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Este estudo transversal recorreu a uma metodologia quantitativa, assumindo-se como preditivo de variável orientação motivacional.
Participantes

Participaram nesta investigação 711 atletas (89 raparigas e 622 rapazes), com idades entre os 12 e os 19 anos (M = 14.77; DP = 1.86), sendo 622 do sexo masculino (87.5%) que pertenciam as
seguintes modalidades coletivas: futebol de 11 (48.7%), voleibol (12.5%), basquetebol (10.8%), futebol de 7 (6.8%), râguebi (5.3%), futsal (5.1%), andebol (4.8%), pólo aquático (3.9%) e hóquei de patins
(2.1%).
Instrumentos
(1) Questionário Demográfico: recolheu informações sobre o sexo dos participantes, o clube desportivo, a modalidade desportiva, o escalão desportivo, a divisão competitiva, os títulos obtidos, os anos de

prática desportiva federada e o número de internacionalizações por escalão desportivo;
(2) Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto: avalia a percepção dos atletas acerca dos comportamentos dos seus pais no desporto, através de quatro dimensões, em ambas as versões: (a)

apoio desportivo do pai e da mãe, (b) influência técnica e desportiva do pai e da mãe, (c) insatisfação com o rendimento desportivo do pai e da mãe, e (d) acompanhamento de treinos/competições do e
da mãe.

(3) Escala de Avaliação dos Objetivos de Rendimento: avalia a percepção dos atletas acerca do seu rendimento desportivo nas dimensões: (a) percepção de obtenção dos objetivos individuais de
rendimento e (b) percepção de obtenção dos objetivos de rendimento da equipa. Para efeito deste estudo utilizou-se apenas a primeira dimensão,

(4) Escala de Objetivos de Realização para o Desporto Juvenil EORDJ: avalia a orientação motivacional dos atletas para a prática desportiva, utilizando duas dimensões: (a) orientação motivacional para o
ego e (b) orientação motivacional para a mestria.

O desporto proporciona aos jovens experienciar situações positivas, oferecendo-lhes vantagens ao nível físico e psicossocial

(Gomes, 2010; Holt & Neely, 2011; Holt, Tamminen, Black, Sehn, & Wall, 2008; Smith & Smoll, 1996). Neste sentido, torna-se

pertinente estudar o modo como os jovens aprendem a motivar-se e a lutar por objetivos específicos e desafiantes bem como é

relevante analisar a relação destes fatores com a influência externa que lhes pode ser exercida pelos adultos como, por exemplo, os

pais (Gomes, 2011; O’Rourke, Smith, Smoll, & Cumming, 2011; Partridge, 2011).

Este estudo teve como objetivo analisar de que modo os jovens atletas vivenciam a sua atividade desportiva, seja ao nível da

orientação motivacional que desenvolvem face ao desporto e da perceção de obtenção dos objetivos individuais de rendimento, seja

ao nível da influência que lhes é exercida por adultos influentes no processo de formação desportiva, como é o caso dos pais.

Sendo assim, analisou-se as dimensões que melhor poderiam explicar a orientação motivacional dos jovens para o desporto,

observando o valor preditivo de três tipos de variáveis: (a) características pessoais e desportivas dos atletas, (b) perceção dos

comportamentos parentais e (c) perceção de obtenção dos objetivos individuais de rendimento. A este nível, e partindo da divisão

conceptual entre a orientação motivacional para o ego e para a mestria, procurou-se neste estudo compreender em maior detalhe de

que modo as variáveis pessoais e desportivas dos atletas, a influência parental e a perceção de obtenção dos objetivos individuais

de rendimento podem ajudar a compreender estes dois tipos de orientações face ao desporto, por parte dos atletas.

Em suma, os resultados revelaram que a compreensão da orientação motivacional face à atividade desportiva implica a consideração da relação complexa entre variáveis mais “estáveis” aos atletas

(sexo), relacionadas com o percurso desportivo (escalão desportivo), os comportamentos assumidos pelos pais face à atividade desportiva dos filhos e o tipo de objetivos que são formulados pelos atletas

relativamente ao desporto. Dito de um modo mais simples, existe um padrão distinto na explicação da orientação motivacional dos atletas para o ego, emergindo neste caso essencialmente aspetos

relacionados com a insatisfação com o rendimento desportivo e com a influência técnica e desportiva, enquanto que na orientação motivacional dos atletas para a mestria emergiram igualmente aspetos

relacionados com a influência técnica e desportiva, mas também aspetos relacionados com o apoio desportivo

A orientação motivacional para o ego foi explicada pelas seguintes dimensões:

• Ser do sexo masculino

• Maior insatisfação com o rendimento desportivo por parte do pai e pela maior influência técnica e desportiva por parte da mãe

• Maior percepção de obtenção dos objetivos individuais de rendimento por parte dos atletas

A orientação motivacional para a mestria foi explicada pelas seguintes dimensões:

• Ser do sexo feminino e pertencer ao escalão sub-14

• Maior influência técnica e desportiva por parte do pai e maior apoio desportivo por parte da mãe

• Maior percepção de obtenção dos objetivos individuais de rendimento.
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*** p < .001

(a)Sexo: 0-Masculino, 1-Feminino; (b)Escalão desportivo: 0-

Sub-14, 1-Sub-16,18,20; (c)Títulos obtidos: 0-Sem títulos de

relevo; 1-Com títulos de relevo.


