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Nas últimas décadas a motivação tem sido objeto de estudos com intuito de analisar os seus efeitos nos 

comportamentos de crianças e jovens inseridos no ambiente da educação fisica escolar e esportiva. A 

Teoria motivacional de orientação às metas envolve duas vertentes que regem os indivíduos à percepção 

de sucesso no esporte. A primeira, é direcionada à Orientação para a Tarefa (Task orientation), em que, 

o sujeito percebe o sucesso mediante o desenvolvimento de suas capacidades fundamentadas em um 

objetivo pessoal. A segunda, é a Orientação para o Ego (Ego orientation), em que a percepção de sucesso 

ocorre através da comparação de sua habilidade com seus pares. O objetivo da pesquisa foi caracterizar 

as orientações motivacionais de jovens escolares e atletas e verificar a existência de diferenças 

significativas entre os índices de percepção de sucesso em função da classe de atuação e em função do 

sexo. A pesquisa é de carácter descritivo e comparativo. Envolveu 207 jovens escolares e 523 jovens 

atletas da Baixada Fluminense - RJ. A recolha dos dados foi realizada através do Questionário de 

Percepção de Sucesso no Esporte (Perception of Success Questionnaire – POSQ), versão validada para 

o contexto brasileiro. Ao considerar a totalidade da amostra o índice médio encontrado de Orientação 

para a Maestria foi de 4,03±0,58 e de Orientação para o Ego de 2,98±0,74. Comparando os resultados 

em função da classe de atuação, verificou-se que os jovens escolares apresentaram média de Orientação 

para a Maestria de 3,84±62 e os jovens atletas de 4,10±0,55. Em Orientação para o Ego, os jovens 

escolares apresentaram média de 2,89±0,67 e os jovens atletas de 3,01±0,76. Foram encontradas 

diferenças significativas entre os jovens escolares e os jovens atletas em relação à Orientação para a 

Maestria (t=-5,51; P=.000). Em relação à Orientação para Ego não foram constatadas diferenças 

significativas (t=-1,84; P=.066). Ao comparar os resultados em função do sexo, verificou-se que os 

meninos apresentaram média de Orientação para a Maestria de 4,06±0,58 e as meninas de 3,98±0,58. 

Em Orientação para o Ego, os meninos apresentaram média de 3,05±0,76 e as meninas de 2,88±0,70. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre entre meninos e meninas em relação à Orientação 

para a Maestria (t=1,72; P=.085). Em relação à Orientação para Ego foram constatadas diferenças 

significativas (t=3,20; P=.001). Analisando-se os índices obtidos no conjunto da amostra, observou-se 

elevada Orientação para a Maestria, sendo esta superior à Orientação para o Ego. Além disso, houve 

diferença significativa nos índices de Orientação para a Maestria entre os jovens escolares e atletas, bem 
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como nos índices em Orientação para o Ego, entre meninos e meninas. Em virtude dos resultados, pode-

se concluir que provavelmente os jovens investigados são oriundos de ambientes de aulas/treino onde 

prevalece um clima motivacional que valoriza o alcance das metas de aprendizagem, e que os jovens 

atletas investigados são de ambientes em que o treinamento com objetivos bem definidos pode 

influenciá-los a perceber sua competência real, e motivá-los intrínsicamente para a prática esportiva.  
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