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Introdução: A motivação para a pratica esportiva é um fator importante para o processo de 

aprendizagem de uma modalidade, sendo constituída por fatores intrínsecos e extrínsecos, no caso 

do futebol, sua ação está ligada aos objetivos e metas do individuo em aprender e desenvolver as 

habilidades e capacidades motoras específicas da modalidade. Objetivo: O objetivo do presente 

estudo foi de avaliar o clima motivacional para a prática esportiva de crianças e adolescentes 

praticantes de futebol de uma cidade da grande São Paulo. Metodologia: Através de uma pesquisa 

descritiva (CERVO e BERVIAN, 2003) atendemos o objetivo utilizando o Questionário do Esporte 

de Orientação para tarefa ou Orientação para ego desenvolvido por Duda (1992), traduzido, 

adaptado e validado por Hirota (2006). O questionário consiste em 13 perguntas fechadas, divididas 

em orientação para tarefa (7) e para o ego (6), com cinco opções de resposta possíveis para cada 

uma (1-nunca; 2-poucas vezes; 3-algumas vezes; 4-muitas vezes; 5-sempre). A amostra foi 

composta por 102 indivíduos, do sexo masculino, com idade entre 7 e 14 anos, alunos de uma 

escolinha de futebol de uma cidade da grande São Paulo. Todos os cuidados de ética em pesquisa 

foram tomados, desta forma os nomes dos indivíduos e o local de estudo foram mantidos em sigilo.  

Resultados: A mediana das respostas tanto para motivação intrínseca (tarefa) quanto para a 

extrínseca (ego) foi de três (3), sendo separadamente, três (3) para ego e cinco (5) para a tarefa. O 

Alpha de Cronbach's foi de 751 para ego 789 para tarefa, confirmando a validade da escala. 

Observe a tabela 1. 

Tabela 1. Mediana das respostas e Alpha de Cronbach's. 

Orientação Mediana Alpha de Cronbach's 

Tarefa 5 789 

Ego 3 751 

 

Conclusão. De acordo com os dados, os indivíduos analisados apresentaram uma motivação 

intrínseca excelente, voltada para a satisfação e o prazer na tarefa, o que pode auxiliar no 

desenvolvimento e aprendizagem de novas habilidades. 
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