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A teoria da autodeterminação visa estudar o sujeito em interação com o contexto social em promoção 

da saúde psicológica, onde possam autodeterminar o próprio comportamento através da motivação 

intrínseca, tendo como base uma das teorias englobadas na teoria da autodeterminação, a teoria das 

necessidades psicológicas básicas (Competência, autonomia e vinculo social) visa determinar o nível 

de contemplação dessas necessidades relacionada a motivação para determinadas tarefas. Esse 

trabalho objetivou-se a investigar quais necessidades psicológicas básicas são mais contempladas nas 

aulas de educação física prática, considerando o ambiente de aula, foi realizada em duas escolas 

públicas nos níveis de ensino fundamental e ensino médio localizadas no município de Seropédica-RJ. 

O instrumento utilizado foi o questionário de necessidades psicológica básicas nas aulas de educação 

física escolar, validado e adaptado para a língua portuguesa. Os resultados mostraram a competência 

(3,54±1,097) como a dimensão mais comtemplada nas turmas de ensino fundamental, seguida pela 

dimensão vínculos sociais (3,51±1,071), e índices menores na dimensão autonomia (3,18±1,075), no 

ensino médio observou-se os vínculos sociais (3,89±1,071) como a dimensão mais comtemplada, 

posteriormente a competência (3,64±1,097), por fim autonomia (3,197± 1,075). Verificou-se que em 

ambos os níveis de ensino (fundamental e médio) a dimensão autonomia foi a menos comtemplada, 

considerando o ambiente de aula de esferas divergentes. A autonomia como dimensão relacionada 

diretamente as escolhas subjetivas dos alunos obteve menor índice revelando assim que devemos 

atentar para estratégias pedagógicas para aumentar a motivação intrínseca dos alunos nas aulas 

práticas de educação física nos diferentes níveis de ensino. De modo a favorecer ao aluno um 

ambiente benéfico, possibilitando ter tomadas de decisões corroborando para o seu desenvolvimento 

pleno. 
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