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A presente investigação buscou identificar os fatores da motivação para o esporte que mais influenciam atletas 
federados masculinos e femininos da categoria adulta do futsal, além disso, verificou se existem diferenças entre os 
mesmos. Este estudo, exploratório descritivo, teve como amostra 45 jogadores federados da categoria adulta na faixa 
etária entre 18 à 32 anos. Os sujeitos foram assim distribuídos: 15 atletas masculinos de um clube de Porto Alegre e 
30 atletas femininas, sendo 15 de um clube de Porto Alegre e 1 de uma agremiação desportiva da Região 
Metropolitana. O instrumento utilizado foi o questionário de Gill, Gross e Huddleston (1983), composto de 30 
questões, divididas em 8 categorias (status; equipe; forma física; energia liberada; habilidades; amigos; diversão e 
outros/situacionais) com escalas tipo Likert de 4 pontos. A coleta de dados se deu no ambiente de treinamento dos 
atletas. Os dados coletados foram analisados através do SPSS, versão 11.5. Os resultados obtidos sugeriram que 
atletas masculinos possuem maior motivação em todas as oito dimensões quando comparados com atletas femininas. 
Porém, foram identificadas diferenças estatísticas significativas (p<0, 05), apenas, no que se refere às subescalas 
status, forma física e diversão. Estes resultados, provavelmente, são explicados pela simples constatação de que a 
modalidade pesquisada tem, historicamente, uma participação numérica maior do sexo masculino. Da mesma forma, 
constatou-se que é mais recente a atração e prática do futsal por parte do sexo feminino. Cabe salientar que, são raros 
os estudos científicos nesta modalidade esportiva e, ainda mais, os trabalhos comparativos entre os sexos. Nesta 
perspectiva, este estudo buscou dar uma pequena contribuição para o estudo do aperfeiçoamento psicológico dos 
atletas e, por conseguinte, da melhoria de suas performances. 
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