudo, foram as variáveis individuais: sexo, idade 

e nível de escolaridade e as variáveis contextuais: tipo de desporto praticado (não 

competitivo, competitivo tradicional e competitivo não tradicional). 
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3.5. Procedimentos 

Os questionários foram administrados em todas as escolas EB2.3. do concelho do 

Porto que aderiram ao projecto final de Desporto Escolar no ano lectivo 1998/99. 

Para a implementação do presente estudo, foi feita uma consulta prévia à base de 

dados do Centro de Área Educativa do Porto (CAE), Gabinete Coordenador do 

Desporto Escolar (cf. anexo 7). 

Igualmente foi requerido a cada Coordenador do Desporto Escolar das 

respectivas escolas, uma cópia do projecto final de Desporto Escolar (cf. anexo 2 ). 

Posteriormente procedemos ao levantamento dos dados colocados à nossa 

disposição e, em função do número de alunos, praticantes do Desporto Escolar, idade, 

sexo, modalidade praticada e ano de escolaridade, procedemos ao cálculo dos inquéritos 

a aplicar em cada uma das escolas EB2.3. do concelho do Porto. 

Para o preenchimento de cada inquérito foi solicitado inicialmente autorização aos 

respectivos Presidentes dos Conselhos Directivos. 

A sua aplicação ocorreu durante os meses de Março e Abril de 1999, apresentado 

directamente aos alunos em sessões colectivas, antes e após a realização dos treinos, 

com o apoio e colaboração dos professores responsáveis dos grupos/equipas das 

diferentes escolas. A estes foi devidamente explicado o objectivo deste estudo empírico 

em geral e dos inquéritos em particular, bem como fornecidas as devidas instruções de 

preenchimento e os esclarecimentos de eventuais dúvidas de forma a evitar reservas por 

parte dos inquiridos. 

As respostas a cada uma das questões de cada inquérito foram indicadas numa 

escala de Likert de 5 pontos, pelo seu grau de importância (QUAD) e grau de 

concordância (QCS). 

Salvo algumas dúvidas nas respostas, meramente pontuais, o preenchimento do 

inquérito decorreu com normalidade, sem grandes dificuldades. 
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3.6. Tratamento estatístico 

No processo de desenvolvimento de um instrumento de medida de uma variável 

latente, ou constructo, é possível identificar dois passos cruciais, a determinação de 

definições ao nível conceptual e operacional do constructo (Schutz 1993, cit. Fonseca, 

1993). 

Este segundo passo, consistiu no tratamento estatístico dos dados, utilizando os 

programas Excel 4.0 e Stat View 512+ do Macintosh, após obtidas as respostas aos 

questionários do QMAD e QCS. 

A operacionalização dos dados baseou-se em técnicas estatísticas descritivas e em 

testes de diferença para análises comparativas, nomeadamente os testes t de Student, 

Anova e F de Scheffé. 

O nível de significância utilizado foi de 5%. 

Os valores frutos de cada item foram transformados em valores compósito de 

acordo com o cálculo e do valor médio dos itens de cada factor por cada sujeito. 

Com base na distribuição destes valores médios foram realizadas as comparações 

de médias através dos testes de diferenças de média. 
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IV 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, apresentam-se as respostas dadas ao Questionário sócio-

demográfico e os resultados obtidos após tratamento estatístico das respostas ao 

Questionário de Motivação para as Actividades Desportivas e à Escala das Causas de 

Sucesso no Desporto. 

Concretamente, apresentamos as respostas dadas às questões de natureza sócio-

demográfícas em função das modalidades desportivas, escalão etário, níveis de 

escolaridade, anos de prática e frequência semanal, horas por semana, competições 

inter-turmas, desporto federado, outro desporto, actividade física e desportiva dos pais 

e habilitações literárias. 

Os resultados dos factores motivacionais e causas de sucesso no desporto são 

analisados, em primeiro lugar, em função das variáveis individuais e situacionais, sexo, 

idade, nível de escolaridade e tipo de desporto praticado e, em segundo lugar, por 

interacção do sexo com a idade, nível de escolaridade e tipo de desporto praticado. 
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4.1. Caracterização sócio-demográfica dos sujeitos da amostra 

As idades dos sujeitos situaram-se entre os 11 e os 16 anos, sendo 164 (59%) do 

sexo masculino e 114 (41%) do sexo feminino (qnadro4.1). 

Quadro 4.1: Distribuição dos sujeitos em função da idade e do sexo 

Sexo Escalão etário Total Sexo 
11-12 anos 13-14 anos 15-16 anos n % 

Masculino 59 80 25 164 59 
Feminino 48 53 13 114 41 
Total n 107 133 38 278 100 

% 38,5 47,8 13J 100,0  

Figura 4.1 : Apresentação gráfica dos sujeitos por sexo e escalão etário 

D Escalão etário 11-12 anos 
S Escalão etário 13-14 anos 
D Escalão etário 15-16 anos 

Masculino Feminino 

Relativamente à distribuição dos sujeitos por anos de escolaridade, verificamos 
uma maior participação de alunos do 879° anos de escolaridade (38,1%) relativamente 
aos outros dois níveis de escolaridade (quadro4.2.). Registamos por parte dos sujeitos 
do sexo feminino uma distribuição mais homogénea pelos três níveis de escolaridade 
{figura 4.2). 

m 
70 
SO 
50 
40 
30 
20 
10 
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Quadro 4.2: Distribuição dos sujeitos em função da idade e do nível de escolaridade 

Sexo 
Níveis de escolaridade Total 

Sexo 
5°/6° anos 7

o ano 8°/9° anos n % 
Masculino 
Feminino 

51 
35 

46 
40 

67 
39 

164 
114 

59 
41 

Total n 
% 

86 
30,9 

86 
30,9 

106 
38,1 

278 
100,0 

100 

Figura 4.2: Apresentação gráfica dos sujeitos por sexo e níveis de escolaridade 

D Níveis de escolaridade 
576° anos 

H Níveis de escolaridade 7o 

ano 

D Níveis de escolaridade 
879° anos 

Masculino Feminino 

No que refere à participação nas diversas modalidades verificamos que: 

■ O futebol e o badminton foram as modalidades desportivas com maior número de 

participantes (24%); 

■ No badminton o número de praticantes foi ligeiramente semelhante em ambos os 

sexos, respectivamente de 27 e 29 alunos; 

■ No futebol (62 alunos) e ténis de mesa (29 alunos) foram predominantemente em 

maior número os sujeitos do sexo masculino; 

■ Na aeróbica (36 alunas) e dança moderna (25 alunas) foram predominantemente em 

maior número os sujeitos do sexo feminino; 

■ Na modalidade de basquetebol somente participou um grupo/equipa (infantil) 

masculino da escola EB2.3 Francisco Torrinha e na modalidade de voleibol um 

grupo/equipa (iniciados) feminino da escola EB2.3 Ramalho Ortigão, 

■ Na modalidade de escalada e trampolins não participaram sujeitos do sexo feminino, 

apesar de na sua constituição poderem abranger vários escalões etárioe/sexo; 
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' Registou-se uma maior adesão de participantes nas modalidades/actividades 

desportivas pertencentes ao grupo com quadros competitivos Nacionais e 

Internacionais (quadro4.3). 

Quadro 4.3: Distribuição dos sujeitos por modalidade com quadro competitivo e sem quadro competitivo 
e por sexo 

Modalidades desportivas com e sem quadro competitivo 
Masculino Femininn 

Grupo/equipa Modalidades N % N % 
Atletismo 4 3,0 5 9,4 
Badminton 27 20,3 29 54,7 

Basquetebol 6 4,5 / / 

Com quadro competitivo Futebol 
Ténis 

62 
5 

46,6 
3,8 

4 
3 

7,5 
5,7 

Ténis de mesa 29 21,8 2 3,8 
Voleibol / / 10 18,9 

Total n 133 100,0 53 100,0 
Aeróbica 2 6,5 34 55,7 

Dança 1 3,2 24 39,3 
Escalada 8 25,8 / / 

Sem quadro competitivo Patinagem 11 35,5 2 3,3 
Karaté 5 16,1 1 1,6 

Trampolins 4 12,9 / / 
Total n 31 100,0 61 100,0 

Figura 4.3: Apresentação gráfica dos sujeitos por sexo e modalidades competitivas e não competitivas 
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No que refere à prática de Desporto Escolar, 28 alunos (10.4%) estavam 
envolvidos até um ano, 213 (78.9%) há 1/2 anos e 29 (10.7%) há três ou mais anos 
(qaadro4.4). 

Quadro 4.4: Distribuição dos sujeitos em função do número de anos de prática de Desporto Escolar 

Sexo 
Anos de prática de Desporto Escolar Total Sexo 

Até 1 ano 1/2 anos 3 ou mais anos n % 
Masculino 
Feminino 

13 
15 

124 
89 

21 
8 

158 58,5 
112 41,5 

Total n 
% 

28 
10,4 

213 
78,9 

29 
10,7 

270 100,0 
100,0 

No que concerne à frequência semanal de prática de Desporto Escolar, incluindo 
os treinos e as competições, a maioria dos alunos 212 (76.3%) apresentam uma 
frequência de 1 a 2 vezes por semana, 57 (20.5%) 3 a 4 vezes por semana e 9 (3.2%) 
mais de 4 vezes por semana (quadro4.5). 

Quadro 4.5: Distribuição dos sujeitos em função da frequência semanal de prática de Desporto Escolar 

Sexo Frequência semanal de prática de Desporto Escolar Total 
1/2 x por semana 3/4 x por semana >4 x por semana n 

Masculino 
Feminino 

123 
89 

36 
21 

5 
4 

164 
114 

Total n 
% 

212 
76,3 

57 
20,5 

9 
3,2 

278 
100,0 
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Do ponto de vista do número de horas por semana que os alunos dedicam à 

pratica de Desporto Escolar, incluindo os treinos e as competições, 164 (60.7%) 

dispuseram de 1 a 2 horas de prática, 92 (34.1%) de 3 a 4 horas, 14 (5.2%) de mais de 5 

horas (quadro 4.6). 

Quadro 4.6: Distribuição dos sujeitos (incluindo os treinos e as competições) em função do número de 
horas dedicados à prática de Desporto Escolar 

Sexo Horas por semana de prática de Desporto Escolar Total 
1 a 2 horas De 3 a 4 hor as Mais de 5 horas 

20 
1 

n 
Masculino 
Feminino 

95 
69 

49 
43 

as Mais de 5 horas 
20 
1 

164 
113 

Total n 
% 

164 
60.7 

92 
34,1 

14 
5,2 

270 
100,0 

Em termos de modalidades/actividades no âmbito interno das escolas EB2.3 do 

concelho do Porto e no quadro das competições inter-turmas, processadas em 

articulação e complementaridade com o trabalho desenvolvido na disciplina de 

Educação Física e integradas no Projecto Educativo e no Plano de Actividades da 

escola, verificámos o seguinte: 

- As actividades inter-turmas assumem a forma de diversas modalidades/actividades 

desportivas (Andebol, Atletismo, Basquetebol, Corrida de Orientação, Escalada 

Desportiva, Futebol, Voleibol e Mini Golf) e enquadram-se no projecto designado 

"Animação Desportiva e Cultural das Escolas B2 B3 do Concelho do Porto" com a 

colaboração e apoio do Pelouro do Fomento Desportivo da Câmara Municipal do 

Porto; 

■ 246 alunos (88.8%) participaram nas competições inter-turmas e 31 (11.2%) não 
participaram (quadro4.7). 

Quadro 4.7: Caracterização dos sujeitos em função das competições inter-turmas e do sexo 

Sexo 
Competi ções inter-turmas Total 

Participa Não participa n 
Masculino 
Feminino 

153 
93 

11 
20 

164 
113 

Total n 
% 

246 
88,8 

31 
11,2 

277 
100,0 
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No tocante à prática de Desporto Federado somente 63 alunos (23.3%) 
participam neste género de modalidades/actividades (e.g., Futebol, Basquetebol, 
Atletismo, natação).Constatou-se na caracterização dos dados que dos praticantes de 
desporto federado 47 eram do sexo masculino e a modalidade mais praticada era o 
futebol (14 praticantes) e 16 eram do sexo feminino {quadro4.8) 

Quadro 4.8: Distribuição dos sujeitos em função da prática de desporto federado e do sexo. 

Sexo Desporto Federado Total 
Praticantes % n 

Masculino 
Feminino 

47 17,4 
16 5,9 

161 
109 

Total n 63 23,3 270 

Para além das actividades de Desporto Escolar, competições inter-turmas e 
Desporto Federado apurámos que 23 alunos (8.5%) praticavam outro desporto (e.g., 
natação, aeróbica, voleibol) conforme ilustra o qnadro4.9. 

Quadro 4.9: Distribuição dos sujeitos em função de outro desporto e sexo 

Sexo Outro Desporto Total 

Sim Não n 
Masculino 
Feminino 

10 
13 

152 
97 

162 
110 

Total n 
% 

23 
8,5 

249 
91,5 

272 
100,0 
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Em relação à actividade física e desportiva dos pais dos sujeitos no passado e 

actualmente verificámos que; 

■ Os pais dos alunos num total de 138 praticam actividade física e desportiva (e.g., 

futebol, natação, ginástica, aeróbica) sendo 79 (28.8%) do sexo masculino e 59 

(21.5%) do sexo feminino, 

■ Os pais dos alunos num total de 166 são ex-praticantes, sendo 110 (40.1%) do sexo 

masculino e 56 (20.4) do sexo feminino; 

■ Os pais dos alunos num total de 380 não praticam qualquer actividade física, sendo 

164 (59.9%) do sexo masculino e 216 (78.8%) do sexo feminino (quadro 4.10). 

Quadro 4.10: Caracterização da actividade física e desportiva dos pais dos sujeitos 

Actividade física e desportiva dos pais 
Pais Praticante % Ex praticante % Não praticante % 

Pai 

Mãe 

79 

59 

28,8 110 40,1 164 59,9 

21,5 56 20,4 216 78,8 

Total 138 50,4 166 60,6 380 138,7 

Em termos de habilitações literárias dos pais dos sujeitos podemos constatar que, 

uma percentagem elevada dos pais têm o 4o de escolaridade, num total de 185 (33.3%) e 

82 (14.7%) têm curso superior (quadro4.11). 

Quadro 4.11: Caracterização das habilitações literárias dos pais dos sujeitos 

Habilitações dos pais 

F 'ai Mãe IC nai 

n % n % n % 
4

o ano 107 32,6 78 34,4 185 33,3 
6

o ano 19 5,8 16 7,0 35 6,3 
9

o ano 36 11,0 31 13,7 67 12,1 
12°ano 67 20,4 41 18,1 108 19,5 
Superior 64 19,5 30 13,2 94 16,9 
Outros 35 10,7 31 13,7 66 11,9 
Total 328 100,0 227 100,0 555 100,0 
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4.2. Análise descritiva dos factores motivacionais e factores do sucesso para a 

globalidade da amostra 

No quadro 4.12 apresentamos os valores das médias e desvios-padrão das 

respostas dos sujeitos da nossa amostra (N=278) relativamente à escala do QMAD. O 

factor motivacional mais valorizado foi o desenvolvimento de Competências (4.33±.68) 

e o menos valorizado foi o estatuto (3.19±.85). 

Quadro 4.12: Médias e Desvios-padrão dos factores motivacionais para a totalidade da amostra 

Factores motivacionais 

Desenvolvimento de Competências 
Forma Física 
Afiliação Geral 
Competição 
Prazer 

Afiliação Específica 
Emoções 
Estatuto 

Amostra global 
Média Std. Dev. 
4.33 .68 
4.13 .78 
4.11 .79 
3.91 .85 
3.85 .79 

3.84 .63 
3.69 .85 
3.19 .85 

Na figura 4.4 mostra-nos uma distribuição das médias dos factores motivacionais 

registando que as médias para a totalidade da amostra apresentam valores 

tendencialmente altos para o desenvolvimento de competências (e.g., melhorar as 

capacidades técnicas), afiliação geral (e.g., fazer novas amizades) e forma física (e.g., 

fazer exercício) e ligeiramente baixos para o estatuto (e.g., pretexto para sair de casa). 

Figura 4.4: Distribuição das médias em função dos factores motivacionais do desporto 

No quadro 4.13 fornece do mesmo modo as médias e desvios-padrão dos factores 
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No quadro 4.13 fornece do mesmo modo as médias e desvios-padrão dos factores 

relacionados com as causas do sucesso no desporto. O factor mais valorizado pelas 

respostas dos sujeitos foi a motivação/esforço (4.49±.57) e os menos valorizados foram 

os factores externos (2.42±.87). 

Quadro 4.13 : Médias e Desvios-padrão dos factores de sucesso para a totalidade da amostra 

Factores de sucesso Amostra global  
Média Std. Dev. 

Motivação/esforço 4.49 .57 
Competência/habilidade 3.12 1.0 
Factores externos 2.42 .87 

No figura 4.5 permitem-nos constatar que as médias para a totalidade da amostra 

apresentam resultados explicitamente concordantes com a motivação/esforço (e.g., 

fazerem sempre o seu melhor) e discordantes com os factores externos (e.g., terem 

simplesmente sorte). 

Figura 4.5: Distribuição das médias em função dos factores de sucesso no desporto 

Motivação/esforço Competência/habilidade Factores externos 
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4.3. Análise descritiva dos factores motivacionais e causas do sucesso no desporto 
em função do sexo. 

No quadro 4.14 apresentamos os resultados da motivação para a prática 

desportiva obtidos pelas respostas dos sujeitos, dos quais cento e sessenta e quatro 

(59%) são do sexo masculino e cento e catorze (41%) do sexo feminino. A média mais 

elevada foi alcançada pelos rapazes (M=4.45) no desenvolvimento de competências e a 

mais reduzida pelas raparigas (M=3.01) no estatuto. 

Quadro 4.14: Factores motivacionais: Médias , desvios-padrão c valor de t das respostas dadas em 
função do sexo 

Sexo 
Factores Masculino Feminino 
motivacionais (=164) (=114) 

4.45(.64) 4.16(71) -3,57 0.0004*** 
4.17(74) 4.01 (.85) -1,61 n.s. 
3.32(.82) 3.01(85) -3,08 0.0022** 
3.81 (.82) 3.53(.86) -2,78 0.0058** 
4.20(74) 4.02(.83) -1,89 n.s. 
3.94(.57) 370(.67) -3,25 0.0013** 
3.90(73) 378(.87) -1,23 n.s. 
4.04(.80) 3.72(.88) -3,2 0.0015** 

Desenvolvimento de Competências 
Afiliação Geral 
Estatuto 
Emoções 
Forma Física 
Afiliação Específica 
Prazer 
Competição  

**p<0.01 ***p<0.001 n.s.-não significativo 

Como poderemos deduzir do quadro 4.14 os motivos que integram o 

desenvolvimento de competências (e.g., melhorar as capacidades técnicas) forma física 

(e.g., manter a forma) afiliação geral (e.g., fazer novas amizades) e competição (e.g., 

ultrapassar desafios) foram os mais valorizados pelo sexo masculino (médias acima dos 

quatro, numa escala de cinco pontos). 

De modo similar, exceptuando o factor competição, os sujeitos do sexo feminino 

valorizaram do mesmo modo o desenvolvimento de competências (4.16±71), a forma 

física (4.02±.83) e ^afiliaçãogera/(4.01±.85). 

No que se refere aos motivos menos valorizados, verifíca-se uma convergência 

nas respostas de ambos os sexos, relativamente ao estatuto, rapazes (3.32±.82) e 

raparigas (3.01±.85), sendo este o motivo que obteve a pontuação mais reduzida na 

totalidade dos factores motivacionais. 
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A análise estatística das respostas em função do sexo indicou várias diferenças 

estatisticamente significativas, já que os rapazes atribuíram mais importância do que as 

as raparigas ao desenvolvimento de competências (t=-3.57, p<0.001), estatuto (t=-3.08, 

p<0.01), emoções (t=-2.78, p<0.01), afiliação específica (t=-3.25, p<0.01) e competição 

(t=-3,20, p<0.01). 

O quadro 4.15 apresenta-nos os valores médios das respostas dos sujeitos ao 

questionário das causas de sucesso no desporto 

Quadro 4.15: Causas de sucesso no desporto. Médias, desvios-padrão e valor de t das respostas dadas em 
função do sexo 

Sexo 

Masculino Feminino  
Causas de sucesso (=164) (=114) t p 
Motivação/esforço 4.52(.59) 4.44(.55) -1,12 n.s. 
Competência/habilidade 3.28(.97) 2.89(.98) -3,3 0.001*** 
Factores externos 2.50Ç88) 2.30Ç84) -1,92 o.05* 

*p<0.()5 ***p<0.001 n.s.-não significativo 

No seu todo, conforme podemos constatar pela análise do quadro citado, ambos os 

sexos concederam maior importância à motivação/esforço e menos pontuação aos 

factores externos. 

A análise estatística, tendo como variável o sexo, indicou diferenças 

estatisticamente significativas no que refere às causas de sucesso no desporto. 

Concretamente, os rapazes perfilham a opinião do que mais os ajuda a terem sucesso no 

desporto relativamente às raparigas é a competência/habilidade (t=-3.3, p<0.001). Mas 

curiosamente os rapazes são significativamente menos descrentes relativamente aos 

factores externos (t=-1.92, p<0.05), atribuindo-lhes maior peso que as raparigas. 
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4.4. Análise descritiva dos factores motivacionais e causas do sucesso no desporto 
em função da idade. 

As respostas dos sujeitos em função das idades foram agrupadas em 3 escalões 

etários: 11/12 (107 sujeitos,38%), 13/14 anos (133 sujeitos,48%) e 15/16 anos (38 

sujeitos, 14%) conforme o quadro 4.16. 

Apresentam-se a seguir no quadro 4.16 os resultados das respostas dadas pelos 

sujeitos relativamente aos factores motivacionais em função da idade. 

Quadro 4.16: Factores motivacionais: Médias , desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas 
dadas pelos sujeitos em função da idade 

Idade 
Factores 1 ° escalão 2o escalão 3o escalão 
motivacionais (=61) 

4.28(75) 
(=77) 

4.31 (.64) 
(=26) 

4.52(.53) 
F P 

Desenv. de Competências 
(=61) 

4.28(75) 
(=77) 

4.31 (.64) 
(=26) 

4.52(.53) 1.79 n.s. 
Afiliação Geral 4.03(.84) 4.10(79) 4.35(.61) 2.37 n.s. 
Estatuto 3.24(.86) 3.14(85) 3.26(73) 0.60 n.s. 
Emoções 3.65(.89) 3.67(.82) 3.89(.83) 1.23 n.s. 
Forma Física 4.13(.82) 4.06(79) 4.35(.61) 2.06 n.s. 
Afiliação Específica 3.91(70) 376(.59) 3.94(.46) 2.19 n.s. 
Prazer 3.95(78) 377(.83) 3.84(.66) 1.62 n.s. 
Competição 4.03(.91) 3.85(..82) 3.78(72) 1.95 n.s. 

n.s. - não significativo 

Anda que, sem significado estatístico na comparação de médias entre os 3 

escalões, podemos anotar que as médias mais elevadas dos factores motivacionais em 

função da idade, conforme a leitura do qaadro4.16 foram obtidas pelo escalão dos mais 

velhos (QMAD, 4=muito importante), excepto na competição cuja média mais elevada 

foi conseguida pelo escalão dos mais novos (M=4.03, DP=91). 

As médias mais baixas foram obtidas pelo escalão intermédio, excepto nas 

emoções (3.65±.89) e competição (3.78±.72) atribuidas respectivamente ao escalão 

intermédio e grupo dos mais velhos. 
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De destacar a convergência de respostas nos três escalões relativamente aos 

factores mais importantes, desenvolvimento de competências, afiliação geral e forma 

física e menos importante estatuto. 

Os resultados do grupo intermédio em termos de maior importância, foram 

semelhantes ao escalão dos mais novos e grupo dos mais velhos, com uma certa 

tendência para resultados ligeiramente inferiores, ainda que sublinhe-se sem significado 

estatístico. 

De salientar que dos três escalões etários e no que respeita ao factor competição 

(e.g., entrar em competição), o escalão dos mais novos foi o que mais valorizou este 

factor, com a média mais elevada (4.03±.91). 

Os motivos menos importantes, foram consensualmente atribuídos pelos três 

escalões ao estatuto (mais novos, M=3.24; intermédio, M=3.14 e mais velhos M=3.26). 

O quadro 4.17 apresenta as respostas dos sujeitos às causas do sucesso no 
desporto em função da idade. 

Quadro 4.17: Causas de sucesso no desporto. Médias, Desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das 
respostas dadas pelos sujeitos em fonção da idade 

Idade  
1o escalão 2° escalão 3o escalão 

(=107) (=133) (=38) Causas de sucesso 
Motivação/esforço 
Competência/habilidade 
Factores externos 

4.52(.62) 
3.32(1.1) 
2.47(.89) 

4.47(.57) 4.46(.44) 
3.01 (.98) 2.97(.81) 
2.39(.85) 2.38Í.88) 

_£ E _ 
0.22 n.s. 
3.33 0.0371* 
0.32 n.s. 

*p<0.05 n.s. - não significativo 

De acordo com o quadro 4.17 as médias obtidas pelos três escalões foram 

particularmente elevadas no que respeita à motivação/esforço (e.g., gostarem de 

aprender novas técnicas) com especial destaque para os mais novos (M=4.52, DP=62). 

Os factores externos (e.g., terem simplesmente sorte), foram as causas menos 
valorizadas pelos três escalões. 

Uma ANOVA revelou significado estatístico ao factor competência/habilidade, 

(F=3.33, p<05), já que os mais novos (M=3.32,DP=.89) atribuíram significativamente 

mais importância a este factor relativamente aos outros dois grupos. 
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4.5. Análise descritiva dos factores motivacionais e causas do sucesso no desporto 

em função do nível de escolaridade. 

As respostas dos sujeitos da amostra foram distribuídos por três níveis de 
escolaridade, nomeadamente: 

■ Alunos do 576° anos de escolaridade no total de 86 (31%); 

■ Alunos do 7o ano de escolaridade no total de 86 (31%); 

■ Alunos do 879° anos de escolaridade no total de 106 (38%). 

O quadro 4.18 indicam as respostas dos inquiridos tendo em mente o nível de 
escolaridade. 

Quadro 4.18: Factores motivacionais. Médias , desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas 
pelos sujeitos em função do nível de escolaridade 

Nível de escolaridade 
Factores 576° ano 7

o ano 879° ano 
motivacionais (=86) (=86) 

4.29(.70) 
(=106) 

4.43(.55) 
F 

2,08 
p 

Desenv. de Competências 4.24(.78) 
(=86) 

4.29(.70) 
(=106) 

4.43(.55) 
F 

2,08 n.s. 
Afiliação Geral 4.02(.91) 4.04(.81) 4.24(.65) 2,38 n.s. 
Estatuto 3.41 (.86) 3.06(.86) 3.13(.80) 4,31 0.0143* 
Emoções 3.67(.92) 3.56(.84) 3.82(78) 2,35 n.s. 
Forma Física 4.04(.89) 4.11 (.83) 4.21 (.63) 1,16 n.s. 
Afiliação Específica 3.98(,68) 3.81 (.68) 3.81 (.52) 0,88 n.s. 
Prazer 3.98(.82) 3.85(.82) 3.75(73) 2,06 n.s. 
Competição 4.08(.83) 3.84(.99) 3.83(71) 2,59 n.s. 
"p<0.05 n.s.-não significativo 

Globalmente os diversos níveis de escolaridade atribuíram bastante importância 

(com pontuações cima de quatro) aos motivos que se relacionaram com o 

desenvolvimento de competências (e.g., aprender novas técnicas), afiliação geral (e.g., 

pertencer a um grupo), forma física (e.g., manter a forma) e competição (e.g., 

ultrapassar desafios) no caso específico do 576° anos. 

As médias mais elevadas mereceram maior relevo por parte do 879° anos de 

escolaridade relativamente ao desenvolvimento de competências (4.43±55) afiliação 

geral (4.24±.65) e forma física (4.21±.63). 
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Os motivos menos valorizados foram de uma maneira geral o estatuto, com maior 

incidência nos 8°/9° anos de escolaridade (3.06±.86). 

Os resultados de uma ANOVA, em função do nível de escolaridade indicaram 

significado estatístico ao estatuto (F=4.31. p<05). Os sujeitos do 576° anos atribuíram 

maior importância a este factor que os outros grupos. 

No que respeita às causas subjacentes ao sucesso no desporto (quadro 4.19), o 

factor motivação/esforço (e.g., gostarem de praticar) foi sobejamente o mais valorizado 

com médias bastante elevadas para os três níveis de escolaridade. 

Os factores externos (e.g., saberem como impressionar o/a treinador) 

apresentaram resultados com pontuações baixas, considerados pouco concordantes com 

as causas de sucesso no desporto. 

Quadro 4.19: Causas de sucesso no desporto. Médias, desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das 
respostas dadas pelos sujeitos em função do nível de escolaridade 

Nível de escolaridade 
576° ano 7o ano 879° ano 

Causas de sucesso (=86) (=86) (=106) F P 
Motivação/esforço 4.43(.65) 4.52(.62) 4.51 (.46) 0.54 n.s. 
Competência/habilidade 3.37(.95) 3.09(1.07) 2.94(.94) 4.57 0.0111* 
Factores externos 2.47(.89) 2.39(.86) 2.38(.88) 0.32 0.0016** 
*p<0.05 **p<0.01 n.s.-não significativo 

Os resultados de uma ANOVA, indicaram significado estatístico à 

competência/habilidade (F=4.57, p<05) e factores externos (F=6.59, p<0.01) com 

maior grau de significado por parte dos alunos do 576° relativamente aos outros níveis 

de escolaridade. 
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4.6. Análise descritiva dos factores motivacionais e causas do sucesso no desporto 
em função do tipo de desporto praticado. 

Na análise das respostas em função do desporto praticado, distribuímos a 
totalidade dos sujeitos por três grupos: 

■ Grupo 1, praticantes de modalidades/actividades sem quadro competitivo 

(aeróbica, dança, escalada, patinagem, karaté e trampolins) 

■ Grupo2, praticantes de modalidades/actividades tradicionais com quadro 

competitivo (futebol, basquetebol, atletismo e voleibol); 

■ Grupo3, praticantes de modalidades/actividades não tradicionais com quadro 
competitivo (ténis, ténis de mesa e badminton). 

O quadro 4.20. apresenta os resultados referentes ao tratamento estatístico das 

respostas dos sujeitos ao questionário de motivação para as Actividades Desportivas. 

Quadro 4.20: Factores motivacionais. Médias, desvios-padrão e valores de Scheffé F-test nas respostas 
dadas pelos sujeitos em função do tipo de desporto praticado. 

— Desporto praticado  
F a c t o r e s Não compet. Competitivo trad. Competitivo não trad 
motivacionais (=92) (=91) (=95) F p 
Des. de Competências 4.28(.69) 4.31 (.70) 440(64) 075 ris 
Afiliação geral 4.24(.67) 4.02(.82) 4.06(.85) 2 04 ns' 
■f

statut0 3.13(.84) 3.32(.80) 3.13(.90) 1.55 ns 
^

m
°Ç°

e s 3.71(,83) 3.71(.88) 3.66(.84) 0.12 ns 
Forma física 4.20(,76) 4.07(.81) 4.11 (.79) 0 63 ns 
Afiliação específica 3.84(.65) 3.88(.59) 3.81(64) 0 26 ns 
^

r a z e r 3.90(.79) 3.82(.83) 3.83(.76) 0.26 ns 
Competição 3.76(.80) 4.04(.81) 3.93Ç91) 2 65 n s' 
n.s. - não significativo — — '■ 

Decorrente da observação do quadro 4.20 é notório que não foram detectados 

resultados estatisticamente significativos em nenhum dos factores pertencentes ao 

questionário de motivação para as actividades desportivas. 

Não obstante este facto, os praticantes das diversas modalidades atribuíram maior 
importância por ordem decrescente ao desenvolvimento de competências (e.g., atingir 
um nível desportivo mais elevado), afiliação geral (e.g., pertencer a um grupo) e forma 
física (e.g., ter acção). 

Inversamente, os factores motivacionais que menos contribuíram para a 

participação dos sujeitos em actividades desportivas foram o estatuto (e.g., ser 
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conhecido), emoções (e.g., libertar a tensão) e afiliação específica (e.g., influência de 
treinadores). 

O quadro 4.21 revela os resultados das respostas dos sujeitos referentes às causas 

de sucesso no desporto em função do tipo de desporto praticado. 

Quadro 4.21: Causas de sucesso no desporto. Médias, desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das 
respostas dadas pelos sujeitos em função do tipo de desporto praticado 

Desporto praticado 
Não compet. Competitivo trad. Competitivo não trad 

Causas de sucesso (=92) (=91) (=95) F-test p 
Motivação/esforço 4.46(.58) 4.47(.61) 453(53) Õ45 ns 
Competência/habilidade 2.80(.95) 3.52(.89) 3.05(10) 13 62 0 0001*** 
JgggagaSSSg 2.41(.86) 2.53(.90) 2.33(.84) 1.29 n.s. 
***p<0.001 n.s.-não significativo — " 

Da análise do quadro 4.21 podemos constatar que os factores relacionados com a 

motivação/esforço (e.g., tentarem fazer coisas que não conseguem muito bem) foram os 

mais valorizados pelos três grupos. Contrariamente, os factores externos (e.g., saberem 

como parecer serem melhores do que são) foram considerados os menos importantes. 

Os resultados de uma ANO VA indicaram significado estatístico na diferenças de 

médias do factor competência/habilidade (F=13.62, p<0.001), pelo facto dos praticantes 

de modalidades/actividades tradicionais com quadro competitivo (3.52±,89) atribuírem 

mais significado que os outros grupos. 
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4.7. Análise dos factores motivacionais e causas do sucesso em função da 

interacção do sexo com a idade 

Os quadros 4.22 e 4.23 apresentam os resultados dos motivos para a prática 

desportiva, separadamente por sexo (rapazes e raparigas) em função da idade. 

Quadro 4.22: Factores motivacionais. Médias, desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas 
dadas pelos rapazes em função da idade 

. . Idade (rapazes)  
Factores 1<> e s c a | â o 2° escalão 3o escalão 
motivacionais (=61) (=77) (=26) F p 
Desenvolvimento de Competências 4.46(.64) 4.37(.65) 4.64(.45) ï~86 iïs  
Afiliação geral 4.16(.72) 4.12(.78) 4.33(.66) 0 83 ns 
E s t a t u t 0 3.46(.83) 3.25(.83) 3.21(.75) 1.45 ns 
E m o c o e s 3.74(.94) 3.82(.75) 3.95(.75) 0.57 ns 
Forma física 4.28(,71) 4.08(.81) 4.39(.55) 2 25 ns 
Afiliação específica 4.03(.61) 3.86(.57) 4.00(.47) 1.56 ns 
^ r a z e r 4.07(.72) 3.78(.74) 3.85(.65) 2.70 ns 
Competição 4.33(.68) 3.92(,84) 3.77(.75) 6.75 0 0015** 
**p<0.01 n.s. - não significativo ~" 

Quadro 4.23: Factores motivacionais. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas 
dadas pelos raparigas em função da idade 

— Idade (raparigas)  
Factores 1o escalão 2o escalão 3o escalão 
motivacionais (=46) (=56) (=12) 
Desenvolvimento de Competências 4.05(.83) 4.23(.62) 4.25(.61) Õ~9Õ— 
Afiliação geral 3.85(.95) 4.07(.80) 4^39049) 2J8 
E s t a t u t 0 2.95(.88) 2.98(.85) 3.39(.71) 1 32 n s 
E m o ç o e s 3.54(.82) 3.46(.86) 3.78(.1.01) 0.66 ns 
Forma física 3.94(.92) 4.03(.77) 4.27(.74) 0 79 
Afiliação específica 3.76(.80) 3.63(.60) 3.79(.42) 0.63 
P r a z e r 3.80(.83) 3.75(.94) 3.83(.72) 0 07 
Competição 3.65(1.02) 3.76Ç79) 3.79(.69) 0.22 
n.s. - não significativo 

n.s. 
n.s. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

Os resultados de uma ANO VA e de acordo com os quadros 4.22 e 4.23 os rapazes 

pertencentes ao escalão dos mais novos (11/12 anos) atribuíram maior significado 

estatístico à competição (F=6.75, p<0.001) do que os restantes grupos. 

No tocante às raparigas não foram revelados resultados com qualquer diferença 

estatística entre os três escalões etários. 
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Apresentamos, nos seguintes quadros, os resultados das causas de sucesso no 
desporto, de ambos os sexos em função da idade. 

Quadro 4.24: Causas de sucesso. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
pelos rapazes em função da idade 

Idade (rapazes) 
1o escalão 2o escalão 3o escalão 

Causas de sucesso (=61) (=77) (=26) F 
Motivação/esforço 4.59(.62) 4.48(.62) 4.48(.62) Õ~67~ 
Competência/habilidade 3.46(1.08) 3.25(.93) 2.98(78) 2 42 
Factores externos 2.48Ç93) 2.55(.84) 2.40(.88) 0.30 
n.s. - não significativo ~ ~~ 

_£ 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

Quadro 4.25: Causas de sucesso. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
Delas raoaneas em funrãn Ha ÍH^HP pelas raparigas em função da idade 

Idade (raparigas) 
1o escalão 2o escalão 3o escalão 

Causas de sucesso (=46) (=56) (=12) F p 
Motivação/esforço 4.42(.61) 4.47(.50) 4.41 (.50) ÕlÕ nT~ 
Competência/habilidade 3.12(.99) 2.69(.97) 2.94(91) 2 45 ns 
Factores externos 2.46(.84) 2.16Ç82) 2.33(.93) 1̂ 57 n s 
n.s. - não significativo ~~~ — ~ 

Conforme se pode observar nos quadros 4.24 e 4.25 os resultados registados em 

função duma ANOVA, não detectaram qualquer significado estatístico nas diferenças 

de médias às causas de sucesso no desporto. 
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4.8. Análise dos factores motivacionais e causas do sucesso no desporto em função 
da interacção do sexo com o de escolaridade 

Indicam-se, a seguir, os resultados das respostas dos inquiridos relativamente aos 

factores motivacionais de ambos os sexos tendo em conta o nível de escolaridade. 

Quadro 4.26: Factores motivacionais. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas 
dadas pelos rapazes em função do nível de escolaridade 

Factores 5°/6° ano 7o ano 8°/9° ano 
motivacionais (=52) (=47) (=65) F p 
Desenvolvimento de ! Competências 4.43(.66) 4.35(72) 4.53(.51) 1.26 n.s. 
Afiliação geral 4.19(79) 4.06(.82) 4.23(.64) 0.71 n.s. 
Estatuto 3.54(.84) 3.29(77) 3.17(.81) 2.92 n.s. 
Emoções 3.80(.94) 373(.82) 3.88(73) 0.48 n.s. 
Forma física 4.16(.82) 4.19(.80) 4.24(.63) 0.17 n.s. 
Afiliação específica 4.05(.64) 3.91 (.58) 3.88(.50) 1.32 n.s. 
Prazer 4.11 (.72) 3.92(75) 3.71 (.67) 4.51 0.014* 
Competição 

significativo 
4.26(.78) 4.12(,86) 3.82(73) 4.70 0.0104* 

*p<0.05 n.s. - não ; significativo 
4.26(.78) 4.12(,86) 

Quadro 4.27: Factores motivacionais. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé das respostas dadas 
pelas raparigas em função do nível de escolaridade 

Ninei de escolaridade (raparigas) 
Factores ~ ' 5°/6° ano 7° ano 8°/9° ano 
motivacionais (=34) (=39) (=41) 

n.s. Desenvolvimento de Competências 4.00(.86) 4.22(.69) 4.27(.57) ZÕ5 
Afiliação geral 376(1.02) 4.00(.81) 4.24(.68) 3.22 0 0434* 
E s t a t u t 0 3.22(.86) 2.78(.88) 3.05(79) 2.47 ns 
E m °Ç° e s 3.47(.87) 3.36(.83) 373(.86) 2.02 ns 
Forma física 3.86(.97) 4.01(.87) 4.17(.64) 1.28 ns 
Afiliação específica 3.71(71) 3.69(78) 370(.53) 0.02 ns 
P r a z e r 378(.92) 377(,90) 3.80(.82) 0.01 n.s 
Competição 3.82(.85) 3.51(1.05) 3.83(.68) 1.64 ns 
*p<0.05 n.s. - não significativo " ~ 

Os resultados do quadro 4.26 mostram que os rapazes valorizaram 
fundamentalmente o desenvolvimento de competências, afiliação geral e competência e 
atribuíram menos importância ao estatuto e emoções. 
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Os resultados de uma ANOVA, tendo como base o nível de escolaridade, revelou 

resultados estatisticamente significativos (F=4.51, p<0.05 e F=4.70, p<0.05). Em rigor, 

os rapazes do 576° anos, atribuíram significativamente mais importância ao prazer 

(4.11±72) e à competição (4.26±72) do que os sujeitos do 7o e 879° anos. 

Os resultados do quadro 4.27 expressam claramente que as raparigas do 879° 

anos de escolaridade atribuíram significativamente mais importância à afiliação geral 

(4.24±.68) que os outros anos de escolaridade. 

Seguidamente apresentamos os quadros 4.28 e 4.29 com os resultados das causas 
de sucesso no desporto, dos rapazes e raparigas tendo como variável o nível de 
escolaridade. 

Quadro 4.28: Causas de sucesso. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
pelos rapazes em função do nível de escolaridade 

Causas de sucesso 

. Nível de escolaridade (rapazes) 
5°/6°ano 7o ano 8°/9° ano 

(=52) (=47) (=65) 
Motivação/esforço ~ 4.47(.70) 4.54(.59) 4.55(.49) 0.31 
Competência/habilidade 3.52(.92) 3.32(1.11) 3.07(.88) 3.12 
Factores externos 2.62Ç92) 2.49(.86) 2.42(.85) 0.82 
*p<0.05 n.s. - não significativo ' 

n.s. 
0.0467* 

n.s. 

Quadro 4.29: Causas de sucesso. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
pelas raparigas em função do nível de escolaridade 

Nível de escolaridade (raparigas) 
5°/6° ano 7o ano 8°/9° ano 

n.s. 
n.s. 

Causas de sucesso (=34) (=39) {=^) 
Motivação/esforço 4.38(.57) 4.49(.66) 4.44(.40) 0̂ 35 
Competência/habilidade 3.15(.96) 2.82(.96) 2.74(1.00) 1 81 
Factores externos 2.81(.83) 2.10(.72) 2.07(.80) 10 13 0 0001 
***p<0.001 n.s. - não significativo ~ " 

Conforme se pode constatar para ambos os sexos, as causas relacionadas com a 
motivação/esforço, continuam a ser as mais pontuadas e os factores externos os menos 
valorizados. 

Os resultados de uma ANOVA, indicaram que os rapazes do 576° anos 

valorizaram significativamente mais a competência/habilidade (F=3.12, p<0.05) 

relativamente aos rapazes do T e 879° anos. 
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Por sua vez, as raparigas do 576° anos em relação aos outros anos de escolaridade, 
atribuíram maior peso com significado estatístico, aos factores externos (F=10.13, 
p<0.001). 

4.9. Análise dos factores motivacionais e causas do sucesso em função da 
interacção do sexo com o tipo de desporto praticado 

Os quadros 4.30 e 4.31 mostram os resultados das respostas dadas pelos rapazes e 

raparigas dos motivos para a prática desportiva relativamente ao desporto praticado. 

4.30: Factores motivacionais. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
pelos rapazes em função do tipo de desporto praticado 

Desporto praticado (rapazes) 

4.52(.57) 0.83 n.s. 
4.22(70) 1.29 n.s. 
3.28(.78) 0.34 n.s. 
3.75(.78) 1.22 n.s. 
4.16(.73) 1.84 n.s. 
3.88(.56) 1.09 n.s. 
3.86(.69) 0.33 n.s. 
4.06(.76) 0.24 n.s. 

Factores Não compet. Competitivo trad. Competitivo não trad 
motivacionais (=26) (=72) (=66) 
Des. de Competências 4.44(.61) 4.38(.67) 
Afiliação geral 4.31 (.62) 4.07(.81) 
Estatuto 3.44(.91) 3.32(.83) 
Emoções 4.04(71) 379(.88) 
Forma física 4.45(.59) 4.14(79) 
Afiliação específica 4.08(.54) 4.0(.59) 
P r a z e r 4(.74) 3.89(.76) 
Competição 3.94(73) 4.06(.86) 
n.s. - não significativo 

Quadro 4.31: Factores motivacionais. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas 
dadas pelas raparigas em função do tipo de desporto praticado 

— Desporto (raparigas) ^ 
Factores Não compet.Competitivo trad.Competitivo não trad " 
motivacionais (=66) (=19) (=29) F 

Des. de Competências 4.22(.71) 4.01/73) 4 12(71) Õ74 ns 
Afiliação geral 4.21(.69) 3.84(.86) 3.68(1.05) 4 76 0 01c' 
E s t a t u t 0 3.01(78) 3.32(.68) 2.80(1.06) 2 16 n s 
E m °Ç° e s 3.58(.84) 3.44(.88) 3.46(.90) 0 32 ns 
Forma física 4.10(79) 379(.83) 4.00(.91) 103 ns 
Afiliação específica 375(.67) 3.60(.51) 3 65(78) 0 47 ns 
P r a z e r 3.86(.81) 3.54(1.02) 376(.91) 0 97 ns' 
Competição 3.68(.82) 3.94(.57) 3.66(1.13) 0 73 
*p<0.05 n.s.-não significativo 

Da análise do quadros 4.30 e face aos resultados de uma ANO VA, não foi 

indicado qualquer significado estatístico ao tipo de desporto praticado pelos rapazes. 

0.0104* 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
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O quadro 4.31 confere significado estatístico ao factor afiliação geral (F=4.76, 

p<0.05) em virtude das raparigas praticantes de modalidades/actividades não 

competitivas lhe atribuírem maior significado que os restantes grupos. 

Os quadros 4.32 e 4.33 apresentam os resultados das respostas dadas por ambos 

os sexos às causas de sucesso no desporto, dependente do tipo de desporto praticado. 

Quadro 4.32: Causas de sucesso. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
pelos rapazes em função do tipo de desporto praticado 

Desporto praticado (rapazes) 
Não competitivo Competitivo trad. Competitivo não trad 

Causas de sucesso (=26) (=72) (=66) 
Motivação/esforço 4.58(.63) 4.47(.63) 4.55(.54) 048 nT~ 
Competência/habilidade 3.06(.79) 3.56(.92) 3.07(1.03) 5.41 00053* 

1.64 n.s. Factores externos 2.73(.94) 2.54(.39) 2 38( 83) 
**p<0.01 n.s. - não significativo 

Quadro 4.33: Causas de sucesso. Médias e desvios-padrão e valores de Scheffé F-test das respostas dadas 
pelas raparigas em função do tipo de desporto praticado 

Desporto praticado (raparigas) 
Não competitivo Competitivo trad. Competitivo não trad 

Causas de sucesso (=66) (=19) /=2g\ 
Motivação/esforço 4.41(.56) 4.48(57) 4.49(.51) Õ2Ã 
Competência/habilidade 2.70(.99) 3.40(77) 3 00(98) 4 11 
Factores externos 2.28(.81) 2.51Ç95) 2 22( 87) 072 
*p<0.05 n.s. - não significativo 

n.s. 
0.0189* 

n.s. 

Genericamente e face aos resultados dos quadros 4.32 e 4.33 a motivação/esforço 
foi a causa mais valorizada para ambos os sexos e os factores externos a menos 
valorizada. 

Os resultados de uma ANOVA tornam claro que tanto os rapazes como as 

raparigas praticantes de modalidades/actividades tradicionais competitivas (e.g., futebol, 

voleibol) valorizaram significativamente mais que os praticantes de outras 

modalidades/actividades, as causas relacionadas com a competência/habilidade, rapazes 

(F=5.41, p<0.01) e raparigas (F=4.11, p<0.05). 
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V 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão dos resultados vai ser analisada tendo como pontos de referência: 

■ A caracterização sócio-demográfica dos sujeitos praticantes do Desporto 

Escolar em função das modalidades desportivas, escalão etário, níveis de 

escolaridade, anos de prática e frequência semanal, horas por semana, 

competições inter-turmas, desporto federado, outro desporto, actividade física 

e desportiva dos pais e habilitações literárias; 

■ A motivação para a prática desportiva e percepção das causas do sucesso no 

desporto em função do sexo, idade, nível de escolaridade e desporto praticado. 

5.1. Caracterização sócio-demográfica dos sujeitos praticantes do Desporto Escolar 

5.1.1. Influência das modalidades/actividades na procura desportiva dos 
sujeitos 

De acordo com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar do Centro de Área 

Educativa do Porto (CAE), as escolas dos 2o e 3o ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário oficial, particular e cooperativo do Concelho do Porto, que integram 

actividades/modalidades de Desporto Escolar, possuem 88 grupos/equipas e 

movimentam cerca de 1840 praticantes. 
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A esta parte, apenas as escolas EB2.3 do Concelho do Porto, objecto do nosso 

estudo empírico, possuem o maior número de grupos/equipas, num total de 47 e 

compreendem aproximadamente 950 praticantes, cerca de 7% da população escolar (ver 

quadro 3.1). 

Este facto, leva-nos a admitir que o modelo de Desporto Escolar cujo valor e 

utilidade educativa são, hoje, inegáveis, está solidamente representado, tanto em termos 

organizativos, como em termos de grandeza e abrangência na área do grande Porto, com 

particular incidência nas Escolas EB2.3, abarcando praticamente a totalidade das 

escolas. 

O leque de actividades que o programa de Desporto Escolar oferece é, por sua 

vez, diversificado e alargado, propiciando uma multiplicidade de actividades individuais 

e colectivas, incluídas nos programas de Educação Física. As actividades são de 

natureza extracurricular, com quadros competitivos e encontros/convívios regionais e 

nacionais. 

No nosso estudo, à luz de todo o panorama representativo do Desporto Escolar, 

verificamos um maior predomínio de actividades/modalidades incluídas no programa de 

Educação Física, com quadros competitivos escolares a nível do Centro de Área 

Educativa envolvendo maioritariamente alunos do sexo masculino, com relevância para 

a faixa etária compreendida entre os 11 e 13 anos. 

Nesta faixa etária, com uma maior presença dos rapazes, o futebol, o ténis de 

mesa e o badminton foram as modalidades mais representativas na maioria das escolas. 

No caso concreto do futebol pareceu-nos esperada a sua maior aceitação, já que, 

esta modalidade é geralmente percebida como tipicamente masculina, correspondendo 

de certo modo aos objectivos de procura desportiva, em especial por parte dos rapazes 

(60 rapazes e 4 raparigas). 

O futebol é, por sua vez, das modalidades programáticas das aulas de Educação 

Física e actividade habitual de ocupação dos tempos livres que mais expectativas de 

interesse e êxito oferece especialmente aos rapazes. 

Por outro lado e, como refere Garganta & Pinto (1994, p. 98) " o futebol é uma 

modalidade que possui uma grande popularidade, o que pode ser constatado pelo 

enorme número de praticantes e espectadores existentes em todo o mundo. Podemos 

assim dizer que, hoje em dia, pouco são as crianças que não se sentem atraídas pelo 

futebol, visto que este é inequivocamente um fenómeno de elevada magnitude no 

quadro da cultura desportiva de qualquer povo". 
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Curiosamente o badminton, superou as nossas expectativas, traduzindo tal como o 

futebol, uma acentuada procura, não só em termos do número de praticantes mas por 

fruir do interesse semelhante em ambos os sexos. Esta preferência, pareceu-nos estar 

associada a uma implicação gradual e progressiva desta modalidade nos conteúdos 

programáticos da Educação Física, por se integrar no quadro das modalidades 

competitivas do Desporto Escolar e constituir uma tendência actual para escolher jogos 

com menos interacção social (Kretschmar, 1994). 

Em suma, esta modalidade em termos de funcionamento e âmbito de acção, 

dirige-se para aqueles que procuram nas actividades do Desporto Escolar, não só, uma 

espécie de recreação e complemento às aulas de Educação Física, mas também uma 

prestação desportiva mais vocacionada em termos de rendimento desportivo. 

As actividades rítmicas expressivas, i.e., dança moderna e ginástica aeróbica, 

integram-se no grupo das actividades sem quadro competitivo, com encontros/convívios 

regionais e nacionais, com maior aceitação e predomínio das raparigas, 

preferencialmente mais inclinadas para as actividades de recreação e de lazer. 

Concisamente, o futebol foi a actividade/modalidade predilecta dos rapazes 

(22.3%), sendo o invés, as actividades rítmicas expressivas, aeróbica (12.2%) e dança 

moderna (8.6%) com um total de 58 praticantes do sexo feminino. 

5.1.2. Frequência e tempo de prática (incluído o tempo de treino e 
competições) 

Os grupos/equipas são as unidades operacionais do clube de Desporto Escolar. 

Organizam-se por modalidades e por escalões etários/sexo e o seu funcionamento 

desenvolve-se a nível interno (treinos) e a nível externo (competições formais, 

convívios/encontros). 

Genericamente o número de horas dedicadas à prática das modalidades de 

Desporto Escolar e a sua frequência semanal (incluindo os treinos e competições), foi 

categoricamente de 1 a 2 horas por semana (60.7%) e de 1 a 2 vezes por semana 

(76.3%) respectivamente. 

Estes resultados poderão paradoxalmente causar alguma surpresa, no que 

concerne essencialmente aos grupos/equipas que integram actividades/modalidades do 

quadro competitivo escolar, já que, a carga horária destinada a estas actividades é de 4 

horas e, a periodização dos treinos é, pelo menos, de 2 a 3 vezes por semana. 
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No entanto, esta contradição poderá eventualmente estar associada a várias razões 

pertinentes, entre as quais destacamos as seguintes: 

■ a ideia que preside ao Desporto Escolar, é de uma actividade de complemento 

curricular, voluntária, sem carácter obrigatório, implicando e justificando natural e 

espontaneamente um relativo absentismo aos treinos; 

■ a natureza dos incentivos e a satisfação escolhida na própria actividade; 

■ a disponibilidade dos horários dos alunos em geral, nem sempre são compatíveis 

com os horário de treinos, condicionando de forma determinante a sua participação; 

■ Nem sempre os horários de treinos reflectem as preferências dos alunos mas sim a 

dos professores responsáveis pelos grupos/equipas; 

■ a carga excessiva de horas (incluindo os treinos e competições) poderão colidir com 

as actividades escolares e os trabalhos de casa. 

Esta última razão, poderá estar relacionada com a objecção profundamente 

enraizada e generalizada na mente dos pais e encarregados de educação, que pensam 

comummente que o tempo consagrado ao estudo e trabalhos de casa são de ordem 

prioritária em detrimento das actividades extracurriculares, retirando a estas o seu 

espaço de ocupação lúdico e desportivo. 

Porém, e de acordo com Weiss (1986, cit. por Marques, 1997, p.4) "estudos 

conhecidos mostram que as crianças avaliam a sua participação no desporto como uma 

das mais importantes actividades das suas vidas". 

Matos & Cruz (1996, p.485) em resultado de um estudo sobre a motivação, 

realizado no âmbito do Desporto Escolar, afirmam que deveria haver "um maior 

envolvimento e investimento na formação psicológica dos pais das crianças e jovens em 

idade escolar, que deverá contemplar obrigatoriamente a «desmitificação» de um velho 

mito enraizado na mente de muitos adultos (...): «Quem pratica desporto não pode ser 

bom estudante...»". 

Os horários escolares dos alunos e dos professores parecem-nos, entre as possíveis 

razões apontadas, as mais credíveis e determinantes, já que, de uma maneira geral, são 

pouco flexíveis e pouco favoráveis a uma atmosfera acolhedora das actividades 

extracurriculares e de ocupação dos tempos livres. 

Fernandes (1991, p.200), a propósito da carga horária dos alunos, considera que 

"o currículo académico domina largamente em relação ao não académico. Domina, em 

termos quantitativos, preenchendo 60% da carga horária no ensino preparatório e 71% 

da carga horária no ensino unificado". 
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Em suma, parece-nos que, deveria haver um maior acompanhamento, avaliação e 

controlo efectivo e eficaz por parte dos responsáveis pelas actividades do Desporto 

Escolar nas escolas, relativamente à sua organização e funcionamento, já que, este é um 

instrumento do Sistema Educativo e, como tal, deva ser contemplado e assumido como 

uma das vertentes educativas que concorrem para a formação em prol das nossas 

crianças e jovens. 

A este respeito, Lima (1994) refere que, a instituição escolar deverá estar dotada, 

quer a nível de infra-estruturas, quer a nível de super-estruturas, de meios e recursos 

humanos que lhe permitam a operacionalização do tempo livre dos alunos. 

Independentemente destas razões, parece-nos que deveria haver uma distribuição 

mais equilibrada e proveitosa do tempo de presença dos alunos na escola, já que "o que 

conta é a forma como o tempo é empregue" (1986, OCDE). 

As poucas horas semanais revelam alguma inconsistência e fragilidade no 

funcionamento dos programas do desporto escolar. 

5.1.3. A interface das competições inter-turmas e o trabalho desenvolvido 
nas aulas de Educação Física 

No quadro das actividades regulares e sistemáticas desenvolvidas a nível interno, 

em articulação com o trabalho disciplinar da Educação Física integradas no projecto 

global de actividades da escola, as competições inter-turmas, no parecer do pensamento 

comum dos alunos inquiridos (88.8%), assumem um papel determinante na 

generalização da prática e cultura desportiva, de complemento educativo e de natureza 

voluntária e espontânea. 

Nesta perspectiva verificamos um clima atractivo, lúdico e abrangente em termos 

de alunos intervenientes, modalidades praticadas, professores envolvidos e escolas 

participantes. 

Porém, uma questão de primordial importância que é indispensável realçar, e que 

reforça o parágrafo anterior, é o contributo, envolvimento e parceria do projecto 

designado "Animação Desportiva e Cultural das Escolas B 2.3. do Concelho do Porto" 

com a colaboração e apoio da Câmara Municipal do Porto em mobilizar o maior número 

de alunos, numa perspectiva de participação alargada, abarcando se possível todos os 

alunos da escola. 
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5.1.4. A relação entre o Desporto Escolar, Desporto Federado e outro 
Desporto 

A nível de participação dos alunos federados, estes não poderão participar no 

quadro competitivo do Desporto Escolar, na modalidade/disciplina da Federação 

Desportiva em que estejam inscritos. 

No entanto, esta norma não é aplicada à participação nas competições individuais 

do Desporto Escolar, ficando sujeitos a classificação separadas (e.g., atletismo). 

Salvaguardadas estas duas situações, nas respostas obtidas relativamente aos 
alunos praticantes do Desporto Federado, foram somente de 23.3%, 47 rapazes e 16 
raparigas. 

Estes valores, poderão estar, por um lado, relacionados com a carga excessiva de 
horas despendidas com a intensidade dos treinos e competições do desporto federado e, 
por outro com a função social do desporto escolar, mais orientado para o prazer, 
cooperação e aprendizagem do que para os títulos e a excelência dos praticantes (Sobral, 
1992). 

Para além do Desporto Escolar, competições inter-turmas e desporto federado, 

uma percentagem restrita de alunos (8.5%), responderam que ainda praticavam outra 

modalidade desportiva fora da escola, carecendo, no entanto, de qualquer consistência 

significativa o peso destes resultados.. 

Todavia, e em jeito de conclusão, estes resultados (desporto federado e outro 

desporto), parecem indicar que um grupo de alunos revelam a necessidade de 

praticarem outras modalidades, para além das que praticam no contexto do Desporto 

Escolar, convergindo com o estudo de Buonamano, Cei & Mussino (1995), de que, 

60% dos jovens em Itália dos 9 aos 18 anos praticam mais de uma modalidade ou 

mudaram de actividade. 

5.1.5. A participação desportiva dos pais 

No que refere à actividade física dos pais dos alunos praticantes do Desporto 

Escolar, as respostas obtidas asseguram uma percentagem elevada de não praticantes em 

ambos os sexos, 59.9% dos pais e 78.8 % das mães e, este número avoluma-se se 

juntarmos os ex-praticantes. 
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Este facto, contraria de certo modo, a convicção generalizada que o 

desenvolvimento social e económico das sociedades actuais operou modificações nos 

hábitos, comportamentos e aspirações das respectivas populações, aumentando o tempo 

livre e consequentemente a crescente importância das práticas desportivas. 

A este propósito, Constantino (1991, p.82) afirma que "nunca, como até hoje, a 

«ideia de praticar desporto» assumiu formas tão diversas e generalizadas entre gente de 

todas as idades e de todas as camadas e classes sociais" 

Numa outra dimensão, Bento (1995, p.231) refere que "O desporto configura-se 

como parte do processo de civilização, como elemento da cultura urbana, da civilidade, 

da convivialidade, de sociabilidade e do bem estar dos homens". 

Em ambas as citações, a ideia do desporto, o direito ao desporto e o desporto para 

todos são símbolos de uma sociedade moderna, desportiva e urbana. 

Não obstante este sentido de afirmação do desporto, constatamos, e no caso 

concreto do município do Porto, com alguma escassez na oferta de condições materiais, 

não só de envelhecimento e desaparecimento de instalações e equipamentos 

desportivos, mas também de falta de infra-estruturas e espaços verdes e livres para o 

lazer e prática desportiva das pessoas. 

Bento (1998, p.8) a este respeito, admite que "É inegável que a inovação e a 

modernização, em termos desportivos, vêm marcando presença de relevo no Porto, de 

há alguns anos a esta parte (...). Mas é inegável também que uma grande parte do 

associativismo desportivo, com um historial a todos os títulos notável, já conheceu 

melhores dias. O perigo de envelhecimento e até mesmo de desaparecimento ronda a 

parte de alguns de alguns protagonistas do passado. E ameaça instalar-se e não bater em 

retirada". 

Por outro lado, "Portugal é o país europeu em que o valor médio de área 

desportiva útil (2,2m2/habitante) é mais baixo e fica a cerca de metade, do valor 

indicado pelo Conselho da Europa (...). Quanto maior é a densidade populacional, 

situada globalmente ao longo do litoral, menor é a taxa de cobertura em áreas úteis 

desportivas" Constantino (1995, p.85). 

Parece-nos que, reflectindo sobre a análise destas conclusões expressas por ambos 

os autores, julgamos responder, em parte, ao baixo índice de praticantes, sobretudo pela 

falta de espaços formais (e.g., pavilhões, ginásios)e não formais (e.g., espaços verdes). 

A falta de tempo (e.g., tempo gasto nos transportes) e as habilitações literárias 

(33.3 % dos pais têm somente o 4o ano de escolaridade, mais do dobro dos que 
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possuem um grau do ensino superior) poderão, por sua vez, constituir um indicador de 

avaliação do baixo índice de prática desportiva. 

5.2. Resultados globais dos factores motivacionais e causas do sucesso 

De uma forma geral, no âmbito da motivação para a prática desportiva os nossos 

resultados evidenciaram para a totalidade da amostra que os factores motivacionais mais 

valorizados (média > 4) foram sobretudo o desenvolvimento de competências 

(4.33±.68), a afiliação geral (4.11±.79) e a forma física (4.13±.78) e os menos 

valorizados (média < 4) foram os motivos relacionados com o estatuto (3.19±.85). 

Relativamente às causas do sucesso no desporto, os resultados indicaram 

claramente que a motivação/esforço (4.49±.57) é a causa que mais está de acordo com a 

opção dos inquiridos. Inversamente, as causas relacionadas com os factores externos 

(2.42±.87) são as que menos estão de acordo com a opção dos inquiridos. 

Em ambos os processos motivacionais, parece convergir com a globalidade dos 

resultados referenciados pela literatura quer a nível internacional (e.g., Gill, Gross, & 

Huddleston, 1983; Goul, Feltz & Weiss, 1985;Longhurst & Spink, 1987; Treasure & 

Roberts, 1994), quer a nível nacional (e.g., Serpa & Frias, 1991; Bonito, 1998; Cruz e 

Costa, 1988; Fonseca & Soares, 1995). Ou seja, confirma-se que nestas idades o que 

motiva os jovens para o desporto são as ideias de melhorar a sua competência, 

habilidade, a sua forma física e encontrar amigos, 

5.3. Análise comparativa dos resultados dos factores motivacionais e causas do 

sucesso no desporto em função do sexo, idade, nível de escolaridade e tipo de 

desporto praticado 

5.3.1. Sexo 

Em termos de análise comparativa dos factores motivacionais em função do sexo, 

constatamos que as raparigas apresentam motivos diferenciados dos rapazes para a 

prática desportiva. 

Os resultados desta análise, revelaram-nos que os rapazes atribuíram 

significativamente mais importância do que as raparigas aos motivos inerentes ao 

desenvolvimento de competências e competição, (ver quadro 4.3.). No que respeita aos 
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factores motivacionais menos valorizados, foram encontradas diferenças significativas 

no estatuto, emoções e afiliação específica, tendo as raparigas considerado estes 

factores como os menos importantes para a prática desportiva. 

O estatuto foi deveras o menos preferido por ambos os sexos, na opção de praticar 

desporto, convergindo com os resultados (e.g., Serpa & Frias,1991; Batista, 1993; 

Costa, 1993; Cruz e Costa, 1988; Cruz e Cunha). 

Estes resultados vão de encontro, por sua vez, a alguns estudos realizados a nível 

nacional e internacional e apresentados na literatura (e.g., Bonito, 1995a, Bonito et ai, 

1996; Longhurst & Spink, 1987; Klint & Weiss; Petlichkoff, 1982; Sutherland e 

Morris, 1997; Gill, Gross & Huddleston, 1983), patenteando claramente uma atitude 

vinculativa ao espirito competitivo e competência técnica assumido pelos rapazes nas 

diversas situações de envolvimento desportivo. 

De referir ainda, a importância atribuída por ambos os sexos à afiliação geral 

(e.g., estar com os amigos), sem haver, no entanto, qualquer diferença significativa. 

Serpa (1992, p.26) referindo-se aos aspectos afiliativos, argumenta que estes "... 

parecem ser determinantes nos jovens desportistas portugueses, quer associados à 

realização colectiva, quer ao divertimento, enquanto os americanos parecem ser 

especialmente sensíveis aos aspectos técnicos e de realização e desafio". 

Por sua vez, Fonseca (1995) sublinha, com base em investigações desenvolvidas 

em Portugal, que é consensual que as raparigas apresentam motivos diferenciados em 

relação aos rapazes, atribuindo menos importância à competição e ao estatuto. 

Na avaliação das causas consideradas responsáveis pela determinação da 

qualidade do sucesso no desporto, os resultados revelaram diferenças significativas na 

competência/habilidade e factores externos. 

Os rapazes destacaram de forma evidente as causas relacionadas com a 

competência/habilidade como as mais importantes na determinação dos seus resultados. 

Em nosso entender, este padrão de respostas poderá eventualmente convergir, 

com a análise de Maehr & Nicholls (1980) de que as percepções de sucesso e insucesso 

dependem fundamentalmente do tipo de objectivos estabelecidos por cada indivíduo 

para cada tarefa e da sua percepção acerca do grau de realização desses mesmos 

objectivos. 

Aqueles resultados vão de encontro à análise anteriormente realizada (ver ponto 

5.1.), na medida em que, os rapazes optaram por modalidades/actividades competitivas, 

com predomínio do futebol e ténis de mesa (desportos geralmente percepcionados 
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como tipicamente masculinos) procurando acima de tudo uma alta percepção de 

capacidade/competência, isto é, considerando o sucesso obtido como estando 

relacionado com a sua capacidade e comparação do seu rendimento com o rendimento 

dos outros. 

Os estudos referenciados, a nível da literatura (Duda, 1992, 1993, Fonseca, 

1995a), confirmam, de certa forma, os resultados do nosso estudo, de que os atletas 

masculinos parecem preocupar-se mais com aspectos relativos à vitória, e à 

superioridade da sua capacidade, do que as colegas do sexo feminino. 

Diversos estudos evidenciam a existência deste tipo de objectivos no desporto 

(e.g., Duda, 1992, 1993; Roberts, 1992, 1993), já que, invocando Biddle (1993) é vulgar 

que homens e mulheres em contextos desportivos se dissemelham na atribuição que 

fazem aos seus sucessos. 

As diferenças significativas registadas relativamente à competência/habilidade no 

tocante às raparigas poderão eventualmente ter a ver com o tipo de desporto praticado 

(e.g., actividades recreativas e de lazer), já que, segundo Deaux (1984, cit. Fonseca, 

1995a) esta diferença de atribuições resulta não da influência das suas características 

sexuais, mas sim de variáveis situacionais (e.g., dificuldade relativa das tarefas a 

realizar). 

Os factores externos foram as atribuições menos seleccionadas em termos de 

resultado esperado do sucesso, ainda assim significativamente mais acentuadas por 

parte dos rapazes. 

As causas subjacentes aos factores externos (e.g., terem simplesmente sorte, 

saberem como infringir ou tornear as regras, fingirem que gostam do/a treinador) não 

suscitaram qualquer tipo de interesse na determinação do seu sucesso desportivo. 

Os rapazes são significativamente menos descrentes relativamente aos factores 

externos, atribuindo-lhes maior peso que as raparigas. 

5.3.2. Idade 

No que diz respeito à idade, a análise dos nossos resultados não evidenciou 

qualquer diferença significativa entre as respostas dos nossos inquiridos nos motivos 

para a prática desportiva. 
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Estes resultados assemelham-se de certa forma, a alguns estudos (e.g., Batista, 

1993, Fonseca & Ribeiro, 1994) que também não registam grandes diferenças entre as 

respostas dos atletas com diferentes níveis etários. 

Todavia, a nossa pesquisa, retirando os efeitos de interacção do sexo, separada em 

função da idade na variância dos resultados, encontrou diferenças significativas na 

competição. 

Objectivamente, os rapazes mais novos atribuíram, de forma clara e consistente, 

maior importância aos motivos relacionados com a competição. Estes resultados estão 

de acordo com alguns autores (e.g., Cruz e Viana, 1989; Gould, Feitz e Weiss, 1985) 

que referem que a idade dos atletas parece ser uma variável que condiciona os seus 

motivos para a prática desportiva. 

Se associarmos a estes resultados, as análises já efectuadas anteriormente - um 

maior número de rapazes neste escalão etário e praticantes de modalidades de carácter 

competitivo e a importância significativa atribuída pelo sexo masculino ao factor 

competição- poderemos afirmar pela similitude das respostas encontradas, uma 

convicção generalizada dos rapazes mais novos em eleger a competição como o factor 

determinante para a prática desportiva. 

Por sua vez, e de acordo com estudos desenvolvidos por Weiss (1986, cit. por 

Marques, 1997) nesta etapa de desenvolvimento os atletas dão grande importância à 

participação em competições desportivas e, por outro lado encontram-se numa fase da 

sua vida em que procuram encontrar-se a si próprios e descobrir o seu próprio valor e 

desenvolver a sua personalidade. 

Em termos de causas do sucesso relacionadas com as idades dos sujeitos 

inquiridos, verificámos evidência significativa no grupo dos mais novos, em associarem 

as causas do sucesso a uma maior percepção de competência/habilidade. 

Estes resultados estão de acordo com a formulação de (Nicholls & Miller, 1984; e 

Duda, 1987) de que a diferenciação entre alguns elementos causais (e.g., habilidade e 

esforço) e suas relações com os resultados se concluem por volta destas idades sendo 

concluída por volta dos 13 anos e, que esta assume-se como uma variável mediadora 

das atribuições que as pessoas efectuam ao longo da vida. 

Todavia e de acordo com os estudos desenvolvidos por (Nicholls e Miller, 1984; 

Watkins e Montgomery, 1989, cit. por Fonseca, 1993) é evidenciada uma tendência para 

as atribuições relacionadas com a habilidade decrescerem com a idade, ao invés das 

relativas ao esforço e à sorte que tendem a aumentar. 
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Da mesma forma, os estudos realizados por Nicholls (1989); Dweck (1986), 

Dweck & Leggett (1988, cit. Treasure & Roberts, 1994) com incidência neste grupo 

etário apontam a habilidade como a maior causa do sucesso no desporto. 

5.3.3. Nível de escolaridade 

Na análise das respostas dos inquiridos, relativamente aos factores motivacionais 

em função do nível de escolaridade, não foram evidentes quaisquer diferenças 

significativas entre eles. 

O mesmo não se verificou, quando as analisámos separadamente por sexo. Neste 

caso, foram encontradas diferenças significativas nos motivos relacionados com a 

competição e prazer (rapazes) e afiliação geral (raparigas). 

Especificamente, os rapazes do 576° anos de escolaridade, manifestaram de forma 

significativa maior preferência do que os outros níveis de escolaridade pelos motivos 

ligados à competição e prazer. 

Parece-nos evidente, a correlação destes resultados com a análise anteriormente 

efectuada aos factores motivacionais relativamente ao sexo e à idade, com especial 

relevo para a competição, já que, este nível de escolaridade integra, em princípio os 

alunos mais novos. 

As raparigas do 879° anos elegeram de forma significativa a afiliação geral na 

motivação para a prática desportiva, exprimindo uma maior sensibilidade para as 

actividades grupais, estar com amigos e realizar novas amizades, coincidindo, ainda 

que, sem evidência significativa com os resultados obtidos em função do sexo e idade. 

Se considerarmos que os alunos mais velhos se integram neste nível de 

escolaridade, os resultados do nosso estudo convergem com outros estudos realizados 

(e.g., Cruz & Viana, 1989; Pimentel, 1993; Brodkin & Weiss, 1990), em que os atletas 

mais velhos parecem estar mais preocupados com aspectos ligados à amizade e 

afiliação. 

A nível nacional e internacional, os estudos sobre os motivos para a prática 

desportiva com base nesta variável situacional são praticamente escassos, centrando-se 

as investigações realizadas essencialmente no conjunto de variáveis relacionadas com as 

diferenças individuais, sexo e idade. 
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Na explicação das causas do sucesso, os rapazes do 576° anos de escolaridade 

indiciaram de forma significativa que as expectativas do sucesso se prendem com a 

competência/habilidade, já as raparigas do 879° anos consideraram significativamente 

os factores externos como os menos importantes para alcançar o sucesso. 

5.3.4. Tipo de desporto praticado 

Em relação ao tipo de desporto praticado e no que respeita aos factores 

motivacionais não foram evidentes diferenças significativas entre as respostas dos 

nossos inquiridos. 

No entanto, na análise separada dos factores motivacionais em função do sexo, 

neste caso, raparigas, foram encontradas diferenças evidentes entre praticantes de 

actividades de orientação competitiva vs. não competitiva no que concerne à afiliação 

geral. 

Por outro lado, as actividades não competitivas, designadamente as modalidades 

rítmicas de expressão, dança moderna e ginástica aeróbica, correspondentes à opção 

generalizada das raparigas, caracterizam-se essencialmente pelo seu carácter recreativo, 

lúdico e de lazer, potencialmente estimuladoras de importantes relações interpessoais e 

trocas sociais. 

Finalmente no que respeita às causas de sucesso em função do tipo de desporto 

praticado, foram evidentes as diferenças significativas na prática de actividades 

competitivas tradicionais (e.g., futebol, basquetebol, atletismo e voleibol), no que 

concerne à competição/habilidade, quer na análise global desta variável, quer na sua 

análise em função do sexo . 

Curiosamente, ambos os sexos, evidenciaram as causas relacionadas com a 

competência/habilidade como as determinantes do sucesso no desporto. 

Estes resultados convergem com numerosos estudos realizados recentemente 

(e.g., Duda et ai., 1992; Duda & White, 1992; Guest & White, 1995; Guivernau & 

Duda, 1994; Newton & Duda, 1993a, 1993b; Newton & Walling, 1995; Tank et al., 

1996; Walling & Duda, 1995, cit. por Fonseca, 1999) de que as perspectivas dos 

indivíduos em relação aos objectivos a alcançar se relacionam de forma consistente com 

a competência/habilidade, constituindo esta dimensão uma das subjacentes à percepção 

do sucesso no desporto. 
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De acordo com Nicholls (1984), os objectivos de realização são percepcionados 

como teorias pessoais de realização em contextos de realização, um relacionado com o 

ego, e outro relacionado com a tarefa a realizar, que direccionam não só a forma como 

interpretam, avaliam e reagem a feedbacks de realização (Roberts & Treasure, 1995). 

No nosso estudo, pareceu ser evidente que tanto os rapazes como as raparigas se 

orientavam predominantemente para o ego em detrimento da tarefa, demonstrando pelos 

resultados obtidos uma preocupação com a comparação favorável da sua capacidade ou 

resultados com outros (e.g., tentarem sempre ganhar aos outros, serem melhores do que 

os outros em competição). De uma forma geral, estes resultados parecem convergir com 

os resultados de outros estudos (e.g., Fonseca, 1995a, Treasure & Roberts, 1994). 

Por sua vez, estes resultados, poderão, em certa medida, estar relacionados com as 

características habitualmente verificadas no contexto das modalidades de índole 

competitiva e abrangendo especialmente as actividades tradicionais, onde parece haver, 

de facto, uma orientação predominante para o resultado, ou seja, para a procura da 

superioridade relativamente a outros atletas. 

Não obstante estes resultados, os sujeitos inquiridos apresentaram, de certo modo, 

valores elevados para as causas relacionadas com a motivação/esforço, ainda que, sem 

evidentes diferenças significativas entre as suas respostas, revelando alguma 

preocupação com a crença de que o sucesso decorre da aprendizagem, melhoramento 

das suas execuções, e empenhamento nas tarefas (e.g., trabalharem muito, gostarem de 

aprender novas técnicas). 

Esta duplicidade de orientações postulada por Nicholls (1989) e verificado já 

noutros estudos (e.g., Fonseca & Balagué, 1996) sugere-nos não ser impossível que os 

nossos alunos se orientem profundamente nos dois sentidos, corroborando a 

ortogonalidade das orientações (Duda, 1993), ou seja, a sua independência entre si. 
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VI 

CONCLUSÕES GERAIS 

A investigação realizada e os resultados obtidos com os alunos das escolas EB2.3 

do Concelho do Porto suportam algumas reflexões e/ou implicações, não só no âmbito 

da prática de modalidades/actividades do Desporto Escolar, mas também no domínio 

da motivação para a prática desportiva e causas do sucesso no desporto. 

Importa, pois, nesta parte final da dissertação, apresentar as principais conclusões 

produzidas, e decorrentes destas, as respectivas reflexões e implicações. 

Em termos de estruturação das conclusões, entendemos, por analogia com a 

ordem verificada na apresentação e discussão dos resultados, apresentar em primeiro 

lugar, as conclusões relacionadas com a caracterização sócio-demográfica e em segundo 

com os factores motivacionais e causas do sucesso no desporto. 

No que respeita, à caracterização sócio-demográfica, as principais conclusões do 

nosso estudo, são as seguintes: 

■ O leque de modalidades/actividades oferecidas no contexto desportivo escolar é 

amplo e variado, ou seja, contempla uma vasta gama de actividades quer de natureza 

competitiva, quer de natureza recreativa, tendo-se, todavia, registado uma maior 

adesão de participantes nas modalidades/actividades desportivas pertencentes ao 

grupo com quadros competitivos, 

■ As modalidades/actividades de natureza competitiva, foram preferencialmente o 

alvo de escolha dos praticantes mais novos e do sexo masculino; 
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■ As modalidades/actividades de natureza recreativa foram essencialmente o alvo de 

escolha dos praticantes mais velhos e do sexo feminino, em encontros/convívios 

organizados pelo Centro de Área Educativa do Porto; 

■ As modalidades/actividades predilectas dos rapazes, de um modo geral, foram 

predominantemente o futebol, o badminton e o ténis de mesa e das raparigas a 

ginástica aeróbica e a dança moderna; 

■ Em termos de actividade de Desporto Escolar, uma percentagem assinalável das 

nossas crianças e jovens indicaram que esta não é sua primeira experiência 

desportiva; 

■ O número de horas dedicadas à prática das modalidades de Desporto Escolar e a sua 

frequência semanal (incluindo os treinos e competições) foi categoricamente de 1 a 

2 horas por semana e, de 1 a 2 vezes por semana respectivamente; 

■ As competições inter-turmas assumiram um papel determinante na generalização da 

prática e cultura desportiva de complemento educativo e de natureza voluntária e 

espontânea, no quadro das actividades regulares e sistemáticas desenvolvidas a nível 

interno, em articulação com o trabalho disciplinar da Educação Física integradas no 

projecto global de actividades da escola. Por sua vez, este tipo de actividades, 

realizadas a nível interno, estão estreitamente ligadas ao projecto designado 

"Animação Desportiva e Cultural das Escolas B 2.3. do Concelho do Porto" com a 

colaboração e apoio da Câmara Municipal do Porto; 

■ Para além da modalidade preferida do Desporto Escolar, somente um número 

restrito de alunos praticavam uma modalidade fora da escola, quer ligada ao 

Desporto Federado ou a outro tipo de desporto; 

■ A actividade física e desportiva dos pais dos atletas do Desporto Escolar é 

notoriamente fraca, havendo uma percentagem elevada de ex-praticantes e não 

praticantes; 

■ Em termos de habilitações dos pais, uma parcela elevada de pais possui o 4o ano de 
escolaridade, seguindo-se por ordem decrescente o 12° ano de escolaridade e curso 
superior. 

Relativamente à motivação para a prática desportiva e causas do sucesso no 

desporto, as conclusões retiradas, foram as seguintes: 

■ Os rapazes atribuíram significativamente mais importância do que as raparigas aos 

motivos inerentes ao desenvolvimento de competências e competição. As as 

raparigas consideram o estatuto, as emoções e afiliação específica como os menos 
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importantes para a prática desportiva. O estatuto foi deveras o menos preferido por 

ambos os sexos, na opção de praticar desporto; 

■ Os rapazes consideraram as causas relacionadas com a competência/habilidade 

como as mais determinantes para a obtenção do sucesso, seguidas das relativas à 

motivação e esforço, enquanto as raparigas consideraram os factores externos os 

menos determinantes para a obtenção do sucesso; 

■ Os rapazes mais novos atribuíram, de forma clara e consistente, maior importância 

aos motivos relacionados com a competição e atribuíram, de modo evidente, as 

causas do sucesso a uma maior percepção de competência/habilidade. 

■ Enquanto os rapazes do 576° anos de escolaridade valorizaram significativamente a 

competição e prazer, as raparigas do 879° anos elegeram de forma significativa a 

afiliação geral na motivação para a prática desportiva; 

■ Os rapazes do 576° anos de escolaridade indiciaram de forma significativa que as 

expectativas do sucesso no desporto se prendem com a competência/habilidade, já 

as raparigas do 879° anos consideraram significativamente os factores externos 

como os menos importantes para alcançar o sucesso; 

" As raparigas praticantes de modalidades/actividades não competitivas, valorizaram 

significativamente a afiliação geral; 

• Os alunos de ambos os sexos, praticantes de modalidades/actividades competitivas 

tradicionais, evidenciaram as causas relacionadas com a competência/habilidade 

como determinantes do sucesso no desporto. 

94 



Conclusões gerais 

6.1. Implicações práticas 

Primeiramente, as práticas do Desporto Escolar, pelo interesse e participação dos 

nossos alunos na ocupação dos seus tempos livres, assumem-se verdadeiramente como 

um instrumento educativo, equilibrado, útil, diferenciado e renovador da escola. 

Estes atributos traduzem claramente, no seu todo, que as actividades do Desporto 

Escolar, em termos de finalidades e objectivos, são marcadas por uma grande 

alternância e variedade de ofertas, quer de natureza competitiva, quer de natureza 

recreativa; contribuem para uma aquisição de um estilo de vida activo e saudável e 

fomentam o "Desporto para todos" em todo o pleno sentido e alcance da expressão. 

Importa, pois, que a escola, em termos de implicação prática, promova estes 

valores e os integre na vida quotidiana dos alunos, facilitando e estimulando a sua 

prática, criando condições logísticas e materiais e os meios adequados à sua 

concretização. 

Para tal, urge assegurar, por parte do Estado, uma maior disponibilidade dos 

recursos financeiros e dos órgãos de gestão da escola, uma maior flexibilidade, 

organização e oferta das actividades extracurriculares e tempos livres dos nossos alunos, 

de forma a poder, pelo desporto "integrar mais a vida na escola e a escola na vida, de 

aproximar as duas" Bento (1997, p.199). 

Cabe, por sua vez, aos professores responsáveis pelos grupos/equipas agir em 

conformidade com as necessidades e motivações dos alunos, respeitando a 

diferenciação e pluralidade de perspectivas, não só dos alunos dotados, mas também dos 

alunos desportivamente fracos, independentemente do modelo de desporto de 

competição ou de recreação. 

A estes alunos, por vezes, é vedado ou dificultado o privilégio de usufruir da 

prática desportiva do Desporto Escolar, persuadindo-os a desistir, ou negando-lhes 

qualquer incentivo ou atitude de reforço e empatia por parte dos professores, criando, 

desta forma, uma propensão a uma abstinência desportiva e entrave a uma prática activa 

e duradoura do desporto. 

Por seu lado, o Desporto Escolar, integrado no tempo livre das crianças e jovens 

e, entendido como elemento importante e renovador da vida escolar, não deve ser 

negligenciado por parte da comunidade educativa e sobretudo dos pais, como uma mera 

«extravagância» sem sentido e valor para a educação e formação dos seus educandos, 

95 



Conclusões gerais 

mas considerado, pelo contrário, como um instrumento dotado de respostas educativas e 

formativas para os seus educandos. 

Torna-se imperioso que a comunidade educativa reconheça o verdadeiro 

significado e sentidos do desporto escolar, não somente em termos de complemento da 

formação desportiva, mas também de valores de cooperação, aceitação, afirmação, 

tolerância e sobretudo de alegria, bem-estar e vontade de viver, como "interface" das 

diferentes vertentes que concorrem para a formação do indivíduo. 

Para tal, há que fomentar e encetar todos os esforços, por parte da escola, no 

sentido de envolver e implicar a comunidade educativa, especialmente a associação de 

pais e encarregados de educação na participação da direcção do clube de Desporto 

Escolar ou outro tipo de participação. 

O suporte e o encorajamento da família é de vital importância para o 

envolvimento dos jovens no Desporto Escolar, levando-os a sentir prazer pela prática 

desportiva. 

Uma outra implicação prática, pelo êxito dos resultados obtidos a nível das 

competições inter-turmas e intercâmbios desportivos com outras escolas, seria 

estabelecer protocolos entre o Desporto Escolar e outras entidades desportivas e 

culturais. A corroborar esta iniciativa, de sublinhar o projecto " Animação desportiva 

das Escolas B2B3 do Concelho do Porto" em cooperação com a Câmara Municipal do 

Porto. 

Esta hipotética iniciativa, para além da proximidade e coabitação entre o sistema 

educativo e outras entidades afins e, dos benefícios e apoios complementares 

(financeiros, materiais, transportes, etc.), poderia contribuir para mobilizar o maior 

número de alunos, numa perspectiva de participação desportiva alargada, envolvendo, 

se possível todos os alunos das escolas intervenientes. 

A semelhança dos resultados de estudos realizados a nível nacional e 

internacional (cf. ponto 2.8), foram observados no nosso estudo múltiplos motivos 

subjacentes à prática desportiva e apontadas causas atribuicionais de percepção do 

sucesso no desporto com diferenças significativas em termos de sexo, idade, nível de 

escolaridade e modalidades desportivas. 

Parece-nos que uma implicação prática, no domínio da motivação, é que as 

sessões de treino deveriam ser concebidas e organizadas em consentaneidade com os 

motivos das crianças e jovens para a prática desportiva e a sua percepção de causalidade 

do sucesso desportivo. 
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A este propósito, Serpa (1992, p.101) refere que "para que melhor se compreender 

o comportamento dos jovens e para que mais correcta e eficazmente eles possam ser 

orientados, acompanhados ou geridos, não é posta em dúvida a necessidade de conhecer 

as razões pelas quais seleccionam determinadas actividades, nelas persistem e se lhes 

entregam com uma dada intensidade" 

Compete, deste modo, aos professores responsáveis pelos grupos/equipas, a 

capacidade de entender os verdadeiros motivos das crianças e jovens e, agir em 

conformidade, não com o modelo de desporto concebido por si ou fazendo prevalecer os 

seus próprios motivos, mas aceitando e respeitando as motivações intrínsecas e 

objectivos de acção dos alunos. 

A atitude e a forma de actuação do professor, por vezes, em termos de 

desenvolvimento e concretização do Desporto Escolar, não corresponde às verdadeiras 

necessidades e motivações dos seus alunos, ocasionando situações de desinteresse, fraca 

assiduidade aos treinos e abandono da prática desportiva. 

A este propósito, Matos & Cruz (1997), num estudo realizado com 757 alunos do 

Desporto Escolar (praticantes e ex-praticantes) no distrito de Braga, concluíram que 

uma das razões de abandono do Desporto Escolar se relacionava precisamente com os 

"métodos de treino/treinador", incluindo a excessiva ênfase e necessidade de vitória ou 

de ganhar. 

Apesar de, no nosso estudo, a motivação para a prática desportiva e o sucesso no 

desporto se relacionar prioritariamente com a dimensão competitiva, especialmente por 

parte dos rapazes, não implica que outras dimensões relacionadas com a afiliação geral, 

prazer, divertimento e desenvolvimento técnico sejam descuradas. 

Embora Rowland (1990), a respeito da experiência competitiva, considere que 

esta é um domínio importante para todas as crianças, não só para o seu crescimento, 

como para o reconhecimento dos padrões de amizade, como factor de motivação e para 

a construção da sua própria auto-estima. 

Todavia, torna-se relevante que, sob o ponto de vista da motivação e sucesso para 

a prática do Desporto Escolar, a organização e condução das suas actividades, 

independentemente do cariz predominantemente competitivo ou não competitivo, 

proporcionem alegria, entusiasmo e amizade, influenciando positivamente a ocupação 

do tempo livre e o gosto de praticar desporto. 
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Anexo 1 - Escolas com Desporto Escolar 

Anexo 2 - Projecto final do Clube de Desporto Escolar 
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