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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente foi validar o questionário de motivação de Gaya e Cardoso 

(1998), observando além da validade, a objetividade, fidedignidade e confiabilidade do 

instrumento.  Este estudo caracteriza-se como um estudo descritivo, de abordagem 

transversal. A amostra foi composta por 95 alunos devidamente matriculados pela Escola 

Estadual Joaquim Corrêa no município de Juatuba – MG nas turmas de 1º ao 3º ano do ensino 

médio. A faixa etária foi entre 15 e 18 anos de ambos os sexos, sendo 54 do sexo masculino e 

41 do sexo feminino. Para o desenvolvimento do processo de validação, o questionário de 

Gaya e Cardoso foi analisado por três grupos focais, formados por professores e estudantes da 

área, para uma atualização do mesmo e após isso era aplicado e reaplicado ao mesmo grupo 

de estudantes, para que se possa avaliar se ele poderá ser considerado valido, fidedigno, 

objetivo e confiável. Os dados foram analisados por uma análise estatística descritiva e 

através da análise fatorial. Foi verificada ainda a normalidade através do test de Shapiro-

Wilktest e comparação das médias através do Wilcoxon com p ≤ 0,05. Os resultados do 
estudo mostram que o questionário foi válido, fidedigno e objetivo, pois não apresenta 

diferença significativa nas duas aplicações. Na analise da confiabilidade se percebeu que é 

necessário um novo estudo para analisar se o novo questionário proposto  neste trabalho possa 

ser considerado validado. Acredita-se que, com os presentes resultados, que a validade do 

instrumento foi detectada e assim o mesmo esteja pronto para a utilização nos meios 

acadêmicos e esportivos para analisar o nível de motivação dos indivíduos. 
 

 

 

Palavras-Chave: Validação. Questionário. Motivação.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this was validation of the motivation of Gaya and Cardoso (1998), looking 

beyond the validity, objectivity, reliability and reliability of the instrument. This study is 

characterized as a descriptive, cross-sectional approach. The sample consisted of 95 students 

who were duly registered by the State School Joaquim Corrêa in the municipality of Juatuba - 

MG in classes 1 to 3 years of high school. The age range was between 15 and 18 years of both 

sexes, 54 male and 41 female. For the development of the validation process, the 

questionnaire Gaya and Cardoso was analyzed by three focus groups formed by teachers and 

students in the area, for an update of it and after it was applied and reapplied to the same 

group of students, so that they to assess whether it can be considered valid, reliable, objective 

and reliable. Data were analyzed by descriptive statistics and by factor analysis. It was also 

checked for normality by the test of Shapiro-Wilktest and mean using Wilcoxon p ≤ 0.05. The 

study results show that the questionnaire was valid, reliable and objective, since it has no 

significant difference in the two applications. In the reliability analysis was realized that a 

new study is needed to examine whether the new questionnaire proposed in this paper can be 

considered valid. It is believed that, with the present results, the validity of the instrument was 

detected and so it is ready for use in academic and sports facilities for analyzing the level of 

motivation of individuals. 

Key words: Validation; Questionnaire; Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática de atividade física hoje em dia esta associada a diversos benefícios 

proporcionados à saúde, dentre eles destaca-se, a prevenção de doenças crônico-degenerativas 

e os benefícios proporcionados a saúde mental, pois se verifica a melhora do humor, 

autoconfiança, redução da ansiedade e uma estabilidade emocional (LIMA, 2012). Portanto a 

associação da atividade física e os benefícios referentes a esta, resultam-se em uma melhoria 

na qualidade de vida do indivíduo (MACIEL, 2010). 

Mesmo diante de tantos benefícios, a redução dos níveis de atividade física habitual de 

indivíduos de gêneros distintos, em diferentes faixas etárias, é uma situação cada vez mais 

frequente, principalmente no ambiente escolar, durante as aulas de Educação Física. Este fato 

pode estar diretamente ligado a falta de motivação dos mesmos, sendo que esta se pode dar 

por vários motivos, dentre os quais podemos citar o fracasso escolar, às dificuldades de 

aprendizagem, à inadequação do indivíduo as normas e regras, as condições familiares, as 

características do professor e da escola e o contexto social mais amplo, que os engloba 

(MACHADO, SILVA & ROCHA, 2014). 

Considerando que a motivação é um processo que pode sofrer diversas alterações por 

diversos fatores como, por exemplo, fatores psicológicos e fatores higiênicos (BERGAMINI, 

2003), se tornam necessário em diversos campos, como por exemplo, o da educação física 

escolar, se avaliar o nível exato desta motivação. Muitos instrumentos são utilizados para isso 

e com isso avaliar o nível de motivação e buscar através dos resultados uma melhora do 

processo de ensino-aprendizagem, pois levaria em consideração o que deixa o aluno 

desmotivado em participar das aulas (MORAES E VARELA, 2007). 

Com isso, este estudo objetivou a validação do questionário de motivação em 

escolares, produzido por Gaya e Cardoso (1998), verificando sua validade e fidedignidade, e 

futuramente uma análise de quais são os fatores que levam os alunos a estar desmotivado e 

com isso não participar das aulas de educação física escolar. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Validar do questionário de motivação de escolares partindo de modelo de GAYA e 

CARDOSO (1998). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Verificar a validade da nova versão do instrumento; 

Verificar a fidedignidade da nova versão do instrumento; 

Verificar a objetividade da nova versão do instrumento; 

Verificar a confiabilidade da nova versão do instrumento; 

Comparar as variáveis antes e após a intervenção do professor; 

 

1.2 Justificativa 

É necessário que haja um método que analise e que avalie com certa margem de 

segurança o nível de motivação dos alunos para detectar quais os fatores que levam alguns 

dos mesmos a não estarem motivados a participarem das aulas de educação física escolar e 

assim tentar evitar que esse fato ocorra.  

O questionário de motivação adaptado por Gaya e Cardoso (1998), intitulado como 

“Inventário de Motivação Para a Prática Desportiva”, hoje em dia, é bastante utilizado na 

tentativa de identificação desse nível de motivação dos alunos. Porém, o estudo da validação 

do questionário de motivação em escolares se torna necessário pela criação ou atualização do 

modelo, adaptando-o para a atualidade, sem que o mesmo perca as limitações estatísticas e as 

características linguísticas e culturais dos envolvidos para uma obtenção futura, mais 

detalhada do nível de motivação dos estudantes durante as aulas de Educação Física e quais os 

fatores que fazem com que os alunos não estejam motivados. 

1.3 Hipóteses 

 

H1 = O questionário mostrou fidedignidade, objetividade, confiabilidade e por isso 

pode ser considerado válido para novas pesquisas sobre o tema. 

H0 = O questionário não mostrou fidedignidade, objetividade e confiabilidade e por 

isso não poderá ser considerado validado para novas pesquisas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Educação Física Escolar 

 

A educação física escolar sempre assumiu um papel de suma importância na vida dos 

alunos quando planejada de maneira adequada, é o momento de já conscientizar as crianças de 

quanto ela é importante para a sua qualidade de vida.  Lima (2013) diz que durante as aulas de 

educação física os alunos devem passar por diversas experiências, mas principalmente 

estarem em atividades de lazer, pois assim ele estará motivado e fará isso por prazer, podendo 

até adquirir o habito da atividade física regular. E isso é função do professor, comprovando o 

quanto o mesmo tem papel importante nesse processo. Porém todo o processo para a chegada 

de uma qualidade de vida adequada não está apenas no nível de atividade física, Lima (2013) 

ainda cita que é importante ainda que as elas tenham hábitos alimentares adequados, fator que 

pode também ser influenciado pelo professor. Conseguindo que se os alunos tenham 

adquirido a pratica de atividade física regular e os hábitos alimentares, o professor estará 

desenvolvendo um belo trabalho na prevenção de doenças evitáveis como, por exemplo, a 

obesidade. 

A educação física quando trabalhada de maneira adequada, pode trazer diversos outros 

fatores positivos. Silva (2013) diz em sua pesquisa que fatores, como por exemplo, a aptidão 

física e o desenvolvimento psicomotor também são facilmente influenciados pelas aulas de 

educação física escolar. O autor ainda cita que outro fator relevante nas aulas é a utilização de 

jogos lúdicos, para estimular não só o lado motor, mas também o cognitivo e o sócio afetivo 

do aluno envolvido na aula. 

Anjos (2013) indica em sua pesquisa que a Educação Física Escolar tem importância 

relevante em diversas outras situações onde podemos citar: a formação do conhecimento do 

aluno, melhora da criatividade, segurança, autoestima, do autoconhecimento e da assimilação 

de regras e limites quando trabalhadas de maneira adequada e por boa orientação. 

Outro benefício interessante que podemos citar da educação física escolar é que ela 

trata da cultura corporal do aluno não somente dentro da escola, mas também de todo mundo 

ao seu redor, pois as metodologias o ajudam a já entrar na sociedade tentando produzir, 

reproduzir e transformar, não deixando de lado que, tudo isso, tem um único objetivo que é a 

melhora da qualidade de vida. (MELO, 2010). 
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Porém mesmo sabendo de todos estes benefícios, a educação física escolar vem 

passando por um momento difícil, afinal a cada dia mais percebemos como os alunos não 

querem ou não gostam de estar praticando.  

Diversos fatores podem ser citados como explicativa para isso, Rangel-Betti (1992) 

chegou à conclusão em seu trabalho que os alunos não gostam da disciplina por não se 

identificarem com a aula do professor, pois o mesmo priorizava apenas os esportes mais 

conhecidos como o futsal e voleibol. O que segundo os alunos passa a ser muito repetitivo. 

Porém a autora acredita que o ambiente das aulas tem que se tornar um local prazeroso e que 

faça o aluno se sentir motivado a buscar o exercício físico também fora do ambiente escolar. 

Moreira (2013) comprova isso dizendo em sua pesquisa que as aulas de educação 

física escolar estão voltadas apenas para as práticas esportivas e que fatores importantes 

também como os afetivos e sociais estão sendo deixados de lado. O mesmo acredita ainda que 

seja importante o desenvolvimento da técnica, mas de maneira inteligente, que relacione com 

os outros fatores de uma maneira geral e faça com o que o aluno esteja motivado a participar 

das aulas. 

A conclusão que se chega com o que foi citado acima é que é necessário um 

pensamento e uma tentativa de evoluir as aulas de educação física escolar, pois as crianças e 

adolescentes estão, cada dia mais, desmotivados em realizar a mesma. E estando assim 

dificilmente, fora do ambiente escolar, estará motivada para a pratica de atividade física de 

forma regular. E isso para muitos autores passa pelo professor, afinal ele é o principal 

norteador do aluno a ensinar a ele como a educação física é importante e pode ser sim 

motivante. 

 2.2 Motivação 

 

Por isso, quando falamos de educação física escolar, uma dos temas mais falados e 

citados pelos alunos para não praticarem da mesma, é a de que os mesmos estão desmotivados 

a praticar por vários fatores, como foi citado na discussão do tema acima. Então é necessário 

entender um pouco mais o que é motivação. 

Fernandes (2012) define que a motivação como: 

Um conjunto de fatores que determina a conduta de um indivíduo. E que esse fato 

pode ocorrer em diversos campos, como no campo clínico, quando se estudam 

algumas doenças, na educação, voltado para o processo de aprendizagem. Na vida 

religiosa, quando se tenta compreender o que motiva alguém a ter fé numa 

determinada crença. E, nas organizações, buscando obter um maior rendimento dos 

profissionais que formam o quadro de uma corporação. 
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Neves e Boruchovitch (2004) chegam à conclusão em seu que a motivação pode ser 

entendida como um sentimento e que com isso ela pode ser facilmente influenciada e 

influenciar na vida da pessoa, pois afeta diversos outros aspectos e a utilização de várias 

capacidades físicas e intelectuais do nosso dia, como por exemplo, a memória e o 

desempenho físico. 

A motivação ainda pode ser definida no ponto de vista interno, pois ela desencadeia 

um pensamento e uma ação devido a isso, dando-lhe uma direção e fazendo com que a pessoa 

alguma atitude, pois tem assim uma opinião definida (WINTERSTEIN 1992). 

E diversas pesquisas ainda podem definir o que é motivação, Samulski (2002) define 

que a motivação pode ser entendida como um processo ativo, intencional e dirigido a um 

determinado tema, podendo ser influenciada por fatores pessoais e ambientais.  

Já Kobal (1996) em seu estudo diz que a motivação pode ser definida como um 

elemento que pode ser estimulado por um fator externo fazendo com que haja uma 

conseqüência específica, podendo ser assim considerada um instrumento para orientar a 

conduta do homem do que um fator de explicação da mesma. 

Enfim, motivação é um elemento amplo que pode trazer diversas opiniões, Schwartz 

(1998) confirma isso e adverte que apesar de não haver uma concordância única a respeito de 

um conceito de motivação, há um acordo geral de que a motivação é um fator que influencia o 

comportamento de uma pessoa. 

Porém além de trazer diversas opiniões quanto a sua definição exata, a motivação pode 

ser influenciada também por diversos fatores e estar associada a várias situações do dia a dia, 

e com isso, se torna importante pensar em conseguir fazer com que chegue ao nível da 

motivação ideal.  

Em sua pesquisa Rodrigues (1991) diz que a palavra motivação hoje pode estar 

associada a várias situações, como por exemplo, no comportamento de uma pessoa ou uma 

simples participação em atividades que se relacionem com a aprendizagem, o desempenho e a 

atenção.  

Em algumas aulas hoje nos dias atuais o professor utiliza de prêmios e/ou punições 

para tentar manter o aluno motivado para suas aulas ou até mesmo simplesmente para obrigá-

los a fazer, porém Moreira (2013) acredita que essa metodologia já está bastante antiga e com 

isso ultrapassada, pois a verdadeira motivação nasce das necessidades interiores e não de 

fatores externos. 
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Silva (2014) acredita ainda que para a motivação for considerada eficaz, é necessário 

levar em consideração os sentimentos e emoções dos envolvidos, pois se feita de maneira 

qualquer e sem levar em consideração que o alvo tem suas competências e capacidade, 

tratando a pessoa apenas como recurso produtivo, as necessidades individuais não serão 

atendidas e o com isso o individuo se sentirá desmotivado. 

O importante com tudo isso é entender que a motivação é um fator que desencadeia 

diversas opiniões tanto em relação à definição, quanto a melhor maneira de se obter a mesma, 

o importante, que foi percebido, é que ela pode ser influenciada por um agente externo, como 

por exemplo, um professor. 

A motivação ainda pode ser dividida em outras subáreas na tentativa de explicá-la de 

maneira mais completa e exata, porém a maioria dos estudos dessa área classifica a motivação 

em duas maneiras: motivação extrínseca e motivação intrínseca como comprova o estudo de 

(MARZINEK, 2004) onde ele diz que as fontes de motivação podem ser classificadas em 

intrínsecas e extrínsecas.  

 

2.3 Motivação Intrínseca 

 

Guimarães, et al (2001) motivação intrínseca é determinada pela satisfação das 

necessidades psicológicas básicas para a dia a dia do indivíduo. 

Já Tresca (2000), define que é um sentimento da pessoa que tem como fator específico 

o interesse grande pela atividade como elemento afetivo individual, a motivação intrínseca 

ainda segundo o autor impulsiona o indivíduo a agir pelo prazer que a própria atividade 

desperta a ele, como um fim em si mesmo, não havendo o abandono da tarefa, apesar do 

desaparecimento da exigência que a originou. 

Portanto a motivação intrínseca está relacionada ao conceito “eu gosto”. Esse 

sentimento é muito comum nos dias de hoje no publico jovem, no publico escolar. Pois 

estando fazendo o que gosta o jovem se envolve fica sem medo das conseqüências, do que 

poderia ocorrer em maior ou menor escala. Por isso uma vez satisfeito, a motivação do 

mesmo, nesse caso intrínseca, será maior tem tendência de ser mais constante 

(MASSARELLA e WINTERSTEIN, 2009). 

Um exemplo para esse tipo de motivação se dá quando o indivíduo realiza a atividade 

física por vontade própria, surgindo em decorrência da própria aprendizagem, ou seja, tudo o 
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que é aprendido se transforma em conhecimento próprio e guardado para que a tarefa seja 

cumprida não por obrigação, mas sim porque é agradável e porque lhe faz sentir prazer. 

2.4 Motivação Extrínseca 

 

Já a motivação extrínseca ocorre quando o individuo é incentivado a participar de 

algum tipo de atividade, por algum companheiro, dentro do ambiente escolar, nas aulas de 

educação física, isso pode acontecer pelo próprio professor ou pelos colegas. (MARZINEK, 

2004). 

Guimarães et al (2001) ainda cita que a motivação extrínseca é definida como 

existente para trabalhar em resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como por exemplo, 

para a obtenção de recompensas materiais ou sociais, ou com o objetivo de atender a 

comandos ou pressões de outros agentes externos. 

A motivação extrínseca ainda pode ser definida como uma resposta influenciada por 

um agente externo, para a obtenção de recompensas externas, materiais ou sociais, na 

tentativa de atender solicitações ou pressões de outras pessoas (NEVES E BUROCHOVICH, 

2004). 

Já nesse caso, um exemplo que pode ser citado para explicar, é quando, dentro de um 

ambiente escolar, o professor, atrás de sua metodologia nova de trabalho, faz com o aluno, 

que nunca gostou de esportes, se torne uma pessoa fisicamente ativa também fora do ambiente 

de escola, afinal depois da aula do professor de educação física dela, a mesma percebeu como 

é importante se exercitar, não apenas nas aulas de educação física, mas por toda sua vida. 

2.5 Motivação nas Aulas de Educação Física Escolar 

 

Observamos com os temas falados acima que motivação e educação física escolar têm 

muita relação entre si, por estarem em grande parte sendo citadas juntas. Porém, percebemos a 

cada dia o contrário, os alunos, com o passar do tempo, estão ainda mais desmotivados em 

participar das aulas.  

Chicati (2000) comprova isso, quando em sua pesquisa chega a conclusão de é 

evidente que os não estão motivados em participar das aulas de Educação Física. E a 

justificativa para isso é de que as aulas vêm tendo sempre os mesmos conteúdos desde o 

ensino fundamental, sendo o desporto o mais ministrado. A metodologia mais freqüente tem 

sido o comando e o ensino aberto, apesar de a maioria dos alunos alegarem que fazem o que 

querem nas aulas. A avaliação é feita através da presença e da aula teórico/prática. Os alunos 
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demonstraram possuir um forte interesse pelas aulas, porém os que não se interessam 

alegaram ser a própria aula um fator de desinteresse, além da falta de melhores locais e 

materiais.  

Sobre a motivação dos alunos dentro do ambiente escolar, Kobal (1996) revelou em 

seu trabalho realizado que, analisando-se as tendências da motivação de realização de coisas 

consideradas boas para os alunos, foi encontrada uma maior expectativa de sucesso nos 

meninos, enquanto isso as meninas demonstraram maior medo de fracasso como justificativa 

para a não participação nas aulas. Não foi observada ainda uma relação entre as tendências 

motivacional intrínseca e extrínseca. Porém foi percebido que os alunos, de uma maneira 

geral, gostam das aulas de educação física. Nota-se, porém, uma dificuldade em descobrir se 

os alunos estão motivados intrinsecamente ou extrinsecamente. O referencial teórico e as 

discussões dos resultados da pesquisa enfatizam a importância do predomínio e 

desenvolvimento da motivação intrínseca para a formação do indivíduo nas aulas de 

Educação Física.  

Já Martins (1990) realizou um estudo com jovens adolescentes estudante do ensino 

médio, e chega à conclusão que há sim esta desmotivação dos alunos para a prática da 

disciplina educação física e isso foi considerada uma preocupação, principalmente quanto ao 

futuro que disciplina teria, pois a mesma é de suma importância para formar o aluno também 

para atuar na comunidade, tentando não apenas a ele, mas a todos que o envolvem trazer para 

o ambiente da atividade física regular.  

O autor ainda defende que os alunos deveriam ter a possibilidade de participar do 

processo das aulas, como por exemplo, escolher por si próprios os níveis de dificuldade das 

tarefas. Outra situação importante que autor cita é que os professores em geral optam por 

maiores quantidades de exercícios, diminuindo assim o tempo de execução e com isso o aluno 

não tem a possibilidade de experimentar esses diferentes graus de dificuldades.  

Winterstein (1992) ainda propõe, então, algumas reflexões acerca do tema da 

motivação:  

É necessário existir um clima adequado entre professores e alunos; para isso, não se 

pode alterar um procedimento didático de uma hora para outra, pois é necessário que 

os indivíduos envolvidos no processo reconheçam a necessidade e a viabilidade das 

mudanças. É necessário ainda oferecer um espectro de tarefas que vão desde as mais 

fáceis, realizáveis pelos alunos menos aptos, até aquelas que sejam tão difíceis que 

os alunos mais aptos não as consigam realizar. Isso possibilita aos alunos menos 

aptos terem momentos de efetivo sucesso e motivação elevada.  

 

Percebemos com esses resultados ainda que a motivação intrínseca e extrínseca esteja 

presentes no ambiente escolar. Guimarães (2003) apud Neves e Burochovich (2004) citam 
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que no ambiente escolar, a motivação intrínseca facilita o processo de ensino-aprendizagem. 

O autor ainda cita que há indicadores que o desempenho do aluno melhore, pois o mesmo 

estará ainda mais motivado a participar de atividades que aprimorem suas habilidades, coisa 

que na motivação extrínseca não acontece, pois o mesmo estará ali apenas para alegrar 

alguém ou por um determinado objetivo. Porém isso não é uma idéia definida e apoiada por 

todo o ambiente científico. O que é muito ressaltado em diversas pesquisas é que a motivação 

é um fator que merece ser avaliada, para que todo o processo ensino-aprendizagem se torne 

agradável tanto ao professor, quanto aos alunos envolvidos na prática da educação física. 

A melhor maneira de se avaliar e que é muito utilizada, são a com a aplicação de 

questionários, sejam eles antigos ou validados. 

 

2.6 Validação de Instrumentos Científicos 

 

Todas as pesquisas citadas acima se utilizam de um único método de avaliação que são 

os questionários já existentes para se avaliar o nível de motivação dos alunos para as aulas de 

educação física escolar.  

Hoje em dia existem diversos questionários de motivação nos auxiliam a comprovar o 

quanto é importante avaliar o nível de motivação dos alunos, porém com o passar dos anos e 

evolução de diversos fatores tanto em relação ao aluno quanto no contexto que o engloba, faz 

com que haja constantemente, diferentes resultados, mesmo aplicados a grupos parecidos. 

Barroso (2007) diz que os a idéia hoje dos pesquisadores da área é tentar estabelecer um 

padrão da população específica e não apenas medir e avaliar um determinado grupo chegando 

a um simples resultado. Pois assim futuramente será possível comparar, com faixas etárias 

semelhantes, o nível de motivação da população pesquisada. 

Por isso a cada dia mais vemos estudos de validação de instrumentos, principalmente 

questionários, pois só assim os mesmo estarão preparados para avaliar de maneira mais 

eficiente o nível de motivação dos alunos. Barroso (2007) ainda cita que uma das áreas que 

mais há demanda de validação de instrumentos é a Psicologia, pois é usada mediante escalas, 

testes e questionários que é o principal foco desta pesquisa. 

Uma apresentação em profundidade da visão tradicional da validade dos 

procedimentos de avaliação psicológica está além dos objetivos deste trabalho, porém uma 

breve revisão é necessária para se compreender a necessidade do conceito de validade clínica. 
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De um modo geral, podemos definir de uma maneira mais resumida e ao mesmo 

tempo completa que validade são o grau de concordância entre o que o instrumento mede e o 

que se propõe a medir (HOSS & CATEN, 2010). Já Slater, et al (2003) define que o 

procedimento de validação descreve a identificação dos erros de medição e não o método do 

qual se derivam as medidas. A validação, portanto, é considerada como o contexto dentro do 

qual o método será utilizado. 

Validade diz respeito à capacidade de um instrumento em medir aquilo a que se 

propõe medir, ou seja, é o grau em que um instrumento discrimina entre pessoas que diferem 

em determinada característica de acordo com um critério-padrão chamado de padrão-ouro 

(KELSEY, 1996). 

Pasquali (2003) cita que a validação pode ocorrer em qualquer um dos três momentos: 

a) se os itens especificados no instrumento representam a adequação do domínio expresso no 

mesmo; b) se prevêem com precisão comportamentos futuros; c) e se verifica diretamente a 

legitimidade da representação comportamental em questão – no caso, a motivação. 

O processo de validação de um questionário, porém, é complexo. No estudo  de Souza, 

Jardim e Jones (2000) o questionário precisou ser traduzido e adaptado à cultura brasileira, 

mas com o cuidado necessário para não mudar o sentido das perguntas. Ao seguir todos os 

passos já citados anteriormente, desde a tradução até as duas aplicações do questionário num 

intervalo de 15 dias em pacientes portadores de doenças respiratórias estáveis clinicamente, 

conseguimos obter resultados que comprovam a validade do questionário como medida de 

qualidade de vida desses pacientes. 

Pussieldi (2007), em um processo de validação, selecionou um questionário traduzi-o 

e solicitou que diferentes grupos focais, formados por especialistas da área, praticantes da 

modalidade e estudiosos do tema, analisassem o mesmo e fizessem, caso o considere 

necessário, adaptações e atualizações do mesmo com o objetivo de valida-lo. 

Utilizamos o termo validade para fazer referência ao processo que tem por fim 

compreender a função ou o objetivo, as vantagens e as limitações de um instrumento de 

avaliação. (TAVARES, 2003) 

Já Oliveira (2014) diz que antes de se avaliar e obter uma resposta quanto a um 

determinado tema, é necessário que este instrumento passe por uma validação, pois só assim 

ele poderá se adaptar a cultura local. Gerando assim diferentes resultados, que podem ser 

justificados por haver, em diferentes regiões, diferentes tipos de pessoas e com opiniões 

diferentes. 
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2.7 O Questionário de Motivação de Gaya e Cardoso (1998) 

 

Barroso (2007) explica em sua pesquisa que um dos instrumentos mais utilizados para 

determinar motivos de prática esportiva é o Participation Motivation Questionnaire (PMQ) 

desenvolvido por Diane J. Gill, John B. Gross, Sharon Huddleston em 1983. Composto por 30 

questões que, devidamente agrupadas, formam oito categorias, o questionário já foi traduzido 

por diversas línguas, entre elas, o português, num estudo de Serpa (1992) quando o mesmo 

investigou os motivos de prática esportiva entre os jovens e agrupando as mesmas 30 

perguntas em sete categorias denominando-o Questionário de Motivação de Atividades 

Desportivas (QMAD). No Brasil, Gaya e Cardoso (1998) também fizeram uma adaptação do 

PMQ e o chamaram de Inventário de Motivação para a Prática Desportiva (IMPD) reduzindo 

o mesmo de 30 para 19 questões, excluindo algumas originais e inserindo novas conforme 

respostas dadas por crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, em um estudo piloto. Porém 

percebe-se em pesquisas de motivação que o IMPD vem sendo usado em menor proporção 

que QMAD, o fator que pode justificar, segundo o autor ainda, é que os novos itens, citados 

no PMQ, estão voltados para um público mais jovem, limitando a faixa etária de aplicação, 

como por exemplo, as questões: “para ser um atleta” e “para ser um jogador quando crescer”, 

entre outros. 

Porém o PMQ é muito utilizado ainda em diversas pesquisas na área de motivação de 

escolares, como por exemplo, Silva (2014), Melo (2010), Franco (2010) Paim e Pereira 

(2004), Interdonato et al (2008), entre outras. Porém como foi citado acima se faz necessário 

uma validação do mesmo para uma adaptação atual de uma futura análise mais detalhada do 

atual nível de motivação dos alunos. 
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3  CASUÍSTICAS E METODOS 

 

3.1 Tipo de Estudo 

Esta pesquisa se caracterizará como descritiva, onde objetiva coletar informações 

sobre um parâmetro de estudo em amostra, numa perspectiva exploratória buscando um novo 

instrumento de medida que avalie futuramente o nível de motivação dos escolares durante as 

aulas de educação física escolar. 

 

3.2 Cuidados Éticos 

Foi entregue e explicado aos alunos o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Anexo 1) onde no mesmo explica todo o processo da pesquisa para que os alunos assinem 

aceitando participando do projeto como voluntário. Caso os alunos sejam menores de idade 

foi pedido aos mesmos que assinem o Termo de Assentimento (Anexo 2) e pedido aos pais 

que assinem o termo de consentimento, autorizando seu filho a participar da pesquisa. Todos 

os grupos focais tiveram que assinar o Termo de Consentimento Livre esclarecido para 

participação na pesquisa. (Anexo 3) 

O projeto foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Anexo 4), sob protocolo nº 

36579814.5.0000.5153. 

 

 3.3 Amostra 

Para o desenvolvimento da pesquisa Hair et al. (2005) recomendam que o tamanho da 

amostra deva ser cinco vezes maior que o número de itens a serem avaliados. Como o 

questionário de Gaya e Cardoso (1998) é composto por 19 questões, participaram 

voluntariamente da pesquisa 95 alunos devidamente matriculados pela Escola Estadual 

Joaquim Corrêa no município de Juatuba - MG nas turmas do 1º ao 3º ano do ensino médio 

que têm regularmente durante a semana aulas de Educação Física, de ambos os gêneros, sem 

distinção de raça, com faixa etária entre 15 e 18 anos. 

 

3.4 Instrumentos 

Será utilizado como instrumento para o estudo, o questionário de Gaya e Cardoso 

(1998), para validação, buscando atualizá-lo para futuramente uma análise do nível de 

motivação dos escolares. 
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3.5 Procedimentos 

Para a validação do questionário de motivação de escolares selecionamos o modelo de 

Gaya e Cardoso (1998) no idioma Português, para discussão em três grupos focais, que se 

reuniram na Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal em reuniões. Tais grupos 

focais eram compostos por professores e estudantes da área da Educação Física que têm um 

bom conhecimento do assunto relacionado ao estudo. Os grupos eram compostos de quatro a 

seis pessoas. 

O processo de validação passou pelos seguintes grupos: 

Grupo 1: Grupo de Estudo - Era composto por alunos devidamente matriculados no 

curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa – Campus 

Florestal que estudavam sobre diversos assuntos em reuniões semanalmente coordenados por 

um professor com doutorado nessa área. O grupo de alunos era composto por seis pessoas 

(uma mulher e cinco homens). Todos eles foram selecionados a partir de um convite aberto 

para os interessados na análise do questionário. 

Grupo 2: Professores especialistas - Era composto por seis professores (cinco homens 

e uma mulher). Onde cinco deles eram discentes do curso de Licenciatura em Educação Física 

pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal que têm experiência em aulas de 

educação física escolares da faixa etária envolvida na pesquisa e outro que era professor de 

educação física das series envolvidas da escola estadual Serafim Alves Rezende no município 

de Florestal – MG. Todos eles foram selecionados a partir de um convite aberto para os 

interessados na análise do questionário. O motivo da seleção dos mesmos foi pela grande 

experiência em ministrar aulas para a faixa etária envolvida na pesquisa. 

Grupo 3: Pesquisadores – Tal grupo era composto pelos dois pesquisadores desse 

estudo, um discente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa e um 

docente, professor e coordenador do próprio curso com doutorado na área de motivação, 

exatamente com uma validação de um questionário de motivação.   

Os objetivos dos vários grupos foram: (1) revisar o questionário antigo nas discussões 

durante o grupo de estudo, levantando em consideração a importância de todas as variáveis 

existentes no antigo modelo, buscando atualizá-lo, onde cada um dos integrantes do grupo 

fazia as suas sugestões para cumprir o objetivo, (2) tal grupo focal receberia o modelo antigo 

de questionário e dava as suas sugestões sobre a quais pontos deveriam ser retirados ou 

acrescentados para uma atualização do mesmo, para que possa avaliar de maneira correta a 

motivação dos alunos, (3) o grupo final, pegaria todas as sugestões dos grupos acima e 
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elaboraria um novo modelo de questionário, que esteja atualizado para investigar se o mesmo 

avalia o nível de motivação de escolares em aulas de educação física. 

3.6 Aplicação e reaplicação do novo questionário 

 

Após a montagem do novo questionário, o mesmo foi aplicado a 95 alunos 

regularmente matriculados no ensino médio da Escola Estadual Joaquim Corrêa que tenham 

assinado o termo de assentimento e trago o termo de consentimento assinado pelos pais e 

reaplicado após 15 dias aos mesmos alunos seguindo os mesmos procedimentos a primeira 

aplicação para determinar sua fidedignidade.  

3.7  Tratamento estatístico 

 

A análise estatística se utilizará os pacotes estatísticos SPSS 14.0 e o GraphicPrism 

4.0. Seguindo-se os seguintes passos: 1º) Tabulação de todos os dados em uma única tabela; 

2º) Estatística descritiva apresentando a média, o desvio padrão e o erro padrão; 3º) Análises 

fatoriais para agrupamento das variáveis; 4º) Verificação da normalidade através do test de 

Shapiro-Wilk test para todas as variáveis; 5º) Comparação das médias através do Wilcoxon 

com p≤ 0,05. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

Como demonstrado nos trabalhos citados acima, o instrumento, para ser considerado 

validado é necessário que ele comprove além da própria validade, que o instrumento tenha 

fidedignidade e a objetividade. Inicialmente, para se validar o instrumento, é necessário um 

aprimoramento do tamanho da amostra. Hair et al. (2005) recomendam que o tamanho da 

amostra deverá ser cinco vezes maior que o número de itens a serem avaliados. Como o 

questionário é composto por 19 questões (ANEXO 5), à amostra final, para ser realizado tanto 

o teste quanto para o reteste foi de 95 indivíduos, sendo que deveriam responder ao 

questionário, nas duas aplicações os mesmos 95 indivíduos. 

A validação do questionário foi realizada através da análise dos grupos focais. O 

antigo questionário de Gaya e Cardoso (1998) após ser analisado pelo grupo focal 01, 

formado por alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa – 

Campus Florestal, pelo grupo focal 02, constituído por professores especialistas e com 



23 
 

 
 

experiência grande na área de educação física escolar e pelo grupo focal 03, formado pelos 

pesquisadores do estudo foi modificado em dois segmentos do questionário: 

 Passaram-se de 3 para 5, as opções de resposta para cada uma das 

questões, sobre os motivos que levam os alunos a pratica esportiva, sendo que o 

aluno poderia responder, a cada fator questionado, com uma das opções: “nada 

importante”, “pouco importante”, “importante”, “muito importante” ou 

“extremamente importante”; 

 O antigo item 3 “Para brincar”foi considerado fora dos padrões para o 

questionário e substituído por um novo item denominado “Para aproveitar o 

tempo livre”; 

 O antigo item 17 “Para ser jogador quando crescer” foi considerado 

fora dos padrões para o questionário e substituído por um novo item denominado 

“Porque é obrigatório”; 

 Os itens 9 e 11 sofreu acréscimo de palavras para melhor explicar a 

pergunta.  

Os demais itens não sofreram alteração por conseguirem, segundo os grupos focais, 

analisar de maneira completa o nível de motivação dos alunos, afinal as questões se 

encaixavam com sua linguagem, a região e ao publico no qual o mesmo seria aplicado, 

mantendo assim o instrumento com 19 questões (ANEXO 6).  

Dando continuidade ao processo de validação, foi feita a análise fatorial dos itens do 

questionário e com isso ocorreu uma extraída das 19 questões em quatro domínios.  

O Domínio 1, denominado a partir de agora Realização Pessoal,foi composto das 

questões 02, 05, 11, 14, e 18. O Domínio 2, denominado Estratégias Voltadas para a 

Melhoria do Desempenho, foi composto das questões 10, 15. O Domínio 3, denominado 

Variáveis para Competir,foi composto das questões 01, 04, 08, 09, 17 e por último o 

Domínio 4, denominado Momento de Lazer,foi composto pelas questões 03, 06, 07, 12, 

13,16 e 19. 

Realizada a adaptação do instrumento, com base na analise fatorial e na opinião dos 

grupos focais, considera-se cumprido o objetivo do presente estudo de validar o instrumento. 
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A partir disso seria possível a aplicação do mesmo e observação com isso se o questionário é 

fidedigno. 

Ao lado da validade, a fidedignidade é apontada como o elemento essencial para 

avaliar a qualidade de qualquer instrumento de mensuração. Segundo Barroso (2007) a 

fidedignidade esta diretamente relacionada ao rigor e precisão daquilo que se pretende medir, 

sendo que um instrumento fidedigno é fundamental para o processo de validação. 

E para que isso seja concretizado é necessário que o mesmo seja numa aplicação e 

reaplicação, após 15 dias, produza os mesmos resultados sobre um mesmo sujeito ou a um 

mesmo grupo. 

Em nossa pesquisa, observamos que nas duas aplicações do questionário (antes e 

depois), o escore médio do Domínio 1 (Realização Pessoal)para o sexo feminino, foi, 

respectivamente, de 3,1 ± 0,8 para as duas aplicações, sem diferença significativa entre os 

escores totais obtidos no intervalo de duas semanas como indica a Gráfico 1. 

 

Gráfico 9: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 1: Realização Pessoal - Feminino 

Já nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 2 

(Estratégias Voltadas para a Melhoria do Desempenho) para o sexo feminino, foi, 

respectivamente, 1,9 ± 1,1 para as duas aplicações, sem diferença significativa entre os 

escores totais obtidos no intervalo de duas semanas como indica a Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 2: Estratégias Voltadas para a Melhoria do 

Desempenho - Feminino 

Nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 3 

(Variáveis para Competir)para o sexo feminino, foi, respectivamente, 2,2 ± 0,9 e 2,3 ± 0,6, 

sem diferença significativa entre os escores totais obtidos no intervalo de duas semanas como 

indica a Gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 3: Variáveis para Competir - Feminino 

Nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 04 

(Momento de Lazer) para o sexo feminino, foi, respectivamente, 3,4 ± 0,6, para as duas 

aplicações, sem diferença significativa entre os escores totais obtidos no intervalo de duas 

semanas como indica a Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 4: Momento de Lazer Competir - Feminino  

Nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 1 

(Realização Pessoal)para o sexo masculino, foi, respectivamente, 2,5 ± 0,4 para as duas 

aplicações, sem diferença significativa entre os escores totais obtidos no intervalo de duas 

semanas como indica a Gráfico 5.  

 

Gráfico 5: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 1: Realização Pessoal - Masculino 

Nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 2 

(Estratégias Voltadas para a Melhoria do Desempenho) para o sexo masculino, foi, 

respectivamente, 3,7 ± 0,6 e 3,6 ± 0,6 sem diferença significativa entre os escores totais 

obtidos no intervalo de duas semanas como indica a Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 2: Estratégias Voltadas para a melhoria do 

desempenho - Masculino 

Nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 3 

(Variáveis para Competir) para o sexo masculino, foi, respectivamente, 3,6 ± 0,5 para as duas 

aplicações, sem diferença significativa entre os escores totais obtidos no intervalo de duas 

semanas como indica a Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 3: Variáveis para Competir - Masculino 

Nas duas aplicações do questionário (antes e depois), o escore médio do Domínio 4 

(Momento de Lazer) para o sexo masculino, foi, respectivamente, 4,1 ± 0,9 e 4,0 ± 0,9, sem 

diferença significativa entre os escores totais obtidos no intervalo de duas semanas como 

indica a Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Fidedignidade entre antes e depois para o domínio 4: Momento de Lazer - Masculino 

Pode-se afirmar que este instrumento é fidedigno, pois após a análise dos resultados 

encontramos que não houve diferença significativa em nenhum dos domínios, quando 

comparados os resultados do teste e do reteste, tanto do grupo feminino quanto do grupo 

masculino.  

Para um processo de validação seja considerado completo, se faz necessário analisar a 

objetividade do instrumento. Esta objetividade pode ser definida como uma estimativa que 

pode ser feita, por meio de um conjunto de técnicas que refletem a quantidade do erro no 

processo de aferição, observando o relacionamento entre as variáveis (LEGNANI; 

MORGENROTH; 2008). Uma das maneiras que são utilizadas para analise da mesma é 

através da obtenção do coeficiente de correlação de Pearson que exige um compartilhamento 

de variância e que essa variância seja distribuída linearmente (FILHO E JUNIOR, 2009).  

Striner (1989) utilizou-se, também, o método do coeficiente de correlação intraclasse, 

o qual se baseia em análise regressiva e é uma medida de avaliação da objetividade do 

questionário. Ele mostra o quanto de relação existe entre duas variáveis numa linha de 

regressão, que tem valor oscilando de 0 a 1,0, obtendo-se o valor 1 quando essas duas 

variáveis forem idênticas. Portanto, quanto mais próximo de 1, mais objetivo. 

O coeficiente de correlação intraclasse foi o mesmo método estatístico utilizado por 

Wilson et al. para validar o questionário para pacientes portadores de bronquite. O valor 

encontrado por Wilson et al. para o coeficiente de correlação intraclasse para a pontuação 

total do questionário foi de 0,94. Striner (1989) preconiza que um valor de coeficiente de 

correlação intraclasse de 0,75 seja o mínimo aceitável para demonstrar a objetividade de um 

instrumento. A razão é que se este valor for zero, há 50% de chance de acontecer o inverso. 
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Se o valor for 0,5, o percentual cai para 37%; 0,8 resultam em 20% de chance do contrário, 

0,95 representa 2,2%. Mas, de modo geral, se o valor estiver acima de 0,6, pode-se aceitar o 

resultado como um bom valor de correlação 

Os resultados nos nossos domínios são os seguintes: 

 

Gráfico 9: Correlação entre antes e depois para o domínio 1: Realização Pessoal - Feminino 

Observamos através dos resultados que as duas variáveis (antes e depois) no gráfico 9 

se associam e guardam semelhança na distribuição dos seus escores e demonstram boa 

correlação intraclasse quando comparados antes e depois. O resultado do domínio 1 – 

Realização Pessoal para o sexo feminino apresentou um r=0,9988 e um p ≤ 0,0001 o que, 

segundo a literatura, é considerado um bom resultado. Filho e Junior (2009) citam que para 

uma correlação ser considerada perfeita o r deve se apresentar próximo 1, independentemente 

do sinal, pois assim haverá um maior grau de dependência estatística linear entre as variáveis. 

Em caso de a correlação indicar um r próximo de zero, o resultado indicaria que não há 

relação linear entre as variáveis. 

D
ep

o
is 
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Gráfico 10: Correlação entre antes e depois para o domínio 2: Estratégias Voltadas para a melhoria do 

desempenho - Feminino 

Observamos através dos resultados que as duas variáveis (antes e depois) no gráfico 

10 se associam e guardam semelhança na distribuição dos seus escores. O resultado do 

domínio 2 – Estratégias Voltadas para a Melhoria do Desempenho para o sexo feminino 

apresentou um r = 0,9952 e um p ≤ 0,0001 o que segundo a literatura é considerado um bom 

resultado. Filho e Junior (2009) citam que para uma correlação ser considerada perfeita o r 

deve se apresentar próximo 1, independentemente do sinal, pois assim haverá um maior grau 

de dependência estatística linear entre as variáveis. Em caso de a correlação indicar um r 

próximo de zero, o resultado indicaria que não há relação linear entre as variáveis. 

 

 

Gráfico 11: Correlação entre antes e depois para o domínio 3: Variáveis para Competir - Feminino 
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Observamos através dos resultados que as duas variáveis (antes e depois) no gráfico 

11 se associam e guardam semelhança na distribuição dos seus escores. O resultado do 

domínio 3 – Variáveis para Competir para o sexo feminino apresentou um r=0,9991 e um p ≤ 

0,0001 o que segundo a literatura é considerado um bom resultado. Filho e Junior (2009) 

citam que para uma correlação ser considerada perfeita o r deve se apresentar próximo 1, 

independentemente do sinal, pois assim haverá um maior grau de dependência estatística 

linear entre as variáveis. Em caso de a correlação indicar um r próximo de zero, o resultado 

indicaria que não há relação linear entre as variáveis. 

 

Gráfico 12: Correlação entre antes e depois para o domínio 4: Momento de Lazer - Feminino 

Observamos através dos resultados que as duas variáveis (antes e depois) no gráfico 

12 se associam e guardam semelhança na distribuição dos seus escores. O resultado do 

domínio 4 – Momento de Lazer para o sexo feminino apresentou um r=0,9927 e um p ≤ 

0,0001 o que segundo a literatura é considerado um bom resultado. Filho e Junior (2009) 

citam que para uma correlação ser considerada perfeita o r deve se apresentar próximo 1, 

independentemente do sinal, pois assim haverá um maior grau de dependência estatística 

linear entre as variáveis. Em caso de a correlação indicar um r próximo de zero, o resultado 

indicaria que não há relação linear entre as variáveis. 
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Gráfico 13: Correlação entre antes e depois para o domínio 1: Realização Pessoal - Masculino 

Na analise do gráfico 13, observa-se que o resultado do Domínio 1 – Realização 

Pessoal para o sexo masculino r = 0,9720 com um p ≤ 0,0001, se caracteriza como uma 

correlação forte entre as duas variáveis. Tal resultado é comprovado por Dancey e Reidy 

(2005) apud Filho e Junior (2009) onde ele cita que existe uma classificação desta correlação, 

onde um r = 0,10 até 0,30 é considerado uma correlação fraca, r = 0,40 até 0,60 é considerado 

uma correlação moderada e um r = 0,70 até 1 como uma correlação forte. 

 

  

 

Gráfico 14: Correlação entre antes e depois para o domínio 2: Estratégias Voltadas para a Melhoria do 

Desempenho - Masculino  
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Na analise do gráfico 14, observa-se que o resultado do Domínio 2 – Estratégias Voltadas 

para a Melhoria do Desempenho para o sexo masculino r = 0,9970 com um p ≤ 0,0001, se 

caracteriza como uma correlação forte entre as duas variáveis. Tal resultado é comprovado 

por Dancey e Reidy (2005) apud Filho e Junior (2009) onde ele cita que existe uma 

classificação desta correlação, onde um r = 0,10 até 0,30 é considerado uma correlação fraca, 

r = 0,40 até 0,60 é considerado uma correlação moderada e um r = 0,70 até 1 como uma 

correlação forte. 

 

Gráfico 15: Correlação entre antes e depois para o domínio 3: Variáveis para Competir - Masculino 

Na analise do gráfico 15, observa-se que o resultado do Domínio 3 – Variáveis para 

Competir para o sexo masculino r = 0,9944 com um p ≤ 0,0001, se caracteriza como uma 

correlação forte entre as duas variáveis. Tal resultado é comprovado por Dancey e Reidy 

(2005) apud Filho e Junior (2009) onde ele cita que existe uma classificação desta correlação, 

onde um r = 0,10 até 0,30 é considerado uma correlação fraca, r = 0,40 até 0,60 é considerado 

uma correlação moderada e um r = 0,70 até 1 como uma correlação forte. 
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Gráfico 16: Correlação entre antes e depois para o domínio 4: Momentos de Lazer - Masculino 

Na analise do gráfico 16, observa-se que o resultado do Domínio 4 – Momento de 

Lazer para o sexo masculino r = 0,9944 com um p ≤ 0,0001, se caracteriza como uma 

correlação forte entre as duas variáveis. Tal resultado é comprovado por Dancey e Reidy 

(2005) apud Filho e Junior (2009) onde ele cita que existe uma classificação desta correlação, 

onde um r = 0,10 até 0,30 é considerado uma correlação fraca, r = 0,40 até 0,60 é considerado 

uma correlação moderada e um r = 0,70 até 1 como uma correlação forte. 

Através dos resultados podemos concluir que o instrumento conseguiu adquirir o grau 

de objetividade necessário, pois a utilização da analise da correlação de Pearson, se observou, 

em todos os domínios, tanto no grupo feminino quanto no grupo masculino, uma correlação 

linear positiva, ou seja, tanto na avaliação inicial quanto na final as duas aplicações guardam 

semelhanças na distribuição dos seus escores. 

E por fim, consideramos relevante também levar em conta que a validade de um 

instrumento para avaliação de sintomas depende primordialmente do nível de instrução e da 

compreensão dos itens para os entrevistados, por isso esses questionários precisam ser 

avaliados em cada cultura e posteriormente comparados por meio de estudos em diferentes 

populações. É necessário, levar em consideração as grandes diferenças culturais que existem 

mesmo entre regiões do Brasil. Por isso uma última análise do questionário, que se faz 

necessário, em estudos futuros é a realização da confiabilidade do instrumento. Oliveira 

(2014) diz que confiabilidade pode ser entendida como a verificação do grau de 

correspondência entre avaliações independentes. Ainda segundo Mathews (1980) apud Santos 

(2005), confiabilidade é quando o instrumento de medida é aplicado em dois momentos 

diferentes, para um mesmo grupo de indivíduos, porém aplicado por diferentes pesquisadores 
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e objetiva detectar a consistência dos resultados que o instrumento estava proposto a medir. 

Por isso novos estudos são necessários para o questionário validado, para que se possa 

perceber se o instrumento é mesmo confiável.  

. 

5 CONCLUSÃO 

Confirmada a fidedignidade e objetividade através dos resultados, se fazem necessário 

novos estudos para avaliar a confiabilidade do instrumento através da aplicação em dois 

momentos diferentes, para um mesmo grupo de indivíduos com o objetivo de detectar a 

consistência dos resultados que o instrumento esta proposto a medir, porém pode-se 

considerar que o instrumento esteja validado para novas pesquisas sobre o nível de motivação 

dos estudantes. 
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ANEXO 1: Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Título do projeto: Validação do questionário de motivação em escolares. 

  

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Peça ao 

pesquisador e/ou professor que explique as palavras ou informações não compreendidas 

completamente. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal. 

Este consentimento é uma obrigatoriedade do Conselho Nacional de Saúde, resolução 

nº 196/96, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, baseadas na declaração de Helsinque 

(1964 e resoluções posteriores) e na necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética.  

1) Introdução 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo de título: Validação do 

questionário de motivação em escolares.. 

Se decidir autorizar seu filho a participar deste estudo, é importante que leia estas 

informações sobre o estudo e o seu papel nesta pesquisa. 

Seu filho (a) foi selecionado (a) de forma aleatória e está sendo convidado (a) a ser 

voluntário (a) e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento ele (a) pode desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição. É preciso entender a natureza e os riscos da 

sua participação e dar o seu consentimento livre e esclarecido por escrito. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa que será realizada pelo discente de 

Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal 

Adriano de Almeida Silva, com o intuído de realizar uma pesquisa que será utilizada como 

Monografia, sob a orientação do Professor Doutor Guilherme de Azambuja Pussieldi e 

Professor Fernando de Souza Bastos. 

2 ) Objetivos: Os objetivos do estudo são: validar o questionário de motivação de 

escolares produzido por Gaya (1987) para uma análise futura mais completa do nível de 

motivação dos estudantes. 

3 ) Procedimentos do estudo: Serão selecionados 95 alunos do ensino médio da escola 

estadual Joaquim Correa de Juatuba-MG que terão que responder ao novo questionário já 

revisado pelos 3 grupos. 

4 ) Participação no estudo 



41 
 

 
 

A participação neste estudo é voluntária. Seu (sua) filho (a) tem o direito de não querer 

participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades.   

8 ) Responsabilidade (se for o caso) 

Efeitos indesejáveis são possíveis em qualquer estudo, se em algum momento seu 

(sua) filho (a) se sentir constrangido (a) com as perguntas do inventário ele (a) deve estar 

ciente não tem obrigação de responder a nenhuma pergunta que não queira.  

9 ) Caráter Confidencial dos Registros 

Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa permanecerão confidenciais. Seu nome ou material que indique sua 

participação não será liberado. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que 

possa resultar desse estudo. Uma cópia desse consentimento informado será arquivada na 

coordenação do curso de licenciatura em educação física na Universidade Federal de Viçosa - 

Campus Florestal. 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar 

este termo de consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos e meios de 

administração dos procedimentos em estudo a ser utilizado, as inconveniências, riscos, 

benefícios e eventos adversos que podem vir a ocorrer em consequência dos procedimentos. 

Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro 

também que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi 

satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo 

também que recebi uma cópia deste formulário de consentimento. Compreendo que meu 

(minha) filho (a) ou eu estudante considerado imputável pela lei sou (é) livre para retirar-se do 

estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade. 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para que meu 

(minha) filho (a) ou eu estudante considerado imputável pela lei possa participar deste estudo. 

 

__________________________________________ 

Nome do estudante 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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___/___/______. 

Atesto que expliquei todos os detalhes da realização do estudo e da participação dos 

estudantes aos seus representantes legais. 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador.  
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ANEXO 2: Termo de Assentimento 

 

Título do projeto: Validação do questionário de motivação em escolares. 

 

Este assentimento livre-esclarecido é obrigatório para o desenvolvimento do projeto, 

seguindo as normas do Conselho Nacional de Saúde, resolução nº 466/12, sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos, baseadas na declaração de Helsinque (1964 e resoluções 

posteriores) e na necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética.  

1) Introdução 

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo: Validação do questionário de 

motivação em escolares. 

Você foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) a ser voluntário(a) e sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento poderá desistir de participar e retirar seu 

nome. Sua recusa não trará nenhum problema em sua convivência com o pesquisador ou com 

a instituição. É preciso entender que há riscos, embora mínimos em sua participação e por isso 

é necessário repassar o seu assentimento livre e esclarecido por escrito. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa que será realizada pelo discente de 

Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal 

Adriano de Almeida Silva, com o intuído de utilizar como Monografia, sob a orientação do 

Professor Doutor Guilherme de Azambuja Pussieldi e Professor Fernando de Souza Bastos. 

2 ) Objetivos: Os objetivos do estudo são: validar o questionário de motivação de 

escolares produzido por Gaya e Cardoso (1998) para uma análise futura mais completa do 

nível de motivação dos estudantes. 

3 ) Procedimentos do estudo: Serão selecionados 95 alunos do ensino médio da escola 

estadual Joaquim Correa de Juatuba-MG que terão que responder ao novo questionário já 

revisado pelos 3 grupos. 

4 ) Participação no estudo 

A participação neste estudo é voluntária. Tem direito de não querer participar ou de 

sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades.  

5 ) Caráter Ético 

Essa pesquisa respeitará as normas estabelecidas no estatuto da criança e do 

adolescente (ECA) 

6 ) Riscos e Benefícios 
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Riscos: Embora mínimos, efeitos indesejáveis são possíveis em qualquer estudo, se em 

algum momento se sentir constrangido (a) com as perguntas do inventário você deve estar 

ciente que não tem obrigação de responder a nenhuma pergunta que não queira.  

Benefícios: Você será informado dos resultados e este estudo servirá como auxílio 

para novas pesquisas. 

7 ) Caráter Confidencial dos Registros 

Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa permanecerão confidenciais. Seu nome em momento nenhum será 

divulgado. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar desse 

estudo. Uma cópia desse assentimento será arquivada na coordenação do curso de licenciatura 

em educação física na Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal. 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar 

este termo de assentimento. Declaro ainda que fui informado sobre os métodos e meios de 

administração dos procedimentos em estudo a ser utilizado, as inconveniências, riscos, 

benefícios e eventos adversos que podem vir a ocorrer em consequência dos procedimentos. 

Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro 

também que toda a linguagem utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada e 

que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. 

Compreendo que sou livre para retirar-me do estudo em qualquer momento, sem perda 

de benefícios ou qualquer outra penalidade. 

Dou meu assentimento de livre e espontânea vontade pela lei para poder participar 

deste estudo. 

_________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

___/___/______. 

Atesto que expliquei todos os detalhes da realização do estudo e da participação dos 

estudantes aos seus representantes legais. 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador.  
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ANEXO 3: Termo de Consentimento – Grupo Focal 

 

Título do projeto: Validação do questionário de motivação em escolares. 

 

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Em caso de 

dúvida técnica, você pode procurar os responsáveis pela pesquisa. Se houver dúvida quanto à 

conduta ética dos pesquisadores ou procedimentos da pesquisa, procurar o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa. 

Este consentimento é uma obrigatoriedade do Conselho Nacional de Saúde, resolução 

nº 466/12, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, baseadas na declaração de Helsinque 

(1964 e resoluções posteriores) e na necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética.  

1) Introdução 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo de título: Validação do 

questionário de motivação em escolares. 

É de suma importância que você leia estas informações sobre o estudo e o seu papel 

nesta pesquisa. 

Você foi selecionado (a) por fazer parte de algum de algum dos grupos focais e está 

sendo convidado (a) a ser voluntário onde sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. É preciso entender a 

natureza e os riscos da sua participação e dar o seu consentimento livre e esclarecido por 

escrito. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa que será realizada pelo discente de 

Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal 

Adriano de Almeida Silva, com o intuído de realizar uma pesquisa que será utilizada como 

Monografia, sob a orientação do Professor Doutor Guilherme de Azambuja Pussieldi e 

Professor Fernando de Souza Bastos. 

2 ) Objetivos: Os objetivos do estudo são: validar o questionário de motivação de 

escolares produzido por Gaya e Cardoso (1998) para uma análise futura mais completa do 

nível de motivação dos estudantes. 
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3 ) Procedimentos do estudo: Serão selecionados 95 alunos do ensino médio da escola 

estadual Joaquim Correa de Juatuba-MG que terão que responder ao novo questionário já 

revisado pelos 3 grupos. 

4 ) Participação no estudo 

A participação neste estudo é voluntária. Você tem o direito de não querer participar 

ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades.  

5 ) Caráter Ético 

Essa pesquisa respeitará as normas estabelecidas no estatuto da criança e do 

adolescente (ECA) 

6 ) Riscos e Benefícios 

Riscos: Embora mínimos, efeitos indesejáveis são possíveis em qualquer estudo, se em 

algum momento o voluntário se sentir constrangido (a) com as perguntas do inventário ele 

deve estar ciente que não tem obrigação de responder a nenhuma pergunta que não queira.  

Benefícios: Será informado dos resultados e este estudo servirá como auxílio para 

novas pesquisas. 

7 ) Caráter Confidencial dos Registros 

Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa permanecerão confidenciais. Seu nome ou material que indique sua 

participação não será liberado. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que 

possa resultar desse estudo. Uma cópia desse consentimento informado será arquivada na 

coordenação do curso de licenciatura em educação física na Universidade Federal de Viçosa - 

Campus Florestal. 

Para mais informações sobre o estudo, por favor, entre em contato com o pesquisador, 

professor Guilherme de Azambuja Pussieldi, no telefone (31) 3536-3407, email 

guilhermepussieldi@ufv.br ou do participante Adriano de Almeida Silva, no telefone (31) 

9696-8349, email adriano.a.silva@ufv.br. Além disso, você poderá contatar outra pessoa, que 

não participa desta pesquisa, no Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, situado na 

Universidade Federal de Viçosa ou pelo telefone (31) 3899-2899. 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar 

este termo de consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos e meios de 

administração dos procedimentos em estudo a ser utilizado, as inconveniências, riscos, 

benefícios e eventos adversos que podem vir a ocorrer em consequência dos procedimentos. 
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Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro 

também que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi 

satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo 

também que recebi uma cópia deste formulário de consentimento. Compreendo que pela lei, 

sou (é) livre para retirar-se do estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou 

qualquer outra penalidade. 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas, considerado 

imputável pela lei possa participar deste estudo. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do voluntário do grupo focal  
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ANEXO 4: Aprovação Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO 5: Questionário de Gaya e Cardoso (1998) 

 

QUESTIONÁRIO 

Marque com X os motivos que o levaram a busca a prática esportiva considerando os 

graus de importância (1,2 e 3). 

Considerando: 1- Nada importante; 2- pouco importante; 3 – muito importante 

1) Para vencer 1 2 3 

2) Para exercitar-se 1 2 3 

3) Para brincar 1 2 3 

4) Para ser o(a) melhor no esporte 1 2 3 

5) Para manter a saúde 1 2 3 

6) Porque eu gosto 1 2 3 

7) Para encontrar os amigos 1 2 3 

8) Para competir 1 2 3 

9) Para ser um atleta 1 2 3 

10) Para desenvolver a musculatura 1 2 3 

11) Para ter bom aspecto 1 2 3 

12) Para me divertir 1 2 3 

13) Para fazer novos amigos 1 2 3 

14) Para manter o corpo em forma 1 2 3 

15) Para desenvolver habilidades 1 2 3 

16) Para aprender novos esportes 1 2 3 

17) Para ser jogador quando crescer 1 2 3 

18) Para emagrecer 1 2 3 

19) Para não ficar em casa 1 2 3 

 

 

               Masculino 

               Feminino 
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ANEXO 6: Questionário de Motivação Validado 

 

QUESTIONÁRIO 

Marque com X os motivos que o levam os alunos a fazer as aulas de educação física 

escolar considerando os graus de importância (1, 2, 3, 4 e 5). 

Considerando: 1- Nada Importante; 2- Pouco Importante; 3 – Importante; 4 – Muito 

Importante; 5 – Extremamente Importante. 

 

1) Para vencer 1  2 3 4 5 

2) Para exercitar-me 1 2 3 4 5 

3) Para aproveitar o tempo livre 1 2 3 4 5 

4) Para ser o(a) melhor no esporte 1 2 3 4 5 

5) Para manter a saúde 1 2 3 4 5 

6) Porque eu gosto 1 2 3 4 5 

7) Para encontrar os amigos 1 2 3 4 5 

8) Para competir 1 2 3 4 5 

9) Para ser um atleta de alto nível 1 2 3 4 5 

10) Para desenvolver a musculatura 1 2 3 4 5 

11) Para ter bom aspecto físico 1 2 3 4 5 

12) Para me divertir 1 2 3 4 5 

13) Para fazer novos amigos 1 2 3 4 5 

14) Para manter o corpo em forma 1 2 3 4 5 

15) Para desenvolver habilidades 1 2 3 4 5 

16) Para aprender novos esportes 1 2 3 4 5 

17) Porque é obrigatório 1 2 3 4 5 

18) Para emagrecer 1 2 3 4 5 

19) Para não ficar em casa 1 2 3 4 5 

 

 

               Masculino 

               Feminino 

 


