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RESUMO 

 

A Teoria da Autodeterminação (TAD) é uma macroteoria que se integra ao amplo campo 

de estudo da Psicologia chamado Motivação. Atualmente, são poucos os trabalhos que 

versam sobre esse tema na área da Educação Física escolar. Assim, o objetivo desse 

trabalho foi o de buscar e analisar as produções em língua portuguesa que abordam a 

Teoria da Autodeterminação e a Educação Física escolar.  A metodologia adotada para a 

pesquisa foi a revisão documental e bibliográfica. Nesse sentido, foi realizada uma revisão 

documental sobre a legislação da Educação Física escolar e um levantamento 

bibliográfico, no qual foram encontradas 23 produções que se dividiram em cinco temas: 

Motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, Qualidade motivacional dos alunos, 

Desmotivação nas aulas de Educação Física, Perfil motivacional dos professores de 

Educação Física e Validação de questionários. Após a análise dos trabalhos selecionados 

foi possível concluir que o maior problema apresentado foi a dificuldade dos professores 

em motivarem seus alunos nas aulas. Além disso, foi notado que não há nenhum trabalho 

sobre a validação de questionários no Brasil, demonstrando assim, uma carência em 

analisar a realidade brasileira por meio dessa ferramenta de investigação. Dessa forma, 

aponta-se a necessidade dos estudiosos da Educação Física brasileira se debruçarem 

sobre temas relativos à Motivação e a TAD, com isso proporcionando subsídios para a 

melhoria das relações entre estudantes e professores na escola.  

 

Palavras-chave: Teoria da Autodeterminação, Educação Física escolar, Motivação, Teoria 

da Autodeterminação e Educação Física escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Self-Determination Theory (SDT) is a macro-theory within the broad study field of 

Psychology called Motivation. And, currently, there are few studies that focus on this topic 

in the area of Physical Education in schools. Thus, the aim of this work was to seek and 

analyze productions in Portuguese to approach the Theory of Self-Determination and 

Physical Education in schools. The methodology adopted was the [document analysis] and 

bibliographic review. And so a document analysis was carried out on the legislation of 

Physical Education schools along with a bibliographical survey that found 23 productions, 

which were divided in five themes: Motivation of the students in the classes of Physical 

Education, Motivational quality of the students, Desmotivation in the classes of Physical 

Education, Motivational Profile of Physical Education teachers and Validation of 

questionnaires. After analyzing the selected papers, it was possible to conclude that the 

main issue surfaced was the difficulty of teachers in motivating their students in class. In 

addition, it was noted that Brazil lacks any work on the validation of questionnaires, thus 

demonstrating a gap with the use of this research tool in analyzing the Brazilian reality. It is 

made clear, then, the need of Brazilian Physical Education scholars to focus on themes 

related to Motivation and SDT in order to improve the student-teacher relations in schools.  

 

Keywords: Self-Determination Theory, Physical Education School, Motivation, Theory of 

Self-Determination and Physical School Education.
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Introdução ou “Floresças onde fostes semeado” 

 

 Julgo necessário fazer o seguinte relato por tratar-se de um caso pessoal de 

motivação.  Nunca passou pela minha cabeça que eu cursaria Educação Física (EF) e, 

apesar de achar uma profissão formidável, nunca achei que eu me tornaria professora. 

Mas, como que por obra do destino, a Educação Física me encontrou. E eu a encontrei 

também.  

 Sempre contestei como a sociedade impõe que decidamos todo o nosso futuro 

profissional com 17, 18 anos de idade. Isso quando não acontece muito mais cedo, como 

é comum em casos de quem opta por cursos como o de Medicina, que é necessário um 

preparo maior para enfrentar, às vezes, longos anos de vestibulares até, enfim, se 

conquistar a tão sonhada vaga na universidade. 

 Como de praxe nas escolas de Ensino Médio Integrado, fiz um teste vocacional. 

Tinha em mente cursar Medicina, mas após me decepcionar com a falta de humanidade 

que percebi entre alguns desses profissionais que conheci, preferi optar pelo teste para 

ampliar minhas opções por Psicologia, Letras, Direito e Educação Física. 

 Entre elas, optei pela Psicologia e me preparei para o vestibular. Nos três anos 

seguintes fiquei na suplência dos vestibulares na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). A cada ano eu ficava mais deprimida e desmotivada com toda a situação e a 

cada ano eu tinha a possibilidade de fazer o remanejamento de vagas e ingressar em 

outro curso da mesma Universidade, mas eu rechaçava a ideia veementemente. Até que 

meus pais me incentivaram a fazer de uma vez por toda essa opção e continuar tentando 

o vestibular nos anos subsequentes ou até mesmo uma troca de curso. 

 Fiz minha inscrição a contragosto e passei na seleção. O engraçado era que cerca 

de 80% dos alunos na turma que eu entrei estavam lá igualmente como eu: haviam 

tentado Psicologia, porém, não conseguiram a vaga. Éramos a turma que mais destoava 

no Centro de Educação Física e Desportos da UFES (CEFD/UFES) e até mesmo alguns 

professores demonstraram não se sentirem confortáveis com a nossa presença. 

 Mas como não é do meu feitio fazer as coisas de má vontade, resolvi “florescer 

aonde fui semeada”. Logo no início procurei me esforçar ao máximo em todas as 

disciplinas e aproveitar todas as oportunidades que me eram oferecidas. Participei do 

concurso “Jovens Talentos para a Ciência” e fui a única selecionada do curso de 

Educação Física, mas abri mão da bolsa de pesquisa, pois havia sido convidada por um 

professor para começar uma Iniciação Científica. 
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 Por pouco mais de um ano estive vinculada ao Laboratório de Estudos de 

Educação Física (Lesef), onde participava de uma pesquisa voltada a temática Corpo e 

como ele era abordado em uma determinada revista científica da área. Por conta deste 

meu primeiro envolvimento, desisti de prestar outros vestibulares e me concentrar na 

minha graduação. 

 Tomei gosto pela pesquisa e decidi que tentaria o mestrado logo assim que 

terminasse minha graduação. Percebi que aquele medo que eu tinha de fazer Educação 

Física era nada mais que um grande preconceito. Eu não conhecia o que era Educação 

Física, e muito menos que era um campo muito extenso de pesquisa multidisciplinar, que 

vai da saúde à sócio-pedagógica. 

 Fui novamente convidada a participar de uma pesquisa de Iniciação Científica. 

Desta vez era voltada à Psicologia e a orientadora precisava de alguém que tivesse 

condições de ler e interpretar os textos estudados em inglês e espanhol, visto que o 

assunto era algo novo e com poucas investigações desenvolvidas no Brasil. 

 A pesquisa fazia parte do pós-doutoramento de minha orientadora e foi realizada 

em parte na Universidad de Almería/Espanha. Minha tarefa era ajudar na aplicação dos 

questionários, tabulação dos dados no sistema IBM SPSS, leitura dos textos que tratavam 

do tema e escrita sobre o tema a partir dos dados obtidos. Foi assim que eu conheci a 

Teoria da Autodeterminação (TAD). 

 Foi a primeira vez que participei de uma pesquisa de campo e procurei me envolver 

o máximo possível. Tínhamos pouco tempo para finalizar todo o processo (tradução e 

adaptação dos questionários, aplicação e tabulação), o que fez com que eu e minha 

orientadora juntássemos nossos esforços e nos aproximássemos mais. Já tinha tido a 

experiência de ser aluna da professora Paula Cristina da Costa Silva em sua disciplina de 

Ginástica e, desde então, tínhamos algum contato, mas nada muito próximo. Aprendi 

muito durante toda esta experiência e adoraria continuar com essa pesquisa em minha 

pós-graduação, principalmente, por mesclar as áreas de Educação, Educação Física e 

Psicologia. Pude me aproximar mais das áreas do meu interesse por meio desses 

estudos necessários para a pesquisa de Iniciação Científica e, por isso, escolhi este tema 

para meu artigo de conclusão de curso. 

 Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar as produções em 

língua portuguesa que dizem respeito à TAD relacionada à Educação Física escolar. 

 Em um primeiro momento apresento ao leitor os fundamentos da TAD no intuito de 

situá-lo a respeito do assunto. Em seguida, trato da legislação que apresenta os 

pressupostos que regem a disciplina Educação Física no âmbito escolar, no sentido de 
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destacar as relações e importância das produções sobre a TAD para esse campo 

pedagógico. Em um terceiro momento, trato da metodologia de trabalho e, apresento a 

análise das obras encontradas. Por fim, nas considerações finais, exponho algumas das 

descobertas dessa investigação e defendo a necessidade de ampliação das pesquisas 

sobre a TAD para que esses conhecimentos se amplifiquem e contribuam para uma 

Educação Física escolar mais contributiva no seu papel social e político.  

 

 

 1. A Teoria da Autodeterminação – TAD 

  

 A Teoria da Autodeterminação (TAD) é uma macroteoria que se integra ao amplo 

campo de estudo da Psicologia chamado Motivação. Ocupa-se com o estudo das 

tendências de crescimento cognitivo inerente aos indivíduos e suas necessidades 

psicológicas inatas. 

 Já a motivação conta com uma vasta e crescente produção acadêmica de 

conhecimento em nível internacional e, por apresentar inúmeros enfoques, há a 

dificuldade de definir-se em uma única conceituação. 

Etimologicamente falando, Motivação vem do verbo movere que em latim significa 

mover-se ou pôr-se em movimento (Schimitt, 2011). Muitos autores a definem como 

“estado mental caracterizado pela passagem da cognição à ação” (DECI e RYAN, 1985; 

LENS, 1993; NUTTIN, 1983). Para Huertas (2001, p. 51), “[...] motivação é, sobretudo, um 

processo que precede a ação humana”. Nesse processo estão implícitos “[...] fatores 

cognitivos e afetivos que influem na eleição, iniciação, direção, magnitude e qualidade de 

uma ação que pretende alcançar um objetivo determinado” (HUERTAS, 2001, p. 51). 

 Autodeterminação, segundo Wehmeyer (1992) é um conjunto de comportamentos 

e habilidades que fazem com que o sujeito tenha capacidade de se tornar o agente causal 

em relação ao seu futuro, podendo apresentar comportamentos intencionais. A Teoria da 

Autodeterminação, apresentada em 1981, por Richard M. Ryan e Edward L. Deci, 

professores do Departamento de Clínica e Ciência Social do Departamento de Psicologia 

da Universidade de Rochester, EUA, foi desenvolvida para estabelecer uma psicologia 

com responsabilidade social e política. As condições do contexto social que facilitam a 

saúde psicológica constituem seu objeto de estudo e a noção de que o bem-estar 

psicológico pode ser alcançado a partir da autodeterminação (Ryan & Deci, 1987) é sua 

hipótese principal.  
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O foco de análise da TAD é a orientação dos motivos que conduzem os 

comportamentos, estabelecendo assim, diferentes ambientes causais. Isto é, ambientes 

internos (motivação intrínseca) e externos (motivação extrínseca) que constituem um 

mesmo continuum, fluindo de um para outro de forma constante. Por vezes, esses 

aspectos se iniciam em um ponto e vão em direção a outro. A TAD está preocupada com 

a motivação por trás das escolhas que os indivíduos fazem sem influência externa e 

interferências, incidindo sobre o grau em que o comportamento dele é automotivado e 

autodeterminado. 

A teoria básica da TAD é centrada na ideia de que a natureza humana apresenta 

características positivas persistentes, chamadas de “tendências de crescimento inerentes” 

e que também possuem necessidades psicológicas inatas, sendo a base para a 

automotivação e integração da personalidade que, quando estiverem satisfeitas, permitem 

o crescimento ideal. 

Deci e Vansteenkiste (2004) afirmam que há três elementos essenciais da teoria 

com relação ao comportamento humano: 

1º. Eles são inerentemente pró-ativos de acordo com os seus potenciais e 

dominam suas forças internas (como unidades e emoções); 

2º. Têm tendências intrínsecas para o desenvolvimento, crescimento e 

funcionamento integrado e, 

3º. O desenvolvimento e ações ideais são ligadas, mas não acontecem 

automaticamente, sendo que o ambiente social é o principal meio de concretizar esse seu 

potencial. 

Se isso ocorre, a consequência é positiva (por exemplo, o bem-estar e 

crescimento). Portanto, a TAD enfatiza o crescimento “natural” dos seres humanos para a 

motivação positiva, baseado numa construção social do ser em contato com seu meio. 

A motivação intrínseca representa o comportamento tipicamente autodeterminado, 

no qual, o interesse por uma atividade está pautado pela escolha livre, espontânea e 

curiosa do sujeito. O empenho dedicado para a realização de tal atividade não possui 

vínculos com as recompensas ou com as contingências externas ele está relacionado 

com as características inerentes à própria atividade. 

No entendimento desses autores, esse comportamento autodeterminado precisa 

englobar três necessidades psicológicas básicas: a) autonomia, b) competência, c) 

pertencimento ou de relacionamento. Para um desenvolvimento saudável é necessário 

satisfazer todas essas três necessidades, pois são interdependentes e interligadas. 
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Entende-se por autonomia o exercício da livre vontade, na qual o sujeito tem a 

liberdade de executar as atividades à “sua maneira”. O comportamento é iniciado e 

continuado a partir de suas próprias escolhas, fazendo com que perceba um alto nível de 

liberdade e um baixo nível de controle externo. 

A necessidade de competência é saciada a partir da eficácia pessoal através de 

experiências que conduzem ao alcance de determinados objetivos, ou seja, quando o 

sujeito consegue realizar suas metas pessoais ou profissionais de forma eficiente. Nesse 

caso há a propensão de se envolver em atividades adaptadas aos níveis e habilidades as 

quais se sente apto e isso se reflete com facilidade nas interações sociais, onde há o 

desejo natural de exercitar suas próprias capacidades e desenvolver competências. 

Por necessidade de pertencimento ou relacionamento compreende-se o 

estabelecimento de relações interpessoais significativas onde há a percepção de 

interação, participação e apoio em um determinado grupo. Estas vivências se tornam 

extremamente importantes, principalmente para incrementar as demais necessidades. 

Mas, vale mencionar, que o próprio ambiente sociocultural pode facilitar ou dificultar o 

estabelecimento da condução autônoma dos comportamentos, pois o indivíduo é 

influenciado a todo momento pela realidade que o cerca. 

Já a motivação extrínseca caracteriza-se por uma atividade subordinada a um 

resultado ou meta proposto pelo meio social no qual o sujeito está imerso. Nesse sentido, 

a realização de atividades, tarefas e desafios está relacionada com as recompensas, 

avaliações, prazos, elogios, entre outros aspectos. 

A motivação extrínseca determina se o comportamento está muito mais associado 

ao controle e, em qual medida, pois o sujeito tende a perceber as tarefas e atividades 

como um instrumento/meio de conquistar um determinado objetivo. Porém, o que vem em 

primeiro lugar é o objetivo/meta final e não a tarefa em si ou o prazer em desempenhá-la 

A motivação extrínseca pode ser dividida em: 

- Introjetada que é quando a pressão interna do sujeito está comandando a ação. 

Representa a internalização pessoal referente à ação. 

- Identificada que é a valorização consciente, na qual há uma identificação com os 

objetivos. 

- Integrada que é congruente com outras necessidades e incorporada no self 

(conhecimento que o indivíduo tem de si próprio). Esta é a mais completa forma de 

internalização da motivação extrínseca por não envolver apenas a identificação com 

importância do comportamento, mas por também integrar as identificações com outros 

aspectos. 
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O comportamento humano pode ser controlado por contingentes externos e na TAD 

eles são considerados controladores. Quando há uma obrigação externa em procurar 

recompensa e evitar castigo é a motivação extrínseca externa que está em destaque. 

 Teóricos da TAD referem-se ainda à Desmotivação, considerada como o estado de 

falta de qualquer tipo de motivação. Quando desmotivados, os sujeitos comportam-se 

sem intencionalidade, nem senso de causalidade pessoal por não valorizarem a atividade, 

não se sentirem competentes ao executá-la ou não crerem que ela produzirá um 

resultado desejado. 

 Embora a TAD ainda não seja muito conhecida na Educação Física brasileira, ela já 

é bastante utilizada no campo da Educação. Nessa área ela vem contribuindo na 

compreensão de comportamentos que movem o sujeito em suas decisões, bem como, 

procurando explicar como os fatores internos e externos a este indivíduo influenciam 

direta ou indiretamente nas suas escolhas. Tais compreensões são fundamentais para o 

entendimento do comportamento humano. 

 

 2. A Educação Física Escolar pelo viés da sua legitimação 

 

Seria impossível em um trabalho de conclusão de curso sintetizar todas as 

produções que vem sendo realizadas no campo da Educação Física escolar no Brasil, por 

isso optamos em apresentar os termos legais que hoje regem a Educação Física no 

Ensino Básico. 

 Começaremos com a apresentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, que embora promulgada em 1996. Desde lá, vem 

sofrendo modificações nesses últimos anos (e que trataremos mais à frente). Essa lei 

dispõe sobre a Educação Básica e enuncia que: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. […] § 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo 
sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.783, de 
1º.12.2003) 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído 
pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)  
II – maior de trinta anos de idade (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003) 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 
estiver obrigado à prática da educação física (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º.12.2003) 
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IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; [...] VI 
– que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003 

 

Assim, vale mencionar, que embora a LDBEN seja ainda o documento norteador da 

implementação das aulas de Educação Física na Educação Básica, a finalização deste 

Trabalho de Conclusão de Curso coincidiu com a aprovação, na Câmara Federal e no 

Senado, do texto-base da Medida Provisória que reformula o Ensino Médio (MP 746/16).  

Com as alterações previstas por essa MP vemos mudanças drásticas na última etapa da 

Educação Básica, Ensino Médio, no qual há a ampliação da carga horária mínima anual 

progressivamente, para 1400 horas, determinando o ensino de Língua Portuguesa e 

Matemática, como disciplinas obrigatórias, nos três anos do Ensino Médio, e restringindo 

a obrigatoriedade do ensino da História e Geografia, tornando-as facultativas. 

 Embora a Educação Física tenha permanecido no rol das disciplinas obrigatórias, 

ainda há um retrocesso na proposta. A retirada da obrigatoriedade de qualquer disciplina 

só destaca sua desvalorização como conhecimento a ser ensinado.  

Quando nos referimos ao ensino-aprendizagem da Educação Física como mera 

atividade, vale dizer que as orientações pedagógicas predominantes até 19801, porém 

ainda em voga em determinados ambientes, foi sempre da sua indicação direta e 

prescritiva, para a melhoria da saúde com a utilização de manuais como elementos 

metodológicos. Desse modo, sua prática pedagógica torna-se, majoritariamente, 

homogênea contribuindo para a visão social de Educação Física pautada na 

disciplinarização e condicionamento do corpo, com pressupostos teóricos e justificativas 

de ações no campo biofisiológico (BRASIL, 2006). 

Nas escolas, embora reconhecida como uma área importante e protegida por lei, a 

Educação Física ainda é vista à margem da sociedade escolar, com seus horários nem 

sempre condizentes com suas práticas educativas e com a falta de planejamento coletivo 

com as demais disciplinas escolares, fazendo com que o professor muitas vezes se 

convença de sua inferioridade perante os demais, distanciando-se da equipe pedagógica 

e trabalhando isoladamente. (BRASIL, 2006) 

A LDBEN buscou transformar o caráter que a Educação Física assumiu nos últimos 

anos proporcionando sua abrangência em toda a escolaridade de primeira à oitava séries, 

não somente de quinta à oitava séries, como era anteriormente.  (BRASIL, 1997) 

                                                           
1
 A partir dos anos de 1980, com o acúmulo de discussão, produção e formação de professores com 

influências em outras áreas de conhecimento, tais como as Ciências Sociais e Humanas, a produção do 
conhecimento em Educação Física tomou novos rumos e passou a tecer críticas nas metodologias 
pedagógicas até então adotadas.   
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E, atualmente, com as mudanças ainda não sabemos se o documento oficial das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006)2, será respeitado. 

Vale mencionar que, dentre outros assuntos, as Orientações Curriculares trata da 

Educação Física, no Ensino Médio, como o lugar das práticas corporais no processo 

educativo, fazendo com que estas se tornem “chaves de leitura do mundo” (BRASIL, 

2006). 

O diálogo das práticas corporais com outras linguagens, disciplinas e métodos 

precisa respeitar essas práticas como um conjunto de saberes que devem ser tratados na 

Educação Física para, justamente, pensar que existem várias formas de intervir e 

apreender a realidade social que deve ser valorizada na escola, numa perspectiva mais 

ampla da formação.  

Também na perspectiva de abordar a Educação Física na área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, o Currículo Básico das Escolas Estaduais, do Espírito Santo, 

apresenta como objetivo dessa disciplina curricular compreender o ser humano na sua 

capacidade de se expressar e se comunicar, promovendo aprendizagem de 

conhecimentos sistematizados de forma interdisciplinar, compreendendo a diversidade 

cultural dos povos (CBC ES, 2009). 

Utilizando-se do conceito de componente curricular descrito por Caparroz (2001) e 

Souza Júnior (2001), refletindo-se como um conjunto de conhecimentos sistematizados 

que deve contribuir para formação cultural do aluno por meio da reflexão da ideia de 

dimensão cultural. 

Segundo os autores, ao proporcionar o desenvolvimento da criatividade, 

socialização, integração, cooperação, ética, competitividade e disciplina, por meio da 

abordagem das diferentes manifestações da cultura corporal, a Educação Física 

transforma-se em elemento de formação do caráter e da personalidade do aluno, além de 

ser agente promotor da sua autoestima. 

Além disso, ao permitir que o aluno tenha contato com o conhecimento científico 

sistematizado sobre o movimento humano – anatomia, fisiologia, biomecânica, qualidades 

físicas e neuromotoras, atividade física, saúde, envelhecimento, treinamento, etc – a 

Educação Física atua como formadora, possibilitando maior autonomia a seus alunos nas 

atividades do dia a dia (CBC ES, 2009). 

Já nas Diretrizes Curriculares da cidade de Vitória é afirmado que a Educação 

Física, como componente curricular, pode assumir diversas atividades corporais culturais 

                                                           
2
 No qual a Educação Física está incluída no campo das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

juntamente com a Língua Portuguesa, Literatura, Línguas Estrangeiras e Artes 
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como objeto de ensino. Sua forma variada e diferenciada de ensino, integrada ao 

processo educacional, contribui para o desenvolvimento do aluno, possibilitando a 

reflexão em aula e oportunizando construções de relação com os saberes trabalhados na 

sala de aula. 

O ensino não deve ser concebido como estático e sim com uma metodologia 

aberta às vivências, reflexões, construções, reconstruções e sistematizações das diversas 

atividades corporais, com diversas interpretações históricas e sociais, podendo ser 

administrada pelo professor sob diferentes formas. 

Diversos papeis foram e ainda são atribuídos à Educação Física na escola, tais 

como a preparação do corpo do aluno para o mundo do trabalho, a eugenização e 

assepsia do corpo, a formação de atletas, assim como a terapia psicomotora e, 

sobretudo, instrumento de disciplinarização e interdição do corpo.  

Porém, não é essa a discussão que motiva o trabalho, mas sim a da legitimidade 

da área. Observamos que a legislação e as propostas pedagógicas divergem totalmente e 

todo um movimento ocorreu para a legitimação da Educação Física como componente 

curricular, deixando de ser considerada mera atividade recreativa ou responsável pelo 

desenvolvimento da aptidão física e desportiva nas escolas. Vendo-se como um dos 

aspectos fundamentais para a formação humana, a Educação Fisica veio a se 

materializar como uma proposição pedagógica, com o objetivo de articular o trabalho num 

sentido produtivo à educação. A legitimidade da Educação Física passou por várias 

conformações, estando ora atreladas ao ideal médico-higienista, passando pelas 

aspirações eugênicas, assumindo a faceta do Esporte, entre outros.  

Devemos enfatizar a importância da Educação Física escolar para o oferecimento 

de diversas possibilidades de enriquecimento da experiência nas crianças, jovens e 

adultos, fazendo com que seu universo cultural seja expandido, pois ele é composto por 

diversos saberes que perpassam os corporais, as experiências sensoriais, lúdicas e 

estéticas, indo contra, muitas vezes, à racionalidade típica dos saberes científicos que 

orientam as práticas pedagógicas na escola. 

A Educação Física, embora ainda esteja respaldada pela lei como componente 

curricular, nem sempre é vista como necessária pelos próprios alunos. Podemos observar 

a falta de motivação que os alunos de 5º ao 9º ano demonstram nas aulas dessa 

disciplina. Muitas vezes as meninas não participam das atividades, pois não querem 

“suar” ou, então, interpretam como ridículas algumas propostas. Tais comportamentos 

podem ter um reflexo nas aulas de Educação Física mesmo com as leis incluindo-a como 
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disciplina obrigatória. Por isso, pesquisas sobre motivação se tornam cada vez mais uma 

ferramenta de ensino-aprendizado eficaz. 

Isso nos leva a observar que a lei não motiva a prática. O que poderia motivar seria 

o reconhecimento da sua legitimidade. 

 

3. As investigações sobre a TAD relacionadas à Educação Física Escolar 

 

 Para desenvolvermos esse estudo optamos por uma revisão documental sobre as 

leis que regem o campo da Educação Física escolar e uma revisão bibliográfica composta 

de leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa (Lakatos; Marconi, 1991).  

O levantamento bibliográfico de teses, dissertações e periódicos ocorreu nas bases 

de dados da Scielo, do Google Scholar e na universidade na qual desenvolvemos esse 

trabalho, tendo como palavras-chaves: Teoria da Autodeterminação e Educação Física e 

Teoria da Autodeterminação. 

 Foram encontrados 42 trabalhos em um primeiro levantamento. Após análise das 

produções 19 foram descartadas, por não se enquadrarem diretamente com nosso foco 

de pesquisa. Dentro das 23 produções restantes, foram averiguados 4 artigos científicos, 

5 relatos de estágio para conclusão do Mestrado, 7 dissertações de Mestrado, 3 trabalhos 

de conclusão de curso, 1 monografia, 1 tese de doutorado e 2 validações de 

questionários.  

 Os trabalhos selecionados foram agrupados em cinco temas afins: Motivação dos 

alunos nas aulas de Educação Física, Qualidade motivacional dos alunos, Desmotivação 

nas aulas de Educação Física, Perfil motivacional dos professores de Educação Física e 

Validação de questionários. Percebemos que a motivação foi um tema recorrente entre os 

trabalhos selecionados, estando presente em 17 dos 23. Abaixo a tabela organizada com 

as obras analisadas: 

 

     Tabela 1 – Trabalhos selecionados e analisados 

TEMAS AUTORES 

Motivação dos alunos nas aulas 
de Educação Física 

Balbinotti et al. (2011), Boaz (2014), 
Campos (2014), Costa (2014), Cruz 
(2014), Fernandes (2003), Lima 
(2013), Lourenço (2012), Meneses 
(2013), Nunes (2012), Rocha 
(2009) 
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Qualidade motivacional dos 
alunos 

Cara Nova (2013), Ferro (2014), 
Pereira (2013) 
 

Desmotivação nas aulas de 
Educação Física 
 

Martins (2015), Pizani et al (2015) 

Perfil motivacional dos 
professores de Educação Física 

Lourenço (2013), Minelli et al. 
(2010), Schimitt (2011) 

Validação de questionários Lettnin et al. (2013), Pires et al. 
(2010), Pires (2010), Silva (2013) 

 

 Observamos que a adoção da Teoria da Autodeterminação no contexto da 

Educação Física é de grande pertinência, já que este modelo teórico pode fornecer 

informações importantes sobre o processo motivacional, ligando a forma como os alunos 

regulam o comportamento e seu compromisso com as atividades realizadas nas aulas de 

Educação Física e também com a atividade esportiva fora da escola (STANDAGE, DUDA 

E NTOUMANIS, 2003). 

 

3.1 Motivação dos Alunos nas Aulas de Educação Física 

 

 Dentre os trabalhos encontrados que tratam especificamente da motivação dos 

alunos nas aulas de Educação Física temos o de Balbinotti et al (2011), no qual é 

demonstrado que a estética corporal é a principal motivação para que os alunos se 

preocupem e participem das aulas. Os autores acreditam que este resultado esteja 

presumivelmente relacionado à satisfação das necessidades psicológicas dos 

adolescentes pesquisados, pois, tendo em vista que a prática regular de atividades físicas 

poderá trazer resultados positivos a médio e longo prazo, esses jovens também estarão 

sendo estimulados intrínsecamente.  

No texto de Lima (2013), é verificado que a criança está em constante estado de 

formação e, por isso, precisa que seus responsáveis a estimulem a aprender, pois a 

desmotivação é uma interferência negativa no processo ensino-aprendizagem. Com isso, 

a relação motivacional entre alunos e professores se torna essencial para que o 

aprendizado se torne efetivo, demonstrando que a educação necessita de uma nova 

abordagem, sendo planejada e desenvolvida para atender às necessidades dos alunos.  

Cruz (2014) analisou a percepção que os alunos têm das estratégias motivacionais 

utilizadas pelos professores de Educação Física e concluiu que essas estão associadas 

positivamente ao envolvimento dos alunos nas aulas. Além disso, demonstrou que quanto 



17 

 

mais velho é o aluno, maior é o seu envolvimento comportamental, corroborando os 

estudos de Nunes (2012) e de Costa (2014) nos quais verifica-se que a ação do professor 

de Educação Física necessita ser orientada para que os interesses dos alunos sejam 

satisfeitos. Eles demonstram que a melhor forma disso ocorrer é proporcionando-lhes 

satisfação e prazer nas atividades que irão realizar, mostrando que esta associação é de 

extrema importância para a formação integral do sujeito e para o desenvolvimento de 

hábitos saudáveis. Essa última premissa também é corroborada por Fernandes (2003), 

salientando o desenvolvimento das percepções de competência e autonomia dentro do 

contexto da Educação Física definindo os níveis de intenção da prática esportiva através 

da maximização dos níveis de motivação intrínseca.  

Campos (2014) analisou se há diferenças motivacionais entre alunos que praticam 

esportes organizados fora da escola e os que não praticam. Como resultado, descobriu-

se que os alunos que praticam esportes fora da escola apresentaram resultados 

superiores nas regulações motivacionais mais autodeterminadas, em relação aos alunos 

que não praticavam, além de parecerem apresentar motivações mais autônomas e 

valores relativamente mais elevados nas tarefas escolares.  

Boaz (2014), buscando compreender os motivos que levam os jovens a praticarem 

esportes, descobriu que os fatores relacionados à amizade e ao lazer recebem maior 

importância para a prática esportiva, bem como, vão ao encontro da ideia de Lourenço 

(2012), apontando uma diferença motivacional entre os gêneros, mostrando que os 

alunos do sexo masculino estão mais motivados para as aulas de Educação Física do que 

as alunas do sexo feminino durante o ensino secundário.  

Rocha (2009) analisa esta diferença motivacional entre os alunos do ensino 

secundário (5º ao 8º ano) da rede pública e particular de educação, apresentando uma 

maior valorização dos alunos da rede particular para com às aulas de Educação Física. 

Esta valorização pode estar interligada as estruturas físicas como melhores condições 

nos espaços e, também maior interesse dos professores para desenvolverem conteúdos 

pertinentes aos seus alunos.  

Meneses (2013) buscou identificar e compreender o que leva os estudantes do 

Ensino Médio a se motivarem ou não pelas aulas de Educação Física, encontrando 

diversos fatores que respondiam a este questionamento, tais como preguiça, desinteresse 

e horário das aulas. No que se referia ao interesse dos alunos, foi visto um importante 

papel motivacional do professor, mostrando mais uma vez que é de suma importância 

conhecer os motivos que levam ou não os alunos a participarem das aulas e com isso, 
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possibilitar que essas informações delineiem os conteúdos, as estratégias e os objetivos 

das aulas para que ocorra um maior aproveitamento e adesão dos alunos.  

 

3.2 Qualidade Motivacional dos Alunos 

 

Dentre os trabalhos que se preocuparam com a qualidade motivacional dos alunos, 

Cara Nova (2013) apresenta que o nível de competência e de envolvimento/participação 

nas aulas está relacionado com as recompensas materiais, chamadas recompensas 

externas, afetando a motivação intrínseca dos mesmos. A associação entre o 

envolvimento comportamental e a qualidade da motivação não depende do gênero ou do 

ciclo escolar, podendo concluir, segundo o autor, que a motivação mais autônoma dos 

alunos para com as aulas de Educação Física, em uma maneira geral, é positivamente 

associada a um maior envolvimento comportamental, isto é, maior empenho, esforço e 

concentração. 

Ferro (2014) buscando analisar as diferenças nas motivações e satisfação das 

necessidades básicas entre os alunos cuja nota de Educação Física é utilizada para o 

ingresso no Ensino Superior descobriu que esses apresentaram motivações mais 

autodeterminadas e melhor satisfação das necessidades básicas que os alunos que não 

utilizam a nota para esse ingresso.  

Pereira (2013) nos mostra que os alunos cujas notas de Educação Física contam 

para a média necessária para a aprovação anual escolar apresentam valores mais 

elevados no nível da percepção de satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

autonomia e relacionamento com os colegas e professores. Apesar deles serem 

motivados extrinsecamente pela nota, uma vez que ela é utilizada para a aprovação final, 

eles apresentam também valores mais elevados de regulação introjetada. Além disso, os 

resultados apresentados por Pereira (2013) sugerem que o relacionamento com o 

professor poderá exercer uma maior ou menor influência na satisfação das necessidades 

do que, de fato, a disciplina contar ou não para a aprovação final.  

  

3.3 Desmotivação nas Aulas de Educação Física 

 

No que se refere aos trabalhos relativos à desmotivação nas aulas de Educação 

Física, Pizani et al (2015) procurou identificar sua presença, com vistas à compreensão 

de possibilidades de intervenção. Para tanto, inquiriu, por meio do questionário de 

Goudas, Biddle e Fox (1994), 371 alunos de Educação Física do Ensino Médio, 



19 

 

apresentando resultados de baixa prevalência de desmotivação. Os autores acreditam 

que esse resultado tem relação com o fato de a Educação Física ter aulas desenvolvidas 

em um espaço diferenciado da sala de aula tradicional, fazendo com que os alunos se 

sintam livres do rigor que é exigido em outras disciplinas. Tais resultados apresentados 

por Pizani et al (2015) vieram a contrariar o estudo apresentado por Martins (2015), que 

em sua tese observou que a maioria dos adolescentes inclusos na pesquisa 

apresentaram níveis reduzidos de participação nas atividades físicas, principalmente, as 

participantes do sexo feminino e com um baixo status econômico. Seu trabalho tinha 

como objetivo investigar os fatores associados aos processos biográficos, psicológicos, 

comportamentais, sociais, educacionais e ambientais que estavam relacionados com a 

prática de atividades físicas na infância e adolescência.  

 

3.4 Estilo Motivacional dos Professores de Educação Física 

 

Buscando compreender o estilo motivacional dos professores de Educação Física, 

Minelli et al (2010), através de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório com 16 

professores, buscou avaliar o grau de autonomia dos mesmos. Verificou-se que o estilo 

motivacional altamente promotor de autonomia foi o mais adotado entre os participantes 

da pesquisa. Isso evidencia a necessidade psicológica básica de autonomia, ou seja, um 

indivíduo autônomo é aquele que passa a ser o próprio regulador de suas atitudes, sem 

se deixar ser unicamente ou altamente influenciado pelas pressões externas. Segundo os 

autores, tais resultados podem representar uma prática docente na Educação Física 

escolar efetivamente promotora da aprendizagem e, com isso, passar a ser promotora de 

uma mudança efetiva no comportamento dos estudantes.  

Nesse sentido, de acordo com o estudo anterior, compreendendo que as 

perspectivas futuras quanto ao campo de atuação profissional demonstram ser um 

importante componente motivacional, Schimitt (2011), por meio de um estudo de caráter 

exploratório-descritivo e baseado nos métodos quantitativos, buscou dialogar com a 

comunidade acadêmica de Educação Física. Especificamente, ele pesquisou as formas 

de revalorizar as áreas humanas no interior dos currículos de formação. O estudo 

investigou a percepção de importância para 52 áreas de estudo contidas no processo 

formativo dos 428 acadêmicos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 

Física pesquisados e os resultados corroboraram com as tendências históricas 

observadas no campo, no qual as áreas biológicas constituem-se como as áreas mais 

valorizadas pelos estudantes investigados, em contraste com as áreas humanas.   
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Lourenço (2013) trabalhou, em seu estudo, com duas hipóteses nas quais, 1) 

existem associações ente as pressões laborais e a qualidade da motivação dos 

professores para lecionar Educação Física e; 2) a associação entre as pressões laborais 

e a qualidade motivacional dos professores depende/ não depende dos anos de 

experiência. Para tanto, 141 professores de 7º ao 9º ano e do Ensino Médio das regiões 

de Lisboa e Setúbal participaram da pesquisa e os resultados mostraram que há uma 

associação entre as pressões laborais e as regulações motivacionais para o trabalho. 

Essa descoberta demonstra que os professores não estão imunes às pressões 

administrativas, como restrições nos currículos, tempo limitado ou exigências para o alto 

desempenho dos alunos. As relações motivacionais para o trabalho também se 

mostraram influenciadas pelos anos de prática docente, principalmente quando se trata 

da pressão exercida pelas autoridades escolares e as avaliações de desempenho 

profissional. 

 

3.5 Validação de Questionários 

 

A Teoria da Autodeterminação pode fornecer informações importantes acerca dos 

processos motivacionais entre alunos e professores, sobretudo na Educação Física. Uma 

das formas de se pesquisar tais relações é a aplicação de questionários. Mas para tanto, 

eles precisam ser validados e adaptados aos temas propostos.  

Dentre os textos encontrados que abordam a validação de questionários temos o 

de Pires (2010) que buscou validar preliminarmente à Educação Física a versão 

Portuguesa do Basic Psychological Needs Exercise Scale (BPNES), já que em Portugal 

não havia nenhum instrumento de avaliação das necessidades psicológicas básicas neste 

contexto. Tal pesquisa apresentou índices bastante aceitáveis de validação e 

confiabilidade, concluindo assim, que tal questionário poderá ser utilizado em futuras 

investigações da área, com um grau elevado de confiança.  

Já com o objetivo de avaliar a percepção do clima motivacional dos alunos durante 

as aulas de Educação Física em Portugal, Silva (2013) se viu na necessidade de traduzir 

e validar para o português o questionário Learning and Performance Orientations in 

Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ), em que foi apresentada uma 

estrutura fatorial igual à versão original, podendo ser utilizado com elevado grau de 

confiança para avaliar a Percepção do Clima Motivacional, sendo esse induzido pelos 

professores e/ou pelos alunos, durante as aulas de Educação Física.  
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Ainda em Portugal, Pires et al (2010), procurando a validação preliminar da 

adaptação à Educação Física da versão Portuguesa do Basic Psychological Needs 

Exercise Scale (BPNESp), e determinando as suas qualidades psicométricas iniciais por 

meio de uma análise fatorial exploratória do modelo que a suporta, concluiu que, após os 

estudos realizados com 150 alunos, tal questionário também pode ser utilizado, com 

elevado grau de confiabilidade, em futuras investigações que buscam avaliar as 

necessidades psicológicas básicas no contexto da Educação Física. 

Visto que no Brasil constatou-se uma inexistência de instrumentos confiáveis e 

válidos, Lettnin (2013) procurou analisar as qualidades psicométricas preliminares da 

versão brasileira do Questionário de Necessidades Psicológicas Básicas em Educação 

Física (QNPB-EF). Os resultados apresentados, por meio da análise fatorial exploratória, 

evidenciaram que a estrutura se manteve a mesma que a versão original. Apesar da 

consistência interna dos fatores também apresentar valores aceitáveis de confiabilidade, 

recomendou-se a realização de um estudo confirmatório ao modelo de medida para a 

consolidação dos resultados obtidos. 

 

4. Considerações Finais: 

 

O presente estudo teve como objetivo buscar e analisar as produções em língua 

portuguesa que abordaram a Teoria da Autodeterminação e a Educação Física escolar, 

por meio de uma revisão bibliográfica de teses, dissertações e periódicos. 

Embora tenha sido feita uma divisão em categorias para agrupar os trabalhos 

selecionados, foi possível observar que o problema maior que os autores encontraram foi 

a dificuldade dos professores de Educação Física motivarem seus alunos nas aulas.  

Apesar deste não ser o foco deste trabalho, pudemos observar que uma possível 

solução para este dilema seria uma troca de metodologia por parte dos professores. 

Pizani et al (2014) nos apresenta algumas dessas estratégias metodológicas, como o 

feedback positivo, criação de metas que respeitem os limites e as capacidades dos 

indivíduos, propostas de atividades com a dificuldade moderada, uma estruturação 

participada das aulas, nas quais os alunos e o professor possam interagir e criar aulas em 

conjunto. Os autores também recomendam a apresentação de forma clara dos objetivos 

nas atividades propostas pelo professor e a promoção de interação entre os indivíduos 

evitando o uso de recompensas externas.  
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Pereira (2013), também contribui com as reflexões incitadas por nós quando 

aponta que o relacionamento com o professor pode exercer uma maior ou menor 

influência na satisfação das necessidades psicológicas básicas dos alunos. 

Todavia, não temos a intenção, a partir da análise realizada, de culpabilizar os 

professores pela desmotivação dos estudantes, pois considerando o contexto e os meios 

de produção do trabalho docente nem sempre o professor tem condições favoráveis de 

desenvolver plenamente suas ideias e propostas.  

Ainda vale ressaltar que no caso da análise dos trabalhos de origem portuguesa, 

as realidades apresentadas em Portugal e Brasil são completamente diferentes, o que 

pode interferir em vários aspectos, sobretudo na motivação dos alunos nas aulas.  

Outro ponto interessante que gostaríamos de apresentar, dentre as conclusões, 

refere-se aos achados na categoria “Validação de questionários”. Observamos que não há 

nenhum trabalho brasileiro que tenha feito a validação de algum questionário. Todas as 

traduções para a língua portuguesa foram realizadas por pesquisadores portugueses, 

levando em conta a realidade portuguesa. Dada à importância dessa ferramenta de 

pesquisa, observamos dois pontos, o primeiro que a adoção desses questionários à 

realidade brasileira, embora esteja traduzido para a língua portuguesa, poderá produzir 

resultados totalmente diferentes da realidade portuguesa/ europeia. O segundo ponto que 

é uma consequência do primeiro é que há uma necessidade dos investigadores 

brasileiros se preocuparem em validar e adaptar questionários, a fim de obterem 

resultados em suas pesquisas que reflitam a realidade brasileira.  

Por fim, recomendamos sejam realizados mais estudos que tratem remas relativos 

à Motivação, à Teoria da Autodeterminação e à Educação física escolar no Brasil, 

proporcionando subsídios para a melhoria das relações entre estudantes e professores na 

escola. 
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