
 iii 

LISTA DE TABELAS 
             
                               Página  
TABELA1 A orientação do clima motivacional e as dimensões do 

TARGET.......................................................................................... 
 

45 
TABELA 2 Transcrição relacionada à questão geral: Na percepção dos 

alunos, o clima motivacional nas aulas de Educação Física do 
ambiente investigado foi orientado à aprendizagem?..................... 

 
 

73 
TABELA 3 Transcrição relacionada à questão 1: A construção de um clima 

motivacional foi orientada à aprendizagem de acordo com os 
comportamentos do professor?...................................................... 

 
 

75 
TABELA 4 Transcrição relacionada à questão 2: Os alunos preocuparam-se 

em demonstrar desempenho superior aos colegas?...................... 
 

78 
TABELA 5 Transcrição relacionada à questão 3: Os alunos demonstraram 

receio e preocupação na maneira de encarar os próprios 
erros?.............................................................................................. 

 
 

80 
TABELA 6 Transcrição relacionada à questão 4: É significativo, para os 

alunos, alcançar êxito nas atividades sem se esforçar?................. 
 

81 
TABELA 7 Transcrição relacionada à questão 5: Os alunos demonstraram 

satisfação em relação às aprendizagens concretizadas em 
aula?............................................................................................... 

 
 

84 
TABELA 8 Transcrição relacionada a: Percepção da orientação do ambiente 

de aprendizagem (clima motivacional orientado à aprendizagem 
ou à performance)........................................................................... 

 
 

86 
TABELA            

8.1 
Transcrição relacionada a: Percepção da orientação do ambiente 
de aprendizagem (clima motivacional orientado à aprendizagem 
ou à performance)........................................................................... 

 
 

87 
TABELA 9 Transcrição relacionada a: Metas de orientação individual dos 

alunos (orientação à tarefa ou ao ego)........................................... 
 

88 
TABELA 9.1 Transcrição relacionada a: Metas de orientação individual dos 

alunos (orientação à tarefa ou ao ego)........................................... 
 

90 
TABELA 10 Transcrição relacionada a: Preocupações do aluno frente ao erro 

(modo de encarar o erro)................................................................ 
 

91 
TABELA 11 Transcrição relacionada a: Preocupações do aluno frente ao erro 

(modo de encarar o erro)................................................................ 
 

93 
TABELA 12 Transcrição relacionada a: Atribuição dos resultados obtidos 

pelos alunos (condicionamento do êxito e do fracasso ao esforço 
dispendido)...................................................................................... 

 
 

94 
TABELA 13 Transcrição relacionada a: Norma de referência............................ 96 
TABELA 14 Transcrição relacionada a: Nível de aspiração............................... 97 
TABELA 15 Transcrição relacionada a: Motivação intrínseca............................ 98 
TABELA 15.1 Transcrição relacionada a: Motivação intrínseca............................ 99 
TABELA 16 Transcrição relacionada a: Atitudes do aluno perante a atividade  



 iv

física................................................................................................ 100 
TABELA 17 Transcrição relacionada a: Percepção de competência física 

(auto-conceito físico)....................................................................... 
 

102 
TABELA 18 Transcrição relacionada a: Intenções e expectativas do aluno na 

prática de atividades físicas............................................................ 
 

104 
TABELA 19 Transcrição relacionada a divertimento e apreço pelas aulas de 

Educação Física.............................................................................. 
 

106 
TABELA 19.1 Transcrição relacionada a divertimento e apreço pelas aulas de 

Educação Física.............................................................................. 
 

107 
TABELA 20 Transcrição relacionada a: Esforço................................................. 108 
TABELA 21 Transcrição relacionada a: Percepção da capacidade de auto-

regulação (capacidade de detecção e análise de suas 
capacidades e possibilidades)........................................................ 

 
 

110 
TABELA 22 Transcrição relacionada à percepção dos alunos quanto à 

presença da filmadora e do pesquisador auxiliar............................ 
 

113 
 

 
 


