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Resumo: A Teoria Motiva-
cional de Orientação às Metas 
abrange duas vertentes que re-
gem os indivíduos à percepção 
de sucesso nas atividades – Ta-
refa e Ego. O objetivo do estu-
do foi caracterizar e comparar as 
orientações motivacionais de es-
colares portugueses. Envolveu 
39 escolares da cidade de Coim-
bra, Portugal. A coleta de dados 
foi realizada através do Percep-
tion of Success Questionnaire 
(POSQ), com versão traduzida 
para o contexto português. A 
amostra apresentou índice mé-
dio de orientação para a tarefa 
superior ao de orientação para 
o ego. Na comparação em fun-

meninos apresentaram maior 
média de orientação para a ta-
refa que as meninas. Em orien-
tação para o ego, os meninos 
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apresentaram média superior do 
que as meninas. Não foram en-

-
tivas entre os sexos. Conclui-se 
que provavelmente os escola-
res investigados são oriundos de 
ambientes de ensino onde pre-
valece um clima motivacional 
que valoriza o alcance das me-
tas de aprendizagem.

Palavra-chave: Motivação, 
Educação Física Escolar, Orien-
tação às Metas.
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Abstract: The Achievement 
Goal Theory includes two stran-
ds that govern individuals’ per-
ception of success in activities 
– Task and Ego. The aim of the 
study was to characterize and 
compare motivational orienta-
tions of Portuguese school. It in-
volved 39 students from the ci-
ty of Coimbra, Portugal. Data 
collection was done through the 
Perception of Success Questio-
nnaire (POSQ), version transla-
ted into the Portuguese context. 
The sample presented a mean 
index of orientation for the task 
higher to that of orientation for 
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the ego. Compared by gender, it 
-

sented a higher mean of orienta-
tion for the task than the girls. In 
orientation for the ego, the boys 
presented higher mean than the 

were found between genders. It 
is concluded that probably the 
students investigated come from 
educational environments whe-
re a motivational climate pre-
vails that values the achieve-
ment of the learning goals.

Keywords: Motivation, Scho-
ol Physical Education, Achie-
vement Goal Theory.

Introdução

Nas últimas décadas, a moti-
vação tem sido objeto de estudos 
no contexto da Educação Física 
(EF) escolar com o intuito de com-
preender as disposições que re-
gem as ações e os comportamen-
tos humanos (NICHOLLS 1989; 
DUDA; NTOUMANIS, 2003).

No contexto educacional, a 
motivação como pressuposto 
da aprendizagem tem tido re-
levância na medida em que re-
percute nos procedimentos di-
dáticos adotados pelo professor, 
sendo considerada um indica-
dor crítico do nível e da qualida-
de do aprendizado e do desem-
penho (GRANERO-GALLEGOS et 
al., 2012; GRANERO-GALLEGOS 
et al., 2014).

Nessa direção, a motivação é 
importante elemento a ser con-
siderado na didática e prática 
do ensino pelos professores no 

processo educativo, isto é, o co-
nhecimento e a aplicação ade-
quada dos conceitos motiva-
cionais podem impulsionar as 
oportunidades de aprendizagem 
e oferecer suporte para a propo-
sição de programas (MORENO-
-MURCIA et al., 2013).

Além disso, considera-se um 
fator que estimula a realiza-
ção de determinada tarefa e que 
mantém os indivíduos engaja-
dos nas atividades (BALBINOT-
TI et al., 2011; KONDRIC et al., 
2013). Por outro lado, a falta de 
motivação pode ocasionar desin-
teresse e ausência de sentimen-
tos de satisfação com a prática, 
o que conduz a fraca participa-
ção e falta de empenho em me-
tas pessoais de aprendizagem 
(PIZANI et al., 2016).

Teixeira e Folle (2013) descre-
vem que a autoexclusão ou bai-
xa participação nas aulas de EF 
por parte dos escolares do En-
sino Fundamental, se deve prin-
cipalmente ao fato destes não 
sentir prazer nas atividades pro-
postas e não se sentirem capa-
zes de realizar bem as tarefas.

Ainda, para Aniszewski 
(2018), uma parte dos escola-
res que participa efetivamen-
te das aulas de EF são reconhe-
cidos como os mais habilidosos, 
exatamente aqueles que se en-
contram engajados nas ativida-
des esportivistas levando o pro-
fessor a valorizar os alunos que 
detém determinado nível de ha-
bilidades, distanciando, assim, 
os que necessitam de mais estí-
mulos para a atividade física.
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Darido (2004) reforça que “os 
resultados imediatos destes pro-
cedimentos são um grande nú-
mero de alunos dispensados das 
aulas e muitos que simplesmen-
te não participam dela, e que 
provavelmente não irão aderir 
aos programas sistematizados 
de atividade física” (p. 62).

Portugal apresenta realidade 
singular tanto nos aspectos edu-
cacional, social e cultural, como 
econômico e, por este motivo, o 
estudo poderá indicar caracte-
rísticas na percepção de sucesso 
dos alunos em função da pecu-
liaridade deste País e de seu sis-
tema educativo, dando indicação 
da natureza da prática pedagógi-
ca e de suas consequências nas 
atitudes e comportamentos dos 
alunos face ao processo ensino-
-aprendizagem e ao envolvimento 
nas atividades físico-esportivas.

sucesso na EF e esporte é um fa-
tor determinante para a caracte-
rização do estado motivacional 
de jovens alunos e de seu envol-
vimento na formação educacio-
nal. A proposta desta pesquisa 
ainda merece destaque ao inves-
tigar a EF escolar no ambiente 
da educação básica, importando 
para a prática do ensino, quer de 
professores da educação básica, 
ou de professorandos em forma-
ção em curso de estágio curri-
cular supervisionado.

Sendo assim, concernente a 
relevância de investigações em 
torno da motivação de escola-
res no contexto educacional, es-
te estudo tem como objetivo 
caracterizar as orientações mo-
tivacionais de estudantes portu-

Básico, bem como compará-los 
em função do sexo.

Motivação

Nas últimas décadas a moti-
vação tem sido objeto de pes-
quisas, tanto por parte de psicó-
logos do esporte e do exercício, 
quanto por treinadores e profes-
sores. Para Granero-Gallegos et 
al. (2012) no contexto da EF, é 
preciso entender como os fato-
res psicológicos afetam a moti-
vação dos alunos, o bem-estar 
e a satisfação com a prática das 
atividades letivas.

A partir da década de 80, hou-
ve um crescimento considerável 
de estudos sobre o constructo da 
motivação. Pesquisas de carác-
ter motivacional para a atividade 
física em crianças e adolescen-
tes surgiram amparadas pelas 
teorias sociocognitivas, e foram 
amplamente aplicadas em am-
bientes esportivos de alto ren-
dimento e recreacionais (MORE-
NO-MURCIA et al., 2013; SOINI 
et al., 2014;).

Porém, poucos estudos têm 
sido observados na área da EF 
escolar (DUDA; NTOUMANIS, 
2003). Corroboradas com estu-

-
cognitivas modernas preconizam 
que os fatores afetivos, socio-
culturais e cognitivos dos indiví-
duos podem afetar a motivação 
durante a prática de qualquer 
atividade (BALBINOTTI et al., 
2011; SOINI et al., 2014).

Para Sage (1977 apud WEIN-
BERG; GOULD, 2008), a mo-
tivação pode ser conceituada 
meramente como a direção e a 
intensidade do esforço, em que 
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a direção do esforço está relacio-
nada ao fato do indivíduo buscar, 
se aproximar ou sentir-se atraí-
do por determinada situação. A 
intensidade do esforço está as-
sociada com o depósito de for-
ças que o indivíduo coloca em 
certas situações.

De acordo com Folle e Teixei-
ra (2012) a motivação está liga-
da ao vocábulo motivo, que pode 
ser entendido por algo que vem 
do interior do indivíduo, de um 
ímpeto ou de uma vontade e que 
conduz uma pessoa a realizar ou 
cumprir algo de alguma forma.

Os autores constataram, que 
o conteúdo a ser trabalhado e 
o ambiente onde as aulas serão 

motivação, deste modo às ativi-
dades escolhidas e o local espor-
tivo são capazes de motivar os 
indivíduos a se empenharem nos 
exercícios propostos.

Segundo Paim e Pereira 
(2004) a motivação tem a ca-

o comportamento do indivíduo. 
Proporcionando assim o engaja-
mento e a participação em ativi-
dades que demandem o apren-
dizado e o desenvolvimento das 
habilidades motoras, na medida 
em que este tem a atribuição de 
iniciar, condicionar e dar intensi-
dade ao comportamento.

O progresso no aprendizado é rá-
pido quando o aluno compreende 
a tarefa e essa coincide com seus 
interesses. Para isso, devem-se 
encontrar os motivos que esti-
mulam o interesse do aluno, já 
que uma das características dos 
adolescentes é o desejo de expe-

-
locar em evidência suas poten-
cialidades (Id, 2004, p. 162).

Releva-se ainda seu contribu-
to, quando, conectam a motiva-
ção com a palavra motivo, pois, 
todo encadeamento da ação de 
um comportamento motivado, 
deve-se a um motivo, e classi-

-
ca desportiva contidas nas cate-
gorias: competência desportiva, 
saúde e amizade/lazer.

Para Oliveira et al. (2014) um 
“motivo” é expresso por algo in-
terno que aciona, dirigi e susten-
ta o comportamento de um sujei-
to. Etimologicamente, a palavra 

-
ra a ação, é o que impulsiona 
uma pessoa a agir conforme de-
terminada intenção.

De acordo com o exposto, em 
um contexto escolar, cabe ao 
professor à tarefa de manter os 
seus alunos motivados e propor-
cioná-los uma prática dirigida às 
suas características individuais, 
observando quais são as peculia-
ridades em torno dos fatores mo-
tivacionais que mais os atraem 
em função dos seus aspectos físi-
cos, psicológicos e de suas expe-
riências anteriores.

O educador poderá assim 
adentrar no maior conhecimen-
to dos seus alunos, levando-os a 
analisar o que pode ser potencia-
lizado em relação aos conteúdos. 
Em particular no ambiente esco-
lar, em que o principal objetivo 
da prática prende-se ao educar, é 
necessário que haja uma intera-
ção do conjunto das práticas mo-
toras com a perspectiva de moti-
vação dos alunos.

Um aluno mais motivado tem 
a capacidade de assimilar as ati-
vidades propostas de maneira 
mais simples, absorve os conte-
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os resultados de forma mais fácil 
(PAIM; PEREIRA, 2004).

Ao partir do entendimento de 
que a motivação é um fenôme-
no dinâmico e plurifacetado, pa-
ra compreender a motivação dos 
alunos, é necessário observar o 
que a crença de sucesso e fra-
casso representa para eles e uma 
maneira de entendê-la é anali-
sando como as diferentes quali-
dades motivacionais interferem e 
em que contexto situacional es-
tão inseridos (MACIEL, 2012).

Carreño (2007) colabora para 
caracterizar a motivação ao en-
dossar que a motivação está li-
gada ao envolvimento, a percep-
ção de valor e de controle voltada 
para a tarefa. Ao se envolver em 
uma tarefa o aluno primeiramen-

a percepção que tem de si pró-
prio e do ambiente frente à tare-
fa, e tenta mostrar determinado 
grau de domínio sobre a mesma. 
Sendo assim, pode-se supor que 
o aluno é responsável pelo resul-
tado da tarefa, e que a autono-
mia perante ela lhe confere certo 

Mas, somente a autonomia 

para a percepção da motivação. 
Observar os aspectos motivacio-
nais e os recursos cognitivos do 
aluno poderão dar pistas de como 
o comportamento humano é es-
tabelecido em situações de êxito.

De esta manera, un alumno con 

realizar una tarea mientras que 
-

dar de sus capacidades, se au-
tolimita poniendo en tela de jui-

cio sus posibilidades de realizarla 
(Id., 2007, p. 412).

O autor acredita que a per-

do indivíduo irá determinar a sua 

também sua importância e con-
sequentemente qual a atribuição 
de esforço e tempo despendido 

-

que serão impostas.
Paiva e Boruchovitch (2010) 

-
ciocognitivas da motivação, que 
para o seu entendimento, é ne-
cessário observá-la como um fe-
nômeno que é composto por 
inúmeras variáveis cognitivas e 
afetivas, não podendo ser apon-
tada como um traço estável do 
indivíduo, pois, esta sofre al-
terações que dependem de fa-
tores situacionais, contextuais 
e relacionados a crenças pes-

A motivação se manifesta de 
forma individual e cada exame 
da motivação deve ser estuda-
do sem sobrepor os objetivos 
que cada um julga adequado pra 
si. Há de se considerar, ainda a 
existência de dois tipos motiva-
ção: intrínseca e extrínseca.

Motivação intrínseca 
e extrínseca

A motivação intrínseca pode 
ser entendida como tudo que re-
ge um indivíduo a partir do inte-
rior, ou seja, são causas internas 
individuais, como a personali-
dade, as ideias de necessidades 
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ou de objetivos (KONDRIC et 
al., 2013).

Para Guimarães e Boruchovi-
tch (2004, p. 143) “a motivação 
intrínseca é o fenômeno que me-
lhor representa o potencial posi-
tivo da natureza humana, sendo 
considerada, a base para o cres-
cimento, integridade psicológica 
e coesão social”.

Um indivíduo motivado intrin-
secamente tem a capacidade de 
ingressar numa atividade por sua 
própria causa; mostra satisfação 
e prazer na realização das tare-
fas; empenha-se para alcançar o 
resultado e atribui valor ao es-
forço despendido no alcance do 
sucesso; demonstra persistên-
cia na busca do objetivo; pos-

meta na aprendizagem ao invés 
de procurar alcançar somente 
a performance; naturalmente é 
mais curioso, busca novidade e 
não hesita envolver-se em desa-

habilidades (BALBINOTTI et al., 
2011; CARREÑO, 2007; GUIMA-
RÃES; BORUCHOVITCH, 2004).

A motivação extrínseca tem 
por característica a regência de 
condicionantes externas ao in-
divíduo (KONDRIC et al., 2013). 
Este comportamento motivacio-
nal é regulado pela imposição 
externa de outras pessoas ou 
de recompensas (medalhas, fa-
ma, status, dinheiro, reconheci-
mento por parte do treinador...) 
e também o resguardar-se de 
consequências negativas, e que 
podem ser facilmente obser-
vados com frequência em am-
bientes esportivos.

Os sujeitos com compor-
tamento extrinsecamente 

motivado têm por características 
(a) buscar realizar uma ativida-
de, mesmo que não sinta satis-
fação e alegria (b) procurar re-
alizar atividades onde percebe 
ter sucesso (c) desistir de uma 
prática no instante que não de-

-
te da tarefa (d) desinteresse ao 
não se sair bem numa prática e 
(e) sentir-se pressionado quan-
do não se obtêm êxito (BIDUT-
TE, 2001; FERNANDES; VAS-
CONSELOS-RAPOSO, 2005).

A forma de expressão e de 
meta, tanto para a motivação in-
trínseca quanto para a extrínse-
ca, é de caráter individual, e va-
ria de indivíduo para indivíduo.

Uma questão também fundamen-
tal é a coexistência das orienta-
ções motivacionais intrínseca e 
extrínseca. Muito embora a mo-
tivação intrínseca seja uma meta 
educacional altamente desejável, 
em sua maioria, as atividades es-
colares não são intrinsecamente 
orientadas, sendo igualmente im-
portante a compreensão da orien-
tação motivacional extrínseca, que 
pode variar fortemente quanto ao 
grau de autonomia do indivíduo 
no processo motivacional (PAIVA; 
BORUCHOVITCH, 2010, p. 388).

Deve-se levar em conside-
ração que o entendimento da 
motivação extrínseca é igual-
mente importante como da mo-
tivação intrínseca. A eleição de 
atividades que favoreçam a mo-
tivação intrínseca é imprescindí-
vel para a percepção do apren-
dizado autorreferenciado.

Todavia, há situações em 
que a motivação extrínseca é 
relevante se empregada jun-
tamente com altos níveis de 
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motivação intrínseca, pois as in-
terações socioambientais que 
foram formadas em cada indi-
víduo durante todo o seu proces-
so histórico se balizam por am-
bas as motivações.

Sendo assim, percebe-se que 
existem diferentes maneiras e 
modos de se trabalhar a moti-
vação positivamente, desde que, 
sejam observadas as caracterís-
ticas, as crenças e a escolha mo-
tivacional que cada sujeito possui 
(PAIVA; BORUCHOVITCH, 2010). 

Teoria de orientação 
às metas

Dentre os paradigmas sócio-
cognitivos da motivação, a Teo-
ria de Orientação às Metas – TOM 
(NICHOLLS, 1984a, 1989) expõe 
a existência de dois objetivos de 
orientação que movem os jovens 
escolares à participação e a per-
cepção de sucesso: a orientação 
para a Tarefa e a orientação pa-
ra o Ego. A primeira preconiza a 
razão do aluno voltada ao domí-
nio da tarefa, também denomi-
nada orientação à maestria (task 
orientation), em que o indiví-
duo percebe o sucesso mediante 
a melhora de suas capacidades 
baseadas em um objetivo pesso-

enquanto a segunda move o alu-
no pelo objetivo da performance, 
também denominada orientação 
ao ego (ego orientation), em que 
a percepção de sucesso ocorre 
através da comparação de habi-
lidades com os pares no ambien-
te ensino-aprendizagem (DUDA, 

1992; NICHOLLS, 1984a; FON-
SECA; BRITO, 2001).

Estudos apontam que a orien-
tação motivacional para a tarefa 
está associada ao maior engaja-
mento nas atividades, a procu-

possibilitem o aprimoramento de 
competências e a satisfação e 
prazer com a prática (BARKOU-
KIS; NTOUMANIS; THØGERSEN-
-NTOUMANI, 2010; DURÃO et 
al., 2010). Já a orientação moti-
vacional para o ego está associa-
da a maior preocupação com a 
superioridade individual e menos 
interessada com o sucesso cole-
tivo. Indivíduos com essa orien-
tação, normalmente expressam 
baixa autodeterminação e apre-
sentam maiores níveis de indisci-
plina (DUDA; NTOUMANIS, 2003; 
RUIZ-JUAN; PIÉRON, 2013).

Clima motivacional

O clima motivacional deriva 
das estratégias didático-peda-
gógicas que o professor utiliza 
no ambiente de aprendizagem, 

-
das sobre as condutas, compor-
tamentos, engajamento na ativi-
dade e percepção de sucesso dos 
alunos, de modo que estes com-
preendam a orientação transmi-
tida no ambiente de ensino (MA-
CHADO et al., 2012). Segundo 
Gonçalves et al. (2010), o con-
texto motivacional ainda é cons-
tituído pelos seguintes compo-
nentes situacionais (ambiente de 
aprendizagem, familiares, ami-
gos e colegas de classe).
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Barkoukis, Ntoumanis e Thø-
gersen-ntoumani (2010) dis-
correm que quando um adoles-
cente percebe a orientação de 
um clima voltado para a tare-
fa, é presumível que este ten-
da a experimentar elevados ín-
dices de motivação intrínseca, 
e menores índices de tédio. O 
autor endossa, ao expor os pa-
drões adaptativos da motivação, 
que os processos adaptativos de 
aprendizagem podem variar em 
função do clima motivacional 
criado pelo professor. Por exem-
plo, um aumento na orientação 
do objetivo para a tarefa pode-
rá estar associado com um au-
mento da percepção pelo aluno 
de um clima motivacional volta-
do ao seu domínio, aceitação de 

É relevante destacar que a 
percepção do clima motivacional 
voltado para o ego pode promo-
ver no aluno aspectos mal adap-
tativos de aprendizagem, presu-
mivelmente ocasionando efeito 
negativo sobre o seu compor-
tamento nas aulas. A promoção 
deste clima por parte dos pro-

social do desempenho entre os 
pares, tendo um impacto negati-
vo na percepção do esforço e na 
execução das tarefas práticas.

Métodos

O estudo se caracteriza como 
descritivo e comparativo (GIL, 
2008). Descritivo porque se pro-
põe a descrever as percepções 
de sucesso de alunos portugue-
ses do Terceiro Ciclo do Ensino 

-
nal do ensino fundamental bra-
sileiro) nas aulas de EF, de ma-
neira a permitir a análise de 
fatores motivacionais que in-

alunos na EF escolar. É compara-
tivo na medida em que compara 
os resultados em função do se-
xo dos alunos na EF.

Os procedimentos de amos-
tragem foram de caráter con-
veniente e não probabilístico 
(CARMO; FERREIRA, 1998), em 
virtude de que se recorreu a alu-
nos voluntários para a realiza-
ção da pesquisa.

Amostra

Os alunos pesquisados per-
tenciam ao 7°, 8° e 9° ano do 
Ensino Básico do Colégio da 
Imaculada Conceição, situa-
do em Cernache25, na cidade de 
Coimbra – Portugal. De acordo 
com Pires (2009, p. 4), “o Colé-
gio da Imaculada Conceição de-

uma Comunidade, o que leva to-
das as pessoas e grupos que o 
constituem a adoptar os mes-
mos princípios e a participar res-
ponsavelmente na tarefa edu-
cativa global”.

A amostra deste estudo foi 
composta por 39 jovens esco-
lares portugueses, com média 
de idade de 12,8±0,64 anos, 
de ambos os sexos, sendo 23 
(66,6%) meninos e 13 (33,3%) 
meninas (Tabela 1).

25 Uma pequena localidade a cerca a 4 km de Condeixa e 
a 8 km de Coimbra, integrado a rede escolar da Região 
Centro (PIRES, 2009).
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Tabela 1 – Caracterização da Amostra

Variáveis F %

Jovens escolares 39 100

Sexo
Masculino 66,6

Feminino 33,3

Idade 12 – 14 100

Fonte: Os autores.

Instrumento

O instrumento utilizado pa-

metas dos escolares foi o Per-
ception of Success Question-
naire (POSQ), desenvolvido por 
Roberts, Treasure e Balagué 
(1998), em versão traduzida, 
validada e adaptada para o con-
texto português como “Questio-
nário de Percepção de Sucesso” 
(FONSECA; BRITO, 2001).

Precedido pela frase “Eu me 
sinto com mais sucesso quan-
do...” os alunos são levados a 
pensar como se sentiriam bem-
-sucedidos se isso efetivamente 
acontecesse com eles. O ques-
tionário é composto por 12 ques-
tões, seis relacionadas à tarefa e 
seis relacionadas ao ego. As res-
postas são assinaladas em uma 
escala do tipo Likert de cinco 
pontos (1 = discordo totalmente 
e 5 = concordo totalmente).

Questões que indicam orien-
tação para o ego: Eu derroto 
outras pessoas?; Eu sou clara-
mente superior?; Eu sou o me-
lhor?; Eu rendo mais do que os 
meus adversários?; Eu ganho?; 
Eu mostro às outras pessoas que 

sou melhor?. Questões que in-
dicam orientação para a tare-
fa: Eu realmente trabalho duro?; 
Eu demonstro clara melhoria no 
meu rendimento?; Eu atinjo um 

-
dades?; Eu atinjo um objetivo 
pessoal?; Eu rendo ao nível má-
ximo das minhas capacidades?.

Procedimento de 
coleta de dados

Em Portugal, a aplicação do 
questionário consistiu na apre-
sentação do investigador segui-
da de uma breve explicação so-
bre os objetivos da pesquisa e os 
procedimentos para que os esco-
lares pudessem responder ade-
quadamente às perguntas.

Estas deveriam ser respon-
didas com o mínimo de auxí-
lio possível. Foi informado ainda 
aos escolares que não existiam 
perguntas certas ou erradas e 
que estes deveriam ser since-
ros nas respostas.

Em conjunto com os questio-
nários, os participantes recebe-
ram um termo de consentimen-
to livre e esclarecido adaptado 
ao contexto português para se-
rem autorizados pelos seus 
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respectivos responsáveis legais 
a participarem da pesquisa. A 
Direção da Escola e os professo-
res portugueses também foram 
informados e consultados so-
bre a autorização para a partici-
pação no estudo.

Os dados foram coletados sob 
orientação do coordenador local 
e institucional da Universidade 
de Coimbra. Estes foram levan-
tados em um Colégio português 
do ensino básico da Cidade de 
Coimbra, que é destacado na re-
gião, por possuir seleções em di-
versas modalidades esportivas.

Análise dos dados

Os dados foram objeto de tra-
tamento estatístico descritivo, 
recorrendo-se ao cálculo de mé-

 a normalidade dos dados (teste 
de Komolgorov-Smirnov), o teste 
paramétrico t de student foi em-
pregado na análise comparativa 
da percepção de sucesso em fun-
ção do sexo. As análises estatísti-
cas foram realizadas por meio do 
software SPSS versão 17.0, e o 

Resultados e discussão

Apresentam-se na Tabela 2, 
os índices gerais de Percepção de 
Sucesso constatado na amostra 
global do estudo. Os jovens esco-
lares portugueses, considerados 
na sua totalidade, apresentaram 
a média de 4,53±0,54 na orien-
tação para maestria e 3,26±0,96 
na orientação para o ego.

Tabela 2 – Índice geral de percepção de sucesso

N Média Dp

Orientação para Tarefa
39

4,53 0.54

Orientação para o Ego 3.26 0.96

Fonte: Os autores.

Isto posto, corrobora com os 
resultados encontrados por Ru-
bio, Suárez e Gallegos (2011), 
Gómez-López et al. (2015), Spray 
e Biddle (1997) e Camacho, Mur-
cia e Tejada (2008) que obtive-
ram resultados semelhantes, em 
que a orientação para a tarefa foi 
superior à orientação para o ego.

Dessa forma, pode-se inferir 
que os que os escolares inquiri-
dos apresentam uma tendência 
de busca pelo domínio da tarefa, 

mediante o esforço e o empenho, 
baseando-se em princípios autor-
referenciados de sucesso, estan-
do fortemente associado com a 
motivação intrínseca.

A predominância da orienta-
ção para tarefa relatada nos re-
sultados da pesquisa caracteriza 
a tendência dos jovens em bus-
car a maestria durante a prática 
esportiva nas aulas de EF.

Escolares com essa tendên-
cia participam de experiências 
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positivas durante as aulas, rela-
cionando os aspectos de esforço 
e persistência durante as ativi-
dades, mesmo em situações de 
fracasso, o que conduz a dimi-
nuição da evasão nas aulas (MA-
RANTE; FERRAZ, 2006).

Orientação motivacional 
em função do sexo

Na análise comparativa em 
função do sexo (Tabela 3), 

-
sentaram médias superiores em 
orientação para o ego 3,39±1,09 
quando comparadas ao resulta-
do das meninas 3,01±0,63, não 
sendo encontradas diferenças 

p
Em orientação para a tarefa 

os meninos apresentaram mé-
dia de 4,56±0,51 e as meninas 
de 4,45±0,61, também não se 

-
tivas (p

Tabela 3 – Índice médio de percepção  
de sucesso em função do sexo

Sexo N Média Dp t p

Orientação para Tarefa
Masculino 26 4,56 0,51

0,62 .539
Feminino 13 4,45 0,61

Orientação para Ego
Masculino 26 3,39 1,09

1,36 .181
Feminino 13 3,01 0,63

Fonte: Os autores.

Tanto meninas, como meni-

amostra global, em que os índi-
ces de orientação para a tarefa 
foram superiores aos índices de 
orientação para o ego.

Os resultados desta pesqui-
sa corroboram com os acha-
dos de outros estudos efetua-
dos em Portugal (DURÃO et al., 
2010; FERNANDES; VASCONCE-
LOS-RAPOSO, 2010) e em pa-
íses latino-americano e euro-
peu (RUIZ-JUAN; PIÉRON, 2013; 
SPRAY; BIDDLE, 1997), em que 
os resultados em orientação pa-
ra a tarefa foi superior ao de 
orientação para o ego.

Depreende-se, que em ambos 
os sexos a busca pelo domínio da 
tarefa sobrepõe-se aos aspectos 
externos de motivação, dando 
indícios de que a natureza do cli-
ma motivacional transmitido pe-
los professores valoriza o alcance 
dos objetivos de aprendizagem e 
o esforço nas aulas de EF.

Apesar dos meninos apre-
sentarem valores superiores 
em orientação para o ego com-
parado às meninas, as diferen-

portanto, não se pode assegu-
rar, neste estudo, que meninos 
e meninas se distingam em am-
bas as orientações. Contudo, 
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Fernandes e Vasconcelos-Ra-
poso (2010) e Ruiz-Juan e Pié-
ron (2013) observaram uma mé-
dia superior pelos meninos em 
orientação para o ego, com dife-

Os resultados encontrados em 
orientação para o ego contrariam 
os resultados obtidos por Baena-
-Extremera et al. (2014), que 
em estudo realizado com 846 
alunos da EF Secundária da Re-
gião de Murcia – Espanha, com 
idades entre 12 e 19 anos, foi 

em função do gênero (F= 47,09; 
p -
çando maiores índices em orien-
tação para ego que os meninos.

Entretanto, corrobora com 
Moreno et al. (2006), ao inves-
tigar a percepção de sucesso de 
736 alunos da EF do Ensino Se-
cundário da Região de Murcia, 
Espanha, com 14 e 17 anos de 
idade, de ambos os sexos, em 

meninos tendo apresentado va-
lores superiores em orientação 
para ego x= 3,34±1,10 em re-
lação às meninas x= 2,25±1,13.

Os resultados alcançados 
nesta pesquisa relativamente à 
orientação para a tarefa corro-
boram com os resultados de Flo-
res, Salguero e Márquez (2008), 
que em estudo realizado com 
3.149 estudantes de ambos os 

-
ninos apresentaram orientação 
para a tarefa superior às meni-
nas. Porém, na pesquisa de Mar-
tínez-Galindo et al. (2009) com 
1126 escolares de EF do 3º e 4º 

ano do Ensino Secundário da Re-
gião de Murcia – Espanha, o per-

tarefa nas meninas foi superior 
ao dos meninos.

Observou-se que os meninos 
apresentaram valores superio-
res nas duas orientações em re-
lação às meninas. Villodre et al. 
(2005) e Spray e Biddle (1997) 
encontraram os mesmos resulta-
dos. Todavia, Granero-Gallegos 
et al. (2014) apuraram em sua 
pesquisa que as meninas possu-
íram valores superiores nas duas 
orientações, revelando diferen-
ças em relação aos resultados 
desta pesquisa.

No entanto, os meninos ten-
dencialmente buscam reconhe-
cimento de seus pares, sendo 
de razão extrínseca a busca pe-
la motivação, o que denota pro-
pensão à orientação para o ego. 
Para Ruiz-Juan e Piéron (2013), 
geralmente os meninos optam 
por tarefas em grupo para po-
derem realizar comparações de 
desempenho, o que explicitaria 
a maior inclinação para a orien-

-
ma, ainda, que as meninas pos-
suem maior predisposição em 
participar de atividades de ca-
ráter individual.

Fernandes et al. (2007) rela-
tam que introduzir aspectos com-
petitivos durante as aulas não 

-
ma para a formação do estudan-
te, pois comportamentos e ati-
tudes são variáveis e podem ser 
modeladas por meio de interven-
ção pedagógica, caso comporta-
mentos antidesportivos ocorram 
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quando o aluno não atingir o ob-
jetivo pretendido.

A busca pela vitória não é con-
siderada um erro, mas, sobre-
tudo, deve-se ensinar a forma 
mais adequada para alcançá-la. 
Uma das formas de conquista-la 
é mostrar ao aluno que se com-
portar com respeito ao adver-
sário e assimilar a derrota co-
mo um aprendizado irá ajudá-lo 
a ter um pensamento mais críti-

para um episódio de insucesso

Tendo em vista que a moti-
-

jamento em atividades físicas e 
esportivas, analisou-se as orien-
tações motivacionais assumidas 

básica portuguesa.
A investigação das orienta-

ções motivacionais dos alunos 
é importante, uma vez que pos-
sibilita melhor compreender o 
comportamento e a forma de 
aprendizagem dos escolares nas 
aulas de EF e, através destes fun-
damentos os professores podem 
estabelecer as estratégias mais 

estudantes em suas aulas, sendo 
o domínio desses construtos de 
grande importância para inter-
venções didático-pedagógicas.

Em face dos resultados, con-
clui-se que os escolares investi-
gados provavelmente são oriun-
dos de ambientes de aulas onde 
prevalece um clima motivacional 
que valoriza o esforço e o alcan-
ce das metas de aprendizagem, 

traduzido em parâmetros autor-
referenciados de sucesso aca-
dêmico, além da à motivação 
intrínseca implicitamente esti-
mulada nos escolares durante a 
prática das atividades.

Não obstante, é importan-
te salientar que o professor de-
ve ter atenção especial com as 
meninas na manipulação do cli-
ma motivacional nas suas aulas, 
porque estas geralmente apre-
sentam menores níveis de per-
cepção do clima para o ego. Ao 
passo que com os meninos se 
deve ter muito cuidado na abor-
dagem de um clima para o de-
sempenho, pois estes tenden-
cialmente apresentam elevados 
índices de percepção do clima 
motivacional para o ego.

Em face aos resultados con-
-

ratura, reconhece-se a impor-
tância de aprofundamento das 
pesquisas que abrangem as vari-

-
ção para a prática de EF, ainda 

-
tados encontrados nesta pesqui-
sa. Por outro lado, contribui para 
a consolidação teórica apresen-
tando resultados de uma realida-
de social diferente que compõe o 
cenário intercultural.

Como atualmente existe uma 
-

sores de EF manter seus alunos 
comprometidos e engajados nas 
aulas, é importante que as in-
tervenções didático-pedagógicas 
propiciem aos discentes motiva-

-
derem que as aprendizagens dos 
conteúdos da cultura corporal do 
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-
tirão em práticas duradouras e 

saúde na maioridade.
Para a melhor compreen-

são do fenômeno, será interes-
sante a realização de pesquisas 

-
ma motivacional sobre as per-
cepções de sucesso interiori-
zadas pelos alunos, visto que o 
clima motivacional se estabele-
ce a partir das estratégias e in-
tervenção pedagógicas planeja-
das e levadas a cabo nas aulas 
pelos professores.
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