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AS CATEGORIAS DO BASQUETE E A MOTIVAÇÃO PARA O ESPORTE. Christian Alberton, 
Jorge Luís Duarte Mendes, Jose Hernandez (orient.) (). 
O objetivo desta pesquisa é identificar diferenças de motivação para o esporte entre categorias do 

basquete. Foram examinados 154 atletas das categorias mini (nascidos até 93), mirim (nascidos até 92), infantil 
(nascidos até 91), cadete (nascidos até 90), infanto (nascidos até 89) e juvenil (nascidos até 87) do basquete, todos do 
sexo masculino. A idade variou de 10 a 18 anos, a idade média é 13 anos e 8 meses, o tempo de prática variou de 1 

030 

mês a 9 anos e 11 meses, a média de tempo de prática é de 3 anos e 8 meses. Estes desportistas em formação estão 
em campeonatos colegiais e da Federação Gaúcha de Basquete. O instrumento que foi usado é a Sport Motivation 
Scale de Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière e Blais (1995), trata-se de um conjunto de 28 itens distribuídos 
em 7 subescalas: motivação intrínseca para conhecer, motivação intrínseca para realizar, motivação intrínseca para 
experimentar estímulos, motivação extrínseca para identificação, motivação extrínseca para introjeção, motivação 
extrínseca para regulação externa e desmotivação e foi respondido em uma escala tipo Likert de 5 pontos. A coleta 
de dados foi realizada no ambiente de treinamento dos jogadores, em grupos de atletas. Os dados foram processados 
no SPSS. Para a comparação de grupos, a técnica utilizada foi a análise de variância e para a correlação de variáveis, 
foi utilizada a técnica de coeficiente de correlação de Pearson. Não foi encontrada diferença estatística significativa 
nas motivações entre as categorias do basquete. No entanto, foram encontradas correlações significativas entre as 
variáveis idade e motivação extrínseca para introjeção e entre tempo de prática e motivação intrínseca para conhecer. 
Portanto, verificamos uma estranha diferença encontrada em todas as médias das variáveis na comparação das 
Instituições SOGIPA e Colégio São Pedro. 




