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RESUMO 

O desempenho acadêmico é um fator imprescindível para o sucesso do estudante 

durante a sua trajetória acadêmica, por isso, acreditamos que o conceito de 

autoeficácia pode desempenhar um papel impreterível nos aspectos da formação 

superior. Portanto, o objetivo central deste trabalho é estudar a relação entre 

autoeficácia no desempenho acadêmico, assim como os fatores concomitantes 

associados a essa problemática. Utilizaremos como procedimentos teóricos o 

levantamento e análise de material bibliográfico e, como procedimentos de campo, 

iremos solicitar o preenchimento de um questionário sócio-demográfico e de duas 

escalas adaptadas de tipo Likert, no sentido de reconhecer as atitudes e os 

comportamentos relativos às crenças de autoeficácia e do desempenho acadêmico 

dos estudantes. Tal levantamento de dados ocorrerá na Universidade Cruzeiro do 

Sul. Para o tratamento dos dados, primariamente, pretenderemos utilizar em ambas 

escalas a análise fatorial exploratória e a análise de consistência interna sob o alfa 

de Cronbach e seguidamente utilizaremos o método de estatística descritiva, no 

sentido de consequentemente podermos correlacionar os dados das duas escalas 

através do coeficiente de correlação de Pearson, para posteriormente relacionarmos 

os dados estatísticos obtidos com observações qualitativas. 

Palavras-chave: Autoeficácia; Desempenho Acadêmico; Motivação; Permanência e 

Evasão Acadêmica. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Ao nos referirmos sobre as experiências vivenciadas pelos estudantes no 

ensino superior, podemos dizer que neste cenário ocorrem diferentes desafios 

acadêmicos, cognitivos, pessoais e sociais, na qual envolvem mudanças que 

acabam exigindo a aquisição de novos hábitos de estudo e de novos modelos de 

comportamentos adaptados à instituição e ao nível de ensino exigido. 

(PASCARELLA & TERENZINI, 2005 apud POLYDORO, & GUERREIRO-

CASANOVA, 2010)  

Entre essas mudanças, podemos destacar o papel imprescindível da 

autoeficácia, que busca a aproximação de conhecimentos teóricos sobre as 

mudanças dos estudantes de ensino superior. (PASCARELLA & TERENZINI, 2005 

apud POLYDORO, & GUERREIRO-CASANOVA, 2010) 



Autoeficácia é a crença na capacidade de combinar capacidades cognitivas, 

comportamentais e motivacionais para a efetuação de uma tarefa. (BANDURA, 1977 

apud PACICO; BORGES; HUTZ, 2014) 

Dessa forma, indivíduos que se percebem autoeficazes produzem resultados 

bem executados, pois eles conseguem se automotivar, e acreditam que podem lidar 

com os eventos de forma satisfatória. (SCHULTZ & SCHULTZ, 2004; STAJKOVIC & 

LUTHANS, 1998 apud PACICO; BORGES; HUTZ, 2014) 

Desse modo, segundo Azzi, Guerreiro-Casanova e Dantas (2010), um 

estudante com alta autoeficácia acadêmica apresentará maior esforço, maior 

persistência e interesse para aprender.  

Portanto, segundo Bzuneck (2001 apud Oliveira e Soares 2011), acredita-se 

que a autoeficácia e o desempenho acadêmico se influenciam de forma mútua. 

  

2. OBJETIVOS 

 Estudar a autoeficácia em alunos universitários, relacionando esse conceito 

com o desempenho acadêmico e outros fatores concomitantes associados, por meio 

de um levantamento bibliográfico, um questionário e duas escalas adaptadas. 

 

3. METODOLOGIA 

Primeiramente, utilizaremos como procedimentos metodológicos o 

levantamento de material bibliográfico acerca do tema, e após pretenderemos 

aplicar em uma amostra de estudantes universitários um questionário sócio-

demográfico, além de duas escalas adaptadas em formato Likert: autoeficácia na 

formação superior (AEFS) e escala de avaliação de esforço (EAEF), para 

futuramente relacionar os dados teóricos e empíricos coletados em pesquisa. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para que a pesquisa proposta neste projeto seja concretizada, serão feitos 

levantamentos de dados bibliográficos e após será feita uma análise quantitativa nas 

escalas aplicadas, através dos procedimentos estatísticos de: análise fatorial 

exploratória, análise de consistência interna sob o alfa de Cronbach, estatística 

descritiva e coeficiente de correlação de Pearson, e seguidamente através de 



análise qualitativa em base longitudinal, no sentido de evitar meras descrições 

explanativas e aprofundar o conhecimento compreensivo da problemática levantada. 

 

5. RESULTADOS 

A pesquisa encontra-se na fase inicial de coleta de dados, porém esperamos 

como resultados futuros, estar contribuindo para a socialização de informações 

teóricas e práticas acerca do aprimoramento do desempenho acadêmico e a 

divulgação de informações referentes à permanência e continuidade da formação 

acadêmica, associados ao constructo da autoeficácia. 
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