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Introdução 

 

O saber estar em sociedade é determinante para que a mesma se possa desenvolver. A 

educação tem como objectivo preparar os jovens para o mundo de amanhã. No processo 

ensino/ aprendizagem a Educação Física é uma disciplina, cujo contributo é essencial para o 

desenvolvimento da personalidade do ser humano. Bento (1991) diz-nos que o desporto é uma 

verdadeira escola de auto-rendimento, adquirindo esta actividade pessoal uma importância 

extraordinariamente séria para o desenvolvimento da personalidade. 

ZatsiorsKy citado por Queiroz (1983, p.25) diz-nos que “em desporto aperfeiçoamos a 

criação mais aperfeiçoada da natureza: o Homem”. Dufom igualmente citado por Queiroz 

(1983, p.26) “a criança quer é jogar”. Segundo Sousa (1988), é no jogo que a criança imita, 

experimenta e enriquece a sua linguagem, a sua curiosidade e as suas capacidades de 

criatividade e integração. 

G. Boulogue também citado por Queiroz (1983, p.26) afirma ser a motivação a chave da 

aprendizagem. Raposo (1995), refere que as motivações são apontadas como um dos factores 

psicológicos de maior relevância no sucesso desportivo. 

As razões pelas quais os jovens praticam desporto podem ser influenciadas por 

experiências primitivas ou acontecimentos mais recentes, actuando sobre a consciência do 

jovem e influenciando-o no seu desempenho. Assim, para compreender o comportamento no 

contexto desportivo, é necessário identificar os motivos que o dinamizam e orientam 

(CRATTY, 1983).  

Serpa (1992, p. 101) manifesta idêntica opinião, referindo que para que melhor se 

compreenda o comportamento desportivo dos jovens e para que mais correcta e eficazmente 

eles possam ser orientados, acompanhados ou geridos, não deve ser posta em dúvida a 

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

persistem e se lhes entregam com uma dada intensidade.  

O melhor estímulo do desportista para a actividade é, frequentemente, o próprio sucesso 

da actividade, sendo também os educadores/ treinadores responsáveis para este sucesso 

(BARRETO, 1980). 

Segundo Jesus & Col (1993), o interesse que o desporto tem vindo a adquirir na nossa 

sociedade, em todos os seus contextos, pressupõe a necessidade de aumentar de forma 

significativa os estudos sobre as motivações que levam os indivíduos a envolverem-se na 

actividade desportiva.  
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Assim, a Psicologia do Desporto pode ser caracterizada pela preocupação com o efeito 

dos factores psicológicos que a participação no desporto ou no exercício e actividade física 

poderão ter nos participantes (CRUZ, 1996). 

No entanto, nas crianças e adolescentes em idade escolar, o comportamento têm-se 

vindo a desenvolver em sentido contrário. 

A televisão, os vídeo – jogos e outros, têm vindo a ocupar um espaço crescente na vida 

dos nossos jovens trazendo consigo a inércia, a apatia, a violência e outros comportamentos 

desvio. 

Estes comportamentos ao serem transportados para o ambiente escolar, no caso concreto 

da disciplina de Educação Física, vão alterar os índices de motivação dos alunos face aos 

conteúdos programáticos reduzindo, assim as possibilidades do sucesso educativo. É com esta 

preocupação, aquela que deve ser a de todos os profissionais do Ensino, no caso concreto da 

disciplina de Educação Física, que surge o presente estudo, que é esclarecer a problemática da 

motivação dos alunos face à disciplina de Educação Física, em ambos os sexos, uma vez que, 

supostamente, irão dar origem a processos motivacionais diferentes.  

Para conseguirmos atingir os objectivos a que nos propomos, utilizaremos uma pesquisa 

quantitativa, que nos permitirá receber informação de o maior número possível de 

respondentes, tornando os resultados com maior significância estatística. 

O trabalho que agora apresentamos é constituído por cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, “Problematização”, poderemos identificar qual o objectivo do 

estudo, qual a razão pela qual foi desenvolvido. Estará também presente neste capítulo a 

formulação do problema, a partir do qual desenvolveremos o nosso trabalho, bem como as 

hipóteses que pretendemos verificar. 

Relativamente ao segundo capítulo, “Revisão da literatura”, iremos expor o resultado da 

vária literatura analisada, de modo a podermos compreender e posteriormente explicar os 

resultados obtidos no nosso estudo estatístico.  

Na “Metodologia”, terceiro capítulo, explicaremos em pormenor o método de recolha 

de dados, bem como o instrumento utilizado. Será realizada a caracterização da população 

estudada e a explicação do modo como será feito o tratamento dos dados recolhidos. 

No quarto capítulo, “Apresentação, análise e discussão dos resultados”, como o próprio 

nome indica, será feita a apresentação e análise dos resultados obtidos seguido de uma 

discussão que poderá permitir compreender e explicar o motivo de tais resultados. 

O capítulo final, “Conclusões”, será constituído por todas as conclusões que este estudo 

nos permitirá tirar, estando inserido aqui o produto final de todo o trabalho desenvolvido. 
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Problematização 

 

A temática do projecto de investigação insere-se no domínio da psicologia do desporto. 

Temática que também deve ser alvo de estudo por parte daqueles que se encontram ligados à 

Educação Física e Desporto.  

Com este estudo pretendemos investigar os verdadeiros motivos que levam os alunos à 

prática das aulas de Educação Física, em específico os alunos do 3º ciclo do Concelho de Santa 

Maria da Feira.  

Deste modo, decidimos abordar este tema, pois poderemos encontrar resposta a algumas 

questões que nos surgem no seguimento deste problema. 

  

Objectivo do Estudo 

Objectivo Geral 

 

O objecto do nosso estudo centraliza-se em compreender, quais os motivos principais e 

secundários, para a prática das aulas de Educação Física, junto dos alunos do 3º ciclo.   

 

Objectivos Especificos 

 

• Verificar se os motivos principais se alteram em função do ano de escolaridade. 

• Verificar se os motivos principais se alteram em função do género.  

 

 

Justificativa 

 

A educação está presente nas discussões mundiais. Em diferentes lugares do mundo 

discute-se cada vez mais o papel essencial que ela desempenha no desenvolvimento das 

pessoas e das sociedades. E, nesse contexto a figura do professor assume especial importância, 

visto que o mesmo é responsável em adequar o ensino à aprendizagem, possibilitando dessa 

forma um ensino mais relevante e significativo para os alunos, garantindo assim a formação de 

cidadãos autónomos, críticos e participativos. 

Deste modo, torna-se importante que o professor, como parte integrante do processo 

ensino/aprendizagem, esteja preparado para enfrentar o problema da motivação, dentro daquilo 
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que são as suas competências, aumentá-la ao máximo e tornar as aulas o mais motivante 

possível.  

Sendo o mestrando professora, e sendo este um tema bastante actual em quase todos os 

países e principalmente em Portugal, merece ser estudado de modo a dar-nos os dados 

necessários para procurar estratégias que nos possibilitem responder eficazmente a este 

problema, até porque não há professores sem alunos e alunos sem professores.  

 

 

Hipóteses 

 

Perante os problemas que se nos apresentam e após análise da literatura surgem as 

seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1. Existem diferenças significativas nos motivos principais para a prática das 

aulas de Educação Física, em função do género. 

 

Hipótese 2. Existem diferenças significativas nos motivos principais para a prática das 

aulas de Educação Física, em função do ano de escolaridade.  
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Revisão da literatura 

 A Motivação 

 

“ A motivação está na raiz do comportamento. Toda a actividade tem origem numa 

«energia» geradora de «forças», ou de «dinamismos» que mobilizam ou põem em movimento 

os protagonistas da actividade.” (ABREU, 1998, p.5). 

No âmbito da Psicologia em geral e da Psicologia do Desporto em particular, a 

motivação é uma das áreas que mais tem sido estudada, com a finalidade de se conhecer melhor 

o comportamento humano. A motivação é, portanto, o “central” em Psicologia, dado que é um 

dos factores mais influentes nas atitudes e no comportamento, estando subjacentes a vários 

processos psicológicos, como aprendizagem, pensamento, memória, esquecimento, percepção, 

emoção, personalidade. 

Segundo Serpa (1992), a Motivação aparece assim ligada ao comportamento do sujeito, 

sendo considerada como uma causa determinada e condicionante do seu grau de eficácia. Os 

estudos realizados nesta área (Carron, 1980 et Cratty, 1984, citados por Serpa, 1991), realçam o 

facto da motivação ser determinada por factores pessoais e situacionais, quer a nível 

consciente, quer a nível inconsciente, estando dependentes das necessidades fisiológicas, 

psicológicas e sociais de cada sujeito, bem como das suas experiências passadas ou recentes.   

Se reflectirmos sobre alguns dos nossos comportamentos, será mais fácil compreender o 

conceito de motivação: comemos, bebemos, dormimos, procuramos a companhia dos outros e o 

seu afecto. No local de trabalho, nas aulas ou no grupo de amigos esperamos que nos apreciem 

e que as nossas opiniões e comportamentos sejam aprovados e reconhecidos. Estes e outros 

comportamentos têm origem numa força interna que predispõe as pessoas a desenvolver uma 

acção com vista a um objectivo: o alimento, a bebida, o sexo, o prestígio, a aprovação social, o 

afecto, etc. 

É a experiência da necessidade, o estado de falta fisiológica ou psicológica que origina 

o impulso. Este é o processo interno que incita a pessoa à acção, isto é, ao conjunto de 

comportamentos que permitem atingir o objectivo. O impulso termina quando a meta ou 

objectivo é alcançado. É com a satisfação da necessidade que o motivo deixa de orientar o 

comportamento.  

O estudo da motivação é um dos grandes temas da psicologia desportiva, onde esta tem 

investigado os aspectos motivacionais que levam á prática desportiva, seja ao nível da 

competição, do lazer ou recreação em jovens e adultos, ou mesmo ao nível da formação global 
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e desportiva das crianças. O entendimento da motivação no desporto torna-se importante no 

momento em que a enfocamos como um processo para despertar a acção ou sustentar a 

actividade física. 

Segundo Davidoff (1983), no início do século XX, a motivação ganhou maior ênfase, 

devido, em parte, aos esforços de William Mc Dougall, fazendo com que ganhasse um espaço 

importante na psicologia. Mc Dougall chamava os “motivos” de “instintos” que, para ele, eram 

um processo biológico inato que predispunha o organismo a verificar estímulos especiais, que 

respondiam a movimentos de aproximação ou evitação. 

A motivação é um conceito que se invoca com frequência para explicar as variações de 

determinados comportamentos e, sem dúvida, apresenta uma grande importância para a 

compreensão do comportamento humano. É um estado interno resultante de uma necessidade 

que desperta o comportamento, com o objectivo de suprir essa mesma necessidade. Os usos que 

uma pessoa der às suas capacidades dependem da sua motivação, seus desejos, carências, 

ambições, apetites, amores, ódios e medos. As diferentes motivações e cognições de uma 

pessoa explicam a diferença de desempenho de cada uma.  

Alguns psicólogos afirmam que a motivação é desejo consciente de se obter algo, 

sendo, assim, uma determinante da forma como um indivíduo se comporta. A motivação está 

envolvida em várias espécies de comportamento, como a aprendizagem, desempenho, 

percepção, atenção, recordação, esquecimento, pensamento, criatividade e sentimento, 

integrando, também um quadro de elementos complexos, inconscientes e, muitas vezes, 

antagónicos, gerando assim constantes conflitos. Mas, é, com certeza, a motivação que move o 

Homem. 

Assim, em termos gerais, motivação significa os factores e processos que levam as 

pessoas a agirem ou ficarem frente a determinadas situações. 

  

 

 Alguns Conceitos de Motivação 

 

Tendo em conta que o conceito de motivação é excessivamente fluido, dificilmente lhe 

poderemos dar uma definição objectiva. Mesmo assim, poderemos referir algumas definições. 

Singer (1984) refere que é da responsabilidade da motivação a preferência (selecção) por 

qualquer actividade, a persistência nessa mesma actividade, a intensidade e vigor do 

rendimento e o carácter adequado do rendimento relativamente a determinados padrões. 



“A Motivação Para As Aulas de Educação Física – no 3º ciclo do Concelho de Santa Maria da Feira” 10 

Dissertação de Mestrado 2009/10 
 

Para Roberts (1992), a motivação corresponde àqueles factores da personalidade, 

variáveis sociais e/ou conhecimentos que actuam quando o indivíduo empreende uma tarefa, na 

qual é avaliado, entram em competição com os outros ou tenta atingir um determinado nível de 

excelência. 

Weinberg & Gould (1995) definem a motivação como a direcção e a intensidade do 

esforço de um indivíduo. 

Fernandes (1986) define-a como um conjunto dos mecanismos internos e dos estímulos 

externos que activam e orientam o nosso comportamento. 

Segundo Brito (1994), a motivação é o conjunto de factores dinâmicos que determinam 

o comportamento de cada indivíduo. Em desporto, também é usual designar motivações pelo 

conjunto de factores internos e externos (intrínsecos e extrínsecos) que influenciam o esforço e 

a persistência dos comportamentos, em direcção a um fim ou a um objectivo. Poder-se-á, então, 

dizer que a Motivação Intrínseca é determinada pelo interesse do indivíduo na tarefa, enquanto 

que a Motivação Extrínseca é fortemente determinada pelos reforços associados normalmente, 

aos resultados. 

Assim, poderíamos dizer que segundo estes autores, a motivação é um conjunto de 

mecanismos multifactoriais que determinam o comportamento de cada indivíduo.  

Muitas outras definições poderiam ser acrescentadas, pois tal como outros conceitos da 

Psicologia, a Motivação tem assumido variadas definições. 

 

 

 Diferença entre Motivo e Motivação 

 

“As grandes dificuldades de um professor consistem nas dificuldades em saber quais os 

motivos ou motivo que levam o aluno a actuar, no entanto há que diferenciar motivo de 

motivação. São dois conceitos diferentes sendo que o motivo é a razão que leva a fazer 

determinada coisa, isto é, características relativas, estáveis e individuais, que induzem o 

indivíduo a pôr esses motivos na prática, a motivação é o comportamento que leva esses 

indivíduos a pôr esses motivos em prática, numa dada situação temporal” (NUNES, 1995). 

O conceito de motivo é resultado de um processo mental, e desta forma de cariz 

cognitivo, que se baseia nos drives, que têm um carácter biológico. Desta forma compreende-se 

que para o autor os motivos são aprendidos, resultando assim da aprendizagem que ocorre ao 

longo da existência de cada um, variando consoante as culturas. Enquanto que a motivação o 

autor defende que se trata de um processo de intervenção que os indivíduos utilizam para 
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colocarem outros a fazer o que eles querem (Raposo 1995, citado por Raposo et Figueiredo, 

1998). 

Segundo Raposo (1993, citado por Raposo et Figueiredo, 1998), pode no entanto existir 

um enorme número de motivos que podem levar os indivíduos à prática desportiva, podendo 

ser esses motivos de ordem intrínseca e extrínseca. Os motivos de ordem extrínseca ao 

indivíduo, estão relacionados com uma orientação cognitiva para o resultado, uma outra relação 

é a interligação dos motivos, tipo de motivação e a orientação cognitiva. Para melhor 

compreender esta relação o autor define o conceito de competição como sendo um processo de 

comparação, onde o indivíduo se vai descobrir comparando as suas habilidades com as de 

outros indivíduos. Desta forma o autor diz que existe uma ligação directa entre a motivação 

intrínseca e a orientação cognitiva de prestação e a mesma ligação entre motivação extrínseca e 

a orientação cognitiva de resultado. 

Sobre o ponto de vista pedagógico motivar significa fornecer um motivo para a 

aprendizagem, isto é estimular a vontade de aprender. Os alunos só aprendem se têm algum 

motivo, ou algum interesse em assimilar novos conhecimentos ou adquirir novos hábitos. 

O professor neste domínio tem uma função bastante importante. Tem de ser uma pessoa que 

procure antes de tudo guiar, orientar, encorajar, estimular e descobrir ou despertar os interesses 

dos alunos. É ele que deve conduzir o aluno a assumir novas atitudes, novos valores, novos 

conhecimentos e novas motivações. 

Pensamos que a motivação é condição necessária para que exista aprendizagem. Ela é 

fruto, não só, de necessidades pelo exercício, mas também resultado de diferentes valores e 

objectivos que foram apreendidos na relação com os outros e com o meio (CORREIA, 1993). 

O professor deve encontrar e ensinar os prazeres que cada actividade pode suscitar, de maneira 

que os alunos participem pela satisfação que a tarefa lhe pode proporcionar – motivação 

intrínseca – ou por aquilo que ela permite obter: melhoria de saúde, recompensa, cooperação, 

entre outros. 

Os alunos só trabalham espontaneamente quando impulsionados por uma necessidade 

ou interesse. Daí a importância da motivação nas aulas, de estabelecer uma relação entre o 

trabalho escolar e o interesse do aluno. 
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Teorias da Motivação 

A expressão “teorias da motivação” advém da

explique toda a complexidade da motivação. Teoria, essa, que não se sabe se algum dia será 

encontrada. 

Ao longo dos tempos, a motivação humana tem sido vista sob diversas perspectivas, 

muitas vezes sobreposta num continuum que varia entre as teorias mecanicistas e as cognitivas 

ou organísmicas.  

Seguidamente, far-se-á uma pequena revisão de algumas das mais importantes 

abordagens, especialmente das que se referem a contextos desportivos.

 

Teoria da Realização das Necessidades

 

Esta teoria foi, então, uma das primeiras teorias psicológicas da motivação que, numa 

perspectiva interaccionista, considera os factores pessoais e situacionais como determinantes e 

predictores do comportamento, em contextos de realização.

Weinberg & Gould (1995) aperfeiçoaram esta teoria que, segundo os mesmos, comporta 

cinco componentes: os factores ou motivos da personalidade, os factores situacionais, as 

tendências resultantes, as reacções emocionais e os comportamentos de realização.

Quadro 1 – Teoria da Realização das Necessidades (Weinberg & Gould).
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De acordo com o quadro, relativamente aos factores da personalidade, esta teoria prevê 

dois motivos de realização: a procura do sucesso ou a tentativa de evitar o fracasso. O primeiro 

traduz um sentimento de orgulho e satisfação na realização, enquanto que o segundo traduz um 

sentimento de vergonha e humilhação, como consequência do fracasso. Sendo assim e de 

acordo com as ideias anteriores, o comportamento é determinado pelo balanço destes dois 

motivos. 

Então, num contexto desportivo, enquanto alguns indivíduos adoptam uma orientação 

no sentido de obter sucesso, outros orientam-se no sentido de evitar o fracasso. 

Relativamente aos factores situacionais, a Teoria da Realização das Necessidades refere 

dois aspectos importantes: a probabilidade de sucesso numa determinada tarefa (que está 

relacionada, normalmente, ou com a dificuldade da tarefa ou com o nível competitivo do 

adversário) e o valor de incentivo do sucesso (que está relacionado com o valor que se atribui 

ao desafio; por exemplo, atribuir-se maior valor a uma vitória sobre um adversário mais forte, 

do que sobre um adversário mais fraco). 

Os indivíduos motivados (orientados para o sucesso) aceitam positivamente os desafios, 

gostam de competir com adversários de nível semelhante, ou executar tarefas cuja exigência 

não seja muito alta ou, então, muito baixa. 

Pelo contrário, os indivíduos pouco motivados para a realização (orientados para evitar 

o fracasso) evitam os desafios e preferem competir com adversários mais fracos (onde a 

probabilidade de sucesso é maior) ou, então, com adversários mais fortes (onde o sucesso se 

torna quase impossível, havendo assim uma desculpa para o fracasso). 

Quanto às reacções emocionais, tanto os indivíduos motivados como os poucos 

motivados desejam sentir orgulho e satisfação decorrentes do sucesso e evitar a vergonha 

causada pelo fracasso. Contudo, as características pessoais de uns e outros interagem de forma 

diferenciada com os factores situacionais. 

A última componente desta teoria é o comportamento da realização, que traduz a forma 

como as anteriores componentes interagem, influenciando o comportamento. Os indivíduos 

motivados escolhem tarefas desafiadoras, com um nível moderado de dificuldade, 

demonstrando melhores rendimentos, nomeadamente quando são avaliados pelos outros. Por 

outro lado, os indivíduos pouco motivados evitam situações de realização desafiadoras, evitam 

arriscar e tendem a ter um rendimento inferior em situações de avaliação. 

Para finalizar, vejamos a diferenciação estabelecida entre atletas motivados para a 

realização e atletas pouco motivados, a quem se chama, respectivamente, de tipo vencedor e 

tipo perdedor. 
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Quadro 2 – Comparação entre indivíduos Vencedores e Perdedores (Weinberg & Gould). 

 

 

Tipo Vencedor Tipo Perdedor 

Orientação ao sucesso 

Auto – conceito positivo 

Metas realistas 

Motivação intrínseca 

Análise adequada dos resultados  

Auto – reforço positivo 

Segurança do comportamento 

Orientação a normas individuais 

Auto – controlo 

Orientação ao fracasso 

Auto – conceito 

Metas irrealistas 

Motivação extrínseca 

Análise inadequada dos resultados 

Auto – reforço negativo 

Insegurança do comportamento 

Orientação a normas sociais 

Controlo externo 

 

 

Teoria da Atribuição Causal 

 

A Atribuição Causal é, segundo Fonseca (1996), o modo como as pessoas explicam 

para si próprias os resultados que obtêm nas actividades a que se dedicam. Em contextos 

desportivos, os mesmos autores dizem que, a partir da atribuição que os atletas fazem dos seus 

resultados, decorre o comportamento e motivação subsequente, num processo que evolui do 

seguinte modo: 

O atleta/praticante participa numa determinada competição. No final da competição, 

verifica-se um resultado que pode ser positivo ou negativo. 

De forma natural, o atleta analisa o modo como decorreu a competição e que conduziu 

ao resultado verificado. 

A partir da análise efectuada, o praticante encontra uma explicação (atribuição) para o 

resultado que obteve. 
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A explicação encontrada poderá provocar no jogador um sentimento positivo de orgulho 

ou negativo de vergonha, bem como determinará a sua expectativa em ralação ao próximo 

encontro. 

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. 

Apesar de haver muitas possibilidades de explicação para o sucesso e para o fracasso, 

todas elas podem ser agrupadas e classificadas em apenas alguns factores básicos: o factor 

estabilidade, o factor causalidade e o factor controlo. 

 

Quadro 3 – Factores básicos presentes nas atribuições que os atletas/alunos fazem dos seus 

resultados. 

 

 

 

 

Relativamente à estabilidade, as atribuições são estáveis quando o indivíduo 

percepciona as causas como tendendo a permanecer constantes ao longo do tempo. Serão 

instáveis quando as causas são percepcionadas como alteráveis. 

Quanto à causalidade, são internas quando o indivíduo situa as causas do seu resultado 

em si próprio e externas quando o indivíduo explica o acontecimento por razões exteriores a si. 

Em relação ao controlo, será próprio (ou interno) quando se tem influência sobre a situação e 

fora de controlo pessoal quando não se pode influenciar a situação. 
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Weinberg & Gould (1995) dão os seguintes exemplos, que nos permitirão perceber 

melhor as ideias anteriormente expostas: 

 

Exemplo 1 – Um atleta ganha uma prova de natação e atribui o seu sucesso: 

- a um factor estável (a sua habilidade) ou a um factor instável (sorte); 

- a uma causa interna (o seu esforço nos últimos 50 metros) ou a uma causa externa (fraca 

qualidade dos adversários); 

- a um factor que ele próprio controla (planeou bem a prova) ou a um factor fora do seu 

controlo (a condição física dos adversários). 

Exemplo 2 – Um indivíduo abandona as aulas de manutenção e atribui esse abandono: 

- a um factor estável (a falta de jeito) ou a um factor instável (um mau professor); 

- a uma causa interna (a falta de formação anterior) ou a uma causa externa (o ginásio fica 

longe de casa); 

- a um factor que ele próprio controla (é uma pessoa pouco esforçada) ou a um factor fora dos 

seu controlo (os elevados custos da actividade). 

Ficamos, então, com uma ideia dos vários tipos de atribuições e de que forma estas 

podem influir na motivação. Vamos, entretanto, tentar clarificar melhor esta última ideia. 

Conforme já se disse, a explicação encontrada para um determinado resultado pode 

desencadear no indivíduo um sentimento positivo de orgulho ou negativo de vergonha, o que 

determinará a sua expectativa quanto a situações futuras. 

De facto, as atribuições feitas afectam as expectativas e as reacções emocionais em 

relação ao futuro. Assim, poderá esperar-se que, conforme as percepções forem positivas ou 

negativas, o indivíduo encare novas situações com optimismo ou pessimismo, respectivamente. 

Vejamos, entretanto, para finalizar, a relação que Weinberg & Gould (1995) 

estabelecem entre o tipo de atribuições e o estado psicológico que desencadeiam. 

Quadro 4 – Relação entre as atribuições e o estado psicológico que desencadeiam. 

 

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 Valorização do Orgulho ou da Vergonha 
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Externos Desvalorização do Orgulho ou da Vergonha 

Factores de Controlo Influências Emocionais 

Controlo Próprio 

Fora de Controlo Pessoal 

Aumenta a Motivação 

Diminui a Motivação 

 

 

 Teoria das Percepções de Competência Pessoal 

 

Esta abordagem motivacional centra-se nas percepções de competência pessoal por 

parte dos participantes. 

Harter (1978,1981) tenta explicar as razões pelas quais as pessoas se sentem impelidas a 

participarem em contextos de realização, como é o caso do desporto. Segundo o mesmo autor, a 

percepção de competência é um factor multidimensional, que orienta o indivíduo nos domínios 

cognitivo, físico e social. 

O sucesso ou o fracasso nestes domínios são avaliados, e a percepção de competência 

pessoal e o prazer intrínseco obtido com sucesso contribuem para aumentar o empenho nas 

tarefas; ao passo que uma percepção de incompetência pessoal e o desagrado e/ou vergonha 

sentidos numa situação de fracasso conduzem a estados de ansiedade e a um decréscimo do 

empenhamento futuro. 

Portanto, as pessoas são motivadas para mostrarem competência em domínios de 

realização, como é o caso, por exemplo, do desporto ou da escola. As tentativas de “mestria” 

bem sucedidas (bons rendimentos) para satisfazer a “necessidade” de competência acabam por 

ser experiências positivas que mantêm e/ou promovem a percepção de competência pessoal. 

Por outro lado, os indivíduos que se percepcionam mais competentes num determinado 

contexto de realização são mais motivados para permanecerem envolvidos e dedicarem esforço 

à actividade em questão e, além disso, experienciam reacções afectivas mais positivas 

comparativamente com os indivíduos com fracas percepções de competência e controlo 

pessoal. 

Esta teoria assume um importante papel na explicação da motivação desportiva, uma 

vez que parece poder explicar tanto a motivação para a participação nas actividades 

desportivas, como inclusivamente o seu abandono. 
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De facto, se um individuo se percepciona como competente, terá razões para continuar 

empenhado e motivado. Se, pelo contrário, se percepciona como incompetente, terá mais razões 

para baixar o seu empenhamento e eventualmente abandonar a actividade. 

 

O Modelo Integrado de Motivação no Desporto 

 

Para finalizar esta breve revisão sobre algumas das teorias da motivação em contextos 

desportivos, far-se-á seguidamente referência ao Modelo Integrado de Motivação no Desporto, 

proposto por Weiss & Chaumeton (1992), que tenta introduzir algum consenso na compreensão 

das orientações motivacionais no desporto. Este modelo alternativo tenta integrar as várias 

perspectivas teóricas da motivação, uniformizando o uso de diferentes terminologias. 

Segundo os seus autores, a motivação em contextos desportivos tem sido estudada sob 

duas formas: a motivação como um factor de diferenciação individual ou como uma variável de 

resultado. 

O presente modelo, contudo, tenta traduzir uma interligação entre estas duas 

perspectivas, onde a orientação motivacional como um factor de diferenciação individual é o 

ponto de partida e o comportamento motivado, como uma variável de resultado constitui o 

ponto de chegada. 

No quadro 5 segue um quadro síntese, elucidativo deste modelo. 

Quadro 5 – Adaptação do Modelo Integrado da Motivação no Desporto.   
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A orientação motivacional toma duas designações possíveis: a orientação intrínseca ou 

de mestria, relacionada com o processo da participação desportiva (como o desenvolvimento de 

competências, a afiliação, a aptidão física ou o divertimento) e a orientação extrínseca ou de 

resultado, relacionada com o produto da participação (como a aprovação social, as 

recompensas, o estatuto social ou as vitórias). 

Se os indivíduos adoptam uma orientação intrínseca ou de mestria, tendem a escolher 

actividades desafiadoras, difíceis mas realistas, assumindo o compromisso de trabalhar o 

melhor possível e, se for preciso, por períodos longos até alcançarem os objectivos pretendidos. 

Por outro lado, os indivíduos com uma orientação extrínseca ou de resultado, tendem a escolher 

actividades cuja superação se constitui muito fácil ou muito difícil, de forma a maximizar a 

demonstração de altos níveis de habilidade ou evitar a demonstração de baixos níveis da 

mesma. 

Em relação aos resultados, traduzem-se, como se sabe, em termos de vitória ou de 

derrota. Entretanto, já se viu anteriormente que um mesmo resultado pode ser percepcionado de 

uma forma diferente por indivíduos diferentes, conforme a sua orientação motivacional. Assim, 

enquanto que os indivíduos com uma orientação para a mestria percepcionam o resultado numa 

perspectiva de auto – comparação e de melhoria do rendimento em relação a desempenhos 

anteriores (independentemente de ganharem ou de perderem); os indivíduos com uma 

orientação para o resultado definem o sucesso ou o fracasso de acordo com o resultado 

alcançado em termos de objectivos, sendo então importante a posição que obtêm em relação 

aos adversários. Para estes indivíduos, ganhar ou perder está directamente relacionado com o 

seu nível de habilidade ou competência. 

No que se refere aos feedback’s, especialmente quando nos referimos a crianças e 

jovens, a quantidade e, principalmente, a qualidade destes, emitidos por pessoas importantes e 

significativas para eles (nomeadamente pelos colegas e adultos), desempenham um papel 

fundamental na motivação, no envolvimento e na persistência nas actividades, contribuindo 

também para formação ou definição da orientação motivacional que os indivíduos adoptarão. 

Entretanto, conforme a orientação motivacional adoptada e em função da interpretação 

desenvolvem um determinado sistema de recompensas e de objectivos. O aluno orientado para 

a mestria, que define o sucesso em função da melhoria e que é reforçado pelas pessoas 

significativas, desenvolve um sistema de recompensas e de objectivos, baseado em critérios 

internos; pelo contrário, o atleta orientado para o resultado, que define o seu sucesso em termos 

de comparação com o rendimento dos outros e que só é reforçado pelos outros em caso de 



“A Motivação Para As Aulas de Educação Física – no 3º ciclo do Concelho de Santa Maria da Feira” 21 

Dissertação de Mestrado 2009/10 
 

sucesso, desenvolve um sistema de recompensas e de objectivos baseado principalmente em 

critérios externos. 

Por outro lado, as percepções de competência e de controlo são determinadas pela 

história pessoal de sucessos e fracassos, bem como pelas características dos feedback’s e 

reforços de pessoas significativas. Assim, os indivíduos que adoptam critérios internos, como 

fonte de informação acerca da sua competência pessoal e objectivos de mestria, terão elevadas 

percepções de competência e de controlo interno. Os indivíduos que adoptam critérios externos 

e comparativos para avaliarem a sua competência pessoal, definido objectivos externos, terão 

baixas percepções de competência (WEISS & CHAUMETON, 1992). 

Entretanto, segundo os mesmos autores, o afecto ou as reacções emocionais positivas 

(como o prazer, a felicidade, o orgulho ou a excitação) contribuem para manter ou aumentar a 

motivação e futuras tentativas de mestria. Por outro lado, reacções emocionais negativas (como 

a ansiedade, o embaraço, a vergonha ou o desapontamento) podem ter um efeito atenuante 

sobre a motivação e a participação futura. Assim, os indivíduos orientados para mestria 

experienciam normalmente reacções emocionais positivas na sua participação, baseadas num 

ênfase no processo (como, por exemplo, a aprendizagem de novas competências). Por seu 

turno, os indivíduos orientados para o resultado experienciam, normalmente, emoções positivas 

apenas em situações de vitória, pelo que estão mais expostos a situações de ansiedade, que 

podem resultar num decréscimo no rendimento e na motivação. 

Ainda segundo Weiss & Chaumeton (1992), o comportamento motivado constitui o 

objectivo do “desenvolvimento psicológico positivo”, que é a “demonstração da persistência ou 

comportamento de adesão ao desporto”. Segundo Cruz (1996,p. 327), como “ (…) os 

indivíduos orientados para a mestria sentem prazer e sentem-se bem sucedidos na concretização 

de objectivos pessoais, terão maior probabilidade de persistirem e continuar na prática e/ou 

competição desportiva. Contrariamente, os indivíduos mais orientados para o resultado, que 

fracassam na competição com os outros e que têm menos percepções de capacidade pessoal, 

possivelmente estarão mal predispostos para desistirem e abandonar a actividade e práticas 

desportivas”. 

De referir ainda que o Modelo Integrado da Motivação no Desporto pressupõe, ao longo 

de todo o seu processo de desenvolvimento, a influência de factores de diferenciação individual 

(maturidade cognitiva, maturidade física, sexo e a interpretação pessoal do sucesso), e de 

factores contextuais (estrutura de recompensas, estilo de aula e liderança do professor, o tipo de 

desporto e os factores sócio-culturais). 
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Tipos de Motivação 

 

Existem duas grandes classes de motivações para a concretização de uma determinada 

tarefa (Brito, 1974): 

 

- Motivações intrínsecas (internas ou primárias), ou seja, têm a ver com aspectos 

essencialmente fisiológicos, com a estrutura orgânica do indivíduo e caracterizam-se por serem 

não apreendidas e serem imprescindíveis para uma sobrevivência individual. 

 

- Motivações extrínsecas (externas ou secundárias), ou seja, têm a ver de certa forma com 

aspectos essencialmente psicossociais, fruto da inserção/integração no meio – social, são 

sensíveis a toda a uma aprendizagem.  

Distinguimos assim, como motivações intrínsecas, a necessidade de movimento, entendida 

como uma força, uma “modificação somática” do organismo que estimula o individuo e o leva 

a procurar certos fins por meio de certos objectos, desde o seu nascimento e contribui para o 

seu desenvolvimento; em seguida o prazer sentido na actividade, ou seja, a satisfação interior, o 

divertimento provocado pela sua participação pessoal ao realizar algo com eficácia, ou ao 

realizá-la pela primeira vez; a sensação de dominar o próprio corpo, os gestos, o material e os 

outros, poderão constituir conjuntamente uma fonte de prazer próprio, um desejo, uma 

necessidade de realização. Podemos ainda referir como factores que contribuem para 

proporcionar prazer e satisfação, o contacto com a natureza (os grandes espaços livres, o ar, as 

montanhas, rios e o mar). 

 

Entre as motivações extrínsecas destacam-se “desejo de vencer, de ser admirado pelos 

outros, a satisfação de pertencer a um grupo, o desejo de liderar, ser conhecido (constituindo 

um factor psicológico fundamental que se pode designar por “afirmação de si”)” (Brito, 1974). 

“A motivação extrínseca verifica-se quando um atleta se interessa por uma actividade sendo 

esta um meio para alcançar um fim, tal como a participação pela satisfação de ser melhor que o 

outro, prestígio (estatuto social), obtenção de recompensas (dinheiro, aceitação parental) e não-

aceitação da punição” (SERPA, 1990).   

Segundo Urbela Fernandes (1986), é notória a supremacia das motivações intrínsecas 

em relação às extrínsecas, reveladas em numerosos estudos, cujos resultados parecem 

convergir. 
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“Assim as motivações poderão aumentar ou diminuir as capacidades individuais e/ou a 

disposição do individuo face à tarefa” (SAAVEDRA, s.d., p.122).  

Entenda-se contudo, nem sempre ter sido ideia assente, o lugar que hoje se confere à 

motivação. 

As primeiras experiências realizadas neste âmbito indicaram que a conduta humana era 

causada por instintos. Mais adiante, foram utilizados, os mecanismos relacionados com a 

satisfação de necessidades fisiológicas básicas (fome, sede, sexo, etc.) para explicar o 

comportamento motivado. 

Na última metade do séc. XX, os investigadores do comportamento têm debruçado a 

sua atenção para um sistema teórico que é composto por uma lista de motivos justificativos da 

conduta humana, tais como: a necessidade de realização, a necessidade de satisfação dos 

desejos individuais, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de “status” e ainda outros 

conceitos semelhantes. 

Se pretendermos explicar a motivação e participação na actividade física e no desporto, 

estas teorias parecem ser viáveis. Contudo, podemos constatar facilmente que a teoria aceite há 

imenso tempo de que o homem tem um impulso de actividade, não se aplica em virtude de 

existirem demasiados indivíduos sedentários e que não praticam qualquer actividade física 

(HARRIS, 1976).  

Foi por saber-se da existência destes indícios (razões) que se tornou possível a 

modificação de aspectos de conduta instintiva, descoberta reveladora e importante para os 

treinadores e/ou professores, prepararem, orientarem e por conseguinte, controlarem da melhor 

maneira uma sessão de treino/ensino (NUNES, 1995). 
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 ESTUDOS REALIZADOS 

 

 Ao longo dos últimos 20 anos, numerosos estudos têm procurado descobrir o porquê da 

participação em determinadas actividades desportivas e os motivos que levam a que os atletas/ 

alunos se mantenham nessa prática desportiva. Nos últimos anos, a realização de estudos neste 

âmbito tem-se intensificado, quer a nível nacional quer internacional (Fonseca, 1995), o que 

confirma a opinião de Raposo (1995), na medida que estes têm vindo a assumir um papel de 

extrema relevância para a abordagem de todos os fenómenos que envolvem o desporto.  

Uma primeira análise da motivação para a participação desportiva foi efectuada por 

Sapp e Haubenstricker (1978) citado por Cruz, com uma amostra de 579 rapazes e 471 

raparigas, com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, praticantes de 11 modalidades 

diferentes. Os resultados mostraram que 90% dos atletas participavam pelo divertimento 

proporcionado pelo desporto, 80% participavam porque desejavam melhorar as competências e 

56% referiram os benefícios para a saúde/aptidão física. 

Um estudo efectuado na Bélgica por Meuris (1977) citado por Cruz, integrou 1295 

desportistas 217 não desportistas de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 12 e 

os 18 anos (os desportistas envolvidos praticavam 11 modalidades). Os dados obtidos 

indicaram que as razões de ordem pessoal (prazer no desporto, saúde e higiene, equilíbrio físico 

e intelectual, manutenção de forma, distracção) eram mais importantes que as razões de ordem 

social (encontrar outras pessoas, popularidade, etc.) para a prática do desporto. Por outro lado, 

apenas 32,3% dos rapazes e 20,8% das raparigas afirmaram desejar triunfar ou ser campeões na 

modalidade que praticavam. A análise diferencial das motivações de membros e não membros 

de um clube desportivo não permitiu verificar diferenças assinaláveis entre as motivações dos 

dois grupos de desportistas.  

Num outro estudo, Gould, Feltz, Weiss e Petlichk (1982) citados por Cruz, examinaram 

os motivos para a participação de 365 jovens nadadores de competição, de idades 

compreendidas entre os 8 e os 19 anos. O divertimento, a forma física, a melhoria das 

competências, a “atmosfera” da equipa e o desafio foram as principais razões apontadas para a 

prática desportiva. Paralelamente, alguns dos motivos assinalados como menos importantes 

foram os seguintes: “agradar aos pais ou melhores amigos”, “acalmar a tensão”, “ser popular” e 

“viajar”. A análise dos dados recolhidos permitiu também aos autores a identificação de sete 

factores de motivação para a prática desportiva: realização – estatuto, “atmosfera” da equipa, 

excitação – desafio, forma – saúde física, descarga de energias, desenvolvimento de 

competências e amizade. As nadadoras davam maior importância aos factores “amizade” e 
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“divertimento” que os seus colegas do sexo masculino. Do mesmo modo, comparativamente 

aos nadadores mais velhos, os mais novos atribuíam maior importância aos factores “realização 

– estatuto”, “viagens”, “desejo de agradar aos pais ou amigos” e “ter alguma coisa para fazer”. 

Um dos estudos mais sistemáticos neste domínio foi realizado por Gill, Gross e Huddleston 

(1983) citados por Cruz, que investigaram as razões para a participação desportiva junto de 720 

rapazes e 418 raparigas americanas, de idades compreendidas entre os 8 e os 18 anos e 

praticantes de várias modalidades: basquetebol, luta, “football”, golfe, “baseball”, ténis, 

atletismo, futebol, ginástica e voleibol. Os investigadores usaram um “Questionário de 

Motivação para a Participação” que englobava 30 possíveis razões para a participação no 

desporto. Os resultados obtidos mostraram que as razões mais importantes para a participação 

desportiva eram as seguintes: melhorar as competências, divertimento, aprender novas 

competências, desafio e ser fisicamente saudável. Paralelamente a análise das respostas 

permitiu identificar várias dimensões da motivação para a participação desportiva: realização – 

estatuto, orientação para a equipa, saúde física, descarga de energias, factores situacionais, 

desenvolvimento de competências, amizade e divertimento.  

Num estudo mais recente, Buonomano, Cei e Mussino (1995) citados por Cruz, 

procuraram identificar os motivos para a participação desportiva junto de 2598 jovens atletas 

italianos, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos, envolvidos em diferentes 

modalidades desportivas (basquetebol, ginástica, judo, atletismo, futebol, natação, ténis, 

voleibol, halterofilismo e luta). As respostas a questões abertas relacionadas com a motivação 

para a participação desportiva evidenciaram que os principais motivos dos jovens eram os 

seguintes (por ordem decrescente de frequência): o prazer e divertimento, motivos de ordem 

física (ex.: ser saudável e ficar mais forte), razões de ordem social (ex.: estar com os amigos ou 

fazer novas amizades), motivos competitivos (ex.: competir com os outros), motivos 

relacionados com o desenvolvimento ou melhoria de competências e a visibilidade social (ex.: 

ter estatuto social, ganhar dinheiro ou ser popular). Do mesmo modo o padrão motivacional que 

emergiu das respostas ao “Questionário da Motivação para a Participação Desportiva” sugeriu 

nos jovens italianos, motivações idênticas às dos jovens de outros países e já referidos nos 

estudos referidos anteriormente. 

Em síntese, a análise da investigação sobre os motivos para a participação no desporto 

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

sistemática e frequentemente referidos como os mais importantes. É o caso da melhoria de 

competências, divertimento, estar com os amigos, fazer novas amizades, experimentar desafios, 

atingir o sucesso ou vencer e desenvolver/manter a forma física. 
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 ESTUDOS REALIZADOS EM PORTUGAL 

 

Em Portugal, a investigação neste domínio é reduzida (apesar de uma constante 

evolução) e poucos estudos têm sido efectuados com atletas envolvidos na competição 

desportiva. Um primeiro estudo refere-se à avaliação psicológica de um grupo de jovens atletas 

efectuado por Cruz (1986; Cruz & Cunha, 1990) citado por Cruz. Entre outros aspectos foi 

avaliada a motivação para a prática de andebol num grupo de 29 atletas de idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 anos (juvenis) que participaram nos trabalhos de preparação 

de uma selecção regional (Braga). Os dados obtidos permitiram verificar que o grupo de atletas 

seleccionados praticava andebol essencialmente por três razões: para desenvolverem as suas 

capacidades e atingirem níveis superiores de execução, para manterem uma boa forma física e 

serem fisicamente saudáveis, e porque gostam do espírito de grupo e de trabalhar em equipa.  

Um outro estudo (Cruz, Costa, Rodrigues & Ribeiro; 1988), citado por Cruz, procurou 

investigar a motivação de 90 atletas e 19 ex – atletas de andebol, com idades compreendidas 

entre os 15 e os 32 anos. O grupo de atletas incluía jogadores provenientes de três equipas do 

Norte de Portugal que disputavam os campeonatos nacionais da modalidade, sendo uma da 2º 

divisão e duas da 1ª divisão. Na globalidade, esta amostra incluía, por outro lado, atletas 

pertencentes a três escalões competitivos: juvenil, júnior e sénior. O grupo de ex – praticantes 

era composto por 19 sujeitos provenientes de nove equipas e com idades compreendidas entre 

os 20 e os 32 anos.  

Os atletas de andebol, de um modo geral, parecem ter sido motivados para a prática da 

modalidade com o objectivo de desenvolverem as suas capacidades e de manterem e/ou 

promoverem a saúde e forma física, bem como pelas oportunidades de divertimento e de 

descarga de energia que poderiam ser proporcionadas. Os ex – atletas, por seu turno, para além 

da importância dada a estes factores, atribuíram alguma importância a motivos relacionados 

com a amizade, a afiliação e a orientação para a equipa. Do mesmo modo, é de referir a maior 

importância dada pelos atletas, comparativamente aos ex – atletas, a motivos relacionados com 

a orientação para a realização.  

De referir, no entanto, a existência de diferenças significativas na importância atribuída 

aos factores motivacionais, não só em função do sexo, da idade e do desporto, mas também em 

função do estatuto (atleta ou ex – atleta). Uma recente e detalhada análise da investigação 

efectuada em Portugal sobre os motivos para a prática e competição desportiva foi efectuada 

por Fonseca (1995) citado por Cruz, onde se sugerem importantes diferenças motivacionais em 
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função da idade, do sexo, modalidade, prática e experiência, capacidade e competência, entre 

outros aspectos e diferenças individuais. 

 

 

O Importante Papel dos Pais 

 

Segundo Gomes (1997, p.291), “(...) a família é a maior fonte de influência na vida dos 

alunos, pois é aí que os jovens primeiro aprendem e desenvolvem competências de vida e 

mecanismos de confronto para lidarem com as exigências competitivas”. 

Assim, constata-se que grande parte dos pais não dá a devida importância à prática 

desportiva dos seus filhos, ou seja, ou a ignoram ou lhe atribuem um interesse exagerado e 

obsessivo. 

Com base em alguns estudos efectuados, pode afirmar-se que tudo isto irá, com certeza, 

repercutir-se negativamente no desempenho das actividades desportivas das suas crianças. No 

entanto, Coelho (1988) considera que excluir os pais da prática desportiva não é a solução, uma 

vez que os jovens praticantes querem que os pais os vejam a participar, partilhem da sua 

satisfação e lhes dêem apoio (é importante não contrariar esta tendência natural). Deve, 

portanto, actuar-se junto dos mesmos tentando, por meios diversos mas em que a informação e 

o diálogo ocupam um lugar nobre, fazê-los compreender que: 

- pressão excessiva pode prejudicar o potencial do desporto infantil e juvenil para a formação e 

desenvolvimento dos filhos; 

- devem controlar o impulso de “saltar” em defesa da sua criança, cada vez que pensam que 

alguém a lesou, injuriou ou prejudicou, tal como de reagir em sentido contrário, acusando o 

filho de ser fraco; 

- muitas vezes, o seu próprio orgulho pessoal se mistura com sentimentos sobre o seu filho: 

quer vê-lo bem sucedido, porque isso reflecte-se sobre si próprios; na circunstância oposta, o 

fracasso do filho torna-se o seu próprio; 

- devem aceitar com naturalidade ver o seu “desajeitado” filho ultrapassado pelos filhos dos 

amigos e vizinhos, mas apesar disso responder de forma positiva aos modestos “progressos” 

conseguidos no âmbito da sua habilidade; 

- não é tragédia para as crianças e jovens perder uma prova, fazer erros ou realizar uma 

prestação medíocre; a tragédia é os pais diminuírem as suas crianças, destruindo a sua auto-

estrada e a se autorizarem. 
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Todavia e segundo Gomes (1997, p.301) “a influência parental não se faz apenas sentir 

do ponto de vista negativo. Por isso, também há investigações (embora em menor número) que 

têm procurado identificar a relação entre atitudes parentais e reacções emocionais positivas na 

criança e nos jovens. Assim, nalguns estudos têm sido encontradas relações entre uma baixa 

percepção de pressão parental, por parte dos jovens e elevados níveis de divertimentos e prazer 

relatados por estes (Brustad, 1988; Scanlan & Lewthwait, 1986; Ommendsen & Vaglum, 

1991).” 

Assim, podemos concluir que o ideal é construir um “triângulo desportivo”, formado 

pelo professor, praticante e pais.    

 

 

 A Importância do Professor na Motivação 

 

“A nossa ânsia de fazer com que os alunos aprendam o currículo prescrito, tendemos a 

negligenciar a verdade evidente de que a motivação para aprender surge da necessidade de 

quem aprende, e não das do professor” (Lindgren, 1971). 

Se existem alunos menos motivados para as aulas, torna-se indispensável uma posição 

decisiva e uma atitude consciente por parte do professor, em relação a este assunto. É em 

relação aos alunos menos interessados, que o professor deve encontrar estratégias de 

motivação. 

Saber o que motiva ou não os alunos para as aulas de Educação Física é o nosso grande 

objectivo só depois de conhecer os motivos que levam o aluno a realizar a actividade física, é 

que é possível ao professor tomar decisões e influenciar a persistência dos indivíduos nas 

actividades. 

Deste modo pensamos que o professor de educação física não poderá ser unicamente 

um animador. Mais do que isto, ele deve ser um construtivista que continuamente elabora e 

comprova a sua teoria pessoal do mundo. 

Pensamos que, se a motivação é um dos factores que mais poderá influenciar o sucesso do 

ensino, esta deverá ser uma preocupação dos professores em geral. 

 

- Qual deverá ser a preocupação fundamental dos professores, a motivação ou a elevação das 

capacidades físicas dos alunos? 
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Parece-nos que se o aluno estiver motivado para atingir os objectivos da aula, a sua 

participação será maior e de melhor qualidade. 

Por outro lado, as capacidades dos alunos serão de pouca utilidade, se o professor não 

conseguir transmitir aos alunos, gosto pelas aulas e pelas matérias. 

As motivações para as aulas diferem de aluno para aluno. No entanto, torna-se relevante 

saber: 

- Quais os motivos que levam o aluno a interessar-se pelas aulas de educação física. 

- As modalidades que mais prefere. 

- As modalidades que menos gosta. 

- E os motivos que levam o aluno a preferirem ou rejeitar determinadas modalidades. 

Para além disto, devemos ainda referir que os interesses que as crianças desenvolvem 

pelas matérias que são leccionadas nas aulas não dependem só do professor. Existe todo um 

contexto familiar e de estatuto social, económico e cultural que afectam a sua vida e a sua 

própria personalidade. 

 

 

Como Motivar os Alunos para a Prática de Actividades Desportivas 

 

Assim cada indivíduo tem níveis de motivação diferentes que, associados ao seu 

desenvolvimento, impacto de factores externos e outros, vão influenciar directamente o seu 

comportamento. 

No processo ensino/ aprendizagem a motivação constitui um factor determinante, pois  

representa um objectivo próprio e, simultaneamente, a futura realização de outros objectivos, 

como, por exemplo, os educacionais. Ela traduz o grau de aprendizagem de um aluno, pois, um 

estudante motivado transforma o conhecimento adquirido num incentivo para aprendizagens 

posteriores. 

A complexidade de comportamento e da aprendizagem explica-se e compreende-se 

através da motivação. As alíneas que se seguem concretizarão esta afirmação. 

a) O papel do reforço 

A motivação pode ser considerada um problema na aprendizagem. Entre as muitas 

respostas têm como consequência muitos estímulos, se estes seguem a resposta e satisfazem, 

então diremos que serve como reforço e a aprendizagem ocorre. 

b) Orientação – meta do comportamento 
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Todas as nossas acções quotidianas, ao serem praticadas separadamente, mas com fins 

determinados, se encontram organizadas numa unidade maior; dado que o comportamento está 

na meta orientadora, o conceito de motivação é fundamental. 

c) Variação de estímulos 

A motivação determina variações no controlo de estímulos. Quando se estimula uma 

situação ela dá uma certa resposta, que noutras circunstâncias poderá não ser a mesma. 

d) Persistência do comportamento 

O tempo que um aluno dispensa para aprender pode ser tornado para medir a motivação. 

Assim, a persistência no estudo poder-nos-á indicar: 

- um baixo nível do valor do estudo, quando a aprendizagem é desagradável (nos dois 

sentidos). 

- um gasto excessivo de tempo na resolução de um problema insolúvel. 

Por vezes a motivação em demasia torna-se dificultado em vez de facilitadora da 

aprendizagem, causando emoções desagradáveis. 

Os diferentes tipos de motivação estão relacionados com as necessidades de cada aluno 

e com o seu comportamento social, afectando obrigatoriamente o seu nível de aprendizagem. 

No contexto da motivação, os assuntos tratados são relativos aos interesses, 

necessidades, atitudes e incentivos, todos  importantes elementos de avaliação. 

No entanto existem outros factores pessoais que condicionam a motivação; são 

designados de variáveis da personalidade, ou seja, características intrínsecas que determinam 

certos comportamentos. 

Esta motivação pessoal deve ser percepcionada pelo professor, dado que indica o 

esforço que o estudante faz para obter sucesso. 

O número de trabalhos realizados é proporcional à necessidade de execução e explicam 

o sucesso de um aluno motivado para a realização na aprendizagem. 

Esta teoria expõe as forças motivadoras, relativamente a uma necessidade 

especificamente humana, a de alcançar altos níveis de excelência, efectuando algo de difícil, 

manipulando e organizando objectos ou pessoas, superando obstáculos numa atitude individual 

e num crescendo constante da sua auto - estima e do conceito de si próprio. 

Este tipo de motivação caracteriza-se, essencialmente, pelo facto de toda a acção se 

canalizar para a obtenção do prazer e satisfação intrínseca que o sucesso proporciona e não pelo 

sucesso em si, ou pelo desejo de ser superior aos outros. De novo se verifica a componente 

hedonista. 
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Os sujeitos motivados são os que sentem prazer e orgulho face ao sucesso e vergonha 

frente ao fracasso, dai que o seu comportamento depende da força relativa das duas tendências. 

Normalmente o empenho no trabalho é mais fruto da segunda do que da primeira. A maior 

parte dos alunos e professores temem mais o fracasso do que desejam o sucesso. 

Através de vários estudos, chegou-se à conclusão que a motivação para o sucesso era 

maior do que a motivação para evitar o fracasso, estes estudantes apresentavam vocações e 

aspirações mais realistas do que os outros com tendência inversa.  

Com efeito, alunos com motivação para impedir o fracasso superior à motivação para o 

sucesso empenham-se em actividades mais trabalhosas, enquanto os outros preferem 

actividades com grau médio de dificuldade. 

A motivação para a execução está directamente relacionada com a infância e com o 

facto de os pais terem, ou não, desenvolvido na criança a sua autoconfiança e independência. 

Neste contexto, é absolutamente fundamental o papel da relação mãe/criança, e a maior ou 

menos responsabilidade incutida a esta, na realização das suas tarefas e na motivação do seu 

comportamento.  

Estudos baseados na análise de variáveis comportamentais têm dado origem ao 

desenvolvimento de programas para a motivação na execução as quais procuram levar a uma 

abordagem empreendedora e tratar os estudantes como “organismos”, qualquer que seja a meta 

por eles escolhida, para além de ajudarem os professores a estimular no aluno o desejo de 

obterem um nível excelente, qualquer que seja a área. 

Uma outra forma de aumentar a motivação de um aluno é pô-lo a pensar nisso, ele 

responderá com mais facilidade a um estímulo se o aprender e, se conseguir estabelecer a 

relação entre ele e a realidade, mais facilmente poderá modificar o seu comportamento, dado 

que conhece as razões do mesmo. 

Existem muitos tipos de modelos motivacionais ligados ás necessidades específicas. Um 

deles é o do aluno com uma forte necessidade de reconhecimento e de provocação a qual pode, 

inclusive, gerar uma certa dependência. 

No que concerne ao relacionamento entre os alunos, há os que se designam de altamente 

conformistas e submissos à autoridade; são precisamente aqueles que evitam situações de 

rejeição social ou de ameaça á sua auto - estima. São estudantes caracterizados como 

indesejáveis. Fazem uma auto – avaliação muito imprecisa, protegendo assim a sua auto – 

estima de avaliações negativas, e nutrindo a necessidade de agradar ao professor, mesmo que, 

por isso, sejam detestados pelos colegas. 
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Portanto, o professor, mais uma vez, deve perceber quais são as motivações do aluno, 

dado que o seu comportamento parece influenciar o modelo motivacional do mesmo. 

Há pessoas que desenvolvem toda a sua energia e direccionalidade sem reforços 

aparentes. Esta motivação sem reforço denomina-se “intrínseca” e é a mais desejável, uma vez 

que não depende de recompensas exteriores e observáveis, como a motivação “extrínseca”.  

Os vários defensores dos métodos operantes indicam que quando se estimula uma 

criança com recompensas, habituamo-la a trabalhar só com reforços externos. No entanto, 

dizem também que as consequências de muitos comportamentos reforçados são uma espécie de 

incentivos para comportamentos futuros. Todos nós podemos criar os nossos reforços internos 

a partir de reforços externos, ou desenvolver processos de auto -motivação. Estes, contudo, 

surgem do encorajamento e da aprovação social dos pais ou professores. Um simples beijo ou 

um bombom aquando a leitura das palavras “gato” e “chapéu” são ajudas externas para o 

desenvolvimento da motivação intrínseca. 

Na perspectiva do condicionamento operante, define-se aluno motivado como aquele 

que é oportunamente reforçado, que não precisa de fortes impulsos fisiológicos ou sociais para 

aprender, ou aquele para quem os reforços surgem, em proporção e frequência adequadas, no 

momento próprio. 

O aluno motivado aprendeu a progredir durante longos períodos sem reforços aparentes 

e esta persistência foi adquirida através de um processo de restrição gradual dos mesmos, 

acabando por diminuir a proporção entre os reforços e as respostas. 

Ao planear uma actividade, qualquer educador programa um conjunto de reforços, os 

quais vai reduzindo lentamente, até ao momento em que o aluno começa a funcionar por 

controlo interno. 

Contudo, é necessário ter cuidado na manutenção do comportamento de um aluno sob o 

controlo de um reforço/estimulo numa determinada área, pois esta situação pode provocar a 

regulamentação da produção nessa área específica. Alterar o ambiente é o suficiente para a 

mudança de comportamento, por esta razão, os estímulos motivadores são os do meio. Cada um 

dos nossos comportamentos, assim como cada actuação em que nos vemos implicados, adquire 

sentido para nós e portanto exerce os seus efeitos, segundo o contexto em que nos encontramos. 

Se se varia o contexto, varia também o sentido dos nossos comportamentos e variam também 

os efeitos que a mesma realidade produz sobre nós. 

Na sala de aula todos os comportamentos que prometem reforços se transformam em 

incentivos. Um simples olhar de aprovação pode funcionar como reforço contingente 

relativamente à actividade realizada pelo aluno e incentivo para outras tarefas futuras. 
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Os estímulos que levam os alunos a trabalhar estão intimamente ligados, com as suas 

preferências, daí ser tão importante para o professor conhecê-las, para poder fazer intervir os 

reforços adequados mesmo que por vezes, não estejam de acordo com os seus próprios valores. 

Apesar dos reforços normalmente resultarem numa modificação comportamental do aluno, não 

se pode deixar que este se habitue, ajudando-o de algum modo a encontrar a motivação 

intrínseca. 

Descobrir as suas preferências é fundamental para se conseguir seleccionar os 

incentivos correctos, para atingir um estado pleno de motivação do aluno. 
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Metodologia 

 

Recolha de Dados 

 

Tradicionalmente, a psicologia e as ciências sociais tomaram as ciências naturais e a sua 

exactidão como um modelo, dando especial atenção ao desenvolvimento de métodos 

quantitativos.  

Com este método pretendemos isolar claramente causas e efeitos, para operacionalizar 

adequadamente as relações teóricas, para medir e quantificar os fenómenos, (motivação), para 

criar designs de investigação que permitam a generalização das conclusões. Por exemplo, 

amostras aleatórias das populações são seleccionados a fim de assegurar a representatividade, a 

fim de classificar as relações causais e sua validade com a maior clareza possível, as condições 

em que os fenómenos e as relações ocorrem em estudo são controlados na medida do possível.  

Os estudos com metodologia quantitativa são concebidos para que a influência do 

pesquisador possa ser excluída, na medida do possível. Isso deve garantir a objectividade do 

estudo, segundo os quais as impressões subjectivas do investigador, bem como as dos 

indivíduos em estudo são, em grande parte eliminadas. 

Tendo em conta o que referimos anteriormente, decidimo-nos pela metodologia 

quantitativa, pois tendo em conta o tema em estudo, é a metodologia que nos garante 

conclusões mais objectivas e abrangentes. 

 

 Instrumento Utilizado 

 

O principal instrumento de medida por nós utilizado é o inquérito por questionário. A 

sua própria designação - inquérito por questionário - sugere que, basicamente, esta técnica se 

apoia num conjunto de perguntas dirigidas a um conjunto de indivíduos (inquiridos). 

Após a explicação do objectivo do questionário, foi apresentada a sua forma de 

preenchimento (nomeadamente no que se refere ao esclarecimento de dúvidas, para que se 

verificasse uma maior coerência possível na sua resolução). O preenchimento do questionário 

decorreu, sempre que possível, num ambiente calmo e sereno, demorando entre dez a quinze 

minutos.  

A recolha dos questionários foi efectuada na mesma altura da sua aplicação.  
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Caracterização do Questionário 

 

O instrumento de trabalho utilizado foi o P.M.Q. – Participation Motivation 

Questionnaire, desenvolvido por Gill, Gross e Huddleston, traduzido e adaptado para a língua 

portuguesa por Serpa e Frias (1991), passando a ser chamado por Q.M.A.D. – Questionário de 

Motivação para as Actividades Desportivas.   

Segundo Serpa (1992), Alves (1996) e Cruz (1996), este questionário é constituído por 

30 itens, correspondendo cada um deles a uma razão/motivo para a participação em actividades 

desportivas, sendo a sua importância indicada pelos sujeitos numa escala de 1 a 5 valores 

(1=não Importante; 2=Pouco Importante; 3=Importante; 4=Muito Importante; 5=Totalmente 

Importante). 

O instrumento de pesquisa utilizado é composto por questões de carácter individual, 

onde se retiraram elementos para a constituição das variáveis género e ano de escolaridade, e 

para identificar os motivos que levam os jovens à prática das aulas de Educação Física. 

No questionário são considerados 30 motivos diferentes: - Melhorar as capacidades 

técnicas; - Estar com os amigos; - Ganhar; - Descarregar energias; - Viajar; - Manter a forma; - 

Ter emoções fortes; - Trabalhar em equipa; - Influência da família ou de amigos; - Aprender 

novas técnicas; - Fazer novas amizades; - Fazer alguma coisa em que se é bom; - Libertar a 

tensão; - Receber prémios; - Fazer exercício; - Ter alguma coisa para fazer; - Ter acção; - 

Espírito de equipa; - Pretexto para sair de casa; - Entrar em competição; - Ter a sensação de ser 

importante; - Pertencer a um grupo; - Atingir um nível desportivo mais elevado; - Estar em boa 

condição física; - Ser conhecido; - Ultrapassar desafios; - Influência dos treinadores; - Ser 

reconhecido e ter prestígio; - Divertimento; - Prazer na utilização das instalações e material 

desportivo.  

Para cada motivo é indicada uma escala de 5 valores (1=Nada Importante; 2=Pouco 

Importante; 3=Importante; 4=Muito Importante; 5=Totalmente Importante). 

 

 

População 

 

Define-se como amostra de estudo para este trabalho, os alunos que frequentam o 3º 

ciclo de escolaridade num total de 120 alunos de Educação Física, 60 de sexo masculino e 

60 do sexo feminino, pertencentes ao Concelho de Santa Maria da Feira.  
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Tabela 1 – Género e ano de escolaridade dos indivíduos que constituem a amostra 

Género Ano de Escolaridade 

Masculino Feminino Grupo I (7º ano) 
Grupo II (8º 

ano) 

Grupo III (9º 

ano) 

60 60 40 40 40 

 

 

Tratamento de Dados 

 

Técnicas Estatísticas 

 

Os dados resultantes da aplicação dos inquéritos por questionários foram submetidos a 

um tratamento estatístico no âmbito do programa SPSS, onde depois de criada a base de dados, 

realizaremos as tabelas de frequência, para as variáveis: idade; género; e cada um dos itens do 

questionário. 

Em função dos problemas e das hipóteses já formuladas, consideramos realizar um 

conjunto de técnicas estatísticas. 

Utilizaremos o T-Test para verificar se:  

-Há relação estatisticamente significativa entre os motivos, idade e género.  

 

A metodologia escolhida possibilitará, proceder ao tratamento, análise e interpretação 

dos dados de uma forma lógica e ordenada após o levantamento dos dados. 

Os dados condensados foram recolhidos em gráficos para melhor os visualizarmos e 

efectuarmos a sua leitura. Posteriormente, procedemos à sua análise e interpretação seguindo a 

linha de pensamento de Dehais (1997, in Oliveira 2009) quando afirma que “todo este trabalho 

de recolha, de análise, verificação, de controlo, de manipulação ou de cálculo dos dados não 

encerra o empreendimento da pesquisa. Resta ainda um processo de síntese que permitirá a 

descoberta de factos até então ocultos ao nosso espírito e à nossa observação.” 
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Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Neste ponto são apresentados os resultados obtidos da amostra global, mais 

especificamente das variáveis género e ano de escolaridade. No final são discutidos os 

resultados obtidos.  

 

 Amostra  

 

A Tabela 2 e 3 mostra a importância manifestada pelos alunos do sexo masculino e 

feminino relativamente aos motivos expressos no questionário aplicado, ou seja, os valores 

médios e desvios padrão para cada um dos 30 itens que levam os jovens à prática das aulas de 

educação física.  

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão (s) relativos à importância dos motivos apontados pelos 

alunos do sexo masculino como importantes para a prática das aulas de educação física. 

 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

Padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.77 0.43 

2- Estar com os amigos 10º 3.90 0.55 

3- Ganhar 15º 3.40 0.50 

4- Descarregar energias 12º 3.83 0.38 

5- Viajar 25º 2.57 0.50 

5- Manter a forma 4º 4.20 0.41 

7- Ter emoções fortes 13º 3.77 0.50 

8- Trabalhar em equipa 16º 3.33 0.48 

9- (Por) Influência da família ou de amigos 

íntimos  
19º 3.23 0.57 

10- Aprender novas técnicas 9º 3.97 0.32 

11- Fazer novas amizades 3º 4.23 0.57 

12- Fazer alguma coisa em que se é bom 8º 3.98 0.32 

13- Libertar a tensão 20º 3.20 0.41 
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14- Receber prémios 21º 3.03 0.18 

15- Fazer exercício 5º 4.07 0.25 

16- Ter alguma coisa para fazer 7º 3.97 0.18 

17- Ter acção 18º 3.27 0.45 

18- (Por) Espírito de equipa 17º 3.30 0.47 

19- (Como) Pretexto para sair de casa 26º 2.43 0.50 

20- Entrar em competição 23º 2.80 0.41 

21- Ter a sensação de ser importante 30º 1.93 0.37 

22- Pertencer a um grupo 27º 2.37 0.56 

23- Atingir um nível desportivo mais elevado 24º 2.67 0.55 

24- Estar em boa condição física 6º 4.03 0.18 

25- Ser conhecido 28º 2.00 0.26 

26- Ultrapassar desafios 14º 3.60 0.50 

27- (Por) Influência dos treinadores 22º 2.87 0.35 

28- Ser reconhecido e ter prestígio 29º 1.97 0.18 

29- (Por) Divertimento 2º 4.53 0.51 

30- (Ter) Prazer na utilização das instalações e 

material desportivo 
11º 3.83 0.38 

 

 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão (s) relativos à importância dos motivos apontados pelos 

alunos do sexo feminino como importantes para a prática das aulas de educação física. 

 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

Padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.80 0.41 

2- Estar com os amigos 6º 4.00 0.64 

3- Ganhar 19º 3.10 0.48 

4- Descarregar energias 13º 3.64 0.49 

5- Viajar 22º 2.77 0.43 

5- Manter a forma 3º 4.53 0.51 

7- Ter emoções fortes 11º 3.73 0.45 



“A Motivação Para As Aulas de Educação Física – no 3º ciclo do Concelho de Santa Maria da Feira” 41 

Dissertação de Mestrado 2009/10 
 

8- Trabalhar em equipa 14º 3.63 0.49 

9- (Por) Influência da família ou de amigos 

íntimos  
20º 3.10 0.31 

10- Aprender novas técnicas 12º 3.70 0.54 

11- Fazer novas amizades 2º 4.60 0.50 

12- Fazer alguma coisa em que se é bom 4º 4.13 0.43 

13- Libertar a tensão 18º 3.17 0.46 

14- Receber prémios 21º 2.93 0.25 

15- Fazer exercício 5º 4.23 0.43 

16- Ter alguma coisa para fazer 10º 3.80 0.41 

17- Ter acção 16º 3.23 0.43 

18- (Por) Espírito de equipa 15º 3.40 0.50 

19- (Como) Pretexto para sair de casa 26º 2.47 0.51 

20- Entrar em competição 25º 2.58 0.50 

21- Ter a sensação de ser importante 30º 1.90 0.40 

22- Pertencer a um grupo 24º 2.57 0.63 

23- Atingir um nível desportivo mais elevado 27º 2.37 0.49 

24- Estar em boa condição física 7º 4.03 0.62 

25- Ser conhecido 28º 2.23 0.50 

26- Ultrapassar desafios 17º 3.23 0.57 

27- (Por) Influência dos treinadores 23º 2.73 0.45 

28- Ser reconhecido e ter prestígio 29º 2.10 0.48 

29- (Por) Divertimento 2º 4.60 0.50 

30- (Ter) Prazer na utilização das instalações e 

material desportivo 
9º 3.97 0.18 

 

Os motivos mais apontados pela amostra masculina foram “melhorar as capacidades 

técnicas” (1), “(Por) Divertimento”  (29), “Fazer novas amizades”  (11), “Manter a forma” (6), 

“Fazer exercício” (15). Em relação ao sexo feminino os motivos mais apontados foram 

“Melhorar as capacidades técnicas” (1), “(Por) Divertimento”  (29), “Fazer novas amizades” 

(11), “Manter a forma” (6), “Fazer alguma coisa em que se é bom” (12), “ Fazer exercício” 

(15).  
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Foi constatado que em ambos os sexos, existem motivos em comum, designadamente: 

“Melhorar as capacidades técnicas” (1), “(Por) Divertimento”  (29), “Fazer novas amizades” 

(11), “Manter a forma” (6).  

 

Género 

 

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os valores médios e os respectivos desvios padrão 

dos motivos mais e menos importantes para os alunos em função do género. 

 

Tabela 4 – Motivos mais e menos apontados pela amostra masculina 

 

Motivos mais apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.80 0.43 

29- (Por) Divertimento 2º 4.53 0.51 

11- Fazer novas amizades 3º 4.23 0.57 

6- Manter a forma 4º 4.20 0.41 

15- Fazer exercício 5º 4.07 0.25 

 

 

   Motivos menos apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

21- Ter a sensação de ser importante 1º 1.93 0.37 

28- Ser reconhecido e ter prestígio  2º 1.97 0.18 

25- Ser conhecido 3º 2.00 0.26 

22- Pertencer a um grupo 4º 2.37 0.56 

19- (Como) Pretexto para sair de casa 5º 2.43 0.50 
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Tabela 5 – Motivos mais e menos apontados pela amostra feminina 

 

Motivos mais apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.80 0.41 

11- Fazer novas amizades/ 29 – (Por) 

Divertimento 
2º 4.60 0.50 

6- Manter a forma 3º 4.53 0.51 

12- Fazer alguma coisa em que se é bom 4º 4.13 0.43 

15 – Fazer exercício  5º 4.23 0.43 

 

 

Motivos menos apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

21- Ter a sensação de ser importante 1º 1.90 0.40 

28- Ser reconhecido e ter prestígio  2º 2.10 0.48 

25- Ser conhecido 3º 2.23 0.50 

22- Pertencer a um grupo 4º 2.37 0.56 

19- (Como) Pretexto para sair de casa 5º 2.47 0.51 

 

 

Os motivos mais apontados pela amostra masculina foram “melhorar as capacidades 

técnicas” (1), “(Por) Divertimento”  (29), “Fazer novas amizades”  (11), “Manter a forma” (6), 

“Fazer exercício” (15), enquanto que os menos apontados foram “Ter a sensação de ser 

importante” (21), “Ser reconhecido e ter prestigio” (28), “Ser conhecido” (25), “Pertencer a um 

grupo” (22), “(Como) Pretexto para sair de casa” (19). Em relação ao sexo feminino os 

motivos mais apontados foram “Melhorar as capacidades técnicas” (1), “(Por) Divertimento”  

(29), “Fazer novas amizades” (11), “Manter a forma” (6), “Fazer alguma coisa em que se é 

bom” (12), “Estar com os amigos” (2), enquanto que os menos apontados foram “ter a sensação 

de ser importante” (21), “Ser reconhecido e ter prestigio” (28), “Ser conhecido” (25), 

“Pertencer a um grupo” (22), “(Como) Pretexto para sair de casa” (19). 
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Foi constatado que em ambos os sexos, existem motivos em comum, designadamente: 

“Melhorar as capacidades técnicas” (1), “(Por) Divertimento”  (29), “Fazer novas amizades” 

(11), “Manter a forma” (6) e “Fazer exercício” (15).  

 

 

Tabela 6 – Valores médios, desvios padrão, valores de t e níveis de significância (p), 

dos motivos que apresentam diferenças estatisticamente significativas (p≤0.05) em função do 

género. 

 

                                                              Feminino                Masculino 

Descrição 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

t p 

6- Manter a forma X - 4.53 

S - 0.51 

X – 4.20 

S – 0.41 
2.81 0.007 

11- Fazer novas amizades X – 4.60 

S – 0.50 

X – 4.23 

S – 0.57 
2.66 0.010 

 

 

Esta última tabela mostra que dois dos trinta motivos apresentam diferenças 

estatisticamente significativas, verificando-se nos dois motivos uma maior valorização por 

parte do género feminino.   
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 Ano de Escolaridade 

 

As Tabelas 7,8 e 9 apresentam os valores médios e desvios padrão dos motivos mais e 

menos apontados pela amostra em função do ano de escolaridade. 

 

Tabela 7 – Motivos mais e menos apontados pelo grupo I (7º ano) 

 

Motivos mais apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.90 0.31 

29- (Por) Divertimento 2º 4.75 0.44 

11- Fazer novas amizades 3º 4.70 0.47 

6- Manter a forma 4º 4.60 0.50 

15- Fazer exercício 5º 4.45 0.51 

 

Motivos menos apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

21- Ter a sensação de ser importante 1º 1.90 0.45 

28- Ser reconhecido e ter prestígio  2º 2.10 0.55 

25- Ser conhecido 3º 2.25 0.64 

22- Pertencer a um grupo 4º 2.60 0.75 

23- Atingir um nível desportivo mais elevado 5º 2.65 0.59 
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Tabela 8 – Motivos mais e menos apontados pelo grupo II (8º ano) 

 

Motivos mais apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.65 0.49 

29- (Por) Divertimento 2º 4.40 0.50 

2- Estar com os amigos 3º 4.10 0.48 

11- Fazer novas amizades 4º 4.25 0.44 

15- Fazer exercício 5º 4.00 0.00 

 

 

Motivos menos apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

21- Ter a sensação de ser importante 1º 1.90 0.45 

28- Ser reconhecido e ter prestígio  2º 1.95 0.22 

25- Ser conhecido 3º 2.00 0.00 

22- Pertencer a um grupo 4º 2.25 0.44 

23- Atingir um nível desportivo mais elevado 5º 2.35 0.49 

 

 

Tabela 9 – Motivos mais e menos apontados pelo grupo III (9º ano) 

 

Motivos mais apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

1- Melhorar as capacidades técnicas 1º 4.80 0.41 

29- (Por) Divertimento 2º 4.55 0.51 

6- Manter a forma 3º 4.50 0.51 

11- Fazer novas amizades 4º 4.30 0.66 

12- Fazer alguma coisa em que se é bom 5º 4.10 0.31 
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Motivos menos apontados 

Descrição 
Ordem 

importância 
Média (X) 

Desvio 

padrão (S) 

21- Ter a sensação de ser importante 1º 1.95 0.22 

28- Ser reconhecido e ter prestígio  2º 2.05 0.22 

19- (Como) Pretexto para sair de casa 3º 2.10 0.31 

5- Viajar 4º 2.30 0.47 

23- Atingir um nível desportivo mais elevado 5º 2.55 0.51 

 

Os motivos mais apontados no grupo I (7º ano) foram “Melhorar as capacidades 

técnicas” (1), “(Por) Divertimento” (29), “Fazer novas amizades” (11), “Manter a forma” (15). 

Em relação ao grupo II (8º ano) os motivos mais apontados foram “Melhorar as capacidades 

técnicas” (1), “(Por) Divertimento” (29), “Estar com os amigos” (2), “Fazer novas amizades” 

(11), “Fazer exercício” (15). Quanto ao grupo III (9º ano) os motivos mais apontados foram 

“Melhorar as capacidades técnicas” (1), “ (Por) Divertimento” (29), “Manter a forma” (6), “ 

Fazer novas amizades” (11), “ Fazer alguma coisa em que se é bom” (12). 

Sendo assim os motivos mais apontados pelos três grupos foram “Melhorar as 

capacidades físicas” (1), “(Por) Divertimento” (29), “Fazer novas amizades” (11), enquanto que 

o motivo “Manter a forma” (6) está no top 5 apenas nos grupos I e III, o motivo “Fazer 

exercício” (15) está no top 5 apenas nos grupos I e II, e por fim há o motivo “Estar com os 

amigos” (2) que está apenas no top 5 do grupo II e o motivo “Fazer alguma coisa em que se é 

bom” (12) está no top 5 do grupo III.  

Os motivos menos apontados pelos três grupos foram “Ter a sensação de ser 

importante” (21), “Ser reconhecido e ter prestigio” (28), “Ser conhecido” (25), os motivos 

“pertencer a um grupo” (22) e “Atingir um nível desportivo mais elevado” (23) tem maior 

importância nos grupos I e II. Enquanto que os motivos “(Como) Pretexto para sair de casa” 

(19) e “Viajar” (5) tem maior importância no grupo III. 
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Tabela 10 – Valores médios, desvios padrão, valores de t e níveis de significância (p), dos 

motivos que apresentam diferenças estatisticamente significativas (p≤0.05) em função do ano 

de escolaridade. 

 

 

                                                        Grupo I                Grupo II 

Descrição 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

t p 

27- (Por) Influência dos 

treinadores 

X – 2.95 

S - 0.22 

X – 2.55 

S – 0.51 
2.78 0.003 

11- Fazer novas amizades X – 4.70 

S – 0.47 

X – 4.25 

S – 0.44 
3.11 0.004 

26- Ultrapassar desafios X – 3.50 

S – 0.61 

X – 3.05 

S – 0.38 

2.78 0.008 

10- Aprender novas técnicas X – 3.90 

S – 0.45 

X – 3.55 

S – 0.38 

2.31 0.027 

 

 

                                                         Grupo I               Grupo III 

Descrição 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

t p 

11- Fazer novas amizades X – 4.70 

S - 0.47 

X – 4.30 

S – 0.66 
2.21 0.033 

24- Estar em boa condição 

física 

X – 4.30 

S – 0.47 

X – 4.05 

S – 0.22 
2.15 0.038 
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                                                        Grupo II               Grupo III 

Descrição 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

Média (X) e 

desvio padrão 

(S) 

t p 

5- Viajar X – 2.75 

S - 0.44 

X – 2.30 

S – 0.47 
3.11 0.004 

3- Ganhar X – 3.50 

S - 0.51 

X – 3.10 

S – 0.31 
2.99 0.005 

19- (Como) Pretexto de sair de 

casa 

X – 2.40 

S – 0.50 

X – 2.10 

S – 0.30 

2.28 0.029 

 

Entre os grupos I e II observa-se que, dos 30 itens, existem quatro que apresentam 

diferenças estatisticamente significativas, sendo eles “(Por) Influência dos treinadores” (27), 

“Fazer novas amizades” (11), “Ultrapassar desafios” (16), “Aprender novas técnicas” (10).  

Relativamente ao quadro que compara o grupo I com o grupo III só dois dos 30 itens 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, e em relação ao último quadro que 

compara o grupo II com o grupo III, os itens “Viajar” (5), “Ganhar” (3) e “(Como) Pretexto 

para sair de casa” (19), são os itens os que apresentam diferenças estatisticamente 

significativas.  
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“Uma das principais preocupações dos investigadores na área da motivação em contexto 

desportivo, deverá consistir na classificação que os sujeitos indicam como estando subjacentes 

à sua decisão de praticarem qualquer actividade físico – desportiva” (Fonseca e Maia, 2000). 

Pois a “motivação pode ser compreendida pelo conjunto de variáveis que determinam a razão 

pela qual os sujeitos escolheram aquele desporto como prática desportiva, porque se mantêm 

nesta actividade ao longo do tempo e porque desenvolvem um determinado tipo de 

empenhamento” (Alves, 1996). 

Nesta lógica de raciocínio discutiremos os resultados do estudo em questão (os motivos 

que levam os alunos à prática das aulas de educação física) analisando-os em três partes: 

amostra global, género e ano de escolaridade. 

 

Amostra  

 

Os motivos mais apontados pela amostra foram “melhorar as capacidades técnicas” 

(1), “(Por) Divertimento” (29), “fazer novas amizades” (11), “manter a forma” (6), “fazer 

exercício” (15). O que vai de encontro ao estudo, desenvolvido por Sapp e Haubenstricker 

(1978) citado por Cruz, que refere que a maioria dos atletas participa numa modalidade 

desportiva pelo divertimento e pelo melhoramento das suas competências. Os resultados 

encontrados também estão de acordo com os diferentes estudos de Gould, Feltz, Weiss e 

Petlichk (1982) e Cruz (1986; Cruz & Cunha, 1990) citados por Cruz. 

 

 

Género 

 

Em relação à primeira hipótese nula formulada nesta investigação “Será que existem 

diferenças significativas nos motivos principais para a prática das aulas de Educação Física, em 

função do género?”, verifica-se através da análise dos resultados que existem diferenças 

significativas nos motivos “6 – Manter a forma (p=0.007)” e “11 – Fazer novas amizades 

(p=0.010)”, o que nos leva a rejeitar a hipótese nula. 

Estes dois motivos foram mais apontados por parte do género feminino, o mesmo se 

verifica no estudo realizado pelos autores Gould, Feltz, Weiss e Petlichk (1982) citados por 
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Cruz, em que o género feminino dava maior importância ao motivo “amizade” em comparação 

ao género masculino.  

 

Ano de Escolaridade 

 

Relativamente à segunda hipótese, constatou-se que existem diferenças significativas 

nos motivos principais para a prática das aulas de Educação Física em função do ano de 

escolaridade.  

Entre o 7º e 8º ano observa-se que existem quatro que apresentam diferenças 

estatisticamente significativas, sendo eles “(Por) Influência dos treinadores (p=0.003)”, “Fazer 

novas amizades (p=0.004)”, “Ultrapassar desafios (p=0.008)”, “Aprender novas técnicas 

(p=0.027)”.  

Relativamente ao quadro que compara o 7º com o 9º ano só dois dos 30 itens 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, sendo eles “Fazer novas amizades 

(p=0.033)” e “Estar em boa condição física (p=0.038)” e em relação ao último quadro que 

compara o 8º com o 9º ano, os itens “Viajar (p=0.004)", “Ganhar (p=0.005)” e “(Como) 

Pretexto para sair de casa (p=0.029)”, são os itens  que apresentam diferenças estatisticamente 

significativas.  
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Conclusões 

 

O presente trabalho permitiu-nos analisar os motivos dos jovens do 3º ciclo para a 

prática das aulas de Educação Física, assim como sugerir, através das teorias da Motivação, as 

razões intrínsecas e orientações motivacionais que levam esta amostra à pratica destas aulas.   

 

Após termos recolhido e analisado os dados fornecidos pelo QMAD, verificamos que os 

procedimentos para a realização deste estudo demonstraram estar correctos. A informação 

recolhida através das hipóteses de estudo, associado a métodos estatísticos de comparação 

permitiu-nos entender e compreender a motivação nesta amostra específica.  

 

A análise da investigação sobre os motivos dos alunos para a prática das aulas de 

Educação Física evidencia frequentemente vários destes como os mais importantes. É o caso de 

“Melhorar as capacidades técnicas”, “Divertimento”, “Fazer novas amizades”, “Manter a 

forma” e “Fazer exercício”.  

 

São, então, estes os principais motivos que um professor deve ter em conta no 3º ciclo 

para poder ir de encontro às expectativas motivacionais dos seus alunos.  

Após terminado este processo de investigação, análise e reflexão, consideramos 

pertinente e oportuno realizar estudos que considerem estes instrumentos associados a outros, 

permitindo assim, analisar com maior rigor variáveis independentes que lhe estão directamente 

inter – ligadas.  

 

 

Limitações ao estudo 

 

A técnica de amostragem probabilística não permite generalizar os resultados obtidos, 

pois o estudo foi dirigido aos alunos do 3º ciclo do Concelho de Santa Maria da Feira, como tal, 

todas as conclusões a que chegámos são apenas representativas da realidade deste concelho. 
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Sugestões para estudos futuros 

 

Como uma investigação nunca pode ser dada como concluída, apresentaremos de 

seguida algumas sugestões para estudos posteriores dentro do mesmo âmbito: 

 

- Aplicar o mesmo questionário em dois ou mais concelhos distintos e efectuar as 

respectivas comparações; 

 

- Aplicar este instrumento, para outras modalidades desportivas com características de 

amostras diferentes, podendo e devendo considerar-se ambos os géneros.   
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

                          Turma:___________ Ano:______ Sexo: Feminino____ Masculino____ 

Q.M.A.D (Serpa e Frias, 1991) 

(Questionário de Motivação para as Actividades Físicas) 

1 Nada Importante 

2 Pouco Importante 

3 Importante 

4 Muito Importante 

5 Totalmente Importante 

 

1. Melhorar as capacidades técnicas  

2. Estar com os amigos  

3. Ganhar  

4. Descarregar energias  

5. Viajar  

6. Manter a forma  

7. Ter emoções fortes  

8. Trabalhar em equipa  

9. (Por) Influência da família ou amigos íntimos  

10. Aprender novas técnicas  

11. Fazer novas amizades  

12. Fazer alguma coisa em que se é bom  

13. Libertar a tensão  

14. Receber prémios  

15. Fazer exercício  

16. Ter alguma coisa para fazer  

17. Ter acção  

18. (Por) Espírito de equipa  

19. (Como) Pretexto para sair de casa   

20. Entrar em competição  

21. Ter a sensação de ser importante  

22. Pertencer a um grupo  

23. Atingir um nível desportivo mais elevado  

24. Estar em boa condição física  

25. Ser conhecido  

26. Ultrapassar desafios  

27. (Por) Influência dos treinadores  

28. Ser reconhecido e ter prestígio  

29. (Por) Divertimento  

30. (Ter) Prazer na utilização das instalações e material desportivo  

 

Bem – haja pela V/ colaboração! 


