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Ilusão de controle (IC) é a tendência em superestimar a probabilidade de sucesso pessoal em 

situações baseadas no acaso. Sua função evolutiva e de sobrevivência seria a de contribuir para 

a persistência na busca de sucessos e nas tentativas de se evitar fracassos. A relevância do estudo 

sobre afetos na ilusão de controle consiste em investigar aspectos emocionais relacionados ao 

fenômeno, visto que os estudos acerca de IC tem enfatizado exclusivamente aspectos 

comportamentais e cognitivos. Este estudo teve como objetivo avaliar os afetos emergentes 

após uma tarefa de ilusão de controle em cenários produtivo e preventivo. Foram participantes 

81 alunos de graduação (entre 18 e a 30 anos) e responderam a uma escala de afetos positivos 

e negativos (PANAS) após desempenhar uma tarefa de ilusão de controle no computador, 

programada em E-Prime. A tarefa tinha como objetivo tentar fazer com que um semáforo de 

pedestres ficasse verde (cenário produtivo, n = 41) ou impedir que o semáforo ficasse vermelho 

(cenário preventivo, n = 40), numa sequência de quatro probabilidades de resultado aleatório 

(P = 0,10; 0,30; 0,70; 0,90), distribuídas em quatro blocos de 50 tentativas para cada 

probabilidade. Os dados foram coletados individualmente numa cabine com isolamento 

acústico, durante trinta minutos. Foram analisados os resultados das autoavaliações de controle 

percebido e da escala PANAS no software SPSS, e do conteúdo dos relatos verbais gravados e 

transcritos, através do NVivo Os participantes relataram ilusão de controle em ambos os 

cenários quando a probabilidade de sucesso era alta, em todos os blocos, mas a magnitude da 

ilusão foi menor no cenário preventivo. Observou-se que afetos positivos (alerta, atento, 

interessado, determinado) prevaleceram na amostra em ambos os cenários, exceto quando a 

ilusão foi negativa (resultados ao contrário da ação do participante) no cenário preventivo, em 

que predominaram afetos negativos (inquieto, chateado). A ilusão de controle está associada a 

afetos positivos e à motivação para a tarefa, mas uma condição propícia à ilusão negativa 

associa-se a afetos negativos.  

  


