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Resumo  

 

 

 

HARTER, Natália Maass. Efeitos das concepções de capacidade na 
aprendizagem de uma tarefa de controle de força manual em adultos. 2018. 77 
p. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física, Escola Superior de Educação Física, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
 
 
Concepções de capacidade se subdividem em concepções fixas e maleáveis e tem 
demonstrado afetar o desempenho e aprendizagem motora (JOURDEN; BANDURA; 
BANFIELD, 1991; WULF; LEWTHWAITE, 2009). Na condição fixa, o indivíduo 
acredita que a capacidade não pode ser modificada. Já na concepção maleável, ele 
acredita na mudança da capacidade com o aumento do esforço e da prática. Poucos 
estudos foram conduzidos analisando os efeitos e mecanismos subjacentes na 
aprendizagem motora. O objetivo do presente estudo é investigar esses efeitos e 
possíveis variáveis mediadoras das concepções de capacidade no desempenho e 
na aprendizagem de uma tarefa de controle de força manual em adultos. A amostra 
será composta por 120 adultos, pareados por sexo, randomizados em dois grupos 
experimentais: um grupo com indução à capacidade fixa e outro com indução a 
capacidade maleável. Todos irão realizar o teste de força máxima de preensão 
manual e a tarefa será controlar 40% da força máxima. O estudo será composto por 
uma fase de prática e por testes de retenção e transferência. Em adição, um 
conjunto de questionários (autoeficácia, IMI, linha de afetos e CNAAQ-2) será 
aplicado para identificar possíveis mecanismos subjacentes. 
 
 

Palavras-chave: motivação; força manual; adultos 

 



 
 

Abstract 

 

 

HARTER, Natália Maass. Effects of conceptions of ability in learning learning a 
task of manual force control in adults. 2018. 77 p. Dissertation (Master in 
Physical Education) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Escola 
Superior de Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
 
 
Conceptions of ability are considered as a motivational variable able to affect the 
performance and learning of motor skills (JOURDEN; BANDURA; BANFIELD, 1991; 
WULF; LEWTHWAITE, 2009). The different conceptions are usually considered as 
representing fixed or malleable beliefs of ability. In the fixed conception the 
individuals believe that the ability cannot be modified, while in the malleable 
conception, the individuals believe abilities can be changed through effort and 
practice. To date, only a few studies have been conducted analyzing the effects and 
underlying mechanisms of the different conceptions of ability on motor learning. The 
objective of the present study is, therefore, to investigate the effects and possible 
mediating variables of the conceptions of ability on the performance and learning of 
a manual force task in adults. The sample will be composed of 120 adults, of both 
sexes, randomized into two experimental groups, receiving instructions inducing 
force control as fixed or malleable ability. All participants will perform a maximum 
manual grip strength test and will be asked to practice the task with the objective of 
reaching 40% of the maximum force. The study will consist of practice, retention and 
transfer (60% of maximum force) phases. In addition, questionnaires will be applied 
to identify possible underlying mechanisms (self-efficacy, intrinsic motivation, 
positive affects and CNAAQ-2) explaining the conceptions of ability effects. 

 
 

Key-words: motivation; manual force; adults. 
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1 Introdução  

 

 

Pesquisadores por volta dos anos 2000 começaram a investigar a importância 

das variáveis sócio-cognitivas e afetivas na aprendizagem motora (AM), ou seja, 

passaram a verificar os efeitos que essas variáveis motivacionais podem causar no 

ensino-aprendizagem de habilidades motoras (LEWTHWAITE; WULF, 2012; WULF; 

LEWTHWAITE, 2016). Como exemplos desses fatores, podem ser citados a prática 

autocontrolada (CHIVIACOWSKY; WULF, 2002), o feedback de comparação social 

ou normativo (LEWTHWAITE; WULF, 2010), a ameaça do estereótipo (HEIDRICH; 

CHIVIACOWSKY, 2015) e a utilização de critérios de desempenho 

(CHIVIACOWSKY; HARTER, 2015). 

Outro fator são as concepções de capacidade que tem recebido atenção dos 

pesquisadores. Estudos que investigaram essa variável no contexto acadêmico 

(CIMPIAN et al, 2007; MARTOCCHIO, 1994) e na performance motora (JOURDEN; 

BANDURA; BANFIELD, 1991; LI; LEE; SOLMON, 2005) encontraram influência das 

concepções de capacidade no desempenho motor e na aprendizagem de diversas 

tarefas cognitivas. As concepções de capacidade estão relacionadas com diferentes 

visões que os indivíduos possuem sobre sua capacidade para realizar determinada 

habilidade motora. Essas visões podem considerar a capacidade como fixa, mais 

especificamente inerente, relacionadas ao talento para tal habilidade, ou maleável, 

passível de mudança, podendo ser aprendida e melhorada através do esforço e da 

prática (DWECK; LEGGETT, 1988; NICHOLLS, 1984).  

Mais recentemente, as concepções de capacidade foram investigadas na 

aprendizagem de habilidades motoras (CHIVIACOWSKY; DREWS, 2014; DREWS; 

CHIVIACOWSKY; WULF, 2013; WULF; LEWTHWAITE, 2009; WULF; 

LEWTHWAITE; HOOYMAN, 2013). As pioneiras foram Wulf e Lewthwaite (2009), 

com o objetivo de analisar os impactos que as diferentes concepções, induzidas 

através de instruções, poderiam ocasionar na aprendizagem de uma tarefa de 

equilíbrio no estabilômetro em adultos jovens. Através das instruções, encontraram 

resultados positivos, o grupo induzido à capacidade maleável, apresentou equilíbrio 

mais eficaz quando comparado com o grupo induzido à capacidade fixa e controle,
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 em adultos jovens. Os achados dos demais estudos (CHIVIACOWSKY; DREWS, 

2014; DREWS; CHIVIACOWSKY; WULF, 2013; WULF; LEWTHWAITE; HOOYMAN, 

2013;) mostraram que a aprendizagem de habilidades motoras foi facilitada com a 

indução (através da instrução ou do feedback), a capacidade maleável em 

comparação à indução (também através da instrução ou do feedback) à capacidade 

fixa. Assim, pode ser notado que esse fator exerce influências motivacionais, de 

maneira a impactar a AM. 

Conforme a literatura apresentada, a escassez de pesquisas com esse fator 

(WULF; LEWTHWAITE, 2009; WULF; LEWTHWAITE; HOOYMAN, 2013). Ainda, os 

mecanismos subjacentes não foram analisados na maioria dos estudos referidos, 

exceto em Wulf, Lewthwaite e Hooyman (2013), havendo necessidade de maior 

aprofundamento. As implicações das concepções de capacidade ainda não foram 

consistentemente estabelecidas, necessitando, assim, maior aprofundamento para 

esclarecer seus efeitos na AM. Mais especificamente, investigar os efeitos na 

população adulta onde apenas dois estudos foram conduzidos. Por isso, o problema 

de pesquisa é, diferentes induções de concepções de capacidade podem influenciar 

a aprendizagem do controle de força manual, níveis de autoeficácia, motivação 

intrínseca e afeto positivo em adultos? 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é investigar os efeitos e possíveis 

variáveis mediadoras (autoeficácia, motivação intrínseca e afetos positivos) das 

concepções de capacidade no desempenho e na aprendizagem de uma tarefa de 

controle de força manual em adultos. De acordo com os achados na literatura 

(CHIVIACOWSKY; DREWS, 2014; DREWS; CHIVIACOWSKY; WULF, 2013; WULF; 

LEWTHWAITE, 2009), espera-se que os participantes, induzidos a uma concepção 

de capacidade maleável, apresentem melhor desempenho e aprendizagem na tarefa 

de controle da força manual comparado ao grupo com indução à capacidade fixa. As 

evidências desta pesquisa poderão contribuir para maior esclarecimento dessa 

variável. Além disso, poderá facilitar o aprendizado de novas habilidades motoras, 

aumentando o engajamento dos indivíduos em atividades físicas. 



 

 
 
2 Fundamentação teórica 

 

 

2.1 A influência dos fatores motivacionais na Aprendizagem Motora 

 

 

A interação do ser humano com o meio ambiente se dá através do 

movimento. Movimentar-se de diversas formas, maneiras distintas e nesse sentido, o 

campo de estudos em comportamento motor tem o objetivo de investigar como as 

pessoas controlam, desenvolvem e aprendem as habilidades motoras. Como 

mencionado, a grande área subdivide-se em três: o controle motor, o 

desenvolvimento motor e a aprendizagem motora (AM), que será foco da presente 

investigação (TANI et al., 2010). 

A aprendizagem motora visa a compreender quais as mudanças internas que 

ocorrem durante o aprendizado de tarefas motoras e como melhorar. Nesse sentido, 

a AM é definida como um conjunto de processos internos que ocorrem nos 

indivíduos, oriundos da prática e/ou experiência, produzindo melhorias na 

capacidade de executar efetivamente determinada habilidade motora 

(FAIRBROTHER, 2010). Nota-se, assim, a AM visa entender os processos e 

mecanismos subjacentes envolvidos na aquisição de habilidades motoras bem como 

os fatores que afetam esse aprendizado (TANI et al., 2010). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, duas importantes perspectivas teóricas 

surgiram: a do processamento de informação e a do sistema dinâmico 

(FAIRBROTHER, 2010), as quais guiaram os estudos em comportamento motor. 

Com o avançar dos anos, essas teorias não respondiam às perguntas relacionadas 

ao aspecto motivacional, apenas consideravam como influência temporária e, então, 

recentemente foi lançada a nova teoria da AM, por Wulf e Lewthwaite, a teoria 

OPTIMAL. Esta nova perspectiva leva em consideração, além do processamento de 

informações, o aspecto motivacional que interfere na aprendizagem, ou seja, o 

indivíduo não é um processador neutro de informações (WULF; LEWTHWAITE, 

2016)..
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O modelo proposto pelas autoras está interessado em explicar a forma de 

otimizar a aprendizagem de habilidades motoras. Segundo a teoria OPTIMAL, 

aumentar a expectativa do aprendiz para o desempenho aumentará a sua motivação 

intrínseca, e direcionar a atenção externamente ocasionará a melhora do 

desempenho e, consequentemente, da aprendizagem. 

Um dos meios pelo qual se aumenta a expectativa para bom desempenho 

dos indivíduos é a motivação. Serão apresentadas, a seguir, algumas variáveis 

motivacionais com influência na AM, tendo como base a microteoria das 

necessidades psicológicas básicas do ser humano (DECI; RYAN, 2000). 

 

 

2.1.1 As necessidades psicológicas básicas na Aprendizagem Motora 

 

 

Neste capítulo, será abordado um conjunto de estudos os quais demonstram 

afetar a AM. Alguns fatores motivacionais têm confirmado que satisfazem as três 

necessidades psicológicas básicas do ser humano (competência, autonomia e 

relacionamento social) e, assim, exercem influência na aquisição de habilidades 

motoras. As necessidades psicológicas são relatadas na teoria da 

autodeterminação, que são: a autonomia, a competência e o relacionamento social 

(DECI; RYAN, 2000, 2008). Satisfazer essas necessidades faz aumentar a 

motivação intrínseca dos indivíduos, desse modo, na AM são importantes para 

melhorar a aprendizagem de habilidades motoras.  

Possuir controle de algo pode satisfazer a necessidade de autonomia, e uma 

das variáveis que tem demonstrado beneficiar a AM é a prática autocontrolada 

(LEWTHWAITE; WULF, 2012). Nela, o aprendiz tem a oportunidade de escolher 

sobre algum aspecto da prática como, por exemplo, quando deseja receber 

feedback (CHIVIACOWSKY; WULF, 2002; CHIVIACOWSKY et al., 2008), decide 

quando parar de realizar a prática (LESSA; CHIVIACOWSKY, 2015), entre outras 

opções. Os possíveis mecanismos subjacentes dos benefícios de fornecer 

autonomia aos aprendizes é a liberação de dopamina, assim, podendo desenvolver 

conexões neurais mais efetivas, de modo a melhorar o desempenho e a 

aprendizagem. (LEMOS et al, 2017; GONZALEZ; CHIVIACOWSKY, 2016). 
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Uma das formas de escolha é o feedback autocontrolado; Chiviacowsky e 

Wulf (2002) encontraram, em seu estudo, efeitos benéficos dessa prática em adultos 

em uma tarefa com teclados numéricos. Nesta pesquisa, foi observado que o grupo 

que praticou com liberdade para escolher quando queria receber feedback 

apresentou melhor aprendizagem em relação ao grupo yoked (equiparado ao grupo 

autocontrolado). Os participantes realizaram uma tarefa de sequência temporal em 

computador, na qual o objetivo era pressionar quatro teclas numéricas (2, 4, 8 e 6) 

com diferentes possibilidades de tempo de movimento entre elas. Além de avaliar a 

aprendizagem, foi aplicado um questionário, a fim de averiguar a preferência de 

feedback entre os participantes; os resultados mostraram diferenças significativas 

entre os grupos na transferência. Já através do questionário, pode ser constatado 

que o grupo autocontrolado solicitou feedback quando acreditava ter realizado boas 

tentativas. E o grupo yoked respondeu que, se tivessem liberdade de escolha, 

também teriam preferido receber feedback após as boas ao invés de más tentativas 

de prática. Esses resultados demonstram que o feedback autocontrolado, ou seja, 

com autonomia durante a prática, mostrou ser benéfico para a aprendizagem, se 

comparado com o grupo que recebeu o feedback externamente controlado. 

Outro estudo foi realizado com objetivo de verificar se estes mesmos 

benefícios do feedback autocontrolado na aprendizagem, encontrado em adultos, 

poderia ser generalizado para as crianças. Os participantes foram randomizados 

para os grupos autocontrolado e yoked, e praticaram a tarefa de arremesso de 

saquinhos de feijão em um alvo. O grupo autocontrolado foi informado que só 

receberiam feedback se o solicitasse. As fases do experimento foram: a fase de 

prática e um dia após o teste de retenção. De acordo com as análises, foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos no teste de retenção, ou seja, 

aqueles que desempenharam a tarefa com autonomia apresentaram maior precisão 

em relação aos externamente controlados. Assim, os benefícios do feedback 

autocontrolado para a aprendizagem podem ser extensivos à população infantil 

(CHIVIACOWSKY et al, 2008). 

A população idosa, apesar de ser pouco estudada, também foi beneficiada do 

autocontrole (LESSA; CHIVIACOWSKY, 2015). O estudo teve como propósito 

verificar os efeitos da quantidade de prática autocontrolada na aprendizagem de 

uma tarefa motora sequencial em adultos mais velhos. A tarefa exigia que os idosos 

realizassem o empilhamento e desempilhamento de copos, na maior velocidade 
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possível, sendo verificados os tempos em movimento através de cronômetro. Para 

verificar os efeitos da prática-autocontrolada, os participantes foram designados para 

duas condições experimentais, o grupo autocontrolado (self) que possuía autonomia 

sobre a fase de prática, na qual poderiam parar de praticar a tarefa quando 

quisessem; ainda após a prática, foram solicitados a preencher a razão da sua 

desistência. Já o outro grupo, denominado espelho (yoked), foi informado que o 

experimentador iria dizer quando parar de praticar. Através das análises realizadas, 

os resultados de aprendizagem encontrados demonstraram que, tanto no teste de 

retenção quanto no teste de transferência houve diferenças significativas para o 

grupo autocontrolado, apresentando melhores escores de tempo em comparação ao 

grupo yoked. Os autores sugerem que os achados podem estar atrelados ao 

aumento da percepção de competência e motivação intrínseca no grupo que 

praticou com suporte à autonomia. Porém, o oposto pode ter o corrido no grupo 

yoked, em que não usufruíram da autonomia sobre algum aspecto da prática, 

prejudicando a aprendizagem por pensamentos negativos sobre seu desempenho, 

se sentindo frustrados e gerando menor percepção de competência. 

A demonstração autocontrolada é outra forma de oferecer controle ao 

aprendiz e também foi mostrado que favorece a aprendizagem. Wulf, Raupach e 

Pfeiffer (2005) realizaram uma pesquisa com estudantes universitários, na qual 

realizaram arremessos do basquetebol a partir da linha de lance livre. Os estudantes 

foram divididos em dois grupos: autocontrolado e yoked; eles deveriam copiar os 

movimentos de um modelo apresentado através de um vídeo. Na condição 

autocontrolada, foram orientados que poderiam assistir quantas vezes quisessem ao 

vídeo do modelo; já para o grupo yoked, apenas foi informado em quais tentativas 

poderiam ver o modelo. Por meio das análises, foram encontradas diferenças 

significativas na retenção entre os grupos, sugerindo a eficácia da prática 

autocontrolada comparativamente ao externamente controlado. 

Lemos et al. (2017) também encontraram dados interessantes das vantagens 

da autonomia. No experimento, o objetivo foi examinar os mecanismos subjacentes 

dos efeitos do apoio à autonomia na aprendizagem de uma sequência de cinco 

posições do ballet em crianças. Para tanto, as meninas foram aleatorizadas em dois 

grupos: escolha e o controle; o grupo com escolha poderia pedir demonstrações de 

vídeo em qualquer momento da prática, enquanto o grupo controle apenas foi 

informado que o experimentador, durante a prática, poderia escolher quando 
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apresentar a demonstração de vídeo. Foi aplicado o questionário de autoeficácia 

antes da prática, após a prática e antes da retenção. Ainda ao final da prática foi 

mensurado o afeto positivo e, em seguida, uma pergunta aberta para saber no que 

as participantes estavam pensando enquanto realizavam a tarefa. Conforme as 

análises, foram encontradas diferenças na qualidade do movimento, na autoeficácia 

e no afeto positivo. O grupo com escolha demonstrou alta confiança após a prática e 

antes da retenção em comparação ao controle. Além desse resultado, ao final da 

prática, o grupo escolha apresentou maior afeto positivo em relação ao controle. Na 

pergunta aberta, aqueles que obtiveram autonomia apresentaram pensamentos 

mais positivos, porém as participantes na condição controle reportaram 

pensamentos mais negativos. Dado interessante, também, foi o afeto positivo 

correlacionado com a autoeficácia após a prática, antes do teste de retenção.  

O relacionamento social também é outra necessidade psicológica, entretanto 

é pouco explorado, pois apenas um estudo contemplou a temática verificando na 

AM. Gonzalez e Chiviacowsky (2016) analisaram os efeitos da prática com suporte 

ao relacionamento na aprendizagem do nado crawl frontal. Os participantes eram 

adultos jovens e realizaram a tarefa em uma piscina usando 50% de sua velocidade 

máxima. Eles foram randomizados para três condições experimentais: suporte de 

relacionamento (RS); ameaça ao relacionamento (AR); controle (C). 

Para compreender melhor a manipulação, o grupo RS recebeu a seguinte 

instrução, demonstrando interesse no indivíduo: “Uma coisa que você precisa saber 

é que para nós, todos são únicos. Nós nos preocupamos com cada pessoa como 

indivíduo, e estamos tentando entender o estilo de aprendizado de cada pessoa. 

Então, espero que você compartilhe suas experiências comigo depois de 

terminarmos”. Em contrapartida, o grupo AR foi instruído da seguinte forma, a fim de 

demonstrar desinteresse: “Outra coisa que você precisa saber é que para nós, todos 

são iguais. Nós não estamos realmente preocupados com você como indivíduo, 

apenas nos preocupamos com seu desempenho em nosso experimento, isto é, os 

dados. Então, mantenha suas observações para você durante o processo”. E para o 

grupo controle nenhuma instrução foi fornecida. A fim de avaliar a motivação 

intrínseca e os afetos positivos, o questionário customizado do IMI e o PANAS, 

respectivamente, foram utilizados após a fase de prática. O grupo que praticou com 

suporte de relacionamento apresentou melhor precisão temporal em todas as fases 

do estudo (prática, retenção e transferência), em comparação aos grupos AR e 
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controle. Outro dado interessante foi que os participantes do grupo RS apresentaram 

maiores níveis de afetos positivos e de motivação intrínseca do que o AR e controle. 

A possível explicação destacada pelas autoras, de que o suporte ao relacionamento 

pode promover conexões neurais mais efetivas, facilita o desempenho e, por 

consequência, a aprendizagem é beneficiada. 

Além da autonomia e do relacionamento social, citados anteriormente, a 

terceira necessidade psicológica é proporcionar aos indivíduos condições práticas 

que aumentam o senso de competência; isso pode acelerar o processo de 

aprendizagem e desempenho (LEWTHWAITE; WULF, 2012), além de satisfazer a 

necessidade de competência (DECI; RYAN, 2000). Uma das formas que leva o 

aumento da competência dos indivíduos é através do feedback, que é um importante 

fator a ser considerado durante o ensino de habilidades motoras (FAIRBROTHER, 

2010), uma vez que está sempre presente na prática e pode ser utilizado por 

professores e/ou treinadores durante suas aulas, possuí propriedades 

informacionais e motivacionais (CHIVIACOWSKY; WULF, 2007; WULF; 

LEWTHWAITE, 2016). Assim, aumentar a expectativa para o desempenho futuro, 

através de fornecimento de informações positivas aos aprendizes, é uma estratégia 

que tem beneficiado a AM; um conjunto de evidências têm, de fato, apontado para 

os benefícios do feedback após boas –  ao invés de más – tentativas (BADAMI et al., 

2011; CHIVIACOWSKY; WULF, 2007; CHIVIACOWSKY et al., 2009). 

Logo após o estudo realizado por Chiviacowsky e Wulf (2002), o qual 

verificou, por meio de questionário, a preferência dos aprendizes por receber 

feedback após tentativas mais eficientes, vários estudos foram conduzidos. Em 

geral, os procedimentos são semelhantes, isto é, após um bloco de tentativas, é feita 

a escolha dos melhores ou piores escores e fornecida ao participante, de acordo 

com o grupo pertencente. 

Chiviacowsky e Wulf (2007) foram as primeiras a investigar, com maior 

clareza, os efeitos do feedback após tentativas mais eficientes. Estudantes 

universitários praticaram a tarefa de arremesso de saquinhos de feijão, sendo 

subdivididos em dois grupos, um denominado “CR melhor” e outro “CR pior”, isto é, 

a manipulação experimental era decorrente do conhecimento de resultado (CR) 

disponibilizado ao indivíduo ao final de cada bloco, das três tentativas melhores ou 

piores. O grupo CR melhor foi mais preciso do que o grupo CR pior, na avaliação da 

aprendizagem e uma das possíveis explicações é que o grupo melhor obteve 
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melhores experiências de sucesso, talvez por ser mais motivador para os 

aprendizes, facilitando a aprendizagem em relação ao grupo pior. 

Os idosos também foram beneficiados dessa variável, sendo replicado o 

estudo de Chiviacowsky e Wulf (2007) para verificar se o mesmo encontrado em 

adultos jovens poderia se estender a população idosa (CHIVIACOWSKY et al., 

2009). O grupo melhor CR também demonstrou melhor precisão do que o grupo pior 

CR, conforme o estudo anterior, ou seja, realizar a fase de prática fornecendo CR 

após boas tentativas é mais eficaz para a aprendizagem do que após tentativas 

menos precisas. As vantagens possivelmente são motivacionais, pois podem 

aumentar as chances de sucesso do aprendiz na tarefa. 

Badami e colaboradores (2011) analisaram se o feedback após boas 

tentativas ou após as piores tentativas poderia influenciar positivamente a motivação 

intrínseca. A amostra foi composta por mulheres jovens que desempenharam o 

putting do golfe. Foi mensurada a motivação intrínseca através do questionário IMI 

contendo as subescalas interesse/divertimento, percepção de competência e 

esforço/importância. Os métodos utilizados foram semelhantes aos experimentos 

anteriores, porém foi apenas mensurada a fase de prática, não sendo avaliada a 

aprendizagem. As análises demonstraram que os participantes no grupo após boas 

tentativas obtiveram valores mais elevados de motivação intrínseca, percepção de 

competência em relação ao outro grupo. Os achados estão relacionados com o que 

tem sido demonstrado: que o feedback positivo encoraja os alunos manter o foco em 

seus objetivo, enquanto que o negativo fornece informação da competência 

negativa, consequentemente diminuindo a motivação intrínseca. 

Outro meio de avaliar a competência é o feedback normativo ou também 

denominado por feedback de comparação social, que são feedbacks falsos 

utilizados para comparar o desempenho do indivíduo com outros, dessa forma, tem 

demonstrado afetar a aprendizagem. O primeiro estudo verificando os efeitos do 

feedback de comparação social foi realizado por Lewthwaite e Wulf (2010). Neste 

experimento, os participantes foram divididos em três grupos: controle, feedback 

normativo positivo e feedback normativo negativo. Foi fornecida aos grupos 

normativos a pontuação média na tarefa, sendo calculados 20% mais baixo para o 

grupo melhor e 20% mais alto para o grupo pior, a partir da pontuação real dos 

participantes. 
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Através das análises estatísticas, verificou-se que o grupo melhor apresentou 

equilíbrio mais eficaz comparado aos outros grupos, em toda a fase de prática e 

também no teste de retenção. Assim, pode ser observado que a influência 

motivacional decorrida da comparação, na qual o grupo melhor foi levado a acreditar 

que sua média estava acima da maioria das pessoas, mostrou equilíbrio mais efetivo 

em todas as fases do estudo. Conforme colocado pelas autoras, ambos os grupos 

que receberam feedback normativo (positivo e negativo) podem ter gerado 

autoavaliações cognitivas e afetivas afetando sua performance e AM, entre outros 

mecanismos presentes. Além dos adultos, idosos e crianças também foram 

influenciados positivamente pelo feedback de comparação social (WULF; 

CHIVIACOWSKY; LEWTHWAITE, 2012; ÁVILA et al., 2012). 

O feedback de comparação temporal está sendo pesquisado recentemente, 

esse envolve informações temporais sobre o desempenho do indivíduo 

(CHIVIACOWSKY; DREWS, 2016). A fim de avaliar se o feedback de comparação 

temporal beneficia ou não a aprendizagem, um experimento foi conduzido com a 

população adulta, fornecendo informações que o desempenho do participante 

estava melhorando ou piorando ao longo do tempo. Também aplicaram o 

questionário de autoeficácia para verificar a percepção de competência dos 

indivíduos ao final da prática e antes do teste de retenção. Os mesmos foram 

randomizados para os grupos feedback de comparação temporal positivo (FTP) e 

negativo (FTN). Ambos receberam feedbacks falsos, sugerindo que seu 

desempenho melhorou em 10, 15 e 20% após o segundo, terceiro e quarto bloco de 

prática respectivamente (FTP); por outro lado, o FTN foi informado que o seu 

desempenho piorou em 10, 15 e 20 %. Uma regressão linear foi conduzida para 

analisar se a autoeficácia poderia predizer a aprendizagem e os resultados 

mostraram que isto ocorreu. Os níveis de autoeficácia logo depois da prática e 

também antes da retenção foram preditores da aprendizagem: o grupo FTP 

demonstrou níveis mais elevados de autoeficácia do que o grupo FTN. Assim, os 

autores sugerem que esse achado está de acordo com estudos prévios, verificando 

que a autoeficácia é um importante preditor da aprendizagem. 

A ameaça do estereótipo também é um fator recentemente verificado na AM 

com consequências motivacionais: a ameaça do estereótipo ocorre quando um 

grupo, em uma situação de ameaça, se sente pressionado e teme ser julgado 

negativamente, de modo a confirmar este estereótipo (STEELE; ARONSON, 1995). 
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O primeiro estudo verificando se este fator poderia afetar a AM, foi de Heidrich e 

Chiviacowsky (2015) e, nele, o estereótipo utilizado foi o de gênero. A pesquisa foi 

realizada somente com mulheres, e a tarefa escolhida foi uma habilidade esportiva 

de futebol, culturalmente reconhecida como um esporte masculino No Brasil. Os 

participantes foram designados para dois grupos: o grupo estereótipo negativo 

recebeu a indução através de instrução a qual informava que a tarefa era uma 

habilidade tipicamente masculina; já o grupo estereótipo reduzido foi informado que 

as mulheres desempenham a tarefa da mesma forma que os homens, na tentativa 

de anular o estereótipo. Através dos resultados, foi verificado que o grupo de 

estereótipo reduzido foi significativamente melhor em comparação ao grupo 

estereótipo negativo, tanto no teste de retenção imediata, quanto um dia após a 

prática. As autoras também verificaram os níveis de autoeficácia, os quais 

mostraram que os participantes do grupo em que o estereótipo foi reduzido 

reportaram maiores níveis de confiança, melhorando seu desempenho e 

aprendizagem. 

Cardozo e Chiviacowsky (2015) verificaram os efeitos do estereótipo de 

sobrepeso em mulheres na aprendizagem do equilíbrio em um estabilômetro. Foram 

selecionadas a participar da amostra apenas aquelas que apresentavam percepção 

de sobrepeso e randomizadas para as seguintes condições: ameaça do estereótipo 

(AE) e ameaça do estereótipo reduzido (AER). Através de instruções verbais 

anteriormente à fase de prática, o estereótipo foi ativado ou reduzido (ex. AE: a 

tarefa é influenciada por diferenças individuais, como altura, peso e idade. AER a 

tarefa não é influenciada). Logo após a prática, foi aplicado o questionário IMI 

contendo as subescalas interesse/divertimento, percepção de competência e 

esforço/importância. Por meio das análises, em ambas as fases (prática e retenção) 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos: o grupo AER 

apresentou maior aprendizagem em comparação ao grupo que o estereótipo foi 

ativado. 

Já no IMI, antes da retenção foi verificada diferença significativa na subescala 

percepção de competência, na qual o grupo AR reportou valores mais baixos em 

relação ao grupo AER. De forma geral, neste experimento, as participantes que 

realizaram a tarefa com instruções reduzindo o estereótipo demonstraram melhor 

desempenho e aprendizagem em comparação ao grupo que recebeu instruções 

ativando o estereótipo de sobrepeso. As autoras relatam que, possivelmente, 
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indivíduos estereotipados demandam atenção excessiva para si, aumentando os 

processos autorregulatórios, a fim de controlar sentimentos negativos prejudicando o 

aprendizado. 

A percepção de dificuldade da tarefa também é uma forma de avaliar a 

competência do indivíduo, através de critérios de desempenho (CHIVIACOWSKY; 

HARTER, 2015; PALMER, CHIVIACOWSKY; WULF, 2016). Ambas as pesquisas 

conduzidas com esta temática examinaram se critérios relativamente fáceis, 

aumentando as experiências de sucesso dos aprendizes, poderiam beneficiar a 

aprendizagem ao invés de critérios relativamente difíceis, diminuindo as chances de 

sucesso; além da aprendizagem, a autoeficácia também demonstrou ser impactada 

(CHIVIACOWSKY; HARTER, 2015). Um estudo realizado com adultos jovens em 

uma tarefa de timing antecipatório avaliou a autoeficácia em três momentos (antes e 

após a prática e antes da retenção). Como resultado, os escores de autoeficácia 

após a prática e antes da retenção foram significativamente maiores nos 

participantes que desempenharam a tarefa com um critério fácil em relação aos 

outros grupos. Aliás, a autoeficácia medida em seguida da prática foi capaz de 

predizer a aprendizagem no teste de retenção. A aprendizagem foi degradada por 

um critério difícil para um bom desempenho, influenciada segundo as autoras pela 

percepção de competência, ou seja, o grupo com baixa experiência de sucesso 

pode ter aumentado a atenção para o self prejudicando seu aprendizado. Em 

contrapartida, utilizar um critério fácil para um bom desempenho, melhorou a 

aprendizagem e assim, como sugerido no estudo, pode ter sido mais motivador para 

os participantes (CHIVIACOWSKY; HARTER, 2015). 

O suporte à autonomia e o aumento da expectativa facilitam a AM, conforme 

o conjunto de experimentos realizados e apresentados anteriormente. No entanto, 

Wulf, Chiviacowsky e Cardozo (2014) foram as primeiras a verificar a combinação de 

suporte a duas necessidades fundamentais: a autonomia e a competência; o  

objetivo era saber se dois fatores duplicariam as vantagens de aprendizagem. Os 

jovens praticam o arremesso ao alvo e foram randomizados em quatros condições: 

suporte à autonomia/aumento da expectativa (AS/AE); suporte à autonomia (AS); 

aumento da expectativa (AE); controle (C). Os grupos com autonomia poderiam 

escolher a cor da bola antes de cada bloco. Já os grupos com aumento da 

expectativa foi fornecido o feedback de comparação social falso, sendo calculado 

20% a menos do feedback verídico, no respectivo bloco, ou seja, o participante 
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recebia dois feedbacks, um verdadeiro sobre o seu escore, e logo o de comparação 

falso, sendo levados a acreditar que seu desempenho estava acima da média. O 

grupo controle recebeu apenas o feedback verídico; ainda, foi avaliada a 

autoeficácia, respondendo o quão confiante eles estavam para desempenhar a 

tarefa em uma escala de 1 a 10. 

Diferenças significativas foram encontradas na retenção e na transferência, 

uma vez que o grupo SA/AE demonstrou maior precisão na tarefa e, em relação à 

autoeficácia, também o grupo SA/AE apresentou valores maiores comparados aos 

outros grupos, tanto após a prática quanto antes da retenção. A regressão 

comprovou que a autoeficácia foi um preditor da aprendizagem, explicando 

parcialmente os resultados e mostrando que a combinação de duas variáveis 

resultou em maior aprendizagem do que separados. Então, apoiar a autonomia e 

aumentar a expectativa para o desempenho levará a um aumento da autoeficácia e, 

consequentemente, facilitará a aprendizagem, ficando claro que os efeitos aditivos 

são mais benéficos para o aprendizado motor. 

Outro estudo semelhante também analisou a combinação de duas 

necessidades básicas, mas acrescentou mais um fator: o foco externo de atenção. 

Ainda foram encontrados resultados interessantes na condição que envolveu os três 

fatores (aumento da expectativa, suporte à autonomia e foco externo de atenção), 

pois a precisão foi significativamente maior do que as demais condições, 

demonstrando que a aprendizagem foi reforçada pelo conjunto de variáveis. Além 

disso, foi o único grupo que demonstrou melhoria da precisão em relação ao pré- 

teste. O aumento da expectativa pode diminuir o processamento auto-referencial, 

preparando o indivíduo para o sucesso; já o apoio à autonomia pode auxiliar no 

desencadeamento de redes neurais necessárias para o sucesso na tarefa. Assim, 

adotar um foco externo de atenção faz com que o indivíduo foque no objetivo da 

tarefa, reduzindo atenção para o self (WULF et al., 2017). 

Em suma, os fatores apresentados até o momento têm demonstrado gerar 

consequências motivacionais no desempenho e na AM. Além destes fatores citados 

acima, outro fator motivacional, que tem recebido atenção dos pesquisadores da 

área da AM, é o das concepções de capacidade. Por se tratar do tema principal 

deste estudo, ele será explorado, separadamente, no próximo capítulo. 

 

 



20 
 

 

 

2.2 Concepções de Capacidade 

 

 

As concepções de capacidade estão relacionadas às crenças dos indivíduos 

quanto à natureza de sua capacidade, para desempenhar alguma tarefa; mais 

especificamente, essas são divididas em capacidades fixas e capacidades 

maleáveis. Definindo a concepção de capacidade fixa, remete a capacidades inatas, 

ou seja, a crença do indivíduo é de que sua capacidade não sofrerá alterações, pois 

foi herdada. Por outro lado, na concepção de capacidade maleável, a visão é que 

sua habilidade pode ser modificada ou alterada, através da prática e do esforço, 

enfrentando os erros como parte no processo de aprendizado (DWECK, 2002). 

Dweck e Leggett (1988) colocam que os indivíduos possuem diferentes 

crenças sobre si, as chamadas teorias da inteligência ou concepções de capacidade 

e sua teoria relata que os indivíduos, de acordo com a concepção, possuem 

diferentes comportamentos. Como por exemplo, o esforço é visto como 

inversamente proporcional, para aqueles que possuem um traço mais fixo, desse 

modo, maior esforço é visto como “baixa capacidade”, de modo que eles evitam 

situações que exijam alta capacidade, para não provarem a si mesmos que não 

possuem capacidade para tal habilidade, gerando uma série de sentimentos 

negativos, prejudicando seu desempenho. Já aqueles que possuem um traço mais 

maleável, parecem aumentar seu esforço, a sua persistência e suas estratégias, 

para solucionar seus erros em uma situação difícil. O aspecto do erro deve ser 

levado em consideração, pois geralmente as concepções de capacidade aparecem 

em situações desafiadoras, tornando os indivíduos mais suscetíveis à mudança de 

comportamento. 

Os objetivos para realizar alguma tarefa também se diferenciam; os teóricos 

incrementais ou maleáveis tendem a focar no domínio, ou seja, possuir objetivos 

orientados à aprendizagem. Contrariamente, os teóricos da entidade ou fixos 

tendem a focar na avaliação de sua capacidade, possuindo objetivos orientados ao 

desempenho (BURNETTE et al., 2012; MORENO et al., 2010; SPRAY et al., 2006). 

Em pesquisas de domínio acadêmico, com tarefas cognitivas, são utilizados 

questionários para definir os traços das pessoas acerca das crenças com relação 
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aos seus atributos (WANG; BIDDLE, 2001), mas outras maneiras de verificar podem 

ser através de instruções (WULF; LEWTHWAITE, 2009) ou feedbacks (CIMPIAN et 

al., 2007). Os efeitos que as concepções podem causar nos indivíduos são foco de 

estudo no contexto acadêmico (MARTOCCHIO, 1994; WOOD; BANDURA, 1989), e 

também no contexto motor, principalmente no desempenho (JOURDEN; BANDURA; 

BANFIELD, 1991; LI; LEE; SOLMON, 2005); por exemplo, o estudo conduzido por 

Martocchio (1994) analisou as implicações das concepções no domínio cognitivo. As 

manipulações envolviam instruções escritas contendo informações da capacidade, 

sendo fixa ou adquirível. As medidas avaliadas foram expectativa pré-treinamento, 

ansiedade, eficácia e conhecimento declarativo. Na condição de habilidade 

adquirível, os indivíduos diminuíram os níveis de ansiedade do pré para o pós- 

treinamento, sem diferença nos níveis de ansiedade para a condição de habilidade 

fixa. Em relação às crenças de eficácia, também foram diferentes entre os grupos, 

na condição adquirida reportaram elevados níveis de eficácia, enquanto na condição 

inerente diminuiu a autoeficácia. 

Jourden, Bandura e Banfield (1991) investigaram os impactos das 

concepções no desempenho de uma tarefa perceptual-motora: dois grupos foram 

formados e receberam diferentes instruções escritas em relação à natureza da 

habilidade (inerente ou adquirível); ainda antes de iniciar a prática foram reforçadas 

verbalmente. A autoeficácia e as reações auto-avaliativas foram mensuradas após o 

pré-teste e posteriormente a prática e outra avaliação foi o nível de interesse na 

atividade medido após a prática. Os participantes foram informados que restavam 5 

minutos para finalizar a atividade e, então, poderiam optar por continuar ou não, 

aqueles que gostariam de prosseguir foram anotados o número de tentativas que 

desejassem completar. A capacidade vista como algo adquirível resultou em 

melhoria do desempenho, além de aumentar a autoeficácia, promover auto-reações 

mais positivas e maior interesse na tarefa. Em contraste, praticar a tarefa com a 

visão de capacidade inerente, o desempenho aumentou pouco, a autoeficácia não 

diferiu e mostraram-se desinteressados em continuar a atividade. Possivelmente o 

aumento da autoeficácia é sugerido como explicação para os achados deste 

experimento, ou seja, o senso de eficácia estimula o interesse na atividade. Também 

é sugerido que reações afetivas positivas fazem com que os indivíduos 

experimentam o sentimento de satisfação própria. Nesse sentido, o grupo com 
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indução à habilidade adquirida experimentou o senso de eficácia e auto-satisfação 

com seu desempenho. 

Já Kasimatis, Miller e Marcussen (1996) procuraram relacionar as teorias 

implícitas com a motivação; para a realização do experimento foram criados vídeos 

de movimentos aeróbicos, os quais envolviam a coordenação de braços, havendo 

uma primeira sequência fácil e em seguida uma difícil. Antes de visualizar os vídeos, 

metade dos participantes recebeu instruções de que a coordenação atlética era 

determinada pela genética (fixa) e a outra metade que poderia ser aprendida 

(maleável). Após assistirem ao primeiro vídeo, completaram os questionários de 

motivação, de autoeficácia e o de afetos (PANAS). Logo, o vídeo com movimentos 

complexos foi apresentado e novamente os questionários foram aplicados. As 

diferenças significativas entre as duas condições foram encontradas apenas frente à 

dificuldade, ou seja, ao final do segundo vídeo, o grupo instruído que a coordenação 

poderia ser aprendida demonstrou maior motivação, maior autoeficácia e menos 

afetos negativos em relação ao grupo fixo. 

A maioria dos estudos citados (ex. JOURDEN; BANDURA; BANFIELD, 1991; 

KASIMATIS; MILLER; MARCUSSEN, 1996) utilizaram instruções como meio para 

manipular as concepções, Li, Lee e Solmon (2005) mensuraram as concepções 

disposicionais através do questionário Conceptions of the Nature of Athletic Ability 

Questionnaire-2 (CNAAQ-2), que tem sido aplicado nos experimentos e contém 

questões para compreender o traço de cada indivíduo, podendo ser mais fixo ou 

maleável (WANG; BIDDLE, 2001; WANG et al., 2002). O objetivo era relacionar 

esses traços com a motivação intrínseca, a percepção de competência, a 

experiência e o desempenho em uma tarefa de manipulação de objetos. 

Posteriormente, ao término da sessão, todos completaram o Intrinsic Motivation 

Index (IMI), que avalia a motivação intrínseca, utilizaram quatro subescalas 

(interesse/prazer; percepção de competência; esforço/importância e 

tensão/pressão). Uma regressão linear múltipla foi conduzida para correlacionar 

todas as variáveis analisadas e, assim, alguns dados interessantes foram 

descobertos. Como resultado, aqueles que indicaram maior percepção de 

competência inicial apresentaram melhor desempenho, possuíam crenças mais 

maleáveis e eram mais motivados intrinsicamente. Os autores sugerem que é 

preciso fomentar a percepção de competência dos alunos através de atividades que 

permitam experiência de sucesso, a fim de promover a sua motivação intrínseca. 
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Após essa pesquisa, os mesmos autores realizaram outro experimento com 

uma parcela da amostra do estudo feito em 2005. A tarefa envolvia uma habilidade 

de rotação e era mais complexa que a utilizada no estudo anterior. Seguindo o 

mesmo delineamento experimental, 72 estudantes completaram um período de 

prática, divididos em dois grupos, nos quais assistiram às instruções da tarefa e 

também em relação às concepções, fixa ou maleável. Ao finalizar a sessão de 

prática, completaram o questionário para avaliar a motivação intrínseca, além da 

dificuldade da tarefa, da persistência e da manipulação experimental. Como 

resultado, a motivação intrínseca foi um forte preditor do desempenho. Aqueles que 

foram altamente motivados apresentaram melhores escores na tarefa e ainda na 

condição maleável, persistiram por mais tempo comparado à condição fixa (LI; LEE; 

SOLMON, 2008). 

Alguns estudos relacionaram as concepções com outras variáveis, como o de 

Lirgg et al (1996) que examinou o tipo de sexo da tarefa, as concepções de 

capacidade e o gênero, portanto, conduziram o experimento com homens e 

mulheres. Duas tarefas foram selecionadas, o kung fu percebido como masculino e 

o baton twirling percebido como feminino. A ordem das tarefas foi contrabalanceada, 

e todos realizaram as duas tarefas; ainda os participantes foram divididos de acordo 

com manipulação da concepção de capacidade (fixa ou maleável) e o questionário 

de autoeficácia foi completado. As análises mostraram que a autoeficácia das 

mulheres foi impactada pelo tipo de sexo e concepção de capacidade. Elas 

reportaram maior autoeficácia na tarefa considerada feminina do que da tarefa 

considerada masculina e em relação à concepção, na condição maleável também 

relataram maiores escores de autoeficácia comparado a condição fixa. É sugerido 

que os professores quebrem barreiras como o tipo de sexo das atividades, 

ressaltando que todas as habilidades são adquiridas por meio da prática, 

estimulando-os como capazes de realizar. 

Outro estudo verificou se anulando o estereótipo de idade, iria interagir com 

as teorias implícitas em idosos. Como resultado, a força de apreensão manual nessa 

população foi beneficiada quando anularam estereótipo de idade no grupo com 

concepção maleável, aumentando o desempenho (EMILE et al., 2016). 

Moreno e colaboradores (2010) mediram o clima motivacional percebido pelos 

praticantes de exercícios através de um questionário para avaliar o clima 

motivacional transmitido pelos instrutores de exercícios. Também analisaram as 
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concepções de capacidade (CNAAQ-2), a percepção de competência, as metas de 

realização e se esses contribuíam para a motivação autodeterminada. Os principais 

achados encontrados, crenças incrementais foram positivamente correlacionadas 

com objetivos orientados ao domínio pessoal, quer dizer, indivíduos que acreditam 

na melhora da capacidade, se esforçam mais. Pelo contrário, crenças de entidade 

foram positivamente correlacionados com objetivos orientados ao desempenho e de 

comparação, assim se concentram em comparações de desempenho com o de 

outros. Ainda, a percepção de competência é o outro dado relevante, correlacionado 

com as metas de realização, os participantes que se sentiram competentes 

procuravam mostrar competência e evitar incompetência. Portanto, é discutido que o 

modelo proposto pode influenciar o indivíduo a continuar a se envolver regularmente 

em exercícios físicos estruturados ou desistir. 

Nota-se que a importância do engajamento das pessoas em atividades físicas 

e do controle do peso corporal são fatores determinantes para o surgimento da 

obesidade (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004). Nesse sentido, estratégias para ajudar a 

combater a obesidade tornam-se necessárias, como as teorias implícitas que tanto 

induzidas experimentalmente, quanto avaliadas através de questionário, afetaram as 

expectativas e objetivos para a perda de peso (BURNETTE, 2010). 

Interessantemente, o nível de atividade física também pode ser influenciado 

pelas crenças implícitas sobre a aparência do corpo. Através de auto-relato da 

atividade física e peso (atual e ideal), realizado com mulheres jovens, aquelas que 

acreditavam na mudança de aparência do corpo reportaram maior nível de atividade 

física comparada às fixas. Os autores sugerem que intervenções voltadas à teoria 

incremental da aparência do corpo beneficiarão o aumento do nível de atividade 

física e maior persistência diante de obstáculos (LYONS; KAUFMAN; RIMA, 2015). 

Há pouco tempo, a fim de esclarecer se esses achados também se estendiam 

a AM, Wulf e Lewthwaite (2009) realizaram uma pesquisa com intuito de desvendar 

essa dúvida. Neste estudo, os participantes, cuja população era de jovens 

universitários, realizaram uma tarefa de equilíbrio no estabilômetro sendo divididos 

em três grupos. Um grupo foi induzido à capacidade fixa, através de instrução 

escrita, se referindo ao equilíbrio inerente; outro grupo induzido à capacidade 

maleável, ou seja, passível de mudança, foi informado que o equilíbrio era uma 

habilidade que poderia ser aprendida e o grupo controle serviu como parâmetro para 

comparações com os dois grupos e recebeu apenas informações sobre a tarefa. Os 
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resultados encontrados mostram que as concepções também podem afetar a AM, 

visto que na retenção o grupo induzido à capacidade maleável demonstrou equilíbrio 

mais eficaz do que os grupos induzido à capacidade fixa e controle. Dado 

interessante de ser ressaltado é que os participantes na condição de aprendizagem 

(maleável) aumentaram seus ajustes na plataforma durante a prática, o que pode ter 

levado a uma maior automaticidade no controle do movimento. 

Após este experimento, Wulf, Lewthwaite e Hooyman (2013) realizaram a 

interação de dois fatores, o feedback de comparação social (positivo e negativo) e 

concepções de capacidade (fixa e maleável). Esta indução foi realizada através de 

instrução e formou quatro grupos experimentais; a amostra foi composta por 

universitários, os quais realizaram a tarefa de equilibrar-se o maior tempo possível 

sobre uma plataforma (estabilômetro). Além de avaliar a aprendizagem, 

questionários foram aplicados com o propósito de medir a motivação dos jovens. A 

partir das análises, ambos os fatores mostraram afetar o desempenho e a AM. Em 

resumo, os grupos induzidos à capacidade maleável, apresentaram escores mais 

elevados durante a fase de prática, porém, não em relação à aprendizagem da 

tarefa. Já os dois grupos de comparação social positivo (definido como melhor) 

demonstraram aprendizagem mais eficaz em todas as fases do estudo. Através dos 

questionários, os grupos melhores indicaram estar mais satisfeitos com seu 

desempenho e menos nervosos. Os autores concluem que os efeitos das 

concepções foram encontrados no desempenho, mas não se estenderam a 

aprendizagem, apenas o feedback normativo positivo foi capaz de afetar a AM. 

Diferente desses estudos, Drews, Chiviacowsky e Wulf (2013) procuraram 

analisar os efeitos dessas crenças na população infantil, com diferentes faixas 

etárias (6, 10 e 14 anos). Para cada idade, os participantes foram instruídos à 

capacidade fixa ou à capacidade maleável, antes de praticar arremessos em um 

alvo fixo no chão. Na fase de retenção, as diferentes induções demonstraram que, 

em todas as idades, os grupos que praticaram com informações relacionadas à 

capacidade maleável apresentaram precisão superior em comparação aos grupos 

induzidos à capacidade fixa. Já na transferência, sendo modificada a distância, as 

concepções afetaram apenas os alunos com 14 anos. Os resultados corroboram 

achados anteriores na AM e ainda citam como possíveis explicações para os 

benefícios da indução a uma capacidade adquirida o aumento da autoeficácia, 

menor nervosismo, menos atenção ao self e autoavaliações mais positivas. 



26 
 

Outra pesquisa com a população infantil realizada por Chiviacowsky e Drews 

(2014) verificou as influências do feedback genérico e não genérico em dois 

experimentos – chute do futebol e arremesso de saquinhos de feijão. Diferente dos 

demais estudos, utilizando a instrução como forma de manipular as concepções, 

essa investigação, em particular, foi induzida por meio de feedback. O genérico 

levava o aprendiz a acreditar que sua capacidade era fixa, nasceu com ela; por outro 

lado, o feedback não genérico levava o participante a acreditar que sua capacidade 

era maleável. No primeiro experimento, analisou apenas o desempenho motor das 

crianças que praticaram o chute do futebol; um grupo recebeu feedback genérico e 

outro grupo não genérico, em adição os aprendizes receberam um feedback 

negativo. Encontraram diferenças significativas entre os grupos, mostrando que o 

feedback genérico pode degradar a performance motora; já no segundo 

experimento, o objetivo foi investigar os efeitos permanentes da aprendizagem. 

Todos os participantes praticaram arremessos de saquinhos de feijão, recebendo 

feedback genérico e não genérico (p.ex. “Você tem talento para arremessar”, “Estes 

últimos arremessos foram muito bons”, respectivamente). Um dia após a prática, 

dois testes de retenção foram realizados: o primeiro sem feedback e com a visão 

obstruída e antes do segundo teste receberam uma declaração negativa (“Nestes 

últimos arremessos, você não fez muito bem”). Na fase de prática e no primeiro teste 

de retenção não houve diferenças entre os grupos. Porém, houve diferença no 

segundo teste, após a declaração negativa para ambos os grupos, o grupo feedback 

não genérico (maleável) apresentou maior precisão do que o grupo feedback 

genérico (fixo), talvez porque os participantes que receberam o não genérico 

aumentaram seus esforços e estavam mais intrinsicamente motivados para melhorar 

na tarefa. 

Em resumo, diante da literatura encontrada, as concepções de capacidade 

têm demonstrado afetar a AM. Entretanto, são escassas as pesquisas com essa 

variável sócio-cognitiva e afetiva na AM, necessitando maior aprofundamento teórico 

para esclarecer seus efeitos. Desse modo, o presente estudo tem a finalidade de 

verificar os efeitos das concepções de capacidade na produção e controle da força. 

Os achados poderão também contribuir para o planejamento dos profissionais na 

tentativa de melhorar as estratégias de ensino-aprendizagem. 



 
 

 
 
3 Justificativa 

 

 

A AM enquanto área de estudo visa otimizar o processo de aquisição de 

habilidades motoras. Além do processo, também tem como objetivo examinar os 

fatores que influenciam a aprendizagem. Crescente investigação tem ocorrido para 

identificar como a motivação pode afetar o desempenho e a AM, por meio de 

diferentes fatores, entre eles as concepções de capacidade, as quais têm 

demonstrado afetar tanto o desempenho (JOURDEN; BANDURA; BANFIELD, 1991) 

quanto a AM (WULF; LEWTHWAITE, 2009). 

Até o presente momento, porém, apenas quatro estudos foram realizados 

com o objetivo de analisar como este importante fator afeta a AM: dois com adultos 

(WULF; LEWTWAITE, 2009; WULF; LEWTHWAITE; HOOYMAN, 2013) e dois com 

crianças (CHIVIACOWSKY; DREWS, 2014; DREWS; CHIVIACOWSKY; WULF, 

2013), e nota-se que tais estudos não são suficientes para a total compreensão dos 

mecanismos subjacentes aos efeitos encontrados. 

Nesse sentido, o estudo proposto e os questionários a serem utilizados 

poderão fornecer subsídios teóricos e práticos. Além de fundamentação teórica para 

o melhor entendimento da influência das concepções de capacidade no 

desempenho e na AM. Os resultados poderão fornecer suporte aos profissionais da 

área do desenvolvimento, da aprendizagem e da saúde nas estratégias 

motivacionais de intervenção para a solução de problemas como evitar o abandono 

de esportes e a falta de aderência a programas de exercícios físicos. Especialmente 

em adultos que segundo a OMS (2010) os níveis de atividade física reduziram ao 

longo dos anos. Essas estratégias auxiliarão a aumentar os níveis de habilidade 

motora e, mais especificamente, promover maior controle muscular para o 

fortalecimento, principalmente de membros superiores, importante para a realização 

das atividades tanto esportivas quanto da vida diária. 



 
 

 
 
4 Objetivo 

 

 

O objetivo do presente estudo é investigar os efeitos e mecanismos 

subjacentes às concepções de capacidade no desempenho e na aprendizagem de 

uma tarefa de controle de força manual em adultos. 

 



 
 

 
 
5 Hipótese 

 

 

Espera-se que o grupo que realizar a tarefa com instruções induzindo 

concepção de capacidade maleável apresente melhores escores de desempenho e 

aprendizagem de uma tarefa de força manual, em comparação ao grupo com 

instruções induzindo concepção de capacidade fixa. Ainda, espera-se que os 

participantes que praticarem a tarefa com indução à capacidade maleável reportem 

escores mais elevados de autoeficácia, afetos positivos e motivação intrínseca em 

relação aos participantes com indução à capacidade fixa. Em relação às concepções 

disposicionais, espera-se que os participantes que reportarem maior concepção 

disposicional fixa poderão aumentar ou diminuir essa concepção disposicional após 

as instruções de capacidade fixa ou maleável. Já os que reportarem maior 

concepção disposicional maleável poderá aumentar ou diminuir essa concepção 

disposicional maleável após receber instruções de capacidade maleável ou fixa. 



 
 

 
 
6 Metodologia 

 

 

6.1 Participantes 

Para realização da pesquisa, a amostra será composta por 80 estudantes 

universitários do curso de Educação Física (40 mulheres e 40 homens), com idade 

superior a 18 anos. Serão randomizados e pareados por sexo. Todos serão 

convidados a participar de forma voluntária e deverão assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A). Os participantes não poderão 

possuir experiência prévia com a tarefa e não receberão informação sobre o objetivo 

da pesquisa. O estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de 

Pelotas. 

 

6.2 Instrumentos e Tarefa 

Será utilizado um dinamômetro digital (modelo Takei & Co.) que mensura a 

produção de força expressa em kilogramas. O objetivo da tarefa será aprender a 

controlar a força manual a 40% da força máxima, com a mão não-dominante. Os 

participantes ficarão sentados em uma cadeira com os braços estendidos ao longo 

do corpo e deverão segurar o dinamômetro com a mão não-dominante. Como 

medida, será utilizado o tamanho do erro, ou seja, a diferença em gramas entre o 

valor alcançado e o valor esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dinamômetro digital modelo Takei & Co.
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Um conjunto de questionários será aplicado para compreender melhor os 

efeitos das concepções de capacidade no desempenho e AM. O questionário de 

autoeficácia (BANDURA, 2006) serve para medir o quão confiante o participante 

está para realizar a tarefa; o referido questionário é composto por perguntas de 

acordo com a escala Likert, variando de 0 “nada confiante” a 10 “muito confiante” 

(ANEXO B). Já o Intrinsic Motivation Inventory (IMI) mensura a experiência subjetiva 

do participante relacionada a diferentes aspectos da tarefa, como por exemplo, o 

interesse/divertimento, a percepção de competência, o esforço/importância, 

tensão/pressão e percepção de escolha (MCAULEY; DUNCAN; TAMMEN, 1989) 

(ANEXO C). Para medir o nível de afeto positivo será solicitado ao participante 

marcar em uma linha de 20 centímetros, apontando o seu estado no momento, 

variando de nada feliz a extremamente feliz, posteriormente será medido e 

convertido para milímetros (ANEXO D). 

As concepções de capacidade disposicionais serão mensuradas pelo 

Conceptions of the Nature of Athletic Ability Questionnaire-2 (CNAAQ-2) que 

consiste em 12 questões com variação em uma escala tipo Likert de “discordo 

fortemente” a “concordo fortemente” (ANEXO E). Os termos serão os mesmos que 

Emile et al. (2016) utilizou, adaptando assim o questionário para controle de força 

muscular. 

 

 

6.3 Procedimentos 

Os participantes serão distribuídos de forma aleatória em dois grupos 

experimentais: concepção de capacidade fixa (CCF) e concepção de capacidade 

maleável (CCM). Cada grupo terá 20 homens e 20 mulheres. 

Os participantes serão conduzidos individualmente até o local de realização 

da tarefa, que estará previamente preparado para que não haja interferência externa 

durante a coleta de dados. Para obter os dados da força máxima, os participantes 

serão solicitados a desempenhar duas tentativas, e será selecionado o valor mais 

alto, receberão instruções para “pressionar o mais forte e rápido possível”. Após o 

cálculo de 40% da força máxima, o pré-teste do controle de força será realizado; 

será constituído por duas tentativas, com fornecimento de feedback relacionado ao 

erro. Em seguida, os grupos receberão instruções verbais induzindo às diferentes 

concepções de capacidade. Com base nas instruções utilizadas por Emile et al. 
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(2016), o grupo CCM receberá a informação que: “A capacidade de controlar a força 

é algo maleável e pode ser melhorado com o treinamento”. Já o grupo CCF será 

informado que: “A capacidade de controlara força é inata, fixa no tempo e não pode 

ser melhorada com treinamento”. Posteriormente, todos serão informados que o 

objetivo da tarefa consiste em controlar a força a 40% da força máxima e, então, 

realizarão a fase de prática, com fornecimento de feedback (o número de tentativas, 

bem como a quantidade de feedback será definido após estudo piloto). Em adição, 

os grupos CCF e CCM receberão um reforço verbal sobre as concepções. O grupo 

induzido à concepção de capacidade fixa receberá o seguinte lembrete: “Lembre 

que o controle de força é uma capacidade natural básica das pessoas. Os escores 

de erro que você receberá após cada tentativa, vai refletir a sua capacidade inerente 

de força”. Já o grupo induzido à concepção de capacidade maleável receberá o 

seguinte reforço: “Lembre que a capacidade de controlar a força pode ser aprendida. 

A sua melhora através das tentativas, vai refletir a sua aprendizagem para controlar 

a força”. 

O estudo será dividido em três fases: prática, teste de retenção e teste de 

transferência. Um dia após a prática, será realizado o teste de retenção, para avaliar 

os efeitos permanentes de aprendizagem, sem indução sobre as concepções de 

capacidade. Em seguida, o teste de transferência será realizado, porém, o 

participante deverá realizar a tarefa com 60% da força máxima, sem indução das 

concepções. 

Os questionários de autoeficácia, IMI, linha de afetos e CNAAQ-2 serão 

aplicados após os testes de força e da fase de prática e anteriormente ao teste de 

retenção. Um estudo piloto será conduzido para definir o número de tentativas em 

cada fase do experimento e estimativa dos escores a serem utilizados nos 

questionários de autoeficácia. 

 

6.4 Análise de dados 

Será utilizada estatística descritiva, como média e desvio padrão. Pré-teste, 

pós-teste, teste de retenção e teste transferência serão analisados separadamente 

através de ANOVAs one-way. A fase de prática será analisada através de ANOVA 

two-way, em 2 grupos (CCF e CCM) X blocos de tentativas, com medidas repetidas 

no último fator. As respostas aos questionários serão analisadas por meio de 
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ANOVAs one-way e o teste de Tukey será aplicado para analisar possíveis 

diferenças entre pares de observações. 

Para a realização dos procedimentos estatísticos será utilizado o Software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20.0) e adotado um nível alfa de 

significância de 5%. 
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Resumo 

 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos das concepções de 

capacidade na aprendizagem de uma tarefa de controle de força manual em adultos. 

Oitenta participantes foram divididos em dois grupos que receberam instruções 

induzindo à concepção de capacidade fixa (GCF) ou maleável (GCM). Além disso, 

cada grupo foi separado em dois subgrupos, conforme a concepção de capacidade 

disposicional dos participantes (ex: mais ou menos fixo). Foram aplicados 

questionários de autoeficácia, motivação intrínseca e afetos positivos. Todos 

realizaram 40 tentativas de prática em uma tarefa de controle de força que envolvia 

preensão manual com 40% da força máxima. Um dia depois, foram realizados testes 

de retenção e transferência (60% da força máxima) que consistiram em 10 tentativas 

cada, sem induções das concepções. Os resultados apontaram que: 1) concepções 

de capacidade disposicionais afetam a performance motora, com o grupo 

disposicional menos fixo apresentando melhor desempenho na tarefa comparado ao 

grupo disposicional mais fixo; 2) instruções induzindo concepções fixa e maleável 

afetaram as concepções disposicionais fixa e maleável dos participantes; 3) 

instruções induzindo concepção maleável, comparada à fixa, afetaram positivamente 

a aprendizagem da tarefa, os níveis de autoeficácia, interesse/divertimento, 

percepção de competência e afetos positivos, independente das concepções de 

capacidade disposicionais dos participantes. Os achados acrescentam à literatura ao 

mostrar os efeitos das capacidades disposicionais sobre o desempenho, o benefício 

de instruções de concepção maleável para a aprendizagem de tarefas de controle 

de força e ao apontar mecanismos sócio-cognitivo-afetivos subjacentes aos efeitos 

das concepções de capacidade na aprendizagem motora.1 

 

Palavras-chave: competência, motivação, controle de força. 

 

 

 

_______________________ 
1 Artigo pelas normas da Psychology of Sport and Exercise com exceção do Português. 
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Abstract 

 

 

The present study investigated the effects of dispositional and induced conceptions 

of ability on the performance and learning of a force control task in adults. Eighty 

participants were divided into two groups, which received either fixed/inherent-ability 

(GCF) or malleable/acquirable skill instructions before practice. In each group, two 

subgroups were formed, according to the participants' dispositional conceptions of 

ability (eg more or less fixed). All participants performed 40 practice trials in a force 

gripping task with 40% of maximum force. One day later, retention and transfer tests 

(60% of maximum force) were performed, consisting of 5 trials each, without 

induction of the conceptions. The participants completed also self-efficacy, intrinsic 

motivation, and positive affect questionnaires. The results showed that: 1) 

dispositional ability conceptions affect motor performance, with the less fixed group 

presenting better performance in the task relative to the more fixed group; 2) 

instructions inducing fixed and malleable ability conceptions affect both fixed and 

malleable dispositional conceptions, increasing or reducing them; 3) instructions 

inducing malleable, compared to fixed ability conceptions, positively affected task 

learning, levels of self-efficacy, interest/enjoyment, perceived competency, and 

positive affect, regardless the participants' dispositional conceptions. The findings 

agree with and extend previous literature, showing that dispositional conceptions of 

abilities affect performance, the benefits of malleable instructions for the learning of 

force-control tasks, and highlighting socio-cognitive-affective mechanisms underlying 

the conceptions of ability effects on motor learning. 

 

 

 

 

 

Kew words: competence, motivation, force control. 
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Introdução 

As concepções de capacidade são crenças que os indivíduos possuem sobre 

a sua capacidade para desempenhar uma determinada habilidade. Os indivíduos 

podem acreditar que nasceram com uma determinada capacidade (concepção fixa) 

ou pensam que pode ser modificada através de prática e esforço (concepção 

maleável) (Dweck, 2002; Dweck & Leggett, 1988). Na concepção fixa ou inerente, 

atribuem o sucesso do indivíduo ao “dom ou talento” e não ao esforço que este teve 

para aprender a habilidade. Esses veem alta demanda de esforço como forma de 

confirmar uma baixa capacidade, tendem a possuir objetivos orientados ao 

desempenho e minimizar a persistência diante da falha (Dweck & Leggett, 1988; Li, 

Lee, & Solmon, 2008; Vella, Braithewaite, Gardner, & Spray, 2016; Mangels, 

Butterfield, Lamb, Good, & Dweck, 2006). Por outro lado, na concepção maleável ou 

adquirida, utilizam objetivos voltados à aprendizagem, focando no aumento do 

esforço, domínio da tarefa, em que a falha pode ser vista como parte natural do 

processo (Burnette, O’Boyle, VanEpps, Pollack, & Finkel, 2012; Dweck, 2002; Dweck 

& Leggett, 1988; Vella et al., 2016). As fases iniciais de aprendizagem de 

habilidades motoras são demarcadas por erros (Tani & Corrêa, 2016), assim as 

concepções podem impactar diretamente sobre o esforço e a persistência em 

diversos contextos (Vella et al., 2016). 

Vários estudos têm demonstrado que as concepções de capacidade podem 

afetar o desempenho e a aprendizagem de habilidades motoras. Nesse contexto, as 

evidências mostram vantagens no desempenho na condição maleável em relação à 

condição fixa (Jourden, Bandura, & Banfield, 1991; Li, Lee, & Solmon, 2005; Wulf & 

Lewthwaite, 2009; Vella et al., 2016). Além de melhorar o desempenho na tarefa, as 

concepções também afetam os aspectos motivacionais. Por exemplo, aqueles que 

têm uma visão de capacidade maleável são mais intrinsicamente motivados, 

reportam maior autoeficácia, percepção de competência e afetos positivos em 

comparação a uma visão de capacidade fixa ou inerente (Li et al, 2005; Jourden et 

al., 1991; Moreno et al., 2010; Wang & Biddle, 2001; Wang, Liu, Lochbaum, & 

Stevenson, 2009). De acordo com a teoria da autodeterminação, satisfazer as 

necessidades psicológicas básicas, de competência, autonomia e relacionamento 

social, pode de fato aumentar a motivação intrínseca para realizar uma atividade 

(Deci & Ryan, 2000). 
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As concepções de capacidade disposicionais têm sido mensuradas por meio 

do questionário CNAAQ-2 (Biddle, Wang, Chatzisarantis, & Spray, 2003). Por outro 

lado, instruções escritas e verbais antes da mensuração do desempenho (Jourden et 

al., 1991; Kasimatis, Muller, & Marcussen, 1996) tem sido utilizadas para induzir 

diferentes concepções de capacidade. Há, entretanto, uma carência na literatura de 

pesquisas experimentais verificando os efeitos das concepções de capacidade sobre 

o desempenho, segundo uma meta-análise realizada (n=6) (Vella et al., 2016), onde 

os resultados sugerem a condução de pesquisas que explorem formas de induzir as 

concepções a fim de solucionar problemas como o abandono do esporte e a 

diminuição nos níveis de atividade física. 

Na aprendizagem motora, os efeitos das concepções de capacidade são 

semelhantes aos encontrados nos estudos do desempenho motor, podendo ser 

observado benefícios de induções à concepção maleável comparado à concepção 

fixa (Chiviacowsky & Drews, 2014; Drews, Chiviacowsky, & Wulf, 2013; Wulf & 

Lewthwaite, 2009). No estudo de Wulf e Lewthwaite (2009) realizado com adultos 

jovens, a aprendizagem de uma tarefa de equilíbrio do grupo induzido à capacidade 

fixa foi semelhante ao do grupo controle, ambos apresentando piores escores de 

tempo em equilíbrio quando comparados ao grupo induzido à concepção maleável. 

Outro estudo que utilizou a população adulta, interagindo as concepções de 

capacidade com o feedback de comparação social, encontrou diferenças no 

desempenho, sendo este mais eficaz no grupo com indução a capacidade maleável. 

(Wulf, Lewthwaite, & Hooyman, 2013). Neste estudo, resultados de questionários 

mostraram que os participantes nos grupos induzidos a concepção fixa 

apresentaram maior nervosismo, mais preocupações sobre seu desempenho e 

relacionados aos movimentos do corpo, o que é observado denegrir a aprendizagem 

(Wulf, 2013) em relação ao grupo induzido a concepção maleável.  

Considerando que apenas quatro experimentos (Chiviacowsky & Drews, 

2014; Drews et al., 2013; Wulf & Lewthwaite, 2009; Wulf et al., 2013) foram 

conduzidos verificando os efeitos das concepções de capacidade na aprendizagem 

motora, com somente um mensurando aspectos motivacionais (Wulf et al., 2013), 

considera-se a necessidade de mais estudos para compreender como essa variável 

sócio-afetiva-cognitiva e motora afeta o desempenho e aprendizagem de habilidades 

motoras. Além disso, não existem estudos analisando os efeitos das concepções de 

capacidade disposicionais sobre o desempenho motor e de uma possível interação 
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da manipulação das diferentes concepções através de instruções ou feedbacks, com 

as concepções de capacidade disposicionais dos aprendizes (CNAAQ-2), na 

aprendizagem motora.  

Atualmente, há uma preocupação dos profissionais de Educação Física em 

elevar os níveis de atividade física da população. Em geral, os dados mostram que 

houve declínio da mesma ao longo dos anos (OMS, 2010). Conforme observado na 

literatura, as concepções de capacidade maleáveis podem aumentar a persistência 

e o esforço relacionados à prática, contribuindo para que tal declínio seja diminuído. 

Os achados do presente estudo poderão, assim, auxiliar profissionais do movimento 

em suas estratégias de intervenção, a fim de otimizar a aprendizagem de 

habilidades motoras, e aumentar a persistência, o esforço e a motivação em 

atividades físicas e esportivas (Vella et al., 2016). Ainda, a capacidade de manipular 

objetos com as mãos é uma das formas mais importantes de interação do indivíduo 

com o ambiente, com o mesmo devendo ser capaz de controlar a quantidade de 

força manual para o bom desempenho em inúmeras tarefas (Lima, Francisco, & 

Freitas, 2012). 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos das diferentes 

concepções de capacidade, disposicionais e induzidas, no desempenho e na 

aprendizagem de uma tarefa de controle de força manual em adultos. Com base em 

estudos anteriores, espera-se resultados superiores de desempenho e 

aprendizagem na tarefa nos participantes com indução a capacidade maleável em 

relação aos participantes com indução a capacidade fixa. Espera-se, também, que o 

grupo induzido à capacidade maleável reporte maiores níveis de autoeficácia, 

motivação intrínseca e afetos positivos do que o grupo induzido à capacidade fixa. 

Em adição, espera-se uma interação entre as concepções disposicionais e a 

indução das mesmas, ou seja, participantes reportando maior concepção 

disposicional fixa teriam aumento ou diminuição da concepção fixa ao receber 

instruções de capacidade fixa ou maleável respectivamente, enquanto participantes 

reportando maior concepção disposicional maleável teriam aumento ou diminuição 

da concepção maleável ao receber instruções de capacidade maleável ou fixa, 

respectivamente. 

Métodos 

Participantes 
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Oitenta estudantes universitários, de ambos os sexos (40 homens e 40 

mulheres), participaram do estudo (M= 22,23, DP= 4,48). Os participantes não 

possuíam experiência prévia com a tarefa, foram parcialmente informados sobre o 

objetivo do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade Federal de Pelotas.  

Instrumentos e Tarefa 

A tarefa utilizada envolveu controlar a força manual a partir da força máxima 

adquirida através de um dinamômetro digital (modelo Takei & Co.). O objetivo da 

tarefa foi aprender a controlar a força manual a 40% da força máxima, com a mão 

não-dominante. Os participantes ficaram sentados em uma cadeira com os braços 

estendidos ao longo do corpo e seguraram o dinamômetro com a mão não-

dominante. A medida utilizada foi o erro absoluto (EA), que é a diferença em gramas 

entre o valor alcançado e o valor esperado. 

Questionários foram aplicados para entender como as concepções de 

capacidade influenciam o desempenho e a aprendizagem motora. O questionário de 

autoeficácia (Bandura, 2006) foi composto por 5 questões, variando de “nada” a 

“muito” confiante para realizar um erro menor do que 5, 4, 3, 2, 1 quilogramas 

respectivamente. O Intrinsic Motivation Inventory (IMI) foi composto pelas 

subescalas: interesse/divertimento, percepção de competência, esforço/importância, 

percepção de escolha, pressão/tensão (Mcauley, Duncan, & Tammen, 1989). O 

nível de afeto positivo foi medido por meio de uma linha de 200 mm, que variava de 

“nada” a “muito” feliz, onde o participante deveria marcar com um traço o grau de 

felicidade enquanto realizava a tarefa. As concepções de capacidade disposicionais 

dos participantes foram mensuradas utilizando o Conceptions of the Nature of 

Athletic Ability Questionnaire-2 (CNAAQ-2) composto por 12 itens, sendo seis 

referentes à concepção disposicional fixa (estabilidade e dom ou talento) e seis 

relacionados à concepção disposicional maleável (melhoria e aprendizagem) (Biddle 

et al., 2003 validado por Durão et al., 2010).  

Procedimentos 

 Os participantes foram inicialmente distribuídos aleatoriamente para dois 

grupos experimentais: indução de concepção de capacidade fixa (GCF) e indução 

de concepção de capacidade maleável (GCM). Em cada uma dessas condições 

foram incluídos 40 participantes (20 mulheres e 20 homens). Todos os participantes 
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foram solicitados a realizar o teste de força máxima, composto por duas tentativas, 

sendo instruídos a “pressionar o mais rápido e forte possível”. Logo, foram 

calculados 40% da força máxima dos participantes sendo colocado em um papel em 

frente aos mesmos. Todos foram informados sobre o objetivo da tarefa, que envolvia 

controlar a força de preensão manual a 40% da força máxima, e realizaram duas 

tentativas de pré-teste. Em seguida, os grupos receberam instruções escritas 

induzindo às diferentes concepções de capacidade. Baseado nas instruções 

utilizadas por Emile et al. (2016), o grupo GCM recebeu a seguinte informação: 

“Agora você irá realizar uma tarefa de controle de força. Lembre-se que a 

capacidade de controlar a força é algo maleável e pode ser melhorado com o 

treinamento”. O grupo GCF: “Agora você irá realizar uma tarefa de controle de força. 

Lembre-se que capacidade de controlar a força é inata, fixa no tempo e não pode 

ser melhorada com treinamento”.  

Os participantes realizaram a fase de prática, que consistiu em 40 tentativas 

da tarefa com fornecimento de feedback em 50% das tentativas. Antes do segundo e 

quarto blocos de prática foram fornecidos reforços verbais aos grupos sobre as suas 

respectivas concepções. Um dia depois foi realizado um teste de retenção e um 

teste de transferência, este último com o objetivo de controlar a força a 60% da força 

máxima, ambos constituídos por 10 tentativas, sem feedback e sem indução sobre 

as concepções de capacidade. Os participantes completaram todos os questionários 

em diferentes momentos, mais especificamente, após o pré-teste (antes das 

instruções induzindo as concepções), após a fase de prática e antes do teste de 

retenção. Em análise subsequente relacionada ao desempenho na tarefa, os 

participantes de cada grupo foram divididos em subgrupos, de acordo com a 

capacidade disposicional reportada no CNAAQ-2 aplicado antes da manipulação das 

concepções de capacidade. 

Análise de dados 

 Os dados de desempenho na tarefa foram analisados em blocos de dez 

tentativas, tendo como variável dependente a média dos erros absolutos (EA) 

obtidos em cada bloco. Os dados do pré-teste, retenção e transferência foram 

analisados através da análise de variância (ANOVA) one-way, separadamente para 

cada fase. Na fase de prática os dados foram analisados em 2 (grupos: GCF versus 

GCM) x 4 (blocos), através da ANOVA two-way com medidas repetidas no último 

fator.  
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Os questionários foram analisados através de ANOVAs one-way, 

separadamente para cada fase. Mais especificamente, os escores de autoeficácia 

foram calculados a partir da média das cinco questões. No IMI, foi calculado a média 

dos itens, separadamente para cada escala, com os itens reversos sendo 

codificados inversamente antes da análise. O afeto positivo foi medido através da 

distância (mm) entre o ponto inicial da linha até a marcação da mesma pelo 

participante. O CNAAQ-2 foi analisado separadamente para as questões referentes 

às concepções disposicionais maleável e fixa. Para cada concepção foram somadas 

as pontuações das seis questões e então criados dois grupos de 20 participantes de 

acordo com a concepção disposicional: mais fixo e menos fixo; mais maleável e 

menos maleável.  

Os escores de desempenho na tarefa foram também analisados em análise 

subsequente considerando as capacidades disposicionais dos participantes antes da 

indução de concepções, separadamente para cada concepção disposicional. Os 

dados de concepção disposicional fixa foram analisados em 2 (concepção induzida: 

GCF versus GCM) x 2 (concepção disposicional fixa: mais fixa versus menos fixa), 

enquanto os dados de concepção disposicional maleável foram analisados em 2 

(concepção induzida: GCF versus GCM) x 2 (concepção disposicional maleável: 

mais maleável versus menos maleável), ambos através da ANOVAs two-way. 

Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS 20.0 e adotado um 

nível alfa de significância de 5%. 

Resultados 

Desempenho na tarefa 

Pré-teste 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos GCF e GCM, 

F (1, 78) = .098, p = .755, ηp² = .001. 

Prática  

Os participantes de ambos os grupos reduziram seus erros durante a fase de 

prática. O principal efeito de bloco, F (1, 466) = 48.287, p < .001, ηp² = .382, e grupo, 

F (1, 78) = 3.962, p = .050, ηp² = .048, foram significativos. O grupo GCM 

apresentou menor escore de erro em comparação ao grupo GCF (ver Figura 1, à 

esquerda). A interação entre bloco e grupo, F (1, 466) = 48.28, p = .553, ηp² = .006, 

não foi significativa.  

Retenção  



44 
 

O teste de retenção, sem o fornecimento de instruções relacionadas a 

concepções, mostrou superior aprendizagem do grupo GCM em relação ao GCF 

(ver Figura 1, à direita). O efeito principal do grupo foi significativo, F (1, 78) = 4.196, 

p = .044, ηp² = .051. 

Transferência 

A ANOVA não encontrou diferença significativa de aprendizagem no teste de 

transferência, onde o objetivo era controlar a força a 60% da força máxima (ver 

Figura 1, à direita), F (1, 78) = .941, p = .335. ηp² = .012.  

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 1 por aqui 

---------------------------------------------------- 

Autoeficácia 

 A classificação da autoeficácia antes da prática não diferiu entre os grupos, F 

(1, 78) = 1.648, p =.203, ηp² = .021. Mas, após a prática, F (1, 78) = 21.804, p < 

.001, ηp² = .218, e antes da retenção, F (1, 78) = 7.480, p = 008, ηp² = .088, foram 

encontradas diferenças significativas, indicando que os escores reportados pelo 

grupo GCM (7,4; 6,8) foram superiores aos reportados pelo grupo GCF (5,4; 5,7) em 

ambos os momentos (ver Figura 2).  

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 2 por aqui 

---------------------------------------------------- 

Motivação Intrínseca (IMI) 

 Em todas as subescalas as pontuações entre os grupos foram semelhantes 

antes da prática; os efeitos principais em relação ao interesse, F (1, 78) = 3.242, p= 

.076, ηp² = .040; competência, F (1, 78) = .966, p= .329, ηp² = .012; esforço, F (1, 

78) = 1.227, p= .271, ηp² = .015; escolha, F (1, 78) = .002, p= .968, ηp² = .000; e 

pressão, F (1, 78) = 366, p= .547, ηp² = .005, não foram significativos (Figura 3A). 

Em seguida da prática, as análises apontaram diferença significativa para a 

subescala interesse, F (1, 76) = 6.123, p= .016, ηp² = 075 e diferença marginalmente 

significativa para a subescala competência, F (1, 76) = 3.875, p= .053, ηp² = .049. 

Para as demais subescalas não houve diferenças; esforço, F (1, 78) = 1.775, p= 

.187, ηp² = .023; escolha, F (1, 76) = .005, p= .941, ηp² = .000; e pressão, F (1, 76) = 

2.739, p= .102, ηp² = 035 (Figura 3B). Por último, antes de realizar o teste de 

retenção, os grupos foram estatisticamente diferentes em relação ao interesse, F (1, 
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77) = 6.411, p= .013, ηp² = .077; e competência, F (1, 77) = 4.056, p= .047, ηp² = 

.050. Já para as subescalas esforço, F (1, 77) = 2.188, p= .143, ηp² = .028; escolha, 

F (1, 77) = .292, p= .590, ηp² = .004; e pressão, F (1, 77) = 1.181, p= .280, ηp² = 

.015; as diferenças não foram significativas (Figura 3C).  

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 3 por aqui 

---------------------------------------------------- 

Afeto positivo 

Os grupos foram semelhantes no afeto positivo antes da prática, F (1, 78) = 

.089, p = .46, ηp² = .001. Os efeitos após a prática, F (1, 78) = 5.493, p = .022, ηp² = 

.066, e antes da retenção, F (1,78) = 3.943, p = .050, ηp² = .048 foram significativos. 

Os participantes do grupo GCM reportaram maiores níveis de afeto positivo em 

comparação ao grupo GCF após a prática e antes da retenção (Figura 4). 

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 4 por aqui 

---------------------------------------------------- 

Concepções de capacidade disposicionais (CNAAQ-2) 

Concepção disposicional fixa (CDF): Antes da prática não foram encontradas 

diferenças entre os grupos GCF e GCM, F (1, 76) = 1.268, p =.264, ηp² = .016, 

enquanto que houve diferença significativa nos diferentes níveis de CDF (mais fixo, 

menos fixo), F (1, 76) = 160.825, p < .001, ηp² = .679. Após a prática, o efeito 

principal de grupo, F (1, 76) = 152.002, p < .001, ηp² = .667, CDF, F (1, 76) = 

129.165, p < .001, ηp² = .630 e a interação entre grupo e CDF, F (1, 76) = 8.594, p = 

.004, ηp² = .102, foram significativos. Os resultados se estenderam para antes da 

retenção, onde foram encontradas diferenças entre grupo, F (1, 76) = 141.516, p < 

.001, ηp² = .651, CDF, F (1,76) = 155.709, p < .001, ηp² = .672, e interação entre 

grupo e CDF, F (1, 76) = 8.478, p = .005, ηp² = .100 (ver Figura 5). Ou seja, houve 

efeito das instruções induzindo concepções. No grupo GCF observou-se aumento 

das CDF, enquanto no grupo GCM observou-se diminuição da CDF. 

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 5 por aqui 

---------------------------------------------------- 

 Concepção disposicional maleável (CDM): Anteriormente a prática foram 

encontradas diferenças entre os grupos GCF e GCM, F (1, 76) = 5.045, p = .028, ηp² 
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= .062, e CDM, F (1, 76) = 146,063 p = .000, ηp² = .658. Após a prática, a análise 

revelou que o efeito principal grupo, F (1, 76) = 248.739, p < .001, ηp² = 766, CDM, F 

(1, 76) = 190.030, p < .001, ηp² = .714 e interação entre grupo e CDM, F (1, 76) = 

35.038, p < .001, ηp² = .316, foram significativos. O mesmo ocorreu antes da 

retenção mostrando diferenças significativas entre grupo, F (1, 76) = 277.722, p < 

.001, ηp² = .785, CDM, F (1, 76) = 160.665, p < .001, ηp² = .679, e interação entre 

grupo e CDM, F (1, 76) = 25.287, p < .001, ηp² = .250. Instruções fixas diminuíram a 

CDM e instruções maleáveis aumentaram a CDM (ver Figura 6).  

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 6 por aqui 

---------------------------------------------------- 

Desempenho na tarefa e concepções de capacidade disposicionais (CNAAQ-2) 

 Concepção disposicional fixa (CDF): No pré-teste ambos os grupos GCM e 

GCF desempenharam de forma semelhante, F (1, 76) = .102, p = .750, ηp² = .001, 

mas houve diferença significativa em relação à CDF, F (1, 76) = 4.797, p = .032, ηp² 

= .059, com os grupos Menos fixo apresentando melhor desempenho na tarefa em 

comparação aos grupos Mais fixo. Na fase de prática o efeito principal da indução 

das concepções nos grupos GCM e GCF foi significativo, F (1, 76) = 3.997, p = .049, 

ηp² = .050, com melhor desempenho para o grupo GCM. Já o efeito principal de 

CDF, F (1, 76) = 2.289, p = .134, ηp² = .029, e a interação entre concepções 

induzidas e disposicionais, F (1, 76) = .389, p = .535, ηp² = .005, não foram 

significativos. No teste de retenção, os participantes do grupo GCM foram 

significativamente melhores no desempenho da tarefa comparados aos participantes 

do grupo GCF, com efeito principal significativo em relação às concepções 

induzidas, F (1, 76) = 4.104, p = .046, ηp² = .051. Diferenças não foram encontradas 

para a variável CDF, F (1, 76) = .292, p = .590, ηp² = .004, ou na interação entre 

concepções induzidas e concepções disposicionais fixas, F (1, 76) = .006, p = .936, 

ηp² = .000. No teste de transferência não foram identificadas diferenças em 

nenhuma das variáveis, concepções induzidas, F (1, 76) = .945, p =.334, ηp² = .012, 

concepções disposicionais fixas, F (1, 76) = 2.332, p = .131, ηp² = .030, e interação 

entre concepções induzidas e disposicionais fixas, F (1, 76) = .005, p = .944, ηp² = 

.000 (Figura 7). 
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---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 7 por aqui 

---------------------------------------------------- 

 Concepção disposicional maleável (CDM): No pré-teste, os efeitos principais 

dos grupos GCM e GCF, F (1, 76) = .098, p = .755, ηp² = .001, e das concepções 

disposicionais maleáveis, F (1, 76) = .166, p = .685, ηp² = .002, não apresentaram 

diferentes significativas. Na fase de prática houveram diferenças de desempenho 

marginalmente significativas em relação às concepções induzidas, F (1, 76) = 3.869, 

p = .053, ηp² = .048, mas não em relação às concepções disposicionais maleáveis, F 

(1, 76) = .070, p = .792, ηp² = .001 e à interação entre concepções induzidas e 

disposicionais maleáveis, F (1, 76) = .099, p = .754, ηp² = .001. Já a análise no teste 

de retenção revelou diferenças entre as concepções induzidas, F (1, 76) = 4.104, p = 

.046, ηp² = .051, mas não nas concepções disposicionais maleáveis, F (1, 76) = 

.001, p = .977, ηp² = .000, e na interação entre concepções induzidas e 

disposicionais maleáveis, F (1, 76) = .284, p = .595, ηp² = .004. No teste de 

transferência, também não foram identificadas diferenças para concepções 

induzidas, F (1, 76) = .920, p = .341, ηp² = .012, concepções disposicionais 

maleáveis, F (1, 76) = .214, p = .645, ηp² = .003 (Figura 8) e para a interação entre 

concepções induzidas e disposicionais maleáveis, F (1, 76) = .002, p = .967, ηp² = 

.000. 

---------------------------------------------------- 

Insira a Figura 8 por aqui 

---------------------------------------------------- 

Discussão 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos e mecanismos 

subjacentes às concepções de capacidade no desempenho e na aprendizagem de 

uma tarefa de controle de força manual em adultos. Os resultados confirmam a 

hipótese, mostrando que o grupo que recebeu instruções induzindo a concepção de 

capacidade maleável apresentou maior desempenho e aprendizagem do controle de 

força manual, em comparação ao grupo induzido à concepção de capacidade fixa. 

Nesse sentido, estão em linha com estudos anteriores mostrando as vantagens de 

fornecer instruções maleáveis aos aprendizes, beneficiando tanto o desempenho 

(Jourden et al., 1991; Li et al., 2005) quanto a aprendizagem motora (Drews et al., 

2013; Chiviacowsky & Drews, 2014; Wulf & Lewthwaite, 2009).  
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O grupo induzido à concepção maleável também reportou maiores níveis de 

autoeficácia, interesse/prazer, percepção de competência e afeto positivo, após a 

prática em relação ao grupo induzido à concepção fixa. Os achados corroboram com 

resultados motivacionais dos estudos do domínio do desempenho motor (Jourden et 

al, 1991; Kasimatis et al., 1996; Li et al, 2005). Na aprendizagem motora, os 

achados vão ao encontro do estudo de Wulf, Lewthwaite, e Hooyman (2013), que 

encontrou maior nervosismo e preocupação com o desempenho nos participantes 

induzidos à capacidade fixa comparado aos participantes induzidos à capacidade 

maleável. Sendo assim, o presente experimento contribui e estende a compreensão 

de como esta variável pode influenciar a aprendizagem motora.  

Sentir-se mais competente através da indução de uma concepção de 

capacidade maleável satisfaz uma importante necessidade psicológica básica 

humana, a competência, a qual aumenta a motivação intrínseca (Deci & Ryan, 

2000). Ainda, a competência percebida para uma determinada tarefa é reconhecida 

como uma preditora da aprendizagem motora (Chiviacowsky, 2014; Chiviacowsky & 

Harter, 2015; Chiviacowsky, Wulf, & Lewthwaite, 2012; Wulf, Chiviacowsky, & 

Cardozo, 2014). A concepção de capacidade maleável é considerada uma forma de 

melhorar a expectativa dos aprendizes para o desempenho futuro (Burnette et al., 

2012; Jourden et al., 1991; Kasimatis et al., 1996), fator considerado otimizar a 

aprendizagem de habilidades motoras (Wulf & Lewthwaite, 2016). 

Pesquisas envolvendo concepções de capacidade tem utilizado instruções 

verbais ou escritas para induzir as diferentes concepções (Jourden et al., 1991; 

Martocchio, 1994; Wulf & Lewthwaite, 2009) ou apenas mensuram as concepções 

disposicionais dos participantes através de questionário (CNAAQ- 2) (Li et al., 2005, 

2008). Neste estudo, ambas as formas foram observadas. Primeiro, foi testada a 

relação das concepções disposicionais com o desempenho na tarefa e os achados 

fornecem dados relevantes para o domínio motor e aprendizagem. Os resultados do 

pré-teste demonstraram que participantes apresentando menor concepção fixa tem 

um melhor desempenho na tarefa de controle de força em relação aos que 

apresentam maior concepção fixa. Observou-se também que indivíduos praticando 

com indução a concepção maleável apresentaram melhor desempenho e 

aprendizagem de uma tarefa de controle de força manual, comparado com os 

participantes que foram induzidos a concepção fixa, independente da concepção 

disposicional apresentada. Tais resultados demonstram a importância da 
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intervenção adequada, sendo capaz de modificar o traço disposicional do controle 

de força dos indivíduos e otimizar a aprendizagem de habilidades motoras. Segundo 

uma meta-análise, os efeitos são de fato mais fortes quando as concepções são 

manipuladas experimentalmente do que quando mensuradas naturalmente (Burnette 

et al., 2012).  

Criar um ambiente em que oportunidades de sucesso ocorram tende a 

aumentar a percepção de competência em consequência aumentar a motivação 

intrínseca e desempenho dos aprendizes (Li et al., 2005). Assim, profissionais tem o 

potencial de influenciar o desempenho e aprendizado, bem como os objetivos 

pessoais que os praticantes adotam (Martocchio, 1984; Moreno et al., 2010). 

Conforme o clima motivacional que é passado pelos professores, indivíduos 

induzidos a crenças mais fixas estão propensos a possuírem objetivos orientados ao 

desempenho (Moreno et al., 2010; Spray et al., 2006; Vella et al., 2016; Wang et al., 

2009), afetos negativos, adotam estratégias que protejam sua autoestima (Burnette 

et al., 2012). Diante da dificuldade, tornam-se vulneráveis, pois focam na avaliação 

da sua capacidade em relação a dos outros, ameaçando o seu ego, exercendo 

menos esforço, persistência e evitando demonstrar incompetência (Dweck & 

Leggett, 1988; Jourden et al., 1991; Nicholls, 1984). Já os indivíduos levados a 

acreditar que a capacidade pode ser modificada e melhorada, estão positivamente 

associados com orientação para a tarefa, domínio de estratégias, e intrinsicamente 

mais motivados (Burnette et al., 2012; Dweck, 2002; Dweck & Leggett, 1988; Li et 

al., 2005; Vella et a., 2016; Wang & Bidlee, 2001; Wang et al., 2009).  

No presente estudo foram também encontrados altos níveis de 

interesse/prazer no grupo com indução maleável. Gardner, Vella e Magee (2018) 

analisaram as crenças, objetivos de realização e mudanças na relação treinador-

atleta durante um período de um ano e os resultados revelaram que a crença 

maleável está relacionada com maiores níveis de prazer, e que a relação treinador-

atleta estava relacionada ao prazer, de acordo com os nossos achados.  

As diferentes concepções de capacidade (fixa e maleável) também diferem na 

forma de processar as informações diante do feedback negativo. Mangels et al. 

(2006) descobriu que, considerando a capacidade como fixa, indivíduos podem ter 

visto o feedback negativo como uma ameaça, prejudicando o processamento de 

informações, comprometendo a detecção e correção de erros, consequentemente 

afetando o resultado final. No entanto, participantes endossando a capacidade 
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maleável eram mais propensos em dirigir a atenção para corrigir seus erros após o 

feedback negativo. Moser, Schroder, Heeter, Moran, e Lee (2011) encontraram 

resultados parecidos, confirmando a melhora nos processos adaptativos para 

correção de erros endossando uma mentalidade maleável, aumentando o 

desempenho subsequente. Resultados semelhantes na aprendizagem de 

habilidades motoras foram encontrados por Chiviacowsky e Drews (2014). 

Os resultados do presente estudo contribuem para a perspectiva teórica, pois 

poucos estudos foram realizados no âmbito da aprendizagem motora e ainda, 

somente um analisou os aspectos motivacionais, sendo o presente experimento 

parece ser o primeiro a observar a influência da manipulação experimental das 

concepções de capacidade nas crenças disposicionais. Já para o contexto prático, 

os resultados auxiliam professores e treinadores na organização instrucional a fim 

de promover o engajamento mais ativo dos alunos (Li et al., 2005; Lyons, Kaufman, 

& Rima, 2015; Vella et al., 2016). Os achados sugere que, enfatizar que a 

capacidade pode ser melhorada através da prática ou treinamento beneficia a 

aprendizagem do controle de força manual em adultos, independente da concepção 

disposicional (fixa ou maleável). Futuras pesquisas devem ser conduzidas, com 

diferentes tarefas, contextos e populações, a fim de generalizar os resultados 

encontrados e avançar na compreensão dos mecanismos subjacentes envolvidos 

nas diferentes concepções de capacidade. 
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Figura 1. Escores de precisão referente aos grupos concepção fixa (GCF) e 

concepção maleável (GCM) no pré-teste, na fase de prática e nos testes de retenção 

e transferência.  
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Figura 2. Média das pontuações de autoeficácia referente aos grupos concepção fixa 

(GCF) e concepção maleável (GCM) após o pré-teste, após a prática e antes da 

retenção. 
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Figura 3. Média das pontuações nas cinco subescalas do IMI em relação aos grupos 

concepção fixa (GCF) e concepção maleável (GCM) após o pré-teste (A), após a 

prática (B) e antes da retenção (C). 
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Figura 4. Níveis de afeto positivo (mm) referentes aos grupos concepção fixa (GCF) 

e concepção maleável (GCM) após o pré-teste, após a prática e antes da retenção. 
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Figura 5. Escores da pontuação do CNAAQ-2 referente à CDF, dividido entre os 

mais e menos fixos, dos grupos concepção fixa (GCF) e concepção maleável (GCM) 

após o pré-teste, após a prática e antes da retenção. 
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Figura 6: Escores da pontuação do CNAAQ-2 referente à CDM, dividido em mais e 

menos maleável, dos grupos concepção fixo (GCF) e concepção maleável (GCM) 

após o pré-teste, após a prática e antes da retenção. 
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Figura 7. Escores de erro absoluto durante pré-teste, prática, retenção e 

transferência dos grupos GCF e GCM em relação à CDF (CNAAQ-2) reportada no 

pré-teste. 
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Figura 8. Escores de erro absoluto durante pré-teste, prática, retenção e 

transferência dos grupos GCF e GCM em relação à CDM (CNAAQ-2) reportada no 

pré-teste. 
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Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pesquisador responsável: Suzete Chiviacowsky Instituição: Escola Superior de Educação 
Física Endereço: Rua Luis de Camões, 625 

Telefone: 32732752 
 

 

Concordo em participar do estudo “Concepções de capacidade no desempenho e na aprendizagem 
motora: efeitos e variáveis mediadoras”. Estou ciente de que estou sendo convidado a participar 
voluntariamente do mesmo. 
 
PROCEDIMENTOS: Fui informado de que o objetivo do estudo é verificar os efeitos de diferentes 
tipos de instrução na aprendizagem de uma tarefa de preensão manual em adultos, cujos resultados 
serão mantidos em sigilo e somente serão usadas para fins de pesquisa. O estudo consiste em 
realizar piruetas. Estou ciente de que realizarei esta tarefa em dois dias consecutivos, com duração 
aproximada de 20 minutos. 
 
RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado que os riscos são mínimos. Na ocorrência de 
alguma lesão mais grave, a SAMU 192 será imediatamente comunicada para proceder às devidas 
providências. 
 
BENEFÍCIOS: O benefício de participar da pesquisa relaciona-se ao fato de que aprenderei uma 
tarefa de controle da força manual e os resultados serão incorporados ao conhecimento científico e 
posteriormente a situações de ensino-aprendizagem. 
 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste estudo será 
voluntária e poderei interrompê-la a qualquer momento. 
 

DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, nem receberei compensações 

financeiras. 
 

CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente que a minha identidade permanecerá confidencial durante 
todas as etapas do estudo e minha imagem não será exposta ou divulgada. 
 

CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário 
de consentimento. Os investigadores do estudo responderam e responderão, em qualquer etapa do 
estudo, a todas as minhas perguntas, até a minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo 
em participar do estudo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e 
arquivado na instituição responsável pela pesquisa. 
 
Nome do participante: ______________________________________Identidade: ____________ 
 

ASSINATURA:   DATA:  /  /    
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, 
riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua 
totalidade. O participante compreendeu minha explicação e aceitou, sem imposições, assinar este 
consentimento. Tenho como compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação 
de relatórios e artigos científicos referentes a essa pesquisa. Se o participante tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa da ESEF/UFPel – Rua Luís de Camões, 625 – CEP: 96055-630 - Pelotas/RS; 
Telefone:(53)3273-2752. 

 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  
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Anexo B – Questionário de autoeficácia 

 

Por favor, circule o número, para cada questão abaixo, que melhor reflete 
como você se sente: 
 
 
1. Você está confiante de que conseguirá realizar um erro menor do que 5 quilogramas 
hoje? 
 
Nada confiante                                                                                 Extremamente confiante 
 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
2. Você está confiante de que conseguirá realizar um erro menor do que 4 quilogramas 
hoje? 
 
Nada confiante                                                                                 Extremamente confiante 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
 
3. Você está confiante de que conseguirá realizar um erro menor do que 3 quilogramas 
hoje? 
 
Nada confiante                                                                                 Extremamente confiante 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
4. Você está confiante de que conseguirá realizar um erro menor do que 2 quilogramas 
hoje? 
 
Nada confiante                                                                                 Extremamente confiante 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
5. Você está confiante de que conseguirá realizar um erro menor do que 1 quilograma hoje? 
 
Nada confiante                                                                                 Extremamente confiante 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Anexo C – Questionário Instrinsic Motivation Inventory (IMI) 

 

Eu gostei muito de fazer esta atividade _______ 

Eu acho que eu sou muito bom(a) nesta atividade_______ 

Eu me esforcei bastante pra fazer bem esta tarefa _______ 

Eu acredito que eu tive alguma escolha sobre fazer esta atividade _______ 

Eu acredito que esta atividade pode ter algum valor pra mim _______ 

Foi divertido fazer esta atividade _______ 

Depois que eu realizei esta atividade, eu me senti muito competente _______ 

Eu tentei fazer muito bem esta atividade _______ 

Eu me senti um pouco obrigado(a) a fazer esta atividade _______ 

Eu faria esta atividade novamente porque ela tem algum valor para mim _______ 

Eu descreveria esta atividade como muito interessante  _______ 

Eu estou satisfeito(a) com a qualidade do meu desempenho nesta atividade________ 

Foi importante pra mim, fazer bem esta tarefa _______ 

Eu fiz esta atividade porque eu não tive escolha_______ 

Eu acredito que fazer essa atividade pode ser benéfico para mim _______ 

Eu achei esta atividade muito divertida _______ 

Eu fui muito habilidoso(a) nesta atividade ______ 

Eu não me importei muito em fazer bem esta tarefa _______ 

Eu fiz essa atividade porque eu queria fazer _______ 

Eu acho que esta é uma atividade importante _______ 
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Anexo D – Linha de afetos 
 
 
 
 
 

Marque a linha com um traço indicando o quanto você se sentiu feliz enquanto fazia essa atividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NADA FELIZ MUITO FELIZ 
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Concordo 

fortemente 

Concordo 

fortemente 

Anexo E – Conceptions of the Nature of Athletic Ability Questionnaire-2 

(CNAAQ-2) 

 
(Biddle et al., 2003 – validado para o português por Durão et al., 2010) 

 
 
 
 

Seguindo a escala abaixo, circule um número que corresponde à sua crença sobre a 
capacidade no esporte e em tarefas que envolvem desempenho motor: 

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 

Você nasceu com um certo nível de controle de força 
muscular e não pode fazer muito para mudar esse 
nível. 

1 2 3 4 5 

Para ter êxito nesta tarefa de controle de força 
muscular, você precisa aprender técnicas e praticá-
las regularmente 

1 2 3 4 5 

Não importa o quanto você tentar, o nível de 
sucesso que você poderá alcançar nesta tarefa de 
controle de força muscular mudará muito pouco. 

1 2 3 4 5 

Você precisa ter algum talento natural para ser bom 
em nesta tarefa de controle de força muscular 

1 2 3 4 5 

Você precisa aprender e trabalhar duro para ser bom 
em nesta tarefa de controle de força muscular 

1 2 3 4 5 

Se você trabalhar duro, sempre ficará melhor nesta 
tarefa de controle de força muscular. 

1 2 3 4 5 

Para ser bom, você precisa ter nascido com 
qualidades básicas que permitam que você tenha 
sucesso. 

1 2 3 4 5 

Para alcançar um alto nível de desempenho, você 
deve passar por períodos de aprendizagem e prática. 

1 2 3 4 5 

O quão bom você está nesta tarefa de controle de 
força muscular sempre melhorará se você trabalhar 
para isso. 

1 2 3 4 5 

É difícil mudar o quão bom você é nesta tarefa de 
controle de força muscular. 

1 2 3 4 5 

Para ser bom você precisa ser naturalmente 
talentoso. 

1 2 3 4 5 

Se você se esforçar bastante, sempre vai ficar 
melhor nesta tarefa de controle de força muscular. 

1 2 3 4 5 

Concordo 

parcialmente 
Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

fortemente 


