
 

“Eu não consigo nem vou conseguir fazer isso”: a mentalidade de 

crescimento e a mentalidade fixa no aprendizado e o entendimento 

sobre o que é e como funciona a inteligência 
Gabriel Lemos Dias Monteiro  1

Há cerca de trinta anos, Carol Dweck e seus parceiros de pesquisa dedicaram-se a              

tentar entender a atitude do ser humano perante falhas. Enquanto alguns pouco se abalavam              

com erros, outros ficavam devastados e os consideravam o fim do mundo. Após estudar o               

comportamento de milhares de crianças, os pesquisadores chegaram à conclusão de que            

“a mentalidade do aluno - e como ele percebe suas habilidades - influenciam diretamente em               

sua motivação e conquistas; e que, se mudarmos a mentalidade do aluno, podemos encorajar              

suas conquistas” (DWECK, 2015). Então, definiram-se dois tipos de mentalidade: fixa e de             

crescimento para definir como as pessoas veem aprendizado e inteligência. 

A mentalidade fixa é definida como a crença de que inteligência é algo inato; logo, “se                

você não nasceu com ela, não há o que se fazer: todo esforço será em vão e isso não poderá                    

ser mudado”. Pessoas com esse pensamento tendem a não encarar desafios ou encará-los com              

a derrota já em mente. Por outro lado, a mentalidade de crescimento pode ser descrita como a                 

crença de que inteligência depende do esforço da pessoa e pode ser desenvolvida; logo, “se eu                

quero, eu posso e depende do meu esforço para conseguir”. Pessoas com esse pensamento              

tendem a obter sucesso em seus desejos e a “desenvolver seu cérebro” para evoluir sempre. 

Figura 1 - Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa 

Fonte: The Noun Project: Prerak Patal, Dave Tappy, Ben Peetermans 

Observou-se que os alunos os quais acreditavam que a inteligência pode ser            

desenvolvida (mentalidade de crescimento) obtinham resultados melhores do que os dos           

alunos  que a  definiam como imutável (mentalidade fixa).  Outro ponto importante e eficaz  é 
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focar no processo de aprendizagem: técnicas, práticas e estratégias de estudo devem ser             

aplicadas, avaliadas e repensadas. Logo, a mentalidade de crescimento poderá ser           

implementada e encorajada. “O aprendizado - os problemas, os mal entendidos e o que fazer               

com eles - é o que eu gostaria de compartilhar com vocês [professores], para que vocês                

pudessem maximizar os benefícios para nossos alunos” (DWECK, 2015, p. 1).  

Vale ressaltar que, de acordo com Dweck (2009), mentalidades tendem a ser estáveis;             

porém, essas são crenças, e essas podem ser mudadas. A autora expõe e explica três diferentes                

tipos de “mundos psicológicos” e como as mentalidades os percebem. 

A primeira regra da mentalidade fixa é parecer talentoso a todo custo. Por exemplo,              

adolescentes com essa ideia procuram mostrar ser bom nas atividades: se eles têm a opção de                

escolher entre uma atividade desafiadora e uma fácil, eles preferem a fácil, que os fará               

parecerem espertos. Por outro lado, a mentalidade de crescimento prega “aprender, aprender,            

aprender!”. Consequentemente, esses alunos prefeririam a atividade desafiadora, por entender          

que aprender o conteúdo em sala é mais importante do que tirar boas notas. 

A mentalidade fixa também sugere não trabalhar tão pesado e não praticar tanto.             

Conforme suas crenças, o simples fato de ter precisar se esforçar já gera dúvidas em relação à                 

sua habilidade. Porém, a segunda regra da mentalidade de crescimento recomenda trabalhar            

com paixão e dedicação - o esforço é a chave. Aqueles com esse pensamento sabem que                

trabalhar pesado é necessário e eles o fazem com prazer. “Eles entendem que esforço é o que                 

incita sua habilidade e a faz crescer ao longo do tempo” (DWECK, 2009, p. 3). A autora                 

conduziu um estudo e chegou à conclusão de que quanto mais o participante acreditava que               

sua habilidade provinha da combinação esforço e prática - em vez de ser simplesmente fruto               

de talento natural - ele/a se saía melhor na tentativa seguinte. 

A terceira regra da mentalidade fixa diz: “quando encarar problemas, fuja ou omita             

suas deficiências” (DWECK, 2009, p. 3). Após uma falha em uma tarefa, é comum alguém               

com essa mentalidade decidir passar menos tempo se esforçando ou treinando para essa             

atividade ou decidir trapacear para se dar bem nessa área. A fim de se sentir melhor, inventa                 

desculpas, culpa os outros e menospreza quem obteve resultados ainda “piores”. Para a             

mentalidade de crescimento, deve-se abraçar os erros e confrontar cada tipo de deficiência.             

Humilhar, colar, trapacear e se frustrar a ponto de desistir não fazem parte dos planos de quem                 

tem mentalidade de crescimento. Se ele/a não foi tão bem quanto esperado/necessário, resolve             

se reinventar, em vez de “sentar e lamentar o destino e culpar outros” (DWECK, 2009, p. 3). 

 



 

Observe as regras de cada tipo de mentalidade: 

:( MENTALIDADE FIXA :) MENTALIDADE DE CRESCIMENTO 

“Pareça talentoso a todo custo”: as 
aparências são mais importantes do que a 

verdade. 

“Aprenda, aprenda, aprenda”: não importa o 
que os outros pensam; o resultado importa 

mais que aparências. 

“Não trabalhe tão pesado ou pratique 
demais”: se você tem habilidade, não precisa 

de esforço. 

“Trabalhe com paixão e dedicação - esforço 
é a chave”: mesmo quem é talentoso precisa 

se aperfeiçoar. 

“Quando encarar problemas, fuja ou omita 
suas deficiências”: desistir ou procurar o 

caminho mais rápido são a solução. 

“Abrace seus erros e confronte suas 
deficiências”: cada derrota é uma 

oportunidade de se reinventar. 
Fonte: DWECK, 2009. 

Conforme observado nos estudos de Dweck (2009), elogiar esforço e estratégias -            

respectivamente, o processo e o caminho - promove mentalidade de crescimento. Com ela, os              

participantes da pesquisa procuravam e gostavam desafios e permaneciam altamente          

motivados, mesmo perante longos períodos de dificuldade. Logo, deve-se focar menos em            

talentos naturais e prestar mais atenção no processo de aprendizagem e melhora. Tal atitude              

indica não só o que fizeram certo e trouxe sucesso, mas também o que podem fazer para se                  

recuperar de possíveis falhas - ao contrário do foco em talentos. 

O gráfico a seguir mostra o impacto de elogio à resiliência após falha. O eixo vertical                

retrata o número de problemas resolvidos; o eixo horizontal, respectivamente, tentativa 1,            

falha e tentativa 3. A curva verde retrata o elogio ao esforço; a laranja, elogio à inteligência. 

Fonte: MINDSET WORKS, [s/d] 

Cabe  ressaltar  que  “a cada vez que se exercita e aprende algo novo,  o cérebro forma  

 



 

novas conexões, e ao passar do tempo elas aumentam habilidades intelectuais” (DWECK,            

2009). As conexões estabelecidas dentro do cérebro não são estáticas. Elas podem ser             

reforçadas e/ou mudadas. Ensinar mentalidade de crescimento aos alunos, segundo a           

pesquisadora, melhora motivação e promove conquistas. “Quando alunos acreditam que          

podem ficar mais inteligentes, eles entendem que o esforço os faz mais fortes” (MINDSET              

WORKS). 

Observe a tabela abaixo. Ela é uma adaptação de frases comuns que mostram como              

encorajar alguém (no caso, o aluno) a desenvolver sua mentalidade de crescimento: 

:( MENTALIDADE FIXA :) MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO 

“Nem todos são bons em (matemática). Só 
dê seu melhor”. 

“Quando você aprende a resolver um novo 
tipo de problema, seu cérebro (matemático) 

cresce/se desenvolve”. 

“Tudo bem. Talvez (matemática) não seja 
um de seus pontos fortes”. 

“Se você se pegar dizendo ‘Não sou uma 
pessoa da (matemática)’, simplesmente 

adicione a palavra ‘ainda’ ao fim da frase”. 

“Não se preocupe; você vai conseguir se 
continuar tentando”.* 

*Professor, se o aluno está usando estratégias 
erradas, seus esforços podem não dar certo. Ademais, 
eles podem se sentir particularmente inaptos se seus 

esforços forem à toa. 

“Esse sentimento de que (matemática) é 
difícil é o sentimento de seu cérebro se 

desenvolvendo”. 

“Ótimo esforço! Você tentou seu melhor!”.* 
*Professor, não aceite menos do que uma 

performance ótima de seus alunos”. 

“O objetivo não é acertar tudo. O objetivo é 
promover entendimento passo a passo. O 

que você pode tentar em seguida?” 
Fonte: DWECK, 2015. 

A mentalidade de crescimento pode ser trabalhada e desenvolvida. Para tal, aprenda a             

desafiar o cérebro, para que novas sinapses e conexões sejam desenvolvidas e reforçadas.             2

Pense criticamente também; criar sua própria linha de pensamento é importante para expansão             

do cérebro. Estão atrelados: trabalhe em equipe e aprenda a aprender: ambos ajudam a              

expandir o conhecimento e pensamentos. Lembre-se de que erros fazem parte do processo e              

são uma ótima ferramenta para aprender e mudar. Por último, seja positivo, uma vez que               

desânimo e conformismo fazem parte da mentalidade fixa.  

2 uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula por onde é transmitido o impulso nervoso. (Brasil 
Escola). 

 



 

Fonte: DWECK, 2009 
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