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O termo Motivação pode ser interpretado, como “o processo que ativa, direciona e mantém o 

comportamento dos indivíduos” (PEREIRA; BENTO, 2009, p. 4650). Abrange três variáveis 

atribuídas ao comportamento humano como: Ativação, direção e persistência. Segundo Henrique 

(2004), variáveis como a personalidade, fatores sociais e cognitivos facilitam ou limitam a 

disposição motivacional, podendo esta emergir de fatores intrínsecos ou extrínsecos. A Teoria de 

Orientações às Metas prega a existência de duas orientações motivacionais: as orientações para 

maestria e para o ego. Na orientação para a maestria, o aluno define o sucesso com base na melhora 

da competência pessoal e percebe suas capacidades a partir de critérios autorreferenciados. Neste 

caso, o aluno percebe a aprendizagem como resultado de seu próprio empenho e esforço e se mostra 

aberto a novos aprendizados Na orientação para o ego, o aluno define o seu sucesso com base na 

comparação social, ou seja, a referência de sucesso ou fracasso é cotejada com o desempenho de 

outrens. Dessa forma, sua referência de sucesso/fracasso passa a ser externa e os alunos ficam mais 

vulneráveis diante da previsão de fracasso e, na sua iminência, desenvolvem ansiedade e emoções 

negativas, podendo levá-los à esquiva de atividades que coloquem em questão o seu status social no 

grupo. (COPETTI; FONSECA; SOUZA, 2005; SOUSA, 2006; GOULART; JUNIOR; RESENDE, 

2007; PEREIRA; BENTO, 2009; SMITH et. al., 2009; CAETANO; JANUÁRIO, 2009). Os 

objetivos desta pesquisa foram caracterizar as percepções de sucesso de alunos frequentes na 

disciplina de educação física no ensino básico e verificar se existem diferenças significativas em 

relação sexo e estágio de desenvolvimento dos alunos. O estudo se caracteriza como descritivo e 

comparativo. A amostra consistiu de 209 alunos do sexo masculino (n=107) e feminino (n=102), 

com idade entre 10 e 18 anos, cursandos frequentes da disciplina de Educação Física no ensino 

básico. O instrumento utilizado nesta pesquisa foi o questionário de Percepção de Sucesso 

(COPETTI ET. AL., 2005). A análise dos dados abrangeu o tratamento estatístico descritivo e a 

comparação de médias e teste t de student. Os rapazes apresentaram médias significativamente 

superiores em orientação para o ego (3,01±0,64) comparado às meninas (3,70±0,63), para t=2,25; 

P≤0,02. Em relação ao estágio de desenvolvimento, embora não se tenha verificado diferenças 

significativas nas orientações para a maestria e para o ego entre alunos em diferentes estágios de 

desenvolvimento, os mais jovens (10-12 anos) tenderam a apresentar valores mais elevados de 

orientação para o ego, os quais se estabilizaram nos estágios de desenvolvimento subsequentes. Os 

alunos investigados apresentaram índices mais elevados de orientação para a maestria, indicando 

que a sua fonte de motivação é interna e baseada na crença de que o esforço e a persistência são a 

referência para o sentimento de sucesso. Os resultados desta pesquisa são fundamentais para a 

melhor compreensão do senso de competência e sucesso dos alunos nas aulas de educação física. Os 

professores devem atentar para o estabelecimento de um clima motivacional que leve os alunos a 



 

valorizarem o esforço, a persistência e perseverânça no domínio das tarefas como parâmetro para o 

sucesso nas aulas de educação física. Permite, ainda, desenvolver o ensino em sintonia com as 

características dos alunos, quer seja em relação ao sexo ou estagio de desenvolvimento dos mesmos. 
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