
E-mail para contato: ellanisbr@yahoo.com.br IES: UFRRJ

Autor(es): Gabriela Simões Silva; Ellen Aniszewski; Thais Valim; José Henrique dos Santos

Palavra(s) Chave(s): motivação; autodeterminação; necessidades psicológicas básicas.

Título: A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DE COMPETÊNCIA, AUTONOMIA E VÍNCULOS SOCIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NO ENSINO MÉDIO

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação

Licenciaturas

RESUMO

Os estudantes do Ensino Médio são jovens em geral, em fase de incertezas, aceitação/ rejeição, e construção de sua identidade, características 
que podem provocar conflitos no ambiente escolar e influenciar no processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a motivação discente é um 
desafio enfrentado pelos professores, pois influencia diretamente no envolvimento dos alunos nas aulas de Educação Física. A Teoria da 
Autodeterminação (TAD) tem sido um referencial teórico utilizado nas investigações sobre os aspectos motivacionais e suas relações com a saúde 
e bem-estar psicológico conforme o contexto social. Nessa perspectiva, a teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB), se apresenta como 
um componente da TAD ao relacionar a satisfação das necessidades de competência, autonomia e vínculos sociais com o desenvolvimento do ser 
humano. O conceito de autonomia refere-se à percepção de si como responsável pelo seu comportamento; a competência ao sentir-se capaz 
para o engajamento nas atividades; e os vínculos sociais referem-se ao sentimento de pertencimento e às conexões construídas num 
determinado meio social. A satisfação das necessidades psicológicas básicas está relacionada ao aumento da motivação intrínseca, fazendo com 
que o comportamento autodeterminado e propenso à participação nas atividades prevaleça ao longo das aulas. O objetivo da pesquisa foi 
identificar os índices de satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) dos alunos do ensino médio nas aulas de Educação Física, bem 
como compará-las em função do sexo e ano de escolaridade. A pesquisa foi quantitativa de natureza descritiva e comparativa em que recorreu-se 
a intrumento psicométrico com o objetivo identificar o índice de satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas dos alunos na Educação Física. A 
amostra foi composta por 210 alunos do Ensino Médio, sendo 101 (48,1%) oriundos do primeiro ano e 109 (51,9%) do terceiro ano de escolas 
estaduais localizadas no município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. A análise foi  descritiva e inferencial. Na medida em que não se 
constatou a normalidade dos índices gerais e de cada NPB, a comparação se deu por meio de teste não paramétrico de Mann Whitney, sendo 
estabelecido o nível de significância de  0.05. O resultado indica a atenção às NPB em nível moderado (3,1±0,83) nos alunos do ensino médio. A 
comparação entre os índices de satisfação das necessidades psicológicas básicas por ano de escolaridade, não indicou diferença significativa em 
nenhuma das dimensões. As médias dos meninos e das meninas foram respectivamente 3,8±0,98 Vs.3,1±0,98 na dimensão competência, 2,9±
0,94 Vs. 2,4±0,86 em autonomia e 3,8±1,06 Vs. 2,9±1,05 em vínculos sociais. Quando comparados os dados em função do sexo, os índices 
apresentaram diferença com significância estatística em todas as dimensões, a saber: competência (p= 0.000), autonomia (p= 0.000) e vínculos 
sociais (p= 0.000). A diferença com significância estatística se manteve quando comparados os sexos por ano de escolaridade na dimensão 
competência (p= 0.005), autonomia (p= 0.002) e vínculos sociais (p= 0.001) no primeiro ano; competência (p= 0.000), autonomia (p= 0.005) e 
vínculos sociais (p= 0.000) no terceiro ano do ensino médio. Nessa perspectiva, os dados encontrados demonstram a necessidade de planejar a 
educação física considerando as questões específicas de meninos e meninas, principalmente no que diz respeito ao nível de habilidade exigido 
nas atividades desenvolvidas. Ademais, o professor se torna peça chave no processo através da criação de estratégias que propiciem o 
atendimento das NPB, como a criação de um ambiente menos competitivo e com oportunidade de vivências bem-sucedidas (competência), a 
adoção do planejamento coletivo (autonomia) e a ênfase da importância do apoio entre os pares durante a realização de tarefas (vínculos 
sociais).
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