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Desenvolvimento Regional – ESR 

 
RESUMO: O conceito de autoeficácia é parte integrante da Teoria Social 

Cognitiva. Trata-se das crenças que o indivíduo desenvolve sobre si no que se refere a 
sua capacidade em organizar e executar cursos da ação requeridos para produzir certas 
realizações. O presente estudo teve como objetivo avaliar a autoeficácia acadêmica em 
estudantes de IES (Instituições de Ensino Superior) públicas e privadas localizadas no 
município de Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro. Um total 
de 100 participantes, com idade entre 17 a 38 anos, responderam ao questionário 
sociodemográfico e a Escala de Autoeficácia na Formação Superior. Destes, 49 eram do 
sexo masculino (M = 21,53 anos; DP = 3,04) e 51 do sexo feminino (M = 21,39 anos; 
DP = 3,53) A maioria dos participantes relatou alto senso de autoeficácia, sendo que 
alguns itens da subescala autoeficácia na interação social receberam, mais 
frequentemente, a avaliação máxima. Considerações para novos estudos são 
apresentadas. 

 
Palavras-chave: Teoria Social Cognitiva; crenças de autoeficácia; autoeficácia 
acadêmica 
 
 
Academic self-efficacy of university students in the city of Campos dos Goytacazes: 

an exploratory analysis 
 ABSTRACT: The concept of self-efficacy is an integral part of Cognitive Social 

Theory. These are the beliefs that the individual develops about himself in his ability to 
organize and execute courses of action required to produce certain accomplishments. 
The present study aimed at evaluating academic self-efficacy in public and private 
higher education institutions located in Campos dos Goytacazes, in the north of the state 
of Rio de Janeiro. A total of 100 participants, aged between 17 and 38 years, answered 
the sociodemographic questionnaire and the Self-efficacy Scale in Higher Education. Of 
these, 49 were males (M = 21.53, SD = 3.04) and 51 females (M = 21.39, SD = 3.53). 
Most participants reported a high self- Being that some items of the subscale self-
efficacy in social interaction received, more frequently, the maximum evaluation. 
Considerations for further studies are presented. 
 
Keywords: Cognitive Social Theory; self-efficacy beliefs; academic self-efficacy 
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A teoria Social Cognitiva de Albert Bandura 

As interações do indivíduo com o ambiente podem ser compreendidas através de 
perspectivas da Teoria Social Cognitiva, inicialmente chamada de Teoria da 
Aprendizagem Social, cujo proponente é o psicólogo canadense Albert Bandura. Ele 
identificou, em seus estudos, que os indivíduos criam e desenvolvem percepções 
pessoais sobre si mesmos, as quais se tornam instrumentais para os objetivos que 
perseguem e para o controle que exercem sobre o seu próprio ambiente (Pajares & Olaz 
2008). 

Nesse sentido, compreende-se que o comportamento é parte de um determinismo 
recíproco, que envolve tanto aspectos cognitivos quanto o ambiente externo. Entre os 
fatores pessoais, o indivíduo possui autocrenças que lhe permitem exercer certo grau de 
controle sobre seus pensamentos, sentimentos e ações e, aquilo que as pessoas pensam, 
crêem e sentem afeta a maneira como se comportam (Bandura, 1986). 

Assim, o pensamento que o homem constrói sobre ele, o mundo e o outro é 
crucial para o exercício do seu papel ativo no processo de aprendizagem, o qual 
possibilita adaptação constante às mudanças no ambiente. O conhecimento adquirido 
através das experiências de vida em diversas situações que envolvem todos os estímulos 
fornecidos pelo ambiente (principalmente em situações de ordem social, traumas, 
alegrias, prazeres) fazem parte da formação cognitiva interna (Dobranszky, 2000). 

Segundo La Rosa (2003) a teoria banduriana busca destacar, de foma descritiva, 
as características dos fatores externos e internos que atuam diretamente nos processos 
de aprendizagem humana, bem como os determinantes do comportamento do homem. 
Assim, nessa perspectiva, o comportamento do indivíduo deve ser analisado 
considerando uma interação recíproca e contínua entre as condições ambientais, os 
fatores pessoais e as ações do sujeito (comportamento). 

Para tanto, a Teoria Social Cognitiva adota a perspectiva da agência para o 
autodesenvolvimento, a adaptação e a mudança (Bandura, 2001). Ou seja, entende-se 
que o indivíduo tem a capacidade de ser o seu próprio agente influenciador no seu 
funcionamento cognitivo, de forma intencional e estratégica. Segundo essa visão, as 
pessoas são auto-organizadas, proativas, autorreguladas e autorreflexivas, contribuindo 
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para as circunstâncias de suas vidas, não sendo apenas produtos dessas condições 
(Bandura, Azzi, & Polydoro, 2008). 

Corroborando com esta premissa, Macedo (2009) destaca que a maneira de 
estudar o ser humano, considera a sua capacidade de ser agente de seus próprios atos, o 
que resulta em um novo olhar sobre si e outrem. Parte-se do princípio de que o homem 
é agente de si, ou seja, cada um influencia as circunstâncias de sua vida, não sendo mero 
produto dela, tampouco meros expectadores de mecanismos internos controlados por 
eventos ambientais (Pajares & Olaz 2008). 

Contudo, entende-se que as pessoas dispõem de certas capacidades ou 
mecanismos cognitivos, que possibilitam influir e, na maioria das vezes, determinar o 
curso de suas vidas. Contudo, elas podem influenciar a si mesmas e regular o próprio 
comportamento. Essas capacidades singulares explicam o motivo de os indivíduos 
reagirem de modo distinto diante em uma mesma circunstância: 

Capacidade Simbólica: diz respeito à percepção simbólica, isto é, o significado 
que o ser humano dá no seu processo interação com o ambiente, podendo assim criar 
novos sentidos por meio de possíveis vias de ação, através da reflexão pessoal e da 
comunicação com outros. Bandura (1986; 1997) considera os símbolos como o veículo 
fundamental do pensamento humano e a capacidade simbólica como um mecanismo 
para armazenar e manejar a informação necessária para guiar comportamentos futuros e 
modelar as condutas observadas. Para o autor, através dos símbolos, as pessoas 
processam e transformam suas experiências imediatas em modelos cognitivos internos 
que se convertem em guias de suas próprias ações. 

Capacidade de Antecipação: permite o indivíduo autorregular o seu 
comportamento futuro, o que resulta em planejar os cursos de ação, antecipar as 
conseqüências prováveis e estabelecer metas que fazem com que o mesmo se sinta 
motivado. O ato de planejar cognitivamente estratégias alternativas possibilita a 
antecipação das conseqüências de determinadas ações sem que seja necessário sua 
execução real (Bandura, 1986). 

Capacidade de Aprendizagem Vicária: possibilita o aprendizado de novas 
ações e condutas por meio da observação dos comportamentos de outras pessoas, bem 
como focando nas consequências. Assim o que se observa será codificado 
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simbolicamente e vai nortear as ações futuras. Bandura (1986; 1997) ratifica que além 
de aprender com a própria experiência, o ser humano também aprende a partir do 
comportamento de outras pessoas e das conseqüências oriundas destes comportamentos. 

Capacidade de Autorregulação: está ligada aos mecanismos autoregulatórios 
que propiciam ao ser humano controlar as mudanças de sua conduta.  O modo e o grau 
com que autoregulam suas próprias ações dependem das habilidades de auto-observação 
e auto-avaliação e dos juízos pessoais sobre si mesmo, que incluem avaliações do 
próprio self e auto-reforços que atuam como incentivos de caráter interno para 
comportar-se de determinado modo. Um sujeito autorregulado é aquele que possui e 
trabalha o controle dos seus sentimentos, pensamentos e comportamentos (Silva, 
Duarte, Sá, & Simão, 2004). Muitos dos elementos inerentes nas fases da 
autorregulação estão relacionados às crenças de autoeficácia, ou seja, pessoas com alto 
nível de eficácia pessoal estão mais propensas a se autorregularem (Schunk & 
Zimmerman, 1997). 

Capacidade de Autorreflexão: refere-se ao processo de pensar e analisar as 
próprias experiências e seus processos cognitivos. A partir da reflexão sobre suas 
experiências o ser humano gera um conhecimento específico sobre o entorno e sobre si. 
Entre os diferentes conhecimentos obtidos desta capacidade autorreflexiva, destaca-se o 
juízo sobre a capacidade pessoal para desenvolver-se com êxito em um determinado 
contexto, percepção esta que se refere às crenças de autoeficácia, cujo valor preditivo 
tem um papel essencial na conduta. 

Bandura (1986) afirma que, através da reflexão, o ser humano dá sentido a suas 
experiências, analisam suas próprias cognições e autocrenças, se envolvem em 
processos de autoavaliação e, com isso, modificam seu pensamento e sua conduta. 
Segundo ele, o conhecimento mais importante que deriva da autorreflexão é o que diz 
respeito a si mesmo e suas capacidades para empreender determinadas condutas e 
alcançar, desse modo, os resultados desejados. 

Ademais, cada sujeito é uma agência humana que, por sua vez, dispõe de 
variadas características fundamentais, as quais serão elencadas abaixo:  

Intencionalidade - Denota que as pessoas têm as suas intenções e estratégias 
para realizar determinada ação.   
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Extensão temporal através da antecipação - Isso significa que as pessoas 

criam os seus objetivos com previsão de resultados que guiam os seus esforços de 
maneira antecipada. O pensamento antecipatório faz parte dessa estrutura causal 
(Bandura et al., 2008). Haja vista que as perspectivas com o futuro não devem ser o 
definidor do comportamento no presente, embora podem guiar até certo ponto os 
comportamentos atuais.  Eventos futuros não são determinantes de comportamento, mas 
suas representações cognitivas podem ter um forte impacto causal na ação presente 
(Bandura, 1986). Destaque-se que “o futuro” visualizado é “trazido” para o presente por 
meio da representação cognitiva na forma de referência e de motivação para a ação 
presente (Gurgel, 2014). 

Autorreatividade - consiste na possibilidade de o sujeito transformar em 
realidade seus planos e intenções. Por intermédio de processos autorregulatórios, é 
capaz de desenvolver mecanismos de autoregulação que determinam o caminho a ser 
percorrido. Ele pode, de acordo com o seu interesse, interferir no desenvolver dos 
acontecimentos, sendo assim um participante ativo no curso da sua vida, já que são 
estabelecidas metas que serão obtidas nas trajetórias por ele escolhidas. Por fim, a 
quarta propriedade agêntica refere-se à autorreflexidade, estando em relevo à 
metacognição das pessoas. Ela ocorre por meio da auto-observação, pela qual as pessoas 
se atentam para os seus pensamentos, suas crenças e atividades. A capacidade 
metacognitiva de refletir sobre si mesmo é a propriedade mais distintiva da agência 
(Bandura et al., 2008). 

Nesse sentido, é de suma importância estar ciente de que homem se torna agente. 
Contudo, ele não nasce agente. Entende-se, portanto, que à proporção da relação social 
e com o meio, a agência acontece no indivíduo, de acordo com o desenvolvimento da 
sua individualidade e/ou personalidade. Nesse caso, a construção da identidade é um 
aspecto relevante na formação da agência humana. Tal identidade está intimamente 
ligada à autocaracterização, pois afeta como as pessoas estruturam as suas vidas e a sua 
relação com o mundo a sua volta. 

Para clarificar ainda mais sobre a agência humana, a concepção da Teoria Social 
Cognitiva aponta três modos de agência:  
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Pessoal - As pessoas influenciam ativamente no seu funcionamento e nos 

eventos ambientais. As crenças de eficácia pessoal são essenciais para o exercício de 
controle e realização pessoal, cultural e social (Pajares & Olaz, 2008). 

Delegada – Ocorre por meio da mediação social, o homem delega ação a outrem 
e deposita expectativa. Como exemplo, são os vereadores, os quais representam o povo; 

Agência coletiva na qual a crença se direciona nas ações coletivas. É preciso o 
esforço de um coletivo no uso dos conhecimentos, habilidades, recursos e ação coletiva 
para o delineamento do futuro de todos (Bandura et al., 2008). 

Vale considerar que os sistemas sociais influenciam diretamente no 
funcionamento humano. Contudo, a operacionalização da agência pessoal ocorre no 
interior de uma grande rede de influências socioestruturais. Não obstante não há 
separação entre a agência pessoal e uma estrutura social desvinculada da atividade 
humana. Vale se atentar que a Teoria Social Cognitiva rejeita essa possibilidde de 
dualismo. 

Para Bandura et al. (2008), ser agente é influenciar intencionalemente o próprio 
funcionamento e as circunstâncias da vida. Assim, a perspectiva teórica banduriana 
defende que o indivíduo, por meio do exercício da agência, quer seja pessoal, delegada 
ou coletiva, tem a possibilidade de interferir no seu funcionamento cognitivo e, 
consequentemente, comportamentos e sentimentos. É um processo dinâmico e contínuo, 
no qual as interações sujeito-ambiente constroem as individualidades que são a 
expressão das escolhas, dos limites e das possiblidades agêntricas de cada um no curso 
de sua trajetória pessoal (Gurgel, 2014).  

O comportamento humano é a expressão de uma relação de constante interação 
entre o indivíduo e o meio Azzi e Polydoro (2006). Haja vista que, na teoria social 
cognitiva, por usa vez, o comportamento do indivíduo, os fatores pessoais e o ambiente 
influenciam-se mutuamente num envolvimento relacional que recebe a denominação de 
reciprocidade triádica. Dessa forma, o indivíduo cria, modifica e destrói o seu entorno. 
O indivíduo se torna agente e receptor de situações que se produzem, e ao mesmo tempo 
essas situações determinarão seus pensamentos, emoções e comportamento futuro 
(Bandura, 1989; Martínez & Salanova, 2006). 
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Assim, o comportamento humano, construído a partir das interações do homem 

com o meio ao qual está inserido diretamente ou indiretamente, pode ter variação de 
indivíduo para indivíduo. Embora o ambiente potencial, como é denominado pela 
Teoria Social Cognitiva, apresenta-se de modo igual para todos, o indivíduo tem a 
autonomia de fazer um recorte, criando o seu ambiente real, de acordo com o  que ele 
julga ser importante. Neste espaço real o mesmo passa a atuar e exercer sua habilidade 
de agência humana, influenciando-o e sendo influenciado pelo ambiente. 

 
As crenças de Autoeficácia 

Em algum momento do processo de interação entre o homem e o meio social é 
corriqueiro que haja a necessidade de realizar algumas atividades que requerem certo 
grau de capacidade e esforço para que sejam executadas com êxito. Para isso, 
primeiramente, é preciso ter autoconfiança, crer em si, havendo o mínimo possível de 
hesitação acerca do quanto se é capaz. Trata-se da autoeficácia, que diz respeito às 
crenças que o indivíduo desenvolve sobre si no que se refere a sua capacidade em 
organizar e executar cursos da ação requeridos para produzir certas realizações 
(Bandura, 1997). Assim, as crenças da eficácia determinam o sentimento, o pensamento 
e a motivação, culminando no comportamento apresentado pelo indivíduo. Desse modo, 
as pessoas contribuem para o que acontece com elas, mas não determinam os eventos 
que ocorrem (Bandura, 1986). 

A crença da autoeficáca foi apresentada pela primeira, em 1977, como parte 
integrante da Teoria Social Cognitiva, pelo autor Albert Bandura, no artigo Self- 
efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change (Azzy & Polydoro, 2006). 
Desde a criação de tal teoria até a atualidade, pesquisas e trabalhos tanto brasileiros 
quanto internacionais vêm apresentando resultados significativos sobre a teoria da 
autoeficácia.  

Tem-se percebido que o resultado esperado de determinado evento está 
intimamente ligado ao julgamento que o indivíduo faz sobe sobre si, bem como o 
quanto ele acredita ser capaz de agir em cada situação específica. Essas crenças podem 
estar relacionadas a domínios específicos, podendo haver percepção de elevada 
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autoeficácia em determinado domínio e baixa autoeficácia em outros (Azzi & Polydoro, 
2006). 

As pessoas que dispõem de um nível elevado de autoeficácia têm maior 
probabilidade de alcançar resultados mais exitosos, de acordo com as suas ações. Por 
outro lado, os indivíduos com baixa autoeficácia têm a expectativa de apresentar 
desempenho inferior e, como consequência, resultados negativos. Sendo assim, percebe-
se que o homem se baseia nos julgamentos de autoeficácia para sua tomada de decisões.  

É oportuno salientar que Bandura (1997) e Pajares (2002), um de seus 
colaboradores, ressaltam que as crenças de eficácia são construídas por meio de um 
processamento cognitivo, o qual envolve processos relacionados à atenção, memória e 
integração de informações. Nesse sentido, os eventos que acontecem no dia a dia das 
pessoas são percebidos (atenção) e passam, por vezes, por processos de armazenamento 
de informação (memória), sendo interpretados de diversas maneiras. Bandura (1997) e 
Pajares (2002) argumentam que a capacidade de discernir e armazenar informações 
relevantes para a construção da autoeficácia está intimamente relacionada ao 
desenvolvimento das habilidades cognitivas para o processamento de informação. 

Para tanto, é necessário que haja um nível adequado de habilidades 
metacognitivas de autorreflexão para que o sujeito realize a autoavaliação da sua 
capacidade de forma precisa e real, evitando assim equívocos. Logo, é preciso entender 
que autoavaliação (processamento cognitivo) não acontece durante todo o tempo em 
que o indivíduo realiza ações, uma vez nas atividades corriqueiras a pessoa não reavalia 
de forma contínua suas habilidades. Quanto mais capaz uma pessoa se considera, mais 
fortes são as metas que estabelece para si mesma” (Zimmerman, 1995). 

Importa se atentar que existe a possibilidade de o processamento cognitivo se dá 
de forma imprecisa, bem como ocorre em situações novas, em que a pessoa detém de 
informação insuficiente acerca do seu desempenho. Nesse caso, o sujeito precisa 
realizar inferências sobre sua capacidade tomando como base outras situações. Também 
pode ocorrer que fatores pessoais (ex.: viés de atenção, de memória ou interpretação) 
distorçam os processos de autoavaliação, levando a uma percepção pouco precisa dos 
sucessos ou fracassos (Bandura, 1997; Pajares, 2002). 
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No que diz respeito aos vieses de atenção e interpretação das informações de 

eficácia, estes são de extrema relevância para a manutenção da estabilidade das crenças, 
embora em casos específicos propiciem as pessoas a realizarem interpretações 
imprecisas. Bandura (1993) revela que existe a possibilidade de algumas pessoas  
apresentarem uma crença de autoeficácia irrealista. Isso ocorre na ociasião em que o 
indivíduo acredita ter uma capacidade demasiadamente do que ele tem ou vice-versa.   
Corroborando similarmente, Burón (1993)  apresentara o termo metaignorância, que 
segundo o autor,  ocorre quando o sujeito não compreende o que deve ser feito em 
determinada tarefa. Ademais, não percebe a sua ignorância. 

Nesse caso, tem-se a necessidade de uma intervenção a fim de que haja maior 
consistência entre a autoavaliação e as características reais do sujeito. Essa situação 
pode ser observada quando, por exemplo, alguém que possui percepção de fraca 
autoeficácia empenha-se para alcançar um determinado objetivo, tem sucesso na tarefa, 
porém concentra sua atenção nos aspectos negativos da sua performance, mantendo 
assim uma percepção de fraca autoeficácia (Bandura, 1997). 

Outra questão relevante a se atentar refere-se ao nível de desafio ou de 
dificuldade percebida pelo indivíduo nas atividades disponíveis para a sua realização. 
Isso diz respeito ao valor do autodiagnóstico com relação ao sucesso ou fracasso. 
Contudo, o julgamento da autoeficácia está vinculada à percepção do indivíduo quanto à 
dificuldade da tarefa. Assim, quando este obtém sucesso numa atividade considerada 
fácil, interpreta-se como redundante, pois é em algo evidente e esperado. Entretanto, se 
o mesmo auferir êxito em tarefas difíceis que fornecem informações novas sobre a 
capacidade em xeque, pode ocorrer uma elevação do nível da crença de eficácia pessoal 
com relação ao domínio em questão. 

Bandura (1997) chama a atenção para a situação em que os objetivos são muito 
difíceis ou remotos, podendo diminuir o significado de ganhos progressivos modestos, 
ao mesmo tempo em que não promovem o aumento da autoeficácia. Somando, Lent e 
Brown (2006) sugerem que o nível de dificuldade da tarefa deve ter gradações ou ainda, 
diferentes padrões de desempenho, no momento de planejar intervenções que intentam  
a modificação das crenças de autoeficácia. Tal ação tem como objetivo manter a pessoa 
motivada quanto ao desenvolvimento da crença de competência na atividade 
apresentada. 
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Bandura (1997) defende que, se a pessoa percebe-se como altamente eficaz em 

uma atividade que apresenta pouco desafio, essa situação deverá gerar pouco interesse. 
Assim, nota-se que os desafios são combustíveis motivacionais para que as pessoas 
desenvolvam e exercitem sua eficácia.  

Quanto a esse desenvolvimento e exercício da autoeficácia,  Bandura (1997) 
apresentou quatro fontes das quais o ser humano seleciona as informações que formam 
suas crenças:  

1 – A experiência de domínio ou experiência pessoal: referem-se às atividades 
realizadas com sucesso pelo indivíduo, pelas quais o mesmo adquiri o forte senso de 
eficácia, bem como a autoconfiança para tarefas similares ou mais árduas que podem 
surgir. À medida que as pessoas realizam tarefas e atividades, elas interpretam os 
resultados de seus atos, usam as interpretações para desenvolver crença sobre sua 
capacidade de participar de tarefas e atividades subsequentes (Olaz, 2008). A fonte de 
experiência  pessoal teoricamente é considerada como a de maior influência, uma vez 
que é baseada em uma experiência de sucesso autêntica (Bandura, 1986). 

Nesse caso, as experiências de domínio influenciam e interferem positivamente 
na crença da eficácia pessoal. Por outro lado, as falhas podem comprometê-la, 
especialmente se estas ocorrerem antes que um sentimento de eficácia esteja firmemente 
estabelecido (Bandura, 1994). 

2 - Experiência vicária - Diz respeito à criação da crença de autoeficácia  por 
meio das experiências indiretas propiciadas pelos modelos sociais.  Isso ocorre no ato 
de observação que o indivíduo faz com relação à outrem no que se refere ao 
desempenho em determinada tarefa. Segundo Costa (2008), ao observar as ações dos 
outros, o indivíduo estabelece uma comparação entre as características do modelo e as 
suas. Dessa maneira, a atenção do observador está voltada para as consequências das 
ações, sendo tanto positivas quanto negativas. Assim, em caso de identificação com o 
modelo,  as condutas podem ser adotadas como referência para serem seguidas.  

Nesse caso, a elevação ou diminuição da autoeficácia estão vinculadas às 
experiências vicárias. Assim como observar falhas dos outros pode ocasionar a redução 
da confiança e dos esforços (Bandura, 1993). 
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3 - Persuasão social -  Involuntariamente ou voluntariamente o indivíduo 

influencia e é influenciado pelo ambiente, sobretudo, em se tratando de uma perspectiva 
ideológica, que se dá  por intermédio da linguagem verbal.  Fato é que pessoas que 
recebem estímulos verbais (persuasão) elogios, incentivos e convencimentos acerca das 
suas capacidades, são mais vulneráveis a fazerem um maior esforço e mantê-lo, em 
mais uma tentativa de auferir êxito na tarefa.  

Pajares e Olaz (2008) entendem que os persuasores exercem um papel de 
extrema relevância no desenvolvimento das crenças de eficácia.  Segundo os autores, as 
persuasões positivas podem encorajar e empoderar, ao passo que as persuasões 
negativas podem enfraquecer as crenças de eficácia. Os indivíduos criam e desenvolvem 
crenças de autoeficácia como resultado de persuasões sociais que sofrem de outras 
pessoas, o que envolve, por exemplo, a exposição a julgamentos verbais que os outros 
fazem (Pajares; Olaz, 2008). 

4 - Estados fisiológicos e emocionais – Não se pode desconsiderar como o 
indivíduo se sente em face à determinada atividade ou tarefa, quer sejam as mais 
simples como, principalmente, quer sejam as mais complexas. As crenças de 
autoeficácia também dependem, em parte, de seus estados fisiológicos, uma vez que 
“reações emocionais fortes a uma tarefa fornecem pistas sobre a previsão de sucesso e 
fracasso” (Pajares; Olaz, 2008).  

De acordo com Bandura (1993), em atividades que necessitam de força e 
resistência para sua melhor realização, por exemplo, as pessoas julgam sua fadiga e 
dores como indícios de debilidade física. Vale se atentar também que os estados de 
humor também influenciam os julgamentos de eficácia. . Uma pessoa pode sentir-se 
desafiada e assim motivar-se enquanto que outras podem acovardar-se diante de um 
desafio (Bandura, 1994). 

Bandura (1997) defende que o humor positivo contribui para o aumento das 
crenças de autoeficácia. Em contrapartida, evidentemente, o humor deprimido diminui 
as crenças de autoeficácia. Assim, a questão que importa não é somente a intensidade 
das reações emocionais e físicas, mas sim como o indivíduo percebe e interpreta o seu 
estado emocional diante da dificuldade. 
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Nesse sentido, a forma como são vistos os obstáculos e impedimentos está 

diretamente ligada ao nível das crenças de autoeficácia.  Elas moldam os resultados que 
o indivíduo espera dos seus esforços. Assim, compreende-se que a persistência no que 
diz respeito à conclusão da atividade está relacionada ao alto nível de autoeficácia. Já a 
desistência ocorre comumente em pessoas com baixa autoeficácia, as quais diante das 
dificuldades desistem rapidamente de tentar executar a tarefa até o fim. 

Assim, percebe-se que a confiança do sujeito no que diz respeito à sua 
capacidade possibilita um maior controle sobre os eventos que afetam diretamente sua 
vida. As crenças de Autoeficácia são elementos-chave da agência humana, uma vez que 
são fortes preditores do nível de realizações que os indivíduos atingem e têm forte 
impacto no pensamento, no afeto, na motivação e na ação (Berry & West, 1993). 

 
Autoeficácia acadêmica 

No contexto acadêmico a autoeficácia diz respeito à percepção ou julgamento 
que o estudante tem e constrói acerca das suas capacidades de aprender e dominar o 
conteúdo das disciplinas, sobretudo aquelas que, devido ao grau de complexidade,  
requerem mais dedicação, autodisciplina, e empenho. O aluno tem expectativas acerca 
dos resultados de seu desempenho e do valor atribuído ao sucesso escolar, e, para que 
institua as atividades escolares como parte significativa e importante de seu projeto de 
vida, precisa acreditar nas suas competências para ser bem-sucedido (Bandura, 2001). 

De acordo com Polyodro e Guerreiro-Casanova (2010) a Autoeficácia na 
Formação Superior perpassa cinco dimensões para sua composição. A primeira indica a 
percepção do universitário no que se refere à sua capacidade para aprender e pôr em 
prática os conteúdos que se referem ao curso. A segunda está relacionada a regulação da 
formação, isto é, como o aluno percebe sua capacidade de planejamento e 
estabelecimento de metas em prol da  da sua formação e desenvolvimento de carreira 
profissional. A terceira dimensão trata-se da interação social com finalidades 
acadêmicas e sociais. Isso diz respeito à qualidade da relação com os seus colegas de 
classe e professores. A quarta premissa está ligada às ações proativas. Nesse caso está 
em avaliação a percepção que o estudante tem acerca da sua capacidade de aproveitar as 
oportunidades que aparecem no decorrer da sua formação, o que contribui para a 
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atualização do conhecimento pertinente à formação. Além disso, o seu papel ativo em 
promover melhorias na instituição. A quinta e última dimensão da autoeficácia refere à 
gestão acadêmica.  indica a confiança percebida na capacidade de planejamento e 
envolvimento para cumprir os prazos em relação às atividades acadêmicas.  

 Para tanto, há um modelo teórico, desenvolvido por Pascarella (1985), que 
considera que o desenvolvimento cognitivo da autoconfiança do estudante é também 
influenciada direta e indiretamente por conjuntos de variáveis, divididas da seguinte 
maneira: 

1. Características estruturais e organizacionais da instituição (tamanho, 
proporção professor/aluno, estrutura física, unidades de apoio ao discente);  

2. Características do estudante ao ingressar na universidade (gênero, idade, raça, 
desempenho escolar anterior, dados sociodemográficos, características de personalidade 
e aptidões); 

3. Ambiente institucional (atividades extracurriculares, ambiente cultural, 
participação dos estudantes);  

4. Freqüência e natureza das interações com os agentes de socialização (pares, 
professores e colaboradores); 
5. Qualidade do esforço que o estudante dispensa às atividades acadêmicas – 
elemento central na aprendizagem do estudante; 
Ademais, de acordo com Bandura (1977, 1986), a influência que a autoeficácia 

exerce sobre o comportamento pode ser mais ou menos intensa de acordo com o quanto 
o construto, o qual oscila entre três dimensões:  

Generalidade – é a generalização das expectativas de eficácia para outros 
comportamentos, podendo ser limitada a um domínio de comportamentos ou se estender 
para tipos variados de comportamentos. A autoeficácia geral é representada como um 
senso amplo e estável de competência pessoal para lidar efetivamente com uma 
variedade de situações estressantes (Schwarzer & Scholz, 2000). 
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Magnitude – está relacionada ao nível de dificuldade da tarefa, que pode ser 

limitada a tarefas simples, mas havendo a possibilidade da inclusão de tarefas bem 
complexas.  

Força – refere-se à avaliação da capacidade do sujeito no ato de executar um 
determinado comportamento. Expectativas fracas serão mais facilmente alteradas por 
experiências que não as confirmem por desempenhos esperados, enquanto expectativas 
fortes serão mais dificilmente alteradas por resultados contrários ao que foi esperado. 
(De Vries, Dijkstra & Kuhlman, 1988). 

Com base neste modelo, parte-se do pressuposto que a autoeficácia acadêmica 
do estudante é influenciada diretamente pelo ambiente institucional, pela interação com 
os agentes de socialização e pelas características pessoais do estudante. Essas variáveis 
afetam significativamente a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, bem com as 
interações sociais e as características do universitário. As experiências bem sucedidas 
são as formas mais importantes de conceber a autoeficácia, pois são as evidências mais 
autênticas sobre suas capacidades e que darão confiança no desempenho de atividades 
similares futuras (Martinelli, Bartholomeu, Caliatto, & Sassi, 2009). 

Segundo Almeida e Soares (2004) e Gonçalves (2000), o Ensino Superior exige 
do sujeito a realização de tarefas que impactam nos seguintes domínios: a) Acadêmico, 
estabelecimento de novas estratégias de aprendizagem, para atender ao novo sistema de 
avaliação; b) Social, amadurecimento do padrão de relacionamento com família, pares e 
professores; c) Pessoal, estabelecimento da identidade e fortalecimento de autoestima e 
d) Vocacional, desenvolvimento de identidade vocacional, a partir da identificação com 
o curso escolhido. 

Vale considerar também que a transição do Ensino Médio para o Ensino 
Superior pode não ocorrer de forma simples, mas, na maioria das vezes, acontece de 
forma complexa e desafiadora, uma vez que há diversos fatores que determinam os 
resultados ao longo desse percurso acadêmico. As experiências vivenciadas pelos 
estudantes no Ensino Superior constituem diferentes desafios acadêmicos, cognitivos, 
afetivos, pessoais e sociais, característicos a cada momento do curso (Almeida & 
Soares, 2004). 
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Assim, nota-se que o processo de ensino e aprendizagem não se limita apenas à 

prática pedagógica do professor, ao clima do ambiente, à atenção e ao conhecimento 
prévio do aluno, mas, também, está diretamente ligado ao nível de crença que ele tem 
sobre si. Desse modo, não importam quais as qualidades que um estudante possua, mas 
sim, o julgamento pessoal sobre o que eles podem realizar com as habilidades que 
possuem (Maddux, 1995). A autoeficácia dos estudantes, juntamente a outras crenças e 
atitudes em relação à aprendizagem, tem sido considerada forte preditora do 
desempenho acadêmico e da persistência nas atividades (Pajares & Valiante, 2001; 
Schunk, 1991). 

É bem verdade que o sistema educacional, na maioria das vezes ou quase 
sempre, não contribui para do desenvolvimento da autoeficácia acadêmica do estudante, 
uma vez que não promove todos recursos necessários para um melhor processo cognivo. 
Segundo Bandura (1993), a educação formal deveria equipar os estudantes com 
ferramentas intelectuais, autocrenças, capacidades autorreguladoras e habilidades para a 
aprendizagem autodirecionada, de modo que eles mesmos se eduquem durante a vida. 

Nesse sentido, o comportamento acadêmico é influenciado o tempo todo pelas 
crenças da autoeficácia, sendo estas determinantes para o começo de um novo 
comportamento, que requer um novo esforço. Essa influência ocorre tanto por ação 
direta quanto por seu impacto nos processos de motivação, de autorregulação e de 
autopercepção, nas expectativas de resultados e nas escolhas e interesses (Bandura & 
Schunk, 1981; Zimmermman, 1995). Tudo dependerá da intenção e da credibilidade 
desta pessoa envolvida no processo (Iaochite, 2006). 

Presume-se, portanto, que alunos confiantes em sua capacidade possuem 
motivação para alcançarem, na maioria das vezes, os benefícios acadêmicos (notas altas, 
pesquisas, bolsas e afins), sendo capazes de se autorregularem. Pajares e Schunk (2001) 
argumentam que uma autoeficácia robusta contrubui para um alto nível de motivação 
que resulta em maior esforço e, logo, mais persistência no momento das dificuldades e 
obstáculos. 

Em contrapartida, alunos com baixo senso de eficácia dispõem de falta de 
motivação e não se esforçam tanto para desenvolver sua capacidade ao máximo, o que 
pode resultar num mau desempenho acadêmico. A ausência ou um nível baixo de 
motivação acarreta falta de interesse, de esforço e de investimento por parte do aluno. 
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Tal situação acaba por trazer implicações sérias, pois um aluno desmotivado não 
aprende tudo que pode e não desenvolve sua capacidade ao máximo (Sternberg, 2000). 
Dessa forma, fica claro que pensamentos de baixa eficácia tendem a enfraquecer a 
motivação e a prejudicar o desempenho (Bandura, 1989). 

Portanto, entende-se que níveis extremamente altos de autoeficácia podem  
resultar na realização de atividades que vão além do nível de habilidade da pessoa e, por 
conta disso, ela se envolve em situações dificultosas, minimizando a sua credibilidade e, 
consequência, pode passar por fracassos desnecessários. Por exemplo, se um aluno só se 
depara com atividades fáceis, seu grau de motivação e, por conseguinte, de autoeficácia 
são minimizados (Bandura, 1997). 

Em contrapartida, níveis muito baixos de autoeficácia contribuem para que a 
pessoa não desenvolva bem suas habilidades e potencialidades. Portanto, não se 
permitem passar por experiências recompensadoras, já que duvidam significativamente 
da sua capacidade, pois é uma forma de evitar possíveis frustrações, pelo fato de 
sentirem incapazes de realizar certas ações/ atividades.  

A convicção pessoal do estudante no que se refere à sua capacidade de monitorar 
e gerir o seu próprio pensamento, que o julga como capaz, é crucial para o sucesso 
acadêmico. O aluno tem expectativas acerca dos resultados de seu desempenho e do 
valor atribuído ao sucesso escolar e, para que institua as atividades escolares como parte 
significativa e importante de seu projeto de vida, precisa acreditar nas suas 
competências para ser bem-sucedido (Bandura, 2001). 
 Desta forma, o presente estudo tem como objetivo realizar uma avaliação 
exploratórias do senso de autoeficácia acadêmica em estudantes universitários, de IES 
públicas e privadas, localizadas no Município de Campos dos Goytacazes, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Método 
 
Participantes 

Fora realizado um estudo descritivo quantitativo, com amostragem não-
probabilística intencional (Gil, 2002). O grupo amostral foi composto por 100 
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participantes, com idade entre 17 a 38 anos. Desses, 49 eram do sexo masculino (M = 
21,53 anos; DP = 3,04) e 51 do sexo feminino (M = 21,39 anos; DP = 3,53). Os 
participantes eram estudantes de IES1 (Instituições de Ensino Superior) públicas e 
privadas localizadas no município de Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do 
Rio de Janeiro. Antes de iniciar a colaboração no estudo, os participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 1). 

                                                           1 Os estudantes eram dos cursos de Agronomia, Ciências Sociais, Design Gráfico, Direito, Economia, 
Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Física, Fisioterapia, Matemática, Química, Psicologia e 
Relações Internacionais. 
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Tabela 1 
Dados descritivos da amostra 
Variável f % 
Sexo   
Masculino 49 49% 
Feminino 51 51% 
Situação conjugal   
Solteiros (as) 93 93% 
Casados (as) 3 3% 
Separado (a)/Divorciado 
(a) 2 2% 

Mora com companheiro (a) 2 2% 
IES   
Pública 63 63% 
Privada 37 37% 

Idade Média Desvio 
Padrão Mínima Máxima 

Homens 21,53 3,04 18 38 
Mulheres 21,39 3,53 17 34 
 
N = 100 
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Instrumentos 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I) 
Questionário Sócio-Demográfico 

O instrumento, um questionário composto por 28 perguntas, sendo 25 fechadas e 
as demais abertas, foi desenvolvido para que fossem recolhidas informações sobre as 
características da amostra. 
 
Escala de autoeficácia na formação superior (EAFS) 
 A EAFS foi desenvolvida por Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010) e tem 
como objetivo avaliar as crenças de habilidades que os estudantes possuem nas 
diferentes tarefas envolvidas na realização de um curso de nível superior. O instrumento 
possui 34 itens que devem ser avaliados em uma escala formato likert de 10 pontos, de 
1 (pouco capaz) a 10 (muito capaz). Estes 34 itens formam 5 subescalas, sendo elas a de 
autoeficácia acadêmica (1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 24 e 32), a de autoeficácia na regulação da 
formação (8, 9, 10, 16, 19, 22 e 31), a de autoeficácia em ações pró-ativas (7, 15, 20, 25, 
30, 33 e 34), a de autoeficácia na interação social (5, 6, 13, 17, 23, 28 e 29) e a de 
autoeficácia na gestão acadêmica (18, 21, 26 e 27). 
 
Procedimentos 

Os participantes foram contactados em sala de aula e nas dependências da 
instituição na hora do intervalo. Os interessados foram esclarecidos sobre os objetivos 
da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como 
condição para participação na mesma. 
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Procedimentos de Análise de Dados 

Os dados dos participantes foram inseridos em planilha de Excel. Foi realizado o 
somatório de todos os itens da escala e a EAFS foi analisada considerando os pontos de 
corte apresentados por Matos (2014), sendo eles: igual ou menor do que 85 
(autoeficácia baixa), igual a 86 e menor do que 171 (autoeficácia moderada); igual a 
171 e menor do que 255 (autoeficácia alta); igual ou maior do que 256 (autoeficácia 
elevada). Apesar dos limites metodológicos, esta estratégia foi considerada adequada 
para estas análises iniciais e exploratórias. Para análise de cada item da EAFS foi 
calculada a moda, buscando aqueles que os participantes relataram maiores capacidades 
e aqueles com relato de maiores dificuldades. 

 
Resultados 

Avaliação da autoeficácia acadêmica 

 A maioria dos participantes relatou autoeficácia acadêmica alta, não sendo 
observado avaliação de autoeficácia baixa, conforme podemos verificar na Tabela 2. 
 
Tabela 2 
Avaliação da autoeficácia acadêmica 
Classificação da autoeficácia f % 
Moderada 3 3% 
Alta 58 58% 
Elevada 39 39% 
N = 100 
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 Na análise de cada item da escala, identificamos crença de autoeficácia elevada 
nos itens que compõem a subescala de autoeficácia na interação social, sendo o valor da 
moda encontrado igual a 10. Assim, os participantes relataram muita capacidade diante 
dos seguintes itens: Quanto eu sou capaz de expressar minha opinião quando outro 
colega da sala discorda de mim? (5); Quanto eu sou capaz de pedir ajuda, quando 
necessário, aos colegas nas atividades do curso? (6); Quanto eu sou capaz de 
perguntar quando tenho dúvidas? (28); e Quanto eu sou capaz de estabelecer amizades 
com os colegas do curso? (29). Sobre os itens com menor valor de moda, apenas um foi 
encontrado, sendo ele o item 20, cujo valor da moda foi 6. Desta forma, a pergunta 
Quanto eu sou capaz de procurar auxílio dos professores para o desenvolvimento de 
atividades do curso? (20) foi aquela que a maior parte dos participantes relatou menos 
capacidade. 
 

Discussão 
 

Como vem sendo destacado ao longo deste trabalho, a autoeficácia acadêmica é 
um aspecto fundamental em se tratando de êxito ou fracasso no processo de ensino e 
aprendizagem. Sabemos que ela corresponde à crença que o indivíduo tem sobre a sua 
capacidade de desempenho em atividades específicas e que essa crença influencia (Dias 
e Azevedo, 2001) e sofre influência do desempenho acadêmico (Medeiros; Loureiro; 
Linhares, & Marturano, 2000). 

Nesse sentido, observamos que 3 participantes apresentavam autoeficácia 
acadêmica moderada, o que pode estar associado a dificuldades no desepenho 
acadêmico. Apesar do número pouco espressivo, esse resultado merece atenção, uma 
vez que um menor senso de autoeficácia está associado a uma maior tendência à 
presença relacionados à ansiedade e a depressão. As pessoas com fraca crença de 
autoeficácia tendem a ver perigo em muitos aspectos de sua vida. Além disso, sua visão 
de risco é ampliada, de modo que a angústia, a ansiedade e depressão se tornam 
sentimentos presentes nesses indivíduos (Bandura, 1999). A depressão, por sua vez, 
enfraquece as crenças de autoeficácia da pessoa, formando um ciclo vicioso (Kavanagh 
& Bower, 1985 citado por Bandura, 1999). 

Por outro lado, é necessário entender que esta autoeficácia moderada 
identificada não diz respeito a todos os momentos da vida, considera-se que diz respeito 
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a uma situação particular, ou seja, às exigências acadêmicas. A autoeficácia percebida 
não é relativa ao número de habilidades que o indivíduo apresenta, mas com o que ele 
julga poder fazer, sob uma variedade de circunstâncias (Bandura, 1997). Como 
exemplo, um indivíduo pode apresentar elevada autoeficácia para jogar futebol, mas 
tem baixa crença de autoeficácia para tocar um instrumento musical. As tarefas 
envolvidas no Ensino Superior posuem especificidades que devem ser consideradas 
quando se pretende identificar a crença do estudante em sua capacidade de vivenciar o 
amplo e diverso domínio de atividades e exigências (Polydoro e Guerreiro-Casanova, 
2010). 

Em contrapartida, 58 universitários apresentaram alta autoeficácia. Baseando- se 
em tal quantitativo, presume-se bons resultados e desempenho no decorrer do curso 
universitário. Em outras palavras, a autoeficácia percebida constitui um importante 
preditor do comportamento futuro (Bandura, 1982). Alunos com forte crença de 
autoeficácia participam mais facilmente, trabalham mais e persistem por mais tempo 
diante das dificuldades, quando comparados a alunos com fraca crença de autoeficácia 
(Pajarez e Schunk, 2001). 

Ainda observamos que 39 estudantes apresentaram autoeficácia elevada. Esse 
resultado revela que, evidentemente, a pessoa que se sente, na maioria da vezes,  
altamente capaz, bem como sendo fortemente autoconfiante em face os desafos e as 
adversidades,  alcança sucesso com maior frequência em todas as áreas da vida . As 
pessoas com elevado grau de autoeficácia acreditam ser capazes de vencer obstáculos, 
estão mais dispostas a procurar e enfrentar desafios e são persistentes (Bandura, 1982). 
A percepção que o indivíduo tem da sua autoeficácia constitui um importante fator na 
obtenção de êxito, uma vez que influencia na forma de se comportar e de sentir 
(Bandura, 1997). 

Não obstante, vale ressaltar que não basta apenas se ter uma elevada confiança 
em si, ou seja, a autoeficácia. É preciso, sobretudo, ter a capacidade, de fato, para 
realizar determinada ação. Crenças positivas, por sua vez, facilitam a obtenção de 
sucesso em determinada esfera, desde que a pessoa possua níveis mínimos das 
competências requeridas para tal domínio (Lent, Hacket & Brow, 1999). 

Outro dado importante que deve ser discutido é com relação à autoeficácia no 
que se refere à interação social com os colegas de classe. Os itens que os participantes 
relataram maior facilidade foram aqueles da subescala de autoeficácia na interação 
social. Nesse caso, é pertinente se atentar para o ambiente acadêmico como 
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influenciador, direto ou indireto, no processo interacional. Isso porque o meio 
acadêmico pode ou não contribuir para o desenvolvimento da percepção de autonomia e 
de habilidades nos relacionamentos sociais. Estas habilidades de interação, por sua vez, 
também influenciam a realização da autoeficácia acadêmica (Pajarez e Schunk, 2001). 

Por fim, na subescala que avalia autoeficácia em ações pró-ativas, nesse caso 
como os professores, o item que teve o valor mais baixo foi o 20, com valor de moda 6. 
Esta resultado não aponta uma dificuldade, mas apenas uma menor facilidade, quando 
comparado aos demais itens. Assim, a hipótese de ser algo relacionado à interação com 
figura de autoridade é levantada. 
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Considerações Finais 
Na amostra pesquisada foi observado um número expressivo de graduandos com 

alto senso de autoeficácia. Contudo, faz-se necessário considerar que tais dados 
merecem um olhar atento. Sabemos que a autoeficácia acadêmica pode sofrer variações 
no decorrer da trajetória escolar do estudante. O processo de construção da crença de 
autoeficácia na formação superior, como em outros domínios, é contínuo e pode 
apresentar alterações ao longo do tempo. Compreender como estas crenças se 
desenvolvem no decorrer de um curso universitário é uma proposta relevente para novos 
estudos. 

Assim, essa pesquisa subsidia os pesquisadores posteriores que intentarem 
continuar os estudos sobre autoeficácia acadêmica. Até porque ainda são poucas as 
pesquisas sobre o assunto, que é pertinente tanto para o âmbito da educação quanto, 
sobretudo, para a psicologia. Haja vista que pessoas com baixa autoeficácia, além de 
poderem apresentar desempenho escolar insatisfatório, são propensas a desenvolverem 
quadros relacionados à ansiedade e depressão. 

Desta forma, os estudos sobre as crenças de autoeficácia no Ensino Superior 
podem contribuir para a melhoria dos índices de aprendizagem e também podem ser 
incluídas nas análises sobre as variáveis que exercem influências sobre a evasão escolar. 
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ANEXO 1 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação - Título do Projeto: 
Autoeficácia acadêmica de estudantes universitários da Cidade de Campos dos Goytacazes: 
uma análise exploratória 
 
Pesquisador Responsável: Ana Lúcia Novais Carvalho (SIAPE 2003633) 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF/ESR – Campos dos Goytacazes 
Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99401-0913 
E-mail para contato do Pesquisador: analucianovaiscarvalho@id.uff.br 
Contato do aluno participante: (22) 99706-1043 - Renato Teresa das Chagas 
 
Nome do voluntário: ______________________________________ 
Idade: _____________ anos R.G. _______________ 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Autoeficácia 
acadêmica de estudantes universitários da Cidade de Campos dos Goytacazes: uma 
análise exploratória” 
”, de responsabilidade da pesquisadora Ana Lúcia Novais Carvalho. 
O objetivo do estudo: Avaliar a autoeficácia em estudantes universitários na cidade de 
Campos dos Goytacazes - RJ 
Como e onde o estudo será realizado?  
Os participantes do estudo serão alunos de universidades públicas e privadas do município de 
Campos dos Goytacazes- RJ, que responderão a escala de autoeficácia acadêmica. 
Descrição detalhada dos procedimentos: 
Sua participação neste estudo requer que você responda os seguintes instrumentos: 
- Questionário sociodemográfico 
- Escala de autoeficácia acadêmica 
Há riscos em participar da pesquisa? 
Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos. Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 
resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Acrescentamos que todas as 
informações são confidenciais e, em hipótese alguma, os nomes dos participantes serão 
publicamente divulgados. Os resultados do estudo serão usados para fins científicos. A sua 
participação é voluntária e você poderá retirar o consentimento a qualquer tempo, sem que 
haja nenhum prejuízo ou penalização. 
Os benefícios em participar da pesquisa: com os resultados da pesquisa, será possível 
ampliar o conhecimento sobre a autoeficácia em relação ao desempenho acadêmico. 
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Contato para sanar dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados com a pesquisa:  
Ana Lúcia Novais Carvalho: (21) 99401-0913; analucianovaiscarvalho@id.uff.br  
Renato Teresa das Chagas: (22) 99706-1043; jornalismorenatochagas@gmail.com  
 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Campos dos Goytacazes, _____ de ____________ de _______ 
_______________________________________________ 

Assinatura do participante 


