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ANEXO I – Questionário de orientação à performance e aprendizagem em aulas de 

Educação Física LAPOPECQ – Learning and Performance Orientations in Physical 

Education Classes Questionnaire (Papaioannou, 1994) 
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1. O professor de Educação Física fica mais satisfeito quando todos 
alunos aprendem algo novo. 

    

2. O professor de Educação Física fica completamente satisfeito quando 
os alunos melhoram depois de persistir muito. 

    

3. O professor de Educação Física insiste em que faz parte do 
aprendizado os erros dos alunos. 

    

4. O professor de Educação Física tem certeza que eu entendo como 
desempenhar cada nova habilidade antes que a classe mude para o 
aprendizado de outra. 

    

5. O professor de Educação Física fica completamente satisfeito quando 
todas as habilidades dos alunos estão progredindo. 

    

6. O professor de Educação Física presta atenção especial se minhas 
habilidades estão progredindo. 

    

7. Durante a aula os alunos tentam superar os outros.     
8. Os alunos tentam ganhar recompensas quando superam os outros.     
9. Os alunos sentem-se mais satisfeitos quando eles conseguem 
superar os outros. 

    

10. O mais importante para os alunos é demonstrar que ele ou ela é 
melhor em esportes do que os outros. 

    

11. Os alunos bem sucedidos se consideram ser aqueles que 
desempenham melhores habilidades que seus colegas. 

    

12. Os alunos se preocupam em falhar no desempenho da habilidade 
porque isso levaria a desaprovação dos outros. 

    

13. Os alunos se preocupam em falhar no desempenho da habilidade 
porque eles sentiriam vergonha ou receio da reação do professor de 
Educação Física. 

    

14. Os alunos se preocupam em desempenhar habilidades que eles não 
são particularmente bons. 

    

15. Os alunos se sentem muito mal quando eles erram no desempenho 
da habilidade ou jogando. 

    

16. Os alunos se sentem muito mal quando eles não conseguem 
desempenhar uma habilidade tão bem quanto os outros. 
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17. É muito significante ganhar sem se esforçar muito.     
18. O professor de Educação Física fica completamente satisfeito com 
aqueles alunos que conseguem ganhar com pouco esforço. 

    

19. Os alunos se sentem mais satisfeitos quando eles ganham com 
pouco esforço. 

    

20. Os alunos bem sucedidos se consideram ser aqueles que marcam 
mais pontos com pouco esforço. 

    

21. O modo como a aula é dada me ajuda a aprender como me exercitar 
sozinho. 

    

22. O modo como a aula é dada me ajuda a aprender como usar a 
Educação Física para melhorar a minha saúde. 

    

23. Eu fico muito satisfeito quando eu aprendo alguma coisa nova.     
24. Eu fico muito satisfeito quando eu aprendo novas habilidades e 
novos jogos. 

    

25. Eu gosto muito de dar o meu melhor para aprender uma habilidade.     
26. Eu aprendo alguma coisa divertida.     
27. O que eu aprendo me faz querer praticar mais.     
Questão 1: A construção de um clima motivacional foi orientada à aprendizagem de 
acordo com os comportamentos do professor? 
Sub-questões relacionadas: 1 a 6. 
Respostas aceitáveis: sempre e frequentemente.  
Questão 2: Os alunos preocuparam-se em demonstrar desempenho superior aos 
colegas? 
Sub-questões relacionadas: 7 a 11. 

Respostas aceitáveis: às vezes e Respostas aceitáveis: às vezes e nunca. 
Questão 3: Os alunos demonstraram receio e preocupação na maneira de encarar os 
próprios erros? 
Sub-questões relacionadas: 12 a 16. 
Respostas aceitáveis: às vezes e nunca. 
Questão 4: É significativo, para os alunos, alcançar êxito nas atividades sem se 
esforçar? 
Sub-questões relacionadas: 17 a 20. 
Respostas aceitáveis: às vezes e nunca. 
Questão 5: Os alunos demonstraram satisfação em relação às 
aprendizagens concretizadas em aula? 
Sub-questões relacionadas: 21 a 27 
Respostas aceitáveis: sempre e frequentemente 
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ANEXO II – Questões norteadoras para entrevista com grupo focal 
 
 A entrevista com grupo focal permite uma intervenção com os grupos de 

acordo com as respostas e a interação que ocorre com o pesquisador. Entretanto, o 

pesquisador deve preparar uma estruturação prévia com a finalidade de nortear as 

discussões, estando sempre atento ao principal objetivo da pesquisa, pois desse 

modo poderá perceber outras questões relacionadas ao seu objetivo principal 

(MORGAN, 1988). 

Nesta investigação, a entrevista com o grupo focal terá a finalidade de 

relacionar as respostas dos sujeitos em cada uma das categorias estabelecidas 

inicialmente aos dois fenômenos sobre os quais se busca maior compreensão: 

• Clima motivacional em aulas de Educação Física.  

• Criação de um ambiente de aprendizagem favorável para a construção de 

condutas e impressões positivas envolvendo a prática de atividades físicas e 

corporais. 

 Dessa forma a proposta de roteiro para os questionamentos na entrevista e as 

respectivas categorias de análise, são: 

 

1) O professor de Educação Física privilegia o aprendizado das habilidades por 

parte de todos os alunos ou é mais interessado na melhoria dos mais 

habilidosos? Você acha que deve existir diferença de tratamento e atenção entre 

os alunos mais e menos habilidosos? 

• Percepção da orientação do ambiente de aprendizagem (clima motivacional 

orientado à aprendizagem ou à performance). 

 

2) Durante as atividades na aula de Educação Física, você tem como principal 

objetivo melhorar suas próprias habilidades ou vencer os adversários e ter 

desempenho melhor que o de seus colegas? Por quê? 

• Metas de orientação individual dos alunos (orientação à tarefa ou ao ego). 
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3) Como você se sente quando erra na execução de tarefas durante as aulas de 

Educação Física? Você tem vontade de parar quando erra? O que pode ajudar 

você a não parar? 

• Preocupações do aluno frente ao erro (modo de encarar o erro). 

 

4) O que é preciso fazer para acertar mais nas diferentes tarefas das aulas de 

Educação Física? Quando você erra ou perde nas aulas de Educação Física, 

você acha que poderia ter se esforçado mais ou normalmente a culpa é de seus 

colegas ou time?  

• Atribuição dos resultados obtidos pelos alunos (condicionamento do êxito e do 

fracasso ao esforço despendido). 

 

5) Como você prefere ser avaliado? Em comparação com seus colegas ou em 

relação à suas próprias habilidades? Por quê? 

• Norma de referência. 

 

6) Quando o professor propõe uma tarefa, você prefere tentar executá-la no nível 

fácil, médio ou difícil? Por quê? 

• Nível de aspiração. 

 

7) Você gosta das aulas de Educação Física? Por quê? 

• Apreço pelas aulas de Educação Física. 

 

8) É preciso haver alguma recompensa nas aulas de Educação Física? Qual seria 

a melhor recompensa em uma aula de Educação Física? Por quê? 

• Motivação intrínseca. 

 

9) Como são suas atitudes nas aulas de Educação Física? Por quê? 

• Atitudes do aluno perante a atividade física. 
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10) Quais atividades físicas ou corporais você tem vontade de praticar fora da 

escola? Você tem habilidade o suficiente para tal atividade ou ainda está 

aprendendo? Para quais atividades físicas ou corporais você acha que não tem 

habilidade? Você procura praticar atividades parecidas com estas fora da escola? 

• Percepção de competência física (auto-conceito físico). 

 

11) Quais são suas expectativas, ou seja, o que você espera com a prática de 

atividades físicas e práticas corporais? 

• Intenções do aluno na prática de atividades físicas. 

 

12) Você pretende praticar atividades físicas por toda a vida ou só faz porque é 

obrigado? 

• Expectativas do aluno perante a atividade física. 

 

13) As aulas de Educação Física são divertidas? Por quê? 

• Divertimento. 

 

14) Em sua opinião quando uma atividade parece difícil nas aulas de Educação 

Física, os alunos devem mudar a tarefa, abandonar a tarefa ou esforçar-se para 

conseguir realizá-la?    

• Esforço. 

 

15) Você consegue perceber quando está evoluindo em suas habilidades? 

Consegue perceber o que é preciso fazer para evoluir nas tarefas propostas nas 

aulas de Educação Física? 

• Percepção da capacidade de auto-regulação (capacidade de detecção e 

análise de suas capacidades e possibilidades). 

 
 
 
 
 
 


