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RESUMO - O presente trabalho tem o objetivo de averiguar os fatores que motivam os 

adolescentes à prática do voleibol. Iniciaremos com a teoria de motivação descrita por Vernon 

(1973, p.11) “a motivação é encarada como espécie de força interna que emerge, regula e 

sustenta as nossas ações mais importantes”. Partindo desta definição, associaremos as 

causas motivacionais que levam os adolescentes à prática do voleibol. Segundo os dados de 

uma pesquisa realizada por Maria Cristina Chimelo Paim e publicada pela revista Efdeportes 

de 2003, onde 75 atletas com idade entre 14 e 16 anos poderiam optar por mais de uma 

alternativa de resposta sobre os principais fatores motivacionais que vos levaram à prática do 

voleibol, os resultados obtidos foram os seguintes: excitação e desafio (77%), afiliação (69%), 

desenvolver habilidades (65%), reconhecimento e status (45%), aptidão (40%) e liberar 

tensões (30%).. Essa pesquisa confirma a teoria de Lawther (1973) que diz: “Faz parte das 

características do adolescente experimentar novos desafios para por em evidência suas 

potencialidades”. Com estes dados percebemos a importância do profissional de educação 

física que além dos objetivos de rendimento, terá também o de proporcionar o prazer e 

satisfação durante as atividades atendendo as expectativas dos praticantes desta modalidade. 

Baseada nesta pesquisa foi aplicado o mesmo questionário para adolescentes com idade entre 

14 e 17 anos do projeto “Escola da Bola” da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os 

resultados obtidos foram: excitação e desafio (62,5%), afiliação (69%), desenvolver habilidades 

(68,7%), reconhecimento e status (31,2%), aptidão (18,75%), liberar tensões (18,75%). Com 

esses resultados e essa comparação com a pesquisa da revista podemos verificar que a maior 

parte dos alunos do projeto “Escola da Bola” iniciaram no projeto influenciados por colegas, e 

tem como objetivo desenvolverem suas habilidades, mas com o tempo e uma nova pesquisa 

esse dados pode sofrer alteração. 
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