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DESEMPENHO ACADÊMICO: UMA EXPLICAÇÃO PAUTADA EM 
VALORES HUMANOS, ATITUDES E ENGAJAMENTO ESCOLAR 

 
RESUMO – Objetivou-se conhecer em que medida os valores, as atitudes em relação ao 
contexto escolar e à aprendizagem, e o engajamento escolar explicam o desempenho 
acadêmico. Buscou-se ainda elaborar duas medidas psicológicas e conhecer seus aspectos 
psicométricos: Escala de Autoavaliação de Desempenho Acadêmico (EADA) e a Escala de 
Atitudes Frente ao Contexto Escolar (EACE), além de adaptar uma terceira: a Escala de 
Atitudes Frente à Aprendizagem (EAFA). Para lograr tais objetivos, realizaram-se cinco 
estudos empíricos. O Estudo 1 diz respeito à elaboração das medidas (EADA e EACE) e 
contou com 481 estudantes da segunda fase do ensino fundamental de escolas públicas e 
privadas da cidade de João Pessoa (PB), com idade média de 12,9 anos (dp = 1,59, 
amplitude de 11 a 17 anos), divididos igualmente quanto ao sexo. Os participantes 
responderam um questionário com perguntas abertas sobre o desempenho acadêmico e o 
contexto escolar. As respostas foram avaliadas por meio de uma técnica informatizada de 
análise de conteúdo (ALCESTE), e a partir delas foram elaborados itens tanto para a EADA, 
quanto EACE. O Estudo 2 apresenta os parâmetros psicométricos das medidas elaboradas 
nesta tese (EADA e EACE), além da EAFA. Participaram 200 estudantes do ensino 
fundamental, sendo a maioria do sexo feminino (53,5%), com idade média de 12,6 anos (dp 
= 1,50). A leitura do conteúdo dos itens da EADA permitiu nomear seus componentes de 
satisfação (α = 0,92, rm.i. = 0,39) e insatisfação com o desempenho acadêmico (α = 0,80, 
rm.i. = 0,25). No que diz respeito à EACE, três componentes foram extraídos: atitudes frente 
a professores (α = 0,90, rm.i. = 0,45), à escola (α = 0,85, rm.i. = 0,43) e aos colegas de classe 
(α = 0,85, rm.i. = 0,53). Já a EAFA teve sua estrutura tetrafatorial confirmada no presente 
contexto: abertura (α = 0,86, rm.i. = 0,40), disposição negativa (α = 0,77, rm.i. = 0,40), 
expectativa (α = 0,76, rm.i. = 0,35) e ansiedade (α = 0,73, rm.i. = 0,31) em relação à 
aprendizagem. Tendo as três medidas alcançado padrões de validade e precisão adequados, 
procedeu-se o  Estudo 3, com o objetivo de comprovar a estrutura fatorial das mesmas. Para 
tanto, contou-se com a participação de 210 estudantes, com as mesmas características dos 
estudos anteriores. As três medidas apresentaram indicadores de ajuste satisfatórios, 
cabendo ressaltar que a EADA mostrou-se mais eficiente quando composta por apenas um 
fator. No Estudo 4 verificaram-se as relações entre as variáveis centrais desta tese, a saber: 
desempenho acadêmico, engajamento escolar, atitudes educacionais e valores humanos. 
Participaram deste estudo 200 estudantes, que responderam além das medidas anteriormente 
mencionadas, ao Questionário de Valores Básico (QVG), Escala de Engajamento Escolar 
(EEE) e questões sócio-demográficas. Verificou-se que o desempenho está relacionado a 
todas as variáveis, com exceção dos valores de experimentação e expectativa frente à 
aprendizagem. Nesse sentido, verificou-se por meio de regressões lineares, as relações 
preditivas entre as variáveis em questão, resultando num modelo explicativo do 
desempenho acadêmico. O Estudo 5 descreve o teste do modelo hierárquico: valores 
(normativa, interativa e suprapessoal) → atitudes educacionais (em relação ao contexto 
escolar e à aprendizagem) → engajamento escolar → desempenho acadêmico. Contou-se com 
uma amostra de 425 estudantes do ensino fundamental e verificou-se que o modelo em 
questão apresentou índices de ajustes satisfatórios [²/gl = 1,99, GFI = 0,96, AGFI = 0,92, 
CFI = 0,94 e RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,03-0,10)]. Confia-se que os objetivos da presente 
tese foram alcançados, dando ênfase à teoria funcionalista dos valores humanos. Espera-se 
que os resultados aqui apresentados possam servir de base para estudos e intervenções 
futuros que visem a contribuir para esta área de interesse. 
 

Palavras-chave: Desempenho acadêmico, engajamento escolar, valores, atitudes, contexto 
escolar.  
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ACADEMIC PERFORMANCE: AN EXPLANATORY MODEL BASED ON 

HUMAN VALUES, ATTITUDES AND SCHOOLING ENGAGEMENT 

ABSTRACT – This thesis aimed to know in what extent values, attitudes toward schooling 

context and learning, and school engagement predict academic performance. Moreover, we 

intended to develop two psychological measures [Self-Evaluation of Academic 

Performance Scale (SEAAS) and Attitudes toward Schooling Context Scale (ASCS)], adapt 

the Attitudes toward Learning Scale (ATLS) to Brazilian context and verify their 

psychometric parameters. The Study 1 refers to elaboration process of measures and 

counted with 481 students from 6th to 9th grades of public and private schools from João 

Pessoa (PB), with average age of 12,9 years-old (sd = 1,59), equally distributed by sex. 

Participants answered a questionnaire with opened questions regarding academic 

performance and school context. The answers were examined by an automatic content 

analysis (ALCESTE) and items were formulated from them to compose both SEAAS and 

ASCS. The Study 2, presents the psychometric parameters of referred measures, and also of 

ATLS. Participated 200 students from High School, mostly females (53,5%), with average 

age of 12,6 years-old (sd = 1,50). The exploratory analysis of SEAAS, distinguished two 

components: satisfaction (α = 0,92, rm.i. = 0,39) and dissatisfaction with academic 

performance (α = 0,80, rm.i. = 0,25). Regarding the ASCS, were extracted three 

components from its items: attitudes toward teachers (α = 0,90, rm.i. = 0,45), school (α = 

0,85, rm.i. = 0,43) and classmates (α = 0,85, rm.i.). Lastly, the original four-factor structure 

of ATLS were confirmed in this context: openness (α = 0,86, rm.i = 0,40), negative 

disposition (α = 0,77, rm.i = 0,40), expectative (α = 0,76, rm.i = 0,35) and anxiety (α = 0,73, 

rm.i = 0,31) related to learning. Since the measures reached suitable patterns of validity and 

precision, we performed the Study 3. With a sample of 210 students, basically with same 

characteristics of samples from previous studies, this study aimed to confirm the factorial 

structure of these three measures. The results showed that all of them presented satisfactory 

fit indexes, although they also have showed that for SEASS it is more adequate consider 

only one factor. In the Study 4, we looked for knowing in what extent academic 

performance is related to variables aforementioned. To reach this goal we counted with 200 

students who answered to Basic Values Survey (BVS), School Engagement Scale (SES) 

and socio-demographic questions, besides the three measures from study 3. Academic 

performance was correlated with all variables considered, except with excitement values 

and expectations from learning. In this sense, we performed multiple linear regressions to 

know the predictive relations between these variables, resulting in an explanatory model of 

academic performance. The study 5, describes the testing of hierarchical model: values 

(normative, interactive and suprapersonal) → educational attitudes (toward school context 

and learning) → school engagement → academic performance. With a sample of 425 

students from High School, this model has shown promising, with satisfactory fit indexes 

[²/gl = 1,99, GFI = 0,96, AGFI = 0,92, CFI = 0,94 e RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,03-0,10)]. 

The goals of this thesis were reached, emphasizing the functional theory of human values. 

We hope that the results presented here might be useful to ground future researches and 

interventions to promote improvement in students’ academic performance.  

Keywords: Academic performance, school engagement, human values, attitudes, schooling 

context.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO: UNA EXPLICACIÓN BASADO EN LOS 
VALORES HUMANOS, ACTITUDES Y COMPROMISO CON LA ESCUELA 

RESUMEN - Este estudio tuvo como objetivo conocer en qué medida los valores, las 
actitudes hacia lo contexto escolar y la aprendizaje, y compromiso com la escuela explican 
el rendimiento académico. También procuró desarrollar dos instrumentos psicológicos, 
Escala de Auto-Evaluación de Desempeño Académico (EADA) e a Escala de Actitudes 
hacia Contexto Escolar (EACE), adapartarse la Escala de Actitudes hacia la Aprendizaje 
(EAHA), conociendo sus parámetros psicométricos. Para lograr estos objetivos, hubo cinco 
estudios empíricos. El Estudio 1 se refiere a la elaboración de medidas (EADA y ECAE) e 
incluyó 481 estudiantes de la segunda etapa de la educación básica en las escuelas públicas 
y privadas de la ciudad de João Pessoa (PB), con una edad media de 12,9 años (sd = 1,59), 
dividido en partes iguales cuanto al sexo. Los participantes respondieron un cuestionario 
con preguntas abiertas sobre el rendimiento académico y el contexto escolar. Se evaluaron 
las respuestas mediante una técnica de análisis del contenido computarizada (ALCESTE), y 
a partir de este análisis se prepararon ítems tanto para EADA, como EACE. Estudio 2 se 
presentan los parámetros de medidas psicométricas desarrollados en esta tesis (EADA y 
ECAA), más allá de EAFA. Con la asistencia de 200 estudiantes de primaria, en su mayoría 
mujeres (53,5%) con una edad media de 12,6 años (sd = 1,50). Leyendo el contenido de los 
ítems da EADA hay dos componentes: satisfacción (α = 0,92, rm.i. = 0,39) y la 
insatisfacción con el desempeño académico (α = 0,80, rm.i. = 0, 25). En cuanto a la EACE, 
se extrajeron tres componentes: las actitudes hacia los profesores (α = 0,90, rm.i. = 0,45), la 
escuela (α = 0,85, rm.i. = 0,43) y compañeros (α = 0,85, rm.i. = 0,53). La EAFA ya tenía su 
estructura tetrafactorial confirmado en el contexto actual: la apertura (α = 0,86, rm.i. = 0,40), 
el estado de ánimo negativo (α = 0,77, rm.i. = 0,40), la expectativa (α = 0,76, rm.i. = 0,35) y 
la ansiedad (α = 0,73, rm.i. = 0,31) en relación con el aprendizaje. Dado que las tres medidas 
lograran los estándares de validez y exactitud adecuada procedieron Estudio 3, con el fin de 
demostrar las estructuras factoriales de las mismas. Por lo tanto, se contó con la 
participación de 210 estudiantes, con las mismas características de los estudios anteriores. 
Los tres indicadores de las medidas de ajuste mostraron ajuste satisfactorio observar que la 
EADA fue más eficaz cuando se compone de un solo factor. En el Estudio 4 considera las 
relaciones entre las variables centrales de esta tesis, a saber: los logros académicos, la 
participación escolar, las actitudes educativas y los valores humanos. El estudio incluyó a 
200 estudiantes que respondieron además de las medidas anteriores, ló Cuestionario de 
Valores Básicos (CVB), Escala de Compromiso con la Escuela (ECE) y las cuestiones 
demográficas. Se encontró que el rendimiento se relaciona con todas las variables, excepto 
los valores de experimentación y la expectativa hacia el aprendizaje. Por consiguiente, se 
encontró a través de regresiones lineares, las relaciones predictivas entre las variables en 
cuestión, lo que resulta en un modelo que explica el rendimiento académico. Estudio 5 se 
describe la prueba del modelo jerárquico: los valores (normativa, interactiva y 
suprapersonales) → actitudes en relación con el ámbito escolar y el aprendizaje → 
compromiso escolar → desempeño académico. Se basó en una muestra de 425 estudiantes 
de primaria y encontró que el modelo en cuestión mostraron índices de ajuste satisfactorios 
[χ ² / gl = 1,99, GFI = 0,96, AGFI = 0,92, CFI = 0,94 y RMSEA = 0,07 (CI = 0,03-0,10 
90%)]. Confía en que se alcanzaron los objetivos de esta tesis, destacando las 
contribuciones de la teoría funcionalista de los valores humanos. Se espera que los 
resultados presentados aquí pueden servir como base para futuros estudios e intervenciones 
que tienen como objetivo contribuir para lo mejoramiento del desempeño de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Rendimiento académico, compromiso con la escuela, valores humanos, 
actitudes, contexto escolar. 
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A escola apresenta-se como uma das mais importantes instituições sociais 

responsáveis pela formação e socialização das crianças e jovens, além de desempenhar 

uma importante fonte de apoio social e afetivo (Dessen & Polonia, 2007; Fonsêca, 

2008; Gouveia, 2009; Sisto et al., 2009). Tal instituição desempenha o papel de preparar 

as crianças para viverem no mundo adulto, mediando sua relação com a sociedade, que 

por sua vez é técnica (ja que é necessário o aprendizado das técnicas de base, como a 

leitura, a escrita e o cálculo) e social (promovendo o desenvolvimento de valores, 

atitudes e aprendizado de ideais e modelos de comportamento) (Pérez, 2007). 

De acordo com Fonsêca (2008), ao promover o desenvolvimento de 

competências e do conhecimento dos indivíduos, a escola assegura que estes obtenham 

um bom desempenho e sejam funcionais à sociedade, alcançando êxito. Nesta direção é 

fundamental que a escola promova situações que favoreçam o aprendizado, que 

despertem sede em aprender e também deem sentido ao que está sendo aprendido, 

destacando a importância desse aprendizado no futuro do aluno. Outra importante 

missão da escola é promover “em seus alunos, confiança neles mesmos, dando-lhes um 

vivo sentimento de valor, de capacidade, de força, de certeza de que podem conseguir 

muitas das coisas a que se propõem” (Rovira, 2004, p.83).   

Assim, percebe-se que um dos maiores objetivos da educação é fazer com que 

todos os estudantes tenham real chance de sucesso e de progresso por meio de uma 

educação de qualidade (Bzuneck, 2010; Dessen & Polonia, 2007). Ou seja, que todos os 

alunos obtenham um bom desempenho acadêmico, alcançando o grau de conhecimento 

esperado e desenvolvendo suas potencialidades físicas, cognitivas e afetivas, tornando-

se cidadãos participantes na sociedade em que vivem (Fonsêca, 2008; Ramírez-Ortiz, 

Caballero-Hoyos, & Ramírez-López, 2004). Logo, aqueles que não alcançam o 
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resultado mínimo exigido pela sociedade, passam a vivenciar o fracasso (Arroyo, 2000; 

Marchesi & Pérez, 2004; Patto, 1990).    

Contudo, Arroyo (2000) afirma que não se deve confundir meramente a 

aprovação com sucesso ou qualidade de ensino/aprendizagem, nem o fracasso com a 

reprovação. Para este autor, essa concepção simplifica uma questão que é mais 

complexa do que se pode supor, uma vez que o papel da educação vai além do 

ensino/aprendizagem de conteúdos formais, que geralmente é o que é aferido ao final de 

cada ano letivo. De modo mais amplo, o fracasso escolar se refere àqueles alunos que ao 

finalizar sua permanência na escola, não alcançaram os conhecimentos e as habilidades 

considerados necessários para desempenhar-se de forma satisfatória em sua vida social 

e profissional ou prosseguir seus estudos (Marchesi & Pérez, 2004). 

A propósito do que preconiza o processo educacional, oportunidade de sucesso e 

progresso a todos, o que se observa no contexto brasileiro é um resultado bem diferente. 

A escola atual está sobre fortes críticas que abrangem desde sua estrutura física e 

infraestrutura, até os aspectos pedagógicos e sociais, transparecendo a necessidade de se 

refletir como a escola tem desempenhado sua função (Dessen & Polonia, 2007; 

Gouveia, 2009; Soares, 2004). Diante disso, os dados acerca da realidade educacional 

do país ainda apontam para o fracasso escolar como uma realidade no país.  

Até meados da década de 1990, o fracasso escolar era caracterizado pelo número 

elevado de repetências e evasão escolar, especialmente nas séries iniciais de 

escolarização (Patto, 1990). Recentemente, a partir das estatísticas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) é possível observar que tem havido 

um aumento quanto ao acesso da população à escola. Contudo, tais resultados não são 

tão animadores, pois o Brasil ainda possui um dos maiores índices de analfabetismo e 

evasão escolar entre os países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e seus 
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indicadores de repetência e desempenho escolar, embora tenham obtido alguma 

melhora, ainda estão aquém das médias estabelecidas em nível mundial (INEP, 2011a). 

Logo, não parece que o país esteja assegurando à população uma educação de 

qualidade, como preconiza a Constituição (Brasil, 1988).  

Tal cenário evidencia que ainda existem sérios problemas na educação brasileira. 

Segundo Fonsêca (2008), este panorama tem preocupado o Estado e a sociedade, os 

quais têm discutido a educação e se organizado à procura de alternativas que visem 

minorar a ocorrência de tais problemas, além de universalizar o atendimento e melhorar 

a qualidade do ensino no País. Ademais, diversas pesquisas científicas têm sido 

realizadas no intuito de conhecer que fatores antecedem o fenômeno do fracasso escolar 

(Angelucci, Kalmus, Paparelli, & Patto, 2004; Brewster & Bowen, 2004; Carvalho, 

2003; Finn & Rock, 1997; Fonsêca, 2008; Marturano, Linhares, & Pereira, 1993). 

Buscar os determinantes do sucesso/insucesso escolar, responsabilizando apenas 

um dos agentes envolvidos no processo, caracteriza uma postura ingênua e pouco útil 

(Bossa, 2002; Capellini, Tonelotto, & Ciasca, 2004; Perez, 2007). É fundamental para a 

compreensão deste fenômeno complexo, que se analise o contexto em que ele é 

produzido, considerando os fatores culturais e econômicos que o influenciam (Patto, 

1990). Ademais, Bossa (2004) e Leite e Tagliaferro (2005) destacam que o fracasso 

escolar é um fenômeno que envolve, necessariamente, as relações sociais mantidas no 

interior da escola e que, portanto, estas relações precisam ser investigadas. 

No contexto acadêmico, especificamente nas áreas da Psicologia Social (área 

temática na qual se insere a presente tese), Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia 

Educacional e Escolar, bem como no campo da Educação, alguns estudos (Borges, 

Julio, & Coelho, 2005; Boruchovitch, 1999; Fonsêca, 2008; Hamre & Pianta, 2001; 

Medeiros & Loureiro, 2004; Medeiros, Loureiro, Linhares, & Marturano, 2003; 
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Simons-Morton & Chen, 2009; Pacheco & Sisto, 2002) têm sido desenvolvidos com a 

finalidade de conhecer as variáveis que influenciam o processo de ensino-

aprendizagem, bem como conhecer em que medida eles se articulam a fim de minorar 

ou evitar a repetência e a evasão escolar e melhorar o desempenho dos estudantes.  

A compreensão dos antecedentes das condutas que asseguram um maior 

engajamento dos estudantes ao contexto escolar e suas atividades aumenta a 

probabilidade de sucesso escolar (Finn & Rock, 1997; Fonsêca, 2008; Salvador, 2007), 

e posteriormente, pode contribuir para a elaboração de programas de intervenção que 

permitam alcançar tal meta (Ros, Grad, & Martínez, 1996).  

De acordo com a literatura, diversas variáveis concorrem para o bom ou mau 

desempenho escolar, sejam elas estritamente acadêmicas (e.g., a metodologia de ensino 

e o material didático utilizado), referentes aos contextos sociais dos jovens (e.g., a 

estrutura familiar e a existência de problemas relacionados à condição de vida precária), 

ou aspectos internos dos mesmos (e.g., autoeficácia e sintomas depressivos).  

Contudo, a escola e aqueles que a constituem têm sido apontados na literatura 

como importantes variáveis para a explicação do desempenho acadêmico. Afinal, como 

ressalta Fonsêca (2008, p. 63), 

 “é na escola que as crianças e os adolescentes vão construindo um 
conjunto de atitudes sobre a sociedade, o contexto escolar, a relação 
professor-aluno e o processo de ensino-aprendizagem, os quais irão 
subsidiar suas percepções e atitudes quotidianas e, provavelmente, sua 
forma de encarar o mundo e lidar com sucessos e fracassos”.  
 

Deste modo, considerar as atitudes dos estudantes sobre a escola, sobre seus 

professores e colegas de classe, bem como frente à aprendizagem, pode ser importante 

para compreender como as crianças alcançam o sucesso escolar (Dotterer & Lowe, 

2011; Holfve-Sabel & Gustafsson, 2005; Kara, 2009). Além disso, estudos têm 

demonstrado que altos níveis de engajamento escolar e atitudes positivas frente à escola 
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estão associados a um melhor desempenho acadêmico (Chen, 2005; Cheng & Chan, 

2003; Salvador, 2007) e a uma redução na probabilidade de abandono escolar (Finn & 

Voelkl, 1993; Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). Ou seja, tais variáveis podem 

atuar como fatores de proteção contra o fracasso escolar ou, no mínimo, como 

mitigadores de tal processo de exclusão.  

No que diz respeito a variáveis que possam atuar enquanto protetoras de 

comportamentos desviantes, os valores humanos, especialmente os normativos, têm se 

apresentado como um importante fator de proteção (Chaves, 2006; Santos, 2008). De 

modo que, como destacam Fonsêca (2008) e Gouveia (2009), parece plausível 

considerar a contribuição dos valores para explicar variáveis que, de algum modo, 

refletem o quanto os jovens aderem ou não às normas existentes na escola, como se 

integram, ajustam e mantêm relações sociais respeitosas com professores e colegas.  

Diante do exposto, justifica-se a realização da presente tese, cujo objetivo 

principal é compreender em que medida os valores que os estudantes indicam como 

prioritários em suas vidas e suas atitudes frente ao contexto escolar e à aprendizagem 

influenciam o engajamento escolar e o desempenho acadêmico dos mesmos. Pretende-

se, ademais, elaborar e conhecer evidências psicométricas de duas medidas 

psicológicas: Atitudes Frente ao Contexto Escolar e Autoavaliação de Desempenho 

Acadêmico; adaptar para o presente contexto a Escala de Atitudes Frente à 

Aprendizagem (EAFA) e conhecer como as variáveis em questão estão relacionadas. 

Para a consecução de tais objetivos, estruturou-se esta tese em nove capítulos principais, 

distribuídos em duas partes, como seguem:  

Parte I – Marco Teórico. Nesta oportunidade são apresentados os fundamentos 

teóricos e conceituais que dão sentido à tese, discutindo desde aspectos históricos a 

instrumentos de medida e correlatos das variáveis de interesse. Três capítulos são 
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apresentados: Capítulo 1 – Desempenho Acadêmico. Aborda-se o desempenho 

acadêmico, sua definição, mensuração, bem como seus correlatos, dando-se ênfase ao 

engajamento escolar, notadamente uma variável importante para o bom desempenho 

acadêmico. Capítulo 2 – Atitudes e sua importância no contexto escolar. Este capítulo 

reforça a importância do estudo das atitudes e como estas podem desempenhar um 

componente importante para a compreensão dos fenômenos do contexto escolar. 

Destaca-se o papel das atitudes frente à escola, frente aos professores, aos colegas de 

classe e à aprendizagem, e como tais atitudes podem influenciar o desempenho dos 

estudantes; e Capítulo 3 – Valores Humanos e Educação. Busca-se neste capítulo situar 

a centralidade dos valores na Psicologia Social, levando em conta sua definição, 

características, funções, bem como os principais modelos teóricos acerca deste 

construto, especialmente a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, adotada na 

presente tese. Ademais, destaca-se como os valores estão presentes no contexto escolar 

e como podem ser uma variável importante para promoção de comportamentos pró-

sociais, como o engajamento escolar.  

Parte II – Estudos Empíricos. Os seis capítulos principais restantes são 

apresentados nesta parte. Com o intuito de facilitar a leitura e compreensão dos 

resultados, cada um dos cinco estudos realizados é apresentado em capítulos diferentes. 

Capítulo 4 – Estudo I: Elaboração das medidas de Atitudes Frente ao Contexto Escolar 

e Autoavaliação de Desempenho Acadêmico. Visa à elaboração, por meio de estudos 

prévios e de uma pesquisa qualitativa de duas medidas psicológicas, de atitudes frente 

ao contexto escolar e autoavaliação de desempenho acadêmico. Capítulo 5 – Estudo II: 

Análise dos parâmetros psicométricos das medidas elaboradas e da Escala de Atitudes 

Frente à Aprendizagem. Com o intuito de validar as referidas medidas, este capítulo tem 

como foco os resultados acerca das evidências de validade fatorial e consistência 



26 
 

interna, apresentando ainda o procedimento adotado, as informações acerca dos 

participantes e dos instrumentos utilizados. Capítulo 6 – Estudo III: Confirmação da 

estrutura fatorial das medidas. O capítulo apresenta o método seguido para a realização 

da comprovação das estruturas fatoriais encontradas no Estudo II; Capítulo 7 - Estudo 

IV: O Desempenho acadêmico e seus correlatos. Neste capítulo, apresenta-se os 

resultados acerca do relacionamento entre os valores, as atitudes relacionadas ao 

contexto escolar, o engajamento escolar e o desempenho acadêmico, a partir dos quais 

buscou-se elaborar um modelo teórico explicativo que é descrito neste capítulo; 

Capítulo 8 – Estudo V: Testagem do modelo explicativo do desempenho acadêmico. O 

objetivo principal deste capítulo foi testar o modelo proposto no estudo anterior. Neste 

sentido são apresentados o método utilizado e os resultados obtidos; por fim, o Capítulo 

9 – Discussão Geral e Considerações Finais. Este último capítulo apresenta uma 

reflexão sobre os principais achados, além de um levantamento acerca das limitações 

dos estudos empírico e sugestões de pesquisas futuras, visando ampliar o conhecimento 

sobre a relação entre as variáveis estudadas. 
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A experiência escolar pode direcionar o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, impactando suas experiências futuras (Medeiros, Loureiro, Linhares, & 

Marturano, 2000). De acordo com Dessen e Polonia (2007), ao desenvolver, por meio 

de atividades sistemáticas, a articulação dos conhecimentos culturalmente organizados, 

possibilita a apropriação da experiência acumulada e as formas de pensar, agir e 

interagir no mundo, oriundas dessas vivências.  

Quando inserida no contexto escolar e ao vivenciá-lo com sucesso, a criança terá 

seu desempenho estimado pela sociedade. Pois, a sociedade valoriza e agracia aqueles 

que são considerados os melhores, e a busca pela melhoria do desempenho é 

frequente, qualquer que seja o contexto. Deste modo, a educação é um dos principais 

elementos para o crescimento de uma nação, uma vez que é difícil pensar a existência 

de uma sociedade desenvolvida sem que a mesma não tenha galgado uma educação 

elevada e de qualidade (Menezes-Filho, 2007).  

Neste sentido, diversas pesquisas têm sido feitas, a fim de conhecer como os 

países têm investido na educação, e quais os resultados que têm obtido ao longo dos 

anos. A mais conhecida entre estas avaliações é o Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA). Esta pesquisa foi aplicada a estudantes de 65 países, totalizando uma 

amostra de 470 mil participantes, sendo 20 mil brasileiros, das 27 unidades da 

Federação, de escolas urbanas e rurais, públicas e privadas. O PISA, cujas avaliações 

são realizadas a cada três anos, abrange as áreas de Linguagem, Matemática e Ciências, 

não somente quanto ao domínio curricular, mas também quanto aos conhecimentos 

relevantes e às habilidades necessárias à vida adulta (INEP/PISA, 2009). As estatísticas 

mostram que o Brasil está entre os três países que mais evoluíram na educação nesta 

última década. A educação brasileira evoluiu 33 pontos nos exames realizados no 

período entre 2000 e 2009. Mas diferentemente da China (potência econômica em 
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franco desenvolvimento e posicionada entre os países com o melhor desempenho no 

PISA), os resultados mostram que mesmo com essa evolução os adolescentes brasileiros 

obtiveram uma média de 412 em desempenho em leitura, 405 em ciências e 386 em 

matemática. Na tabela geral, o Brasil ficou na 53ª posição, permanecendo atrás de 

países latino-americanos como o México (49º), Uruguai (47º) e Chile (45º) 

(INEP/PISA, 2009). 

Apesar de ter tido um avanço positivo, segundo Soares e Nascimento (2011), 

ainda não foi suficiente para promover saltos significativos na posição frente a outros 

países. Ou seja, a formação básica dos jovens continua de baixa qualidade, visto que o 

desempenho médio segue bem inferior ao da maioria dos países. Bem como a evolução 

na educação foi mais lenta do que a de outros países da América Latina (Leon & 

Menezes- Filho, 2003). O programa PISA expõe o Brasil no cenário internacional como 

um dos países em que o fracasso da Educação Básica se faz proeminente, 

independentemente da área avaliada, leitura, matemática ou ciências (Dickel, 2010). 

 Todavia, as dificuldades da educação no Brasil não se limitam a esses aspectos. 

Visto que o percentual de analfabetos acima de 15 anos de idade no Brasil é de 8,0% 

(IBGE, 2010). O que revela que muitas crianças, jovens e adultos estão ficando, 

anualmente, sem acesso ao conhecimento básico, que é ler e escrever (Marchesi & 

Perez, 2004). No que diz respeito à região Nordeste, a taxa de analfabetismo das 

pessoas na mesma faixa-etária é de 19,4%. E ao restringir os dados à Paraíba (contexto 

em que se insere a presente pesquisa), os índices não melhoram! O Estado apresenta 

uma taxa de analfabetismo de 23,5% em toda sua população com 15 anos de idade ou 

mais, índice superior ao de toda região Nordeste e quase o triplo da média nacional 

(IBGE, 2010). 



31 
 

As estatísticas mostram ainda que a taxa brasileira de abandono escolar é a 

maior dentre os países que formam o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O Brasil 

possui cerca de 3,2% de evasão escolar no ensino fundamental, e o Uruguai possui a 

menor taxa, com apenas 0,3% (IBGE, 2010). A evasão escolar no Brasil é um problema 

antigo, que perdura até hoje e gera implicações para a escolaridade da população. De 

acordo com os dados do IBGE (2010), a média nacional de anos de estudo é de 7,1, 

sendo na Região Nordeste onde estão as médias mais baixas, variando entre 5,0 em 

Alagoas e 6,3 em Sergipe. No que diz respeito à Paraíba, este apresenta a terceira média 

mais baixa da região em anos de estudo, apenas 5,4, o que equivale, no máximo, ao 

término da primeira fase do Ensino Fundamental.  

Isso atesta que um dos direitos fundamentais da pessoa humana – o direito à 

educação de boa qualidade – assegurado pela vigente Constituição da República 

Federativa do Brasil (Capítulo III, seção I, Art. 205) (Brasil, 1988), está sendo negado a 

milhões de crianças e adolescentes pelo Poder Público e pela família. Também 

comprova que as ações do Poder Público não estão conduzindo à erradicação do 

analfabetismo, como preconiza o Art. 214, Inc. I, da Lei Maior (Brasil, 1988).  

Quando o assunto é reprovação escolar, os índices são mais animadores. O 

Censo Escolar realizado pelo Ministério da Educação e Instituto Nacional de 

Estatística e Pesquisa (INEP, 2011a), registrou que, em 2005, 13% dos estudantes 

foram reprovados, estabelecendo-se a tendência de redução desse índice nos anos 

seguintes: para 12,7% em 2007 e 12,3% em 2008, chegando a 2009 com um aumento, 

ficando com uma taxa de 12,6%. O IBGE mostra que o acesso da população à escola 

vem aumentando gradativamente no Brasil nos últimos anos em todos os grupos de 

idade. Em 2008, 97,9% das crianças entre 7 e 14 anos de idade frequentavam a escola, 

o que sugere que a universalização do ensino fundamental está em vias de ser 
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alcançada. Todavia, esse alto percentual de acesso à escola não garante a qualidade do 

ensino, isto é, que os alunos têm obtido sucesso em sua trajetória acadêmica (Bossa, 

2002). Embora possa ser percebida uma ligeira melhora em alguns aspectos da 

educação brasileira, os dados apresentados, seja em nível internacional, nacional ou 

regional, apontam para a persistência do fracasso escolar no contexto da educação 

nacional.   

O fracasso escolar ou o baixo desempenho interferem de forma prejudicial no 

desenvolvimento acadêmico do aluno e podem ser o ponto de partida para detectar 

problemas de aprendizagem e ajustamento, pois o desempenho acadêmico e 

ajustamento social estão, quase sempre, associados (Fonsêca, 2008). Além disso, o 

fracasso escolar e as dificuldades escolares podem se constituir em fatores potenciais de 

vulnerabilidade e risco psicossocial para o aluno (Finn & Rock, 1997). Uma vez que, 

como destacam Carneiro, Martinelli e Sisto (2003), uma criança que já vivenciou várias 

experiências de fracasso escolar desenvolve baixa expectativa de sucesso, pouca 

persistência na realização das tarefas e apresenta uma autoestima rebaixada. Diante 

destes fatores, é comum a criança demonstrar pouca motivação para os estudos e 

desenvolver atitudes negativas frente à escola, às tarefas escolares e a si mesma, 

implicando em diferenças significativas quanto ao seu desempenho quando comparado 

com seus pares, que não vivenciaram a experiência do fracasso (Carneiro et al., 2003; 

Finn & Rock, 1997; Kovacs, 2004; Marchesi & Pérez, 2004).  

Esta realidade é bastante preocupante, pois, como assinalam Gouveia (2009) e 

Marchesi e Pérez (2004), o fracasso escolar (baixo rendimento e reprovação) persistente 

não é um problema que tem implicação apenas no contexto educacional, mas atinge os 

níveis individual, social e econômico. No que diz respeito aos aspectos individuais 

afetados pelo baixo desempenho acadêmico e reprovação escolar, podem ser citadas a 
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autoestima do aluno, a crença em suas próprias capacidades, as expectativas sobre si, à 

motivação para dar continuidade aos estudos, podendo levar, invariavelmente, à evasão 

escolar (Kovacs, 2004; Gouveia, 2009). Em relação aos aspectos sociais, uma vez que a 

educação formal qualifica o indivíduo para o mercado de trabalho, a repetência e o 

baixo desempenho podem condenar o aluno ao desemprego e, como consequência, à 

marginalização (Kovacs, 2004; Marchesi & Pérez, 2004). No plano econômico, a 

repetência ou evasão do aluno implica em desperdício de recursos do governo. Atinge 

ainda, de modo negativo a competitividade econômica, já que a repetência e o baixo 

rendimento influem nos indicadores de educação, um dos formadores do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), usado para aferir o progresso de uma Nação (PNUD, 

2007). 

Diante das graves consequências oriundas do fracasso escolar, o desempenho 

acadêmico tem sido objeto de discussões e preocupações não só entre governantes e 

gestores, mas também pesquisadores de diferentes áreas de atuação (e.g., Psicologia, 

Pedagogia, Sociologia). Tal atenção a este construto é pertinente e necessária, dada a 

sua importância no contexto escolar, já que este permeia e conclui o processo educativo 

(Izá et al., 2011).  

Assim sendo, é importante compreender de que forma o desempenho acadêmico 

tem sido definido e mensurado, tanto dentro do contexto educacional, quanto no âmbito 

da pesquisa científica. Ademais, como vem sendo discutido, o sucesso (ou sua antítese, 

o fracasso) escolar é um fenômeno multideterminado, logo, deve ser analisando em 

interação com seus antecedentes e consequentes.   

 

1.1 – Definição de Desempenho Acadêmico 
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Na atualidade, reconhece-se que o estudo do sucesso/fracasso escolar não ocorre 

de forma isolada, mas por meio de um conjunto de variáveis interligadas (Arroyo, 2000; 

Bossa, 2002; Patto, 1990). Trata-se de um fenômeno complexo e para sua compreensão, 

demanda-se que haja uma delimitação do que vem a ser o desempenho acadêmico, uma 

vez que este pode levar o estudante ao sucesso ou ao fracasso (Fonsêca, 2008). 

Dentro do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação é uma variável de 

grande relevância e, conforme é destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), deve contemplar diversas facetas relativas ao desempenho dos alunos, tais 

como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e desenvolvimento de atitudes 

(Brasil, 1997). Ademais, o processo avaliativo é importante, pois serve de orientação 

tanto para o aluno quanto para os professores na execução de suas funções. Uma vez 

que, por meio dele, os alunos obtêm informações sobre seu próprio desempenho que 

podem indicar o que precisa ser aperfeiçoado em suas estratégias de estudo e quais 

conteúdos precisam de maior atenção, e os professores, obtêm indicadores a partir dos 

quais se infere o progresso dos alunos e a eficácia da metodologia utilizada em sala de 

aula (Esteban, 2000; Oliveira & Santos, 2005).  

De modo geral, o desempenho pode ser considerado como um conjunto de 

características, habilidades, padrões de comportamento e rendimento de um indivíduo, 

grupo de indivíduos ou uma organização, o qual pode ser qualificado a partir da 

comparação com parâmetros, metas ou expectativas pré-estabelecidas (Macedo-Soares 

& Ratton, 1999).  No que diz respeito à aplicação deste conceito para o âmbito escolar, 

Ramírez-Ortiz, Caballero e Ramires-López (2004) afirmam que o desempenho 

acadêmico pode ser compreendido como sendo o grau de conhecimento e o 
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desenvolvimento de habilidades de um indivíduo no curso de um determinado nível 

educacional. O bom desempenho acadêmico pode indicar que a criança ou adolescente 

está conseguindo responder às demandas específicas da sua fase de desenvolvimento, 

progredindo em termos de conhecimentos e habilidades pessoais e sociais, aspectos 

necessários para progressão satisfatória não só na vida acadêmica, mas social e 

profissional do indivíduo (Fonsêca, 2008; Salvador, 2007).   

É na escola que o indivíduo teria a oportunidade de receber informações e 

conhecimento científico, e seria capacitado a pensar criticamente sobre os problemas e 

desafios da sociedade (Sisto et al., 2009). Nesta instituição, o modo mais tradicional de 

ser avaliar o desempenho do aluno, ou seja, se ele aprendeu ou não, é por meio de 

provas ou testes (Boruchovitch, 2009). Isto é, o desempenho do estudante é 

quantificado, onde o conhecimento por ele adquirido recebe uma nota (Esteban, 2000). 

Todavia, em muitos casos as notas isoladamente não expressam o real desempenho do 

aluno, pois nenhuma avaliação consegue abarcar todas as possibilidades de verificação 

do desempenho. Nesse sentido, a nota deve ser considerada como uma expressão parcial 

do desempenho do estudo.  

De acordo com Roeser e Eccles (2000) e Medeiros e Loureiro (2004) é possível 

abordar o desempenho acadêmico de duas diferentes formas: a quantitativa e a 

qualitativa. A conceituação quantitativa do desempenho está centrada na noção “do 

que” o estudante faz em situações escolares em que pode ser observado e avaliado por 

professores e pais. Alguns exemplos de indicadores quantitativos do desempenho são o 

comportamento da criança em sala de aula, o resultado de avaliações padronizadas 

(provas), o investimento de tempo e esforço nas tarefas realizadas em sala de aula e em 

casa, dentre outros. Já a abordagem qualitativa do desempenho acadêmico está focada 

no “porque” os estudantes agem como agem no contexto escolar. Ou seja, esta 
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abordagem busca avaliar os processos que engendram os comportamentos, tais como as 

crenças dos estudantes sobre o fracasso/sucesso escolar, sua percepção sobre suas 

próprias capacidades acadêmicas, suas metas, suas estratégias de aprendizagem, dentre 

outros. Tal perspectiva ressalta a necessidade de que a avaliação do desempenho 

acadêmico seja um processo amplo de coleta de dados, que contemple seus aspectos 

quantitativos e qualitativos (Oliveira & Santos, 2005), a fim de fornecer informações 

necessárias para melhorar as experiências educacionais futuras.  

A importância deste processo reside no fato de que o sucesso escolar e a 

experiência escolar positiva podem ser constituídos como mecanismos de proteção ao 

aluno. Já que a literatura afirma que o bom desempenho vem facilitar ao aluno na 

superação de dificuldades comportamentais e pode propiciar o envolvimento em 

projetos de vida que potencializam a autorrealização (Marchesi & Pérez, 2004; 

Medeiros & Loureiro, 2004). Todavia, quando os alunos não conseguem alcançar as 

demandas escolares exigidas para atingirem níveis educacionais mais elevados, então, 

começam a vivenciar o fracasso escolar (Oliveira, Boruchovitch & Santos, 2008). 

Nesse sentido, é necessário levar em consideração o posicionamento dos 

estudantes frente às avaliações e seu desempenho. Pois, conforme destacam Izá et al. 

(2011), muitas vezes, os alunos percebem as situações de avaliação como sendo 

desprazerozas e ameaçadoras, já que exigem que eles se esforcem para aprender uma 

grande quantidade de informações a fim de reproduzi-las. Tal situação, vista como uma 

pressão para que alcancem um determinado resultado, pode gerar uma consequência 

adversa, o aumento da possibilidade de fracasso (Boruchovitch, 2009; Connell & 

Wellborn, 1991; Esteban, 2000).   
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Diante do exposto, percebe-se a relevância do desempenho acadêmico para o 

processo de ensino-aprendizagem e a demanda de estudos que aprofundem sua 

compreensão. Para tanto, é de suma importância conhecer de que forma o desempenho 

acadêmico pode ser mensurado, averiguando o modo como é cientificamente praticado 

e aceito pelas instituições oficialmente responsáveis pela educação.  

 

1.2 – Mensuração do Desempenho Acadêmico  

Em geral, é possível expressar o desempenho daquele indivíduo, grupo ou 

organização que se pretende avaliar, a partir de uma medida que corresponda a 

parâmetros, metas ou expectativas previamente definidos (Macedo-Soares & Ratton, 

1999).  

No contexto escolar, a avaliação de desempenho  identifica e quantifica as 

realizações do estudante durante determinado período, geralmente bimestralmente. 

Comumente, observa-se que o rendimento dos alunos tem um escore final que pode ser 

representado de diversas maneiras. Assim sendo, podem incluir números em um escala 

de zero a dez ou zero a 100, letras tais como A, B, C, D, E e F, classificações como 

Excelente, Ótimo, Bom, Regular e Péssimo ou restringindo-se a definições como 

“aprovado” e “reprovado” ou “satisfatório” e “insatisfatório” (Capellini, Tonelotto, & 

Ciasca, 2004; Feitosa, Matos, Del Prette & Del Prette, 2005; Ramirez-Ortiz et al., 

2004).  

Tradicionalmente, tanto na literatura nacional quanto internacional, a forma mais 

comum de operacionalização do desempenho acadêmico é aferi-lo a partir das notas 

médias obtidas pelos estudantes em Língua Materna e Matemática (Cia, D’AfFonsêca, 
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& Barham, 2004; Dotterer & Lowe, 2011; Fonsêca, 2008; Oliveira, Boruchovitch & 

Santos, 2009; Santos & Graminha, 2006).  

Contudo, é possível encontrar algumas pesquisas que ampliam a aferição do 

desempenho acadêmico, considerando as notas médias dos estudantes em outras 

disciplinas, como Estudos Sociais e Ciências (Feitosa et al., 2005; Finn & Rock, 1997; 

Marks, 2000; Wang & Holcombe, 2010), calculando um coeficiente total de 

desempenho. Tal expansão pode minimizar um viés de resposta entre aqueles que, por 

ventura, não tenham uma habilidade saliente em língua e/ou matemática, mas que, por 

outro lado, podem ter um excelente rendimento nas demais áreas. Evitando que esse 

estudante fosse classificado incorretamente como um aluno com baixo desempenho, que 

fracassou.   

 No que diz respeito aos instrumentos padronizados relativos ao desempenho 

escolar, estes são escassos no contexto nacional (Capellini, Tonelotto, & Ciasca, 2004; 

Fonsêca, 2008). O Teste de Desempenho Escolar (TDE) apresenta-se como uma das 

poucas opções disponíveis, e por esta razão, têm sido amplamente implementado para 

mensurar o desempenho no Brasil (Capellini et al., 2004; Cia & Bahram, 2009; Cia, 

D’AfFonsêca, & Barham, 2004; Feitosa et al., 2005; Stevanato, Loureiro, Linhares, & 

Marturano, 2003). Elaborado por Stein (1994), é indicado para avaliar escolares de 1º a 

6º ano e acessa, de modo objetivo, as capacidades fundamentais de escrita, aritmética e 

leitura para o desempenho escolar. O subteste de escrita (nome próprio e palavras 

isoladas) consiste num ditado de 35 palavras. O subteste de aritmética é composto por 

38 cálculos matemáticos, sendo três realizados oralmente e 35 de forma escrita. Já o de 

leitura corresponde a uma lista de 70 palavras (reconhecimento de palavras isoladas do 

contexto) que devem ser lidas pelas próprias crianças. Os escores brutos dos subtestes 
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são calculados pela atribuição de um ponto para cada item correto, podendo alcançar o 

valor máximo de 143 pontos. 

 Embora a aferição do desempenho acadêmico, seja em contexto de sala de aula 

ou com a finalidade de pesquisa, ainda se fundamente largamente nas pontuações em 

provas e testes padronizados, Roeser e Eccles (2000) adotam uma abordagem conceitual 

quantitativa e qualitativa acerca do desempenho acadêmico, considerando outras 

variáveis além das notas para compor o indicador de desempenho. Por exemplo, 

Gouveia, et. al. (2008) consideraram como indicadores do desempenho acadêmico, além 

das notas médias em Língua Portuguesa e Matemática, a quantidade de horas dedicadas 

pelo estudante aos estudos, além das dedicadas em sala de aula (quantitativo), sua 

intenção em ingressar em um curso superior e sua auto-percepção enquanto estudante 

(qualitativo). Formiga, Yepes e Alves (2005) e Gouveia, et. al. (2010) também 

realizaram estudos nos quais consideraram indicadores semelhantes para caracterizar o 

desempenho. Ao considerar o desempenho de uma forma mais abrangente, é possível 

ampliar as informações obtidas, e, por conseguinte, intervir de forma mais precisa para 

melhorar os resultados acadêmicos dos escolares.    

Uma vez que é possível a mensuração do desempenho acadêmico, passa-se a ter 

acesso a informações importantes para professores, gestores, pesquisadores e 

governantes acerca da educação. Tais informações são cruciais para subsidiar a 

elaboração e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 

parâmetros de qualidade e eqüidade (INEP, 2011b). 

Dada a importância do desempenho acadêmico enquanto ferramenta de 

transformação e desenvolvimento social, Fonsêca (2008) apresenta um levantamento 

bibliográfico acerca de como a avaliação do construto desempenho acadêmico têm sido 
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realizada no Brasil. Tomando como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as 

publicações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), a autora cita os instrumentos utilizados pelo Governo Federal para avaliar a 

educação em diversos níveis e modalidades, dentre eles destacam-se os aplicados ao 

Ensino Fundamental: o Censo Escolar e o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) (INEP, 2011c). Ambas as avaliações são utilizadas para calcular o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um indicador de qualidade educacional 

criado em 2007 que combina informações de desempenho em exames padronizados 

(SAEB) com informações sobre rendimento e mobilidade escolar (Censo Escolar) 

(INEP, 2011a). 

O Censo Escolar, realizado desde 2007, fornece dados estatísticos-educacionais 

correspondentes às diferentes etapas e modalidades da educação básica. O censo é 

realizado anualmente, em todo o território nacional e coleta dados sobre os 

estabelecimentos escolares, as funções docentes, o número de matrículas realizadas, o 

abando escolar e rendimento (aprovação e reprovação) dos estudantes. As informações 

acerca dos dois últimos itens são fundamentais para o cálculo do IDEB (INEP, 2011b). 

O SAEB, por sua vez, foi aplicado pela primeira vez em 1990 e tem como 

objetivo realizar um diagnóstico do sistema educacional nacional e identificar fatores 

que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a 

qualidade do ensino prestado no país. Em sua primeira aplicação, o SAEB contou com a 

participação de uma amostra de estudantes do ensino fundamental de escolas públicas 

urbanas e avaliou o conhecimento destes em língua portuguesa, matemática e ciências. 

A partir de 1995, passou a adotar a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI) 

para a construção dos testes e análise dos resultados, o que possibilitou a 

comparabilidade dos resultados das avaliações ao longo do tempo. Neste mesmo ano, 
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foi acrescentada uma amostra de estudantes do Ensino Médio, passou-se a considerar 

uma amostra de escolas da rede privada e não foi aplicada a prova de ciências. Nas duas 

edições seguintes, o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental foi medido a 

partir das avaliações em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, enquanto os alunos 

do Ensino Médio foram avaliados, além destas disciplinas, em Geografia e História. 

Porém, a partir da edição realizada em 2001, o SAEB estabeleceu como critério 

definitivo, a avaliação em Língua Portuguesa e Matemática (INEP, 2011c).    

Em 2005, o SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 de 

março deste ano, e passou a ser composto por duas avaliações distintas, a saber: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB, mas é citada na literatura como 

SAEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ou como é mais conhecida, a 

Prova Brasil. No que diz respeito ao conteúdo avaliado tanto a SAEB quanto a Prova 

Brasil levam em conta o desempenho dos estudantes em duas provas distintas: Língua 

Portuguesa, na qual é avaliada a capacidade de leitura, interpretação de textos e fixação 

da mensagem; e Matemática, na qual é avaliado o raciocínio lógico-matemático do 

aluno (Fonsêca, 2008). Entretanto, elas apresentam diferenças no que diz respeito a sua 

cobertura e possibilidade de resultados. A SAEB analisa o desempenho de uma amostra 

de estudantes do Ensino Fundamental e Médio, das redes privadas e públicas e permite 

conhecer indicadores de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da Federação. 

Enquanto a Prova Brasil tem caráter censitário, e conta com a participação de todos os 

estudantes de escolas públicas do contexto urbano que estejam cursando do 5º ao 9º ano 

em turmas com mais de 20 alunos. Além disso, a Prova Brasil permite conhecer médias 

de desempenho em relação a cada município e escola participante, além das demais 

possibilidades também fornecidas pelo SAEB. Somados, os resultados de ambos, 

fornecem informações que podem definir ações para aprimorar a qualidade da educação 
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no país, a fim de reduzir as possibilidades de fracasso, e mesmo evasão escolar, e 

assegurar a todas as crianças e adolescentes a tão proclamada educação de qualidade.  

 Tendo apresentado a conceituação e operacionalização do desempenho 

acadêmico, faz-se necessário conhecer que fatores podem estar relacionados ao mesmo. 

Deste modo, apresenta-se, a seguir, um relato sumarizado de pesquisas que discutem 

alguns desses fatores.    

1.3 – Correlatos do Desempenho Acadêmico 

Nas últimas décadas, diversos estudos acerca do desempenho acadêmico têm 

sido realizados com o intuito de compreender seus antecedentes e consequentes 

(Dotterer & Lowe, 2011; Fonsêca, 2008; Song & Hattie, 1985; Steinberg, Lamborn, 

Dornbusch, & Darling, 1992). Uma vez que esta variável está relacionada diretamente 

ao fenômeno do fracasso escolar, ainda tão presente na realidade brasileira, faz-se 

necessário refletir sobre as suas possíveis causas, a fim de que estratégias de intervenção 

sejam traçadas para melhorar a condição educacional de crianças e adolescentes. 

Ao analisar a produção científica acerca do desempenho acadêmico, verifica-se 

que múltiplas variáveis, de natureza institucional (escola e família) e individual, 

interagem para sua produção (Ferreira & Marturano, 2002; Marchesi & Pérez, 2004; 

Soares, 2004). Dentre as situações externas mais comuns, pode-se citar as causas de 

ordem socioeconômica das famílias dos estudantes, acarretando a necessidade do 

trabalho infantil, e as causas de ordem sócio-institucional, que vão desde as condições 

da estrutura física da escola quanto às questões administrativas, salariais, pedagógicas, 

passando também pela formação do professor (Soares, 2004).  Dentre os fatores de 

ordem interna ao indivíduo, destacam-se os relacionados ao desenvolvimento cognitivo 
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e os de ordem afetivo-emocionais, motivacionais e de relacionamento (Carneiro, 

Martinelli, & Sisto, 2004). 

Historicamente os estudos acerca do sucesso/fracasso escolar têm enfatizado as 

variáveis relacionadas ao indivíduo (Angelucci, et. al., 2004; Arroyo, 2000; Carvalho, 

2003). Todavia, como destaca Marturano, Linhares e Parreira (1993), o processo de 

aprendizagem e as dificuldades que dele emergem devem ser considerados fenômenos 

psicossociais, ou seja, fenômenos que tem determinantes de ordem pessoal e social em 

seu escopo.  

O aprendizado do aluno é fortemente influenciado pelo contexto onde ele ocorre. 

Naturalmente, o estudo do contexto escolar, no qual o indivíduo desempenha sua função 

de estudante, pode contribuir para o entendimento acerca do sucesso escolar. Ademais, 

o contexto de aprendizagem pode ser definido pelas famílias dos alunos, os colegas com 

os quais eles vão à escola, os amigos que eles escolhem para interagir e os professores 

que os ensinam (Marturano et al., 1993).  

Em relação à escola e sua contribuição para o sucesso/fracasso escolar, 

abordam-se os recursos financeiros, a organização e o funcionamento da instituição, a 

estrutura educacional, o conteúdo curricular, a motivação dos professores e sua prática 

pedagógica (Alves & Franco, 2008; Andrade & Laros, 2007; Mortimore, Sammons, 

Stoll, Lewis, & Ecob, 1988; Rubie-Davies, 2010; Waters, Cross, & Shaw, 2010).  

Nesse sentido, Mortimore et al. (1988) realizaram um estudo que contou com a 

colaboração de 50 escolas primárias de Londres e avaliou o progresso acadêmico e 

social dos estudantes durante quatro anos. Os autores destacam, dentre os principais 

antecedentes para o êxito, a importância do currículo estruturado com a participação dos 

professores, o ensino intelectualmente desafiador e um ambiente escolar positivo e 
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agradável. Ademais, Mortimore et al. (1988) ressaltam que a consistência pedagógica 

entre os professores e a boa estruturação das aulas consistem em fortes preditores para o 

desempenho; os alunos tinham melhor desempenho quando o ensino era consistente e as 

aulas bem estruturadas. Quando as tarefas eram organizadas pelo professor, dando 

responsabilidades aos alunos e condições para que eles executassem suas tarefas, os 

estudantes demonstraram uma melhora significativa em seu desempenho. O efeito 

contrário se dava quando os alunos recebiam responsabilidades sem limites.  

No Brasil, conforme destacam Alves e Franco (2008), os estudos sobre o efeito 

dos aspectos escolares sobre a qualidade de aprendizagem dos alunos teve início na 

década de 1990. Os autores realizaram um estudo bibliográfico a fim de constatar quais 

fatores associados à eficácia escolar são descritos na literatura brasileira. Os resultados 

são convergentes com a literatura internacional e destacam o papel positivo dos recursos 

escolares bem empregados, da organização e gestão adequada da escola – baseada em 

liderança do diretor e em comprometimento coletivo do corpo docente com o 

aprendizado do aluno – e do clima acadêmico agradável e orientado para as exigências 

do processo de ensino-aprendizagem (Andrade & Laros, 2007; Soares, 2004).  

O estabelecimento de um ambiente acadêmico e social apropriado à integração e 

ao desenvolvimento do aluno não será suficiente se não for percebido por ele como um 

contexto propício e como oportunidade de experienciá-lo de forma ativa (Feitosa, et. al., 

2005). Sua integração será maior à medida que perceber congruência entre suas 

expectativas e o que a escola proporciona para o alcance dos objetivos pretendidos. 

Reforçando este raciocínio, Connell e Wellborn (1991) afirmam que quando a escola 

fornece um ambiente acolhedor que apóia a autonomia dos estudantes e dá 

oportunidades de envolvimento com a instituição, esta provê condições para que os 

jovens satisfaçam sua necessidade de autonomia, desenvolvam suas competências e 
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sintam-se mais relacionados à escola, podendo desempenhar suas atividades de modo 

satisfatório.  

Conforme salientam Waters, Cross e Shaw (2010), há evidências empíricas de 

que alunos que se sentem parte da escola, tipicamente, são menos propensos à 

engajarem-se em comportamentos desviantes (Bond et al., 2007) e a apresentarem 

sintomas de ansiedade e depressão (Anderman, 2002),  tendem a ter um rendimento 

acadêmico acima da média (Anderman, 2002) e a permanecer por mais tempo na escola 

(Bond et al., 2007). 

Sisto et al. (2009) defendem que os alunos que percebem sua escola como sendo 

confortável e tranquila, que se orgulham de fazer parte dela e se sentem felizes e 

seguros nela, tendem a apresentar melhores resultados acadêmicos. Esses autores 

destacam ainda que é importante que os estudantes não sintam medo, tensão ou angústia 

em estar na escola. No entanto, em sua pesquisa, realizada com 545 estudantes do 

Ensino Fundamental, matriculados do 4º ao 9º ano, avaliando a percepção dos 

estudantes acerca da sua escola, verificaram a presença de uma percepção diferente da 

supramencionada. De modo geral, em todas as séries predomina o sentimento de 

insatisfação e percepção negativa em relação à instituição na qual estudam. Por sua vez, 

essa insatisfação com a escola esteve associada a baixos níveis de motivação para os 

estudos entre os alunos de todas as séries analisadas, bem como um índice de 

autoestima (como o estudante se vê em relação à escola e às atividades relacionadas a 

ela) abaixo da média. Tal resultado é bastante preocupante, uma vez que a escola 

desempenha um papel importante na formação do indivíduo, mas ao que parece, não 

tem cumprido sua função de modo satisfatório. Além desses aspectos, Waters et al. 

(2010) destacam que o contexto ecológico da escola deve ser compreendido em seus 
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aspectos estruturais e organizacionais, levando em conta um fator importante, as 

relações interpessoais estabelecidas na instituição escolar. 

Pode-se dizer que a importância da qualidade da interação professor-aluno para 

superar problemas de comportamento e de desempenho acadêmico é bastante 

documentada na literatura (Del Prette, Del Prette, Garcia, Bolsoni-Silva, & Puntel, 

1998; Dotterer & Lowe, 2011; Hughes & Kwok, 2005; Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007; 

Rubie-Davies, 2010). Tais pesquisas evidenciam que um relacionamento positivo entre 

professores e estudantes promove um ganho em termos de desenvolvimento dos 

estudantes, desde a pré-escola até o ensino médio. 

Mortimore et al. (1988), em pesquisa longitudinal, destacaram a importância da 

comunicação de qualidade entre alunos e professores. Os autores encontraram que os 

alunos tinham um melhor desempenho acadêmico quanto melhor fosse a comunicação 

entre eles e seus professores em relação ao conteúdo das tarefas escolares. Os docentes 

que usaram as oportunidades de sala de aula para conversarem com a turma toda, ler 

textos complementares ou fazer perguntas, obtiveram melhores resultados por parte de 

seus alunos.  

Nessa perspectiva e conforme argumentam Dotterer e Lowe (2011), a 

aprendizagem e o consequente desempenho da criança no contexto escolar são, ao 

menos, parcialmente influenciados pela medida em que o contexto social satisfaz sua 

necessidade de pertencimento. Pesquisas prévias demonstram que crianças que se 

sentem parte da escola e percebem apoio social por parte dos demais, tendem a 

engajarem-se mais nas atividades escolares (Deci & Ryan, 1985). Por outro lado, 

crianças que tem um relacionamento conflituoso com seus professores pode não sentir-

se conectada ao ambiente escolar, nem sentir que tem suporte por parte dos mesmos, 

levando a um desinteresse pelas atividades escolares e baixos níveis de desempenho 
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acadêmico (Dotterer & Lowe, 2011). Nessa direção, Ladd e Burgess (2001) e Baker 

(2006) verificaram que quando existe o conflito entre professores e alunos, os 

estudantes são menos participativos em sala de aula, demonstram gostar menos da 

escola e apresentam maiores chances de baixo desempenho acadêmico.  

Os efeitos desse relacionamento tendem a perdurar e influenciar o 

comportamento geral das crianças e adolescentes. Conforme demonstram Hamre e 

Pianta (2001), estudantes que relataram a presença de conflitos com os professores 

desde a pré-escola, apresentaram menor rendimento acadêmico e maior incidência de 

problemas de comportamento durante os anos escolares seguintes. Por outro lado, 

Feitosa, et. al. (2005) realizaram um estudo com 412 adolescentes portugueses a fim de 

verificar associações entre variáveis demográficas (nível socioeconômico) e ambientais/ 

pessoais (suporte social, problemas de comportamento, desempenho acadêmico e gostar 

da escola). Os resultados mostraram que o sucesso acadêmico se correlacionou 

positivamente com maiores índices de atenção dos professores, aceitação pelos pares, 

gostar da escola e de nível socioeconômico. Ademais, os autores destacam que o 

sucesso acadêmico apresentou correlação negativa com problemas de comportamento, 

corroborando os achados de Roeser e Eccles (2000). Deste modo, percebe-se que o 

relacionamento positivo entre professores e estudantes funciona como um mecanismo 

protetor e promotor de resiliência no ambiente escolar (Dotterer & Lowe, 2011).  

 Além do relacionamento entre os estudantes e seus professores, os colegas de 

classe também podem influenciar a forma como os jovens se comportam. Tal influência 

tem sido amplamente estudada e geralmente relacionada ao consumo de substâncias e 

comportamentos antissociais (Chaves, 2006; Hawkins, Catalano, & Miller, 1992; 

Petraitis, Flay, & Miller, 1995; Santos, 2008). Nesse sentido, compreende-se que grupos 

de amizades podem tanto trazer benefícios à vida escolar dos alunos quanto também 
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provocar alguns prejuízos à adaptação e/ou ao desempenho escolar dos mesmos 

(Simons-Morton & Chen, 2009; Torsheim, Wold, & Samdal, 2000). Não ter amigos 

durante a adolescência e a falta de apoio dos pares estão associados a má adaptação 

escolar e falta de motivação para frequentar a escolar e participar de suas atividades, ao 

passo que ter amigos na escola está associada a um maior envolvimento nas atividades 

escolares (Chen, 2005). Normalmente, os adolescentes fazem amizade com aqueles com 

quem têm contato frequente e compartilham atitudes e interesses semelhantes, em 

consequência também acabam por desenvolver atitudes e interesses semelhantes aos dos 

seus amigos (Simons-Morton & Chen, 2009).  

De modo semelhante, Chen, Rubin e Li (1997) e Ryan (2001) analisaram a 

associação entre o rendimento acadêmico e o ajustamento escolar, especialmente a 

aceitação entre os pares em um estudo considerando crianças chinesas com idades entre 

10 e 12 anos de idade. Seus resultados indicaram que o rendimento acadêmico foi um 

forte preditor da competência social e aceitação pelos pares destas crianças. Por outro 

lado, constataram também que o seu funcionamento e ajustamento social, incluindo 

competência social, liderança e aceitação por pares, contribuíram para o seu 

desempenho acadêmico. Neste sentido, os autores concluíram haver efeitos recíprocos 

entre estes grupos de variáveis, isto é, que o ajustamento pode levar a um desempenho 

acadêmico satisfatório, mas este também promove e reforça o ajustamento do jovem. 

Nessa mesma direção, Ryan (2001) encontrou que o contexto dos grupos de pares 

prediz a satisfação de estudantes do ensino fundamental com a escola e o seu 

desempenho. Logicamente, associar-se com pares com atitudes positivas frente à escola 

poderia encorajar o engajamento escolar, enquanto associar-se com colegas 

problemáticos poderia desestimular o engajamento. Deste modo, é possível 

compreender que a forma como o estudante percebe sua escola e o ambiente social e 
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emocional vivenciado nela, pode contribuir para o seu ajustamento ao contexto escolar e 

melhorar seu desempenho acadêmico.  

 Todavia, a escola não é o único contexto do qual emergem variáveis que podem 

contribuir para a compreensão do desempenho acadêmico. A família também tem sua 

parcela de contribuição na forma como o indivíduo atua no contexto escolar. A forma 

como os pais educam e interagem com seus filhos influencia de maneira importante o 

desenvolvimento dos mesmos (Ferreira & Marturano, 2002; Fonsêca, 2008; Papalia, 

Olds, & Feldman, 2006). Deste modo, ao considerar os antecedentes que influenciam o 

desenvolvimento escolar das crianças e adolescentes, as práticas e estilos parentais são 

variáveis importantes. Darling e Steinberg (1993) definem tais variáveis como um 

conjunto de características gerais que regem a interação entre pais e filhos e que 

influenciam consideravelmente o desenvolvimento das crianças e adolescentes (Para 

uma revisão detalhada acerca dos estilos parentais ver: Baumrind, 1967/1991 e 

Maccoby & Martin, 1983). 

Um estudo realizado por Steinberg et al. (1992), com uma amostra de 6.400 

adolescentes, constatou que o estilo parental autoritativo está associado com melhor 

desempenho acadêmico e com maior engajamento escolar. Sendo que o efeito positivo 

do estilo parental nos resultados acadêmicos é mediado pelo envolvimento parental em 

atividades escolares e por encorajamento para o sucesso. Os autores reforçam que esta 

mediação, ocorre com filhos de pais autoritativos, o que mostra que o envolvimento 

parental ajuda na promoção de sucesso acadêmico quando ocorre em um contexto de 

ambiente familiar autoritativo. Tais resultados são corroborados por Aunola, Stattin e 

Nurmi (2000), uma vez que estes autores verificaram que filhos de pais autoritativos 

utilizavam com mais freqüência estratégias adaptativas caracterizadas por baixa 

expectativa de fracasso, orientação à tarefa e auto-reforçamento. Por outro lado, os 
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filhos de pais negligentes empregavam mais estratégias não adaptativas, caracterizadas 

por passividade, esquiva da tarefa e ausência de auto-reforçamento. Tais achados 

apontam para o entendimento de que os diferentes estilos parentais adotados podem 

influenciar de maneiras diferenciadas o desempenho acadêmico das crianças e 

adolescentes (Darling & Steinberg, 1993). 

Reforçando a importância do envolvimento parental para o desempenho dos 

escolares, Izzo, Weissberg, Kasprow e Fendrich (1999) realizaram um estudo durante 

três anos, com a participação de 1.205 estudantes. Estes foram acompanhados e o 

envolvimento dos seus pais, reportado pelos seus professores, foi avaliado a partir de 

quatro dimensões, a saber: frequência do contato dos pais com os professores, qualidade 

da interação entre pais e professores, participação nas tarefas de casa e participação nas 

atividades realizadas na escola. Esses autores observaram que o envolvimento parental 

diminuiu com o passar dos anos, e que a participação dos pais na vida escolar dos filhos 

está relacionada a uma boa performance acadêmica por parte destes.  

Ng, Kenney-Benson e Pomerantz (2004) realizaram dois estudos para avaliar o 

efeito das práticas maternas de controle e apoio sobre o desempenho acadêmico dos 

estudantes. No primeiro estudo, o envolvimento de 110 mães e seus filhos durante a 

realização de tarefas desafiadoras foi observado. Os resultados mostraram que o 

controle materno predisse a diminuição do engajamento das crianças na tarefa enquanto 

o apoio materno melhorou a performance, especialmente das crianças com baixo 

desempenho. No segundo estudo, foram coletadas as respostas de 121 mães acerca do 

fracasso de seus filhos, bem como foram coletadas as notas das crianças em dois 

momentos distintos (no início da pesquisa e seis meses após). Ao comparar as respostas 

das mães e as notas dos filhos, Ng et al. (2004) verificaram que aquelas que 

apresentaram respostas relacionadas à prática de controle predisseram o declínio na 
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performance dos estudantes, enquanto as respostas que relacionavam-se à prática de 

apoio promoveram um incremento do desempenho dos estudantes.  

Nesta mesma direção, Supplee, Shaw, Hailstones e Hartman (2004) encontraram 

que certas características maternas, como a forma como as mães instruem os filhos nas 

suas atividades acadêmicas, bem como o nível educacional da mãe, apresentam 

influência nos comportamentos acadêmicos de seus filhos. Os autores defendem que 

estas características maternas se associam com sucesso acadêmico por facilitar os 

processos de solução de problemas das crianças. 

Em relação ao papel paterno, Cia, D’AfFonsêca e Barham (2004) realizaram um 

estudo com escolares e seus pais a fim de estudar o impacto da qualidade de 

relacionamento entre pai e filho sobre o desempenho acadêmico de crianças escolares. 

Os resultados demonstraram que quanto maior a frequência de comunicações entre pai e 

filho e quanto maior o envolvimento dos pais nas atividades escolares, culturais e de 

lazer do filho, melhor o desempenho acadêmico das crianças. Ou seja, as crianças que 

contam com o acompanhamento do seu pai têm mais motivação para frequentar a 

escola, estudar em casa e demonstram melhor rendimento (Salvador, 2007).   

Embora Fonsêca (2008) não tenha encontrado uma relação direta entre os estilos 

parentais e o desempenho acadêmico, destaca que os estilos autoritativo e negligente 

estão relacionados ao ajustamento escolar (comportamento acadêmico e disciplinar 

satisfatório dos alunos), variável que a autora afirma estar relacionada ao bom 

desempenho acadêmico. Os resultados encontrados indicam a correlação positiva entre 

o estilo autoritativo e o ajustamento escolar, enquanto o estilo parental negligente 

apresentou uma correlação negativa com a variável em questão. Isto demonstra que pais 

que apresentam um estilo autoritativo, com disciplina e afetividade, estabelecendo as 
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regras e obrigações a serem cumpridas pelos filhos, e dando-lhes apoio e suporte para 

sua realização, criam filhos com comportamentos mais ajustados ao contexto social e 

escolar. Por outro lado, os pais que tem um estilo negligente, sem estabelecimento de 

limites ou controle, não estimulam o respeito ao cumprimento de normas, dificultando o 

ajustamento ao contexto escolar, e, consequentemente, influenciando negativamente o 

desempenho acadêmico dos seus filhos (Ferreira & Marturano, 2002; Fonsêca, 2008; 

Salvador, 2007).   

Ademais, Santos e Graminha (2005) destacam que variáveis relacionadas às 

características pessoais dos pais, ao funcionamento da família, à estrutura e à 

organização do ambiente doméstico parecem associadas ao rendimento acadêmico. 

Essas autoras realizaram um estudo no qual compararam crianças com baixo e alto 

desempenho escolar, e verificaram que crianças com baixo desempenho apresentavam: 

status socioeconômico inferior, menor nível de escolaridade dos pais, menor 

participação das mães em reuniões escolares, poucos recursos no ambiente familiar 

(brinquedos, material de leitura) e história gestacional com mais adversidades. Estes 

resultados corroboram a vasta literatura acerca da importância das variáveis do contexto 

familiar para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, sobretudo no que diz 

respeito ao desenvolvimento escolar (Baumrind, 1967/1991; Darling & Steinberg, 1993; 

Maccoby & Martin, 1983).     

Conforme sinalizado anteriormente, existem variáveis de natureza individual as 

quais as pesquisas educacionais têm apontado como relevantes para a compreensão do 

sucesso escolar. Dentre elas, podem ser citadas a herança genética, a capacidade 

cognitiva para aprender, a autoeficácia, o autoconceito, a autoestima, a motivação para 

estudar, a participação nas atividades acadêmicas, dentre outros (Carneiro, Martinelli, & 

Sisto, 2003; Cunha, Sisto, & Machado, 2006; Fonsêca, 2008). Os estudos empíricos que 
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têm assinalado correlações positivas entre autoconceito, autoeficácia e autoestima com 

o bom desempenho acadêmico (Palácios & Hidalgo, 1995; Rodrigues & Barrera, 2007; 

Song & Hattie, 1985) têm se destacado na literatura.  

Parece haver um consenso em relação ao fato de que o autoconceito começa a 

ser construído na infância (Hidalgo & Palácios, 2004; Papalia, Olds, & Feldman, 2006), 

e consequentemente, durante o processo de escolarização, tornando a escola um espaço 

importante para tal construção. Deste modo, a relação entre autoconceito e desempenho 

parece viável uma vez que o primeiro diz respeito “à imagem que temos de nós mesmos 

e se refere ao conjunto de características ou atributos que utilizamos para nos definir 

como indivíduos e pra nos diferenciar dos demais” (Hidalgo & Palácios, 2004, p.185).  

A literatura demonstra que crianças com dificuldades de aprendizagem 

apresentaram um autoconceito geral mais negativo que as crianças com bom 

desempenho escolar (Cia & Barham, 2009; Martini & Burochovitch, 1999; Marturano 

et al., 1993; Stevanato, Loureiro, Linhares, & Marturano, 2003). O que sugere a 

presença de impacto negativo do fracasso escolar sobre o autoconceito das crianças com 

dificuldades de aprendizagem.  

Song e Hattie (1985) analisaram a relação entre diversos aspectos do 

autoconceito (relacionados à sala de aula, realização, habilidades, relacionamento com 

os pares, relacionamento com a família, autoconfiança e aos aspectos físicos) e o 

desempenho dos escolares em inglês, matemática, ciências naturais e estudos sociais. 

Os autores encontraram que apenas os aspectos relacionados à sala de aula, realização e 

habilidades apresentaram correlação com o desempenho acadêmico dos estudantes nas 

referidas matérias. Tal achado aponta para a predominância dos aspectos acadêmicos do 

autoconceito na influência sobre o desempenho, e não do autoconceito global.  
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No contexto brasileiro, Stevanato et al. (2003) objetivaram avaliar o 

autoconceito de crianças com dificuldades de aprendizagem comparativamente ao 

autoconceito de crianças com bom desempenho escolar. Foram avaliadas 58 crianças de 

1ª a 4ª séries, sendo divididas em dois grupos: com dificuldade de aprendizagem e sem 

dificuldade de aprendizagem. As crianças com dificuldade de aprendizagem 

apresentaram autoconceito significativamente mais negativo do que as crianças sem 

dificuldade de aprendizagem nos escores global e nas categorias status intelectual e 

acadêmico, caracterizando assim o impacto negativo do fracasso escolar sobre o 

autoconceito, principalmente sobre o autoconceito acadêmico. 

Em anos mais recentes, corroborando os resultados supramencionados, no 

estudo de Cia e Barham (2009) com alunos de 1ª e 2ª série, o autoconceito 

correlacionou-se positivamente com a avaliação de desempenho feita pelo professor e 

também com os escores em leitura, escrita e aritmética obtidos no Teste de Desempenho 

Escolar. As autoras argumentam que tal relação se deve ao fato de que crianças com o 

autoconceito positivo tendem a ser mais confiantes, mais persistentes em suas 

atividades, possuem menos medo de errar, se relacionam melhor socialmente (com pais, 

professores e colegas) e assumem a responsabilidade por seus sucessos e fracassos. 

Deste modo, apresentam progresso escolar mais acentuado do que aquelas que têm um 

autoconceito negativo.  

Embora pareçam sinônimos, autoconceito e autoeficácia são construtos distintos. 

Conforme define Bandura (2006), o senso de autoeficácia diz respeito ao julgamento 

que o indivíduo faz acerca de sua capacidade de mobilizar recursos cognitivos e ações 

de controle sobre eventos e demandas do meio, para atingir certo grau de desempenho. 

No contexto escolar, a autoeficácia consiste na avaliação que os estudantes fazem de 

suas capacidades para atingir determinado desempenho (Rodrigues & Barreira, 2007). 
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Assim, conforme destacam Ferreira, Conte e Marturano (2011), a autoeficácia se 

diferencia do autoconceito, pois é mais dependente do contexto específico no qual a 

pessoa faz o auto-julgamento, tornando-se um conceito menos estável e mais fácil de 

modificar do que o autoconceito. 

Medeiros, Loureiro, Linhares e Marturano (2000) afirmam que uma criança que 

apresenta bons índices de desempenho acadêmico também apresenta um elevado senso 

de autoeficácia, que possibilita uma maior compreensão de sua competência para a 

execução de atividades acadêmicas com sucesso, ao mesmo tempo em que a ajuda a 

tornar-se mais ativa e independente. As autoras analisaram as relações entre o 

desempenho acadêmico, o senso de autoeficácia e os aspectos comportamentais de um 

grupo de 52 crianças de ambos os sexos, alunos de 1ª a 4ª séries, na faixa etária de 8 a 

11 anos, com nível intelectual pelo menos médio inferior. Os resultados da pesquisa 

mostram que as crianças que foram encaminhadas por apresentarem dificuldades de 

aprendizagem demonstraram um baixo senso de autoeficácia e também foram avaliadas 

como tendo mais problemas comportamentais quando comparadas às crianças com bom 

desempenho acadêmico.  

Recentemente, Rodrigues e Barreira (2007) realizaram um estudo que 

corroborou tal associação positiva entre a percepção de autoeficácia dos estudantes e 

seu desempenho escolar. As autoras reforçam que tais achados apontam para o papel da 

escola para a construção de crenças mais otimistas de autoeficácia no aluno, gerando 

como consequências o incremento na sua motivação para os estudos e melhor 

desempenho escolar.     

A motivação do estudante para aprender é crítica para o seu sucesso escolar 

(Deci & Ryan, 1985). Uma abordagem proeminente nessa área é o estudo acerca das 
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metas de realização dos estudantes (Ames, 1992; Elliot & McGregor, 2001; Elliot, 

McGregor, & Gable, 1999; Horst, Finney, & Barron, 2007). Desde o final da década de 

1970 as metas de realização têm sido objeto de estudo de pesquisadores da Educação e 

da Psicologia (Bueno, Zenorini, Santos, Matumoto, & Buchatsky, 2007; Covington, 

2000).  

As metas de realização podem ser entendidas como a orientação adotada pelo 

indivíduo diante de uma tarefa que demanda demonstrar competência (Zenorini & 

Santos, 2010). Esta orientação pode ser vista como um conjunto de pensamentos, 

crenças e propósitos que traduzem as expectativas do indivíduo ao realizar determinadas 

tarefas, ou seja, os modos diferentes de interpretar as atividades e experimentar os 

contextos de realização (Ames, 1992). De acordo com Elliot e McGregor (2001), as 

metas de realização são quatro: aprendizagem-aproximação (o foco está na tarefa de 

maestria, aprendizagem e conhecimento); aprendizagem-evitação (o indivíduo busca 

não obter um entendimento ruim ou deficiente, evitar a não aprendizagem ou a não 

maestria da tarefa); execução-aproximação (a busca consiste em ser superior, melhor 

que os outros, ser o mais esperto, melhor na tarefa em comparação aos demais); e 

execução-evitação (o foco está em evitar a inferioridade, não ser visto como estúpido 

em comparação aos outros).  

Um estudo realizado por Bouffard, Boisvert, Vezeau e Larouche (1995) com 702 

estudantes universitários, objetivou conhecer em que medida as médias das orientações 

das metas influenciariam as estratégias de aprendizagem e o desempenho acadêmico. 

Para tanto, os estudantes foram separados em quatro grupos de acordo com suas 

pontuações em cada tipo de meta (1 – pontuação alta em abas as metas; 2 – pontuação 

alta na meta aprender e baixa na meta execução; 3 – baixa na meta aprender e alta na 

meta execução; 4 – baixa nos dois tipos de metas). Os resultados demonstraram que os 
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grupos diferiram significativamente entre si, sendo que o grupo que obteve a pontuação 

mais alta em ambas as metas foi o que apresentou o maior uso de estratégias cognitivas 

e metacognitivas e também o melhor desempenho acadêmico.  

Considerando uma amostra de estudantes do Ensino Médio, Gouveia, Diniz, 

Santos, Gouveia e Cavalcanti (2008) além de validar o Questionário de Metas de 

Realização para o contexto brasileiro, buscaram verificar em que medida os tipos de 

meta estariam relacionados a indicadores de interesse e/ou desempenho escolar. Os 

resultados encontrados apontam que as pontuações na meta de aprendizagem-evitação 

se correlacionaram inversamente com o desejo de fazer um curso universitário; as de 

execução-aproximação o fizeram diretamente com o quanto o participante se considera 

um bom estudante e com as horas que dedica ao estudo fora da sala de aula; aquelas de 

aprendizagem-aproximação apresentaram correlação direta com o quanto o indivíduo se 

considera um bom estudante e com seu desempenho acadêmico (as notas obtidas nas 

disciplinas de Português e Matemática). Nenhuma correlação significativa foi observada 

pelos autores em relação à meta de execução-evitação com esse conjunto de indicadores 

escolares. De acordo com Gouveia, et. al. (2008) e Zenorini e Santos (2010), os estudos 

para a compreensão da meta execução-evitação devem ser ampliados, uma vez que está 

associada a uma série de processos negativos que incluem baixa-determinação, estudo 

desorganizado, falta de vontade de buscar ajuda, ansiedade ante as provas, baixa 

eficácia acadêmica, baixo desempenho e motivação intrínseca reduzida. Entretanto, 

quando o aluno desenvolve a crença de que essas metas têm valor e são significativas 

para ele, e percebe que suas ações contribuem para alcançar seus objetivos, ele passa a 

direcionar seu comportamento cognitivo e emotivo à realização (Zenorini & Santos, 

2010). 
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Um bom desempenho escolar ajuda a pessoa a ter uma boa autoestima, à medida 

que possibilita o sentimento de valor pessoal e a consciência de suas capacidades, 

aspectos que vão refletir na sua produção acadêmica e no seu comportamento social, 

tornando-o mais organizado, mais atencioso e com mais iniciativa (Medeiros et. al., 

2003). Nessa perspectiva, estudiosos como Del Prette e Del Prette (1998) destacam o 

papel das habilidades sociais no contexto educacional, uma vez que o desenvolvimento 

destas pode contribuir para uma educação comprometida com a formação da cidadania e 

para o desenvolvimento do potencial acadêmico dos estudantes.  

Partindo dessa premissa, Bandeira, Rocha, Pires, Del Prette e Del Prette (2006) 

levaram a cabo um estudo que avaliou as características da competência acadêmica e 

sua relação com o repertório de habilidades sociais e variáveis sociodemográficas de 

uma amostra de 257 crianças de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. A avaliação das 

habilidades sociais e da competência acadêmica foi realizada pelos próprios estudantes, 

por seus pais e professores. Os resultados mostraram que as crianças de escola particular 

e com maior nível socioeconômico apresentaram melhores índices de habilidades 

sociais e desempenho acadêmico. Além disso, Bandeira et al. (2006), verificaram uma 

correlação positiva significativa entre o escore global de competência acadêmica e os 

escores de habilidades sociais, nas três avaliações realizadas, pelos próprios alunos, 

pelos pais e pelos professores. Quanto maior o escore global de habilidades sociais das 

crianças, maior foi a sua competência acadêmica. Observou-se ainda a existência de 

uma correlação negativa significativa entre o número de reprovações das crianças e seus 

escores de habilidades sociais na avaliação dos alunos e das professoras. Ou seja, 

quanto maior o escore global de habilidades sociais das crianças, menor foi seu número 

de reprovações.  
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Corroborando tais resultados, Cia e Barham (2009) realizaram um estudo que 

objetivou relacionar o repertório de habilidades sociais, o autoconceito e o desempenho 

acadêmico de 99 crianças. Além da autoavaliação dos estudantes, o estudo contou com 

participação de 97 pais e mães e 20 professoras, que contribuíram para a avaliação dos 

estudantes. Os resultados desta pesquisa confirmam os dados da literatura ao indicar que 

quanto maior o repertório de habilidades sociais, melhor o autoconceito do estudante, 

bem como seu desempenho acadêmico. Ademais, esses achados sugerem a necessidade 

de intervenções visando promover as habilidades sociais em contexto escolar, uma vez 

que o desenvolvimento socioemocional (habilidades sociais e autoconceito) dos 

estudantes está relacionado em alguma medida ao seu desempenho acadêmico. Não 

obstante, quando o indivíduo não apresenta um desempenho acadêmico considerado 

adequado, este pode vivenciar problemas de ordem emocional e comportamental 

(Dell’Aglio, 2000; Roeser & Eccles, 2000; Pacheco & Sisto, 2005). 

Segundo Roeser e Eccles (2000), as crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e, consequentemente, baixo desempenho escolar e atribuem isso à 

incapacidade pessoal, tendem a demonstrar sentimentos de vergonha, dúvidas sobre sua 

capacidade, baixa autoestima e distanciamento das atividades escolares, caracterizando 

problemas emocionais e comportamentos internalizados. Já aquelas que atribuem os 

problemas acadêmicos à influência externa (por exemplo, professores rígidos e 

despreparados, colegas de sala hostis e não cooperativos, falta de material adequado), 

experimentam sentimentos de raiva, distanciamento das tarefas acadêmicas, 

expressando hostilidade em relação aos outros. Fonsêca (2008) argumenta que é 

possível que o fato de os alunos não conseguirem acompanhar as atividades acadêmicas 

da turma e obterem níveis de aproveitamento abaixo do esperado, acarreta o 

desenvolvimento de autoconceito negativo, baixa autoestima, abandono do grupo social 
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(quando os próprios pares não os excluem) e apresentam dificuldades de ajustamento às 

normas da escola. 

Salvador (2007) e Gouveia (2009) destacam que dentre os problemas 

emocionais mais preocupantes relacionados ao desempenho acadêmico estão os 

sintomas depressivos. As autoras apontam que tanto os sintomas depressivos podem 

contribuir para prejudicar a aprendizagem do aluno, como o baixo desempenho 

acadêmico pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos. A relação 

entre estas variáveis é preocupante já que em níveis elevados, a depressão pode levar à 

evasão escolar (Gouveia, 2009).  

Diante do exposto, pode-se perceber que são diversos os fatores que influenciam 

o desempenho acadêmico, tanto as características relacionadas ao indivíduo quanto ao 

ambiente escolar e os atores que fazem parte desse contexto. Contudo, nos últimos anos, 

uma variável em especial tem ganhado destaque nas pesquisas educacionais e 

psicológicas que buscam entender os comportamentos dos escolares, bem como seu 

desempenho: o engajamento escolar (Eccles & Wang, 2012; Gouveia, 2009; Janosz, 

Archambault, Morizot, & Pagani, 2008; Marks, 2000; Patrick et al., 2007; Salvador, 

2007; Shernoff & Schmidt, 2008). A seguir, apresenta-se o conceito do engajamento 

escolar, a forma como tem sido mensurado e um levantamento sumarizado das 

pesquisas que o relacionam ao desempenho acadêmico.  

 

1.3.1 – Engajamento Escolar 

 

O interesse sobre o engajamento escolar e os esforços para aumentá-lo têm sido 

recorrentes entre os educadores e os pesquisadores do contexto escolar nas últimas 



61 
 

décadas. Entretanto, Marks (2000) afirma que tal tarefa ainda permanece sendo um 

grande desafio. De acordo com Fredricks, Blumenfeld, Friedel e Paris (2003), uma das 

razões para o aumento do interesse acerca do engajamento escolar é que este tem sido 

visto como uma espécie de “antídoto” para o baixo desempenho acadêmico, o 

desinteresse dos estudantes pelas tarefas escolares e problemas de relacionamento no 

contexto escolar, bem como para as altas taxas de evasão escolar. Ademais, trata-se de 

uma variável mais maleável e responsiva a modificações do ambiente, o que pode ser 

bastante útil para intervenções escolares (Doetter & Lowe, 2011; Fredricks, 

Blumenfeld, & Paris, 2004).  

Apesar do crescente interesse sobre o engajamento escolar e de muitos estudos 

enfatizando a importância desse construto, os autores não encontraram um consenso 

acerca de sua definição, existindo assim uma diversidade de definições conceituais e 

operacionais para o construto (Eccles & Wang, 2012; Fredricks et al., 2004; Jimerson, 

Campos & Greif, 2003).   

Tal dificuldade é ressaltada por Libbey (2004) e Gouveia (2009), que tecem uma 

revisão detalhada quanto aos aspectos conceituais e metodológicos do engajamento 

escolar. As autoras destacam que têm sido empregados na literatura diversos termos 

(engajamento, conectividade, apego, integração) que podem ou não ter definições, 

componentes e/ou marcos teóricos semelhantes. Libbey (2004) agrupou um conjunto de 

20 medidas em nove temáticas principais e que, segundo ela, precisariam ser tratadas 

diferentemente, a saber: engajamento escolar, pertencimento, disciplina e justiça, 

atratividade escolar, oportunidade de expressão, atividades extracurriculares, relação 

com companheiros, segurança e apoio do professor. Embora tais temáticas possam estar 

relacionadas, nem todas dizem, de fato, respeito ao engajamento escolar.   
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Reafirmando os achados de Libbey, Gouveia (2009) analisou detalhadamente 

um conjunto de nove definições para o engajamento escolar e também observou a 

utilização de termos correlatos para o mesmo (por exemplo: pertencimento escolar, 

compromisso estudantil), e que a análise do construto é feita a partir de diferentes 

dimensões do engajamento e sob diferentes enfoques (por exemplo: relações 

interpessoais, cumprimento de normas da escola, envolvimento e empenho nas tarefas 

escolares). A autora argumenta ainda que seria possível encontrar ainda, muitas outras 

definições (Jimerson et al., 2003), contudo, a questão central é que muitas delas 

“padecem de escasso valor teórico, assumindo a autoevidência do construto, fazendo 

referência a operações ou itens específicos” (Gouveia, 2009, p. 46).  

A partir de tais revisões conceituais apresentadas, evidencia-se a necessidade de 

compreender de forma mais profunda o engajamento, partindo de uma base teórica 

consistente. Nesse sentido, resgatando o estudo realizado por Davidson (2007), Gouveia 

(2009) ressalta a existência de 25 teorias que guardam, em alguma medida, relação com 

o engajamento escolar. Contudo, apesar de se tratar de um número elevado, são poucas 

as que buscam uma conceituação e mensuração do engajamento escolar de forma 

satisfatória (Jimerson et al., 2003). Dentre as teorias abordadas, Gouveia (2009) salienta 

a existência de duas perspectivas mais sólidas para a compreensão do engajamento 

escolar: compromisso convencional (enfatizando a importância dos vínculos sociais e 

afetivos e como eles podem funcionar como fator de inibição de comportamentos 

desviantes) (Elliott, Huizinga, & Ageton, 1985) e autodeterminação (enfatizando os 

aspectos positivos do funcionamento humano e o papel ativo do indivíduo na busca de 

seu crescimento e desenvolvimento de suas potencialidades) (Deci & Ryan, 1985). 

Contudo, na presente tese enfatiza-se a última perspectiva, que é embasada nos 

princípios da Psicologia Positiva e aborda o engajamento como uma característica do 
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indivíduo, ressaltando o caráter positivo e funcional deste construto para promover seu 

ajuste ao meio sócio-educacional. 

Nesse sentido, a concepção de engajamento adotada é a proposta por Schaufeli e 

colaboradores, que teve origem no âmbito do trabalho e reflete uma preocupação da 

Psicologia Positiva ao deslocar a atenção para este construto depois de mais de duas 

décadas estudando o burnout (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiro, & Grau, 2000). A 

definição apresentada por esses autores acerca do engajamanento é: 

“Engajamento compreende um estado mental positivo, de plenitude, e 

relacionado com o trabalho, que é caracterizado pelo vigor, a 

dedicação e a absorção. [...] Em lugar de ser um estado específico e 

momentâneo, o engajamento se refere a um estado afetivo-cognitivo 

mais persistente e prevalecente que não é focado em algum objeto, 

evento, indivíduo ou comportamento particular.” (Schaufeli, Salanova, 

González-Romá, & Bakker, 2002, p. 465).  

 

Apesar de ter surgido do contexto laboral, quase concomitantemente, viu-se a 

possibilidade de empregar sua definição e medida para o contexto escolar (Gouveia, 

2009). Deste modo, engajamento escolar se refere à qualidade da conexão do estudante 

ou envolvimento com os desafios da escola e, por conseguinte, com as pessoas, 

atividades, metas, valores e ambientes que a compõem (Fredricks et al., 2004; Skinner, 

Kindermann, & Furrer, 2009).  

Ainda que não se encontre um consenso na literatura em relação ao conceito do 

engajamento escolar, é possível perceber consenso no que diz respeito à sua natureza 

multidimensional (Gouveia, 2009; Schaufeli et al., 2002). Diversos autores defendem 

que ao estudar esta temática, é fundamental ter em conta os seus componentes 

motivacionais, comportamentais, emocionais e cognitivas, uma vez que estes covariam 

entre si (Jimerson et al., 2003; Fredricks et al., 2004). A dimensão motivacional inclui o 
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desejo de fazer bem suas atividades e de alcançar suas metas, enquanto a 

comportamental se caracteriza pelo esforço, assiduidade, atenção na aula, e participação 

em sala e nas atividades da escola. Já o aspecto emocional do engajamento inclui 

sentimentos acerca dos professores, colegas de classe e os outros alunos da escola. Por 

sua vez, a dimensão cognitiva se refere às percepções e crenças do estudante 

relacionadas à escola e a si próprio, e inclui a autoeficácia, motivação e aspirações 

(Simons-Morton & Chen, 2009).  

A diversidade de definições e abordagens teóricas do engajamento escolar 

discutidas até aqui é refletida na forma como o construto é mensurado (Fredriks et al., 

2004; Jimerson et al., 2003; Wang, Willett, & Eccles, 2011). A mensuração do 

engajamento escolar tem sido feita de diferentes formas, abordando tanto o conceito em 

si como aqueles correlatos (apego, comprometimento, integração). Com o intuito de 

medir diferenças individuais nesse construto, diversos instrumentos foram elaborados, 

onde alguns deles supõem uma única dimensão de engajamento (Perry, Liu, & Pabian, 

2010; Simons-Morton & Chen, 2009), outros defendem dois fatores (Connell & 

Wellborn, 1991) e os modelos teoricamente mais fundamentados têm sugerido uma 

estrutura multifatorial (Fredericks et al., 2003; Janosz et al., 2008; Schaufelli et al., 

2006). 

Gouveia (2009) elencou oito instrumentos diferentes que têm sido empregados 

nos estudos sobre o engajamento escolar, a saber: Escala de Sensação Psicológica de 

Pertencimento à Escola, Questionário de Engajamento Escolar, Escala de 

Engajamento Emocional e Comportamental, Instrumento de Engajamento do 

Estudante, Índice de Engajamento Escolar, Escala de Engajamento Acadêmico, 

Questionário de Engajamento Acadêmico e a Escala de Engajamento Escolar.  
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Dentre os instrumentos citados, um dos mais conhecidos e utilizados na área 

(Gouveia, 2009) é a Escala de Sensação Psicológica de Pertencimento à Escola 

(Goodenow, 1993). Trata-se de uma medida de autorrelato composta por 18 itens (por 

exemplo, A maioria dos professores nesta escola se interessa por mim; Os demais 

estudantes nesta escola gostam de mim da forma como sou), que são respondidos em 

escala de cinco pontos, variando de 1 = Falso a 5 = Verdadeiro. O conjunto de itens 

compõe um único fator que apresenta consistência interna acima de 0,81 (O’Farrel & 

Morrison, 2003), considerada adequada (Nunnally, 1991; Pasquali, 2003). 

Assim como o instrumento elaborado por Goodenow (1993), o Questionário de 

Engajamento Escolar (QEE), proposto por Fredricks et al. (2003) também tem sido 

utilizado em diferentes pesquisas na área, inclusive fundamentando a elaboração de 

outras medidas de engajamento (Janosz et al., 2008). O QEE não consiste exatamente 

em um único instrumento, mas em três escalas que avaliam três dimensões do 

engajamento escolar (emocional, cognitivo e comportamental). Partindo de itens 

encontrados na literatura, Fredricks et al. (2003) estruturaram sua medida, que contêm 

19 itens e são respondidos com base numa escala de cinco pontos, variando de 1 = Nada 

verdadeiro a 5 = Totalmente verdadeiro. No que diz respeito aos índices de consistência 

interna (Alfas de Cronbach), estes foram considerados satisfatórios para as três 

dimensões avaliadas pela QEE: engajamento emocional = 0,83; engajamento cognitivo 

= 0,82; e engajamento comportamental = 0,72.  

Recentemente, os resultados de Wang et al. (2011) dão suporte à teoria de 

Fredricks et al. (2004) de que o engajamento escolar é um construto multifatorial. Os 

autores comprovaram a existência de três fatores de segunda ordem (engajamento 

comportamental, emocional e cognitivo) que agrupam outros seis fatores de primeira 

ordem (atenção, aceitação das normas escolares, valorização da educação escolar, 
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pertencimento escolar, aprendizagem autorregulada e uso de estratégias cognitivas). 

Baseada em um conjunto de informações advindas do Maryland Adolescent 

Development in Context Study (MADICS)1, de medidas válidas encontradas na 

literatura e em consultas a peritos em engajamento escolar (e.g. Drs. Blumenfeld, 

Fredricks e Eccles), a medida em questão é composta por 23 itens distribuídos entre os 

seis fatores de primeira ordem, os quais são respondidos em uma escala que varia de 1 = 

Quase Nunca/Discordo Totalmente a 5 = Quase sempre/Concordo Totalmente. Os 

resultados das análises fatoriais confirmatórias e de consistência interna demonstraram 

parâmetros considerados adequados (Nunnally, 1991; Pasquali 2003) para fins de 

pesquisa para ambos os modelos testados. Contudo, Wang et al. (2011) comparando os 

dois modelos propostos, verificaram que o de segunda ordem, por ser mais 

parcimonioso, deve ser levado em conta em estudos futuros que busquem analisar as 

variáveis antecedentes e consequentes do engajamento escolar.  

A despeito das medidas descritas, por ser coerente com a perspectiva teórica e 

conceitual adotada na presente tese, destaca-se a medida elaborada inicialmente por 

Schaufeli et al. (2002) e adaptada por Schaufeli, Taris e Bakker (2006), denominada 

Escala de Engajamento Escolar (EEE). Embora tenha sido originalmente elaborada 

para o contexto do trabalho (Salanova et al., 2000), foi adaptada para o contexto 

educacional, obtendo bons índices de ajuste (GFI = 0,95, AGFI = 0,90, CFI = 0,96, NFI 

= 0,95, NNFI = 0,93 e RMSEA = 0,03) em diversos países onde foi aplicada. Consiste 

numa medida de tipo lápis e papel, autoaplicável, composta por 17 itens, que permitem 

                                                           
1 O MADICS consiste em um estudo longitudinal realizado no estado americano de Maryland com mais 

de 1000 adolescentes, suas famílias e seus professores, a fim de examinar como o contexto social 

influencia os determinantes psicológicos do comportamento, bem como as diversas trajetórias de 

desenvolvimento durante a adolescência e o início da vida adulta. Tal banco de dados fornece importantes 

informações sobre a vida familiar, escolar e o grupo de pares dos estudantes e como estas podem estar 

relacionadas ao desenvolvimento social e psicológico dos adolescentes (Wang et al., 2011).  
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representar suas três dimensões principais: vigor, dedicação e absorção (e.g. Sinto-me 

como força e energia quando estou estudando ou vou às aulas; escola é um desafio 

para mim; O tempo passa voando quando estou realizando minhas tarefas como 

estudante). Estes itens são respondidos em escala de sete pontos, com os extremos 0 = 

Nunca e 6 = Sempre. Tal medida foi adaptada para o contexto brasileiro por Gouveia 

(2009), que obteve índices de ajuste adequados [χ² (119) = 574,98, p < 0,001, χ ² / gl = 

4,83, GFI = 0,931, AGFI = 0,912, CFI = 0,922 e RMSEA = 0,063 (IC90% = 0,057-

0,068)], bem como indicadores de precisão (consistência interna e homogeneidade) 

satisfatórios [Absorção (α = 0,78 e ri.t = 0,54), Dedicação (α = 0,65 e ri.t = 0,42) e 

Vigor [α = 0,77 e ri.t = 0,53)]. Tendo apresentado parâmetros psicométricos para o 

contexto nacional, este instrumento foi  empregado na presente pesquisa para mensurar 

o engajamento escolar dos jovens.    

Uma vez que foram apresentados os aspectos teóricos e metodológicos 

relacionados ao engajamento escolar, parece oportuno apresentar alguns de seus 

correlatos. De acordo com Simons-Morton e Chen (2009), são muitas as variáveis que 

podem estar relacionadas ao engajamento escolar, sejam elas antecedentes ou 

consequentes. A seguir, serão resumidas algumas pesquisas mais recentes sobre tais 

correlatos, todavia, uma vez que o enfoque principal da presente tese recai sobre o 

desempenho acadêmico, será dado destaque a esta variável. 

 

1.3.2 – Engajamento Escolar e Desempenho Acadêmico 

 

O engajamento é uma importante faceta da experiência escolar do jovem em 

decorrência de sua relação lógica com a realização e o ótimo desenvolvimento humano 



68 
 

(Marks, 2000). Conforme mencionado anteriormente, a literatura tem apontado a 

plasticidade do engajamento escolar e sua importância para as intervenções escolares ( 

agruparam os fatores explicadores do engajamento em três grupos: a família dos 

estudantes, seus colegas ou pares e a escola onde estuda, incluindo os seus professores. 

Simons-Mortons e Chen (2009) investigaram a relação entre engajamento 

escolar, ajustamento escolar, práticas parentais e afiliação aos pares entre estudantes do 

Ensino Fundamental. A associação positiva entre engajamento escolar e o envolvimento 

parental foi completamente mediada pelo envolvimento com grupo de pares 

problemáticos. O ajustamento escolar, por sua vez, mediou a relação entre o 

engajamento e as expectativas dos pais em relação aos filhos. Ademais, os autores 

destacam que as práticas parentais autoritativas (que equilibram apoio e exigência) 

podem promover diretamente o engajamento e ajustamento escolar e indiretamente 

desencorajar a afiliação a grupos de pares problemáticos.  

Murray (2009) também examinou a associação entre os relacionamentos com os 

pais e o engajamento escolar entre pré-adolescentes, porém incluem o relacionamento 

com os professores em sua análise. Os achados indicaram que o engajamento escolar 

relatado pelos estudantes teve como variáveis preditoras o relacionamento de qualidade 

entre pais e filhos, o relacionamento de confiança com os professores e o desempenho 

em leitura e matemática reportado pelos professores, tendo explicado conjuntamente 

56% da variância do engajamento. Os resultados sugerem que um relacionamento 

próximo e afetuoso tanto com os pais, quanto com os professores é um importante fator 

para o engajamento escolar do estudante. Inclusive, Connell e Wellborn (1991) 

destacam que o apoio dado pelos professores aos estudantes, especialmente àqueles 

considerados de risco (e.g. iminente fracasso escolar), podem minimizar a falta de 

engajamento, ao oferecer maior suporte a tais estudantes.  
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Quanto às influências oriundas da escola, em geral, variáveis como o clima 

escolar (Aunola et al., 2000; Fullarton, 2002), ambiente de sala de aula (Bond, et. al., 

2007; Fullarton, 2002), e relações interpessoais satisfatórias (Fredricks, et. al., 2004; 

Simons-Morton & Chen, 2009) têm mostrado uma associação com várias dimensões do 

engajamento escolar. Tais estudos argumentam que quando o estudante se encontra em 

uma escola cujo clima educacional é favorável, existindo programação acadêmica 

adequada, expectativas claras e condizentes dos professores e relação satisfatória destes 

com seus alunos, este tende a participar mais das atividades e interessar-se mais pelas 

mesmas. 

Deste modo, Appleton et al. (2006) afirmam que quando, ao menos algumas 

destas variáveis são promovidas na vida dos estudantes, aumenta-se a probabilidade 

destes se esforçarem mais em suas tarefas na escola e extra-sala de aula, passando a 

perceber maior relevância da escola para suas expectativas e aspirações, favorecendo 

que se sintam mais identificados com a escola, percebendo-se como seu membro. Tal 

engajamento ao contexto escolar repercute em áreas da vida dos jovens, como por 

exemplo, no seu desempenho acadêmico. 

Diversos relatos de pesquisa apontam que o engajamento escolar se apresenta 

como um forte preditor do rendimento e comportamento na escola (Connell & 

Wellborn, 1991; Klem & Connell, 2004; Marks, 2000; Patrick et al., 2007). Os alunos 

mais engajados tendem a alcançar as melhores notas e apresentam menor intenção de 

abandonar a escola (Finn & Rock, 1997; Goodenow, 1993; Willingham, Pollack, & 

Lewis, 2002).  

Conforme afirmam Finn e Rock (1997), os alunos que apresentam uma fraca 

ligação emocional com a escola tendem a obter piores resultados acadêmicos e que, 
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muitas vezes, os conduzem ao abandono escolar. Os autores compararam 1.803 

estudantes divididos em três grupos: alunos que completaram os estudos com bom 

desempenho acadêmico, alunos que completaram os estudos com baixo desempenho 

acadêmico e aqueles que abandonaram os estudos antes de concluí-lo, em relação a 

características psicológicas (autoestima e lócus de controle), desempenho acadêmico e 

medidas de engajamento escolar. Os estudantes do grupo com bom desempenho 

apresentaram maiores níveis de engajamento escolar do que os demais, mesmo quando 

as variáveis psicológicas foram controladas estatisticamente. Mesmo aqueles que não 

obtiveram bom desempenho, mas concluíram seus estudos, mostraram ser mais 

engajados do que aqueles que abandonaram a escola. Reafirmando tais achados, Li e 

Lerner (2011), utilizando dados fornecidos por 1.977 adolescentes em uma pesquisa 

longitudinal, destacam que tanto o engajamento comportamental quanto o emocional 

estão associados a melhores notas entre os estudantes. 

Klem e Connell (2004) argumentam que seu estudo não representa uma grande 

novidade ao apresentar evidências empíricas sobre a relação entre o apoio dos 

professores, o engajamento escolar e o sucesso escolar, pois outros já o fizeram (Finn & 

Rock, 1997; Goodenow, 1993; Marks, 2000). Contudo, cabe destacar os resultados que 

apontam a relação entre o engajamento e o sucesso escolar. Klem e Connell (2004) 

observaram que os alunos da primeira fase do Ensino Fundamental que relataram 

maiores níveis de engajamento escolar apresentaram uma probabilidade de 44% para 

alcançar maiores níveis de desempenho e compromisso escolar. Os autores acrescentam 

que ao considerar alunos da segunda fase do Ensino Fundamental, esta probabilidade 

aumentou para 75%.  

Dando suporte a tais achados, Perry, Liu e Pabian (2010) assinalam que a 

preparação para carreira (cumprimento de tarefas requeridas para uma boa escolha da 
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carreira profissional) exerceu um efeito direto e substancial sobre o engajamento 

escolar, que, por sua vez, exerceu um efeito direto e significativo sobre as notas obtidas 

pelos estudantes. Tais achados suportam a ideia de que a preparação para a carreira 

desempenha um papel na facilitação do desempenho acadêmico dos jovens, desde que 

tal relação seja mediada pelo engajamento escolar.  

Connell e Wellborn (1991) afirmam que estudantes mais engajados prestam 

mais atenção nas aulas, demonstram mais interesse em assuntos escolares, maior 

persistência diante dos desafios acadêmicos trazendo maiores benefícios ao seu 

desempenho escolar. Complementando tal afirmação, Finn e Rock (1997) ressaltam a 

importância do engajamento em atividades além das realizadas em sala de aula e o 

ganho que este comportamento traz para o estudante; estimula o estudante a recorrer à 

fontes de pesquisa variadas além do material trabalhado em sala de aula e os instiga a 

debater os assuntos estudados com seus professores.  

Tais resultados ressaltam a importância de melhor compreensão acerca do 

engajamento escolar, uma vez que este parece desempenhar um papel relevante no 

desempenho acadêmico dos jovens. No entanto, no contexto brasileiro ainda são 

escassos os estudos acerca do engajamento escolar, inclusive quanto aos seus correlatos. 

Destacam-se os resultados obtidos por Borges, Julio e Coelho (2005), Salvador (2007) e 

Gouveia (2009).    

 Em um estudo envolvendo 160 estudantes do Ensino Médio, Borges et al. (2005) 

investigaram o engajamento comportamental, o engajamento cognitivo e a 

aprendizagem de Física num ambiente de aprendizagem projetado, em diferentes 

momentos do ano letivo. Os autores verificaram que este ambiente promove o 

engajamento comportamental e favorece sua manutenção de um trimestre a outro, 
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porém não estimula o engajamento cognitivo. Não obstante, no que diz respeito aos 

efeitos que as duas facetas do engajamento têm sobre desempenho escolar (notas dos 

estudantes nas provas trimestrais), Borges et al. (2005) assinalam que o engajamento 

cognitivo influenciou positivamente a aprendizagem dos estudantes, mas tal influência 

não pôde ser observada em relação ao engajamento comportamental. Segundo os 

autores, levar em conta somente o engajamento comportamental dos estudantes não 

garante um melhor desempenho escolar. 

Por sua vez, Salvador (2007) buscou analisar as relações existentes entre as 

práticas educativas parentais, o envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus 

filhos, o envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares, sintomas depressivos dos 

filhos e desempenho acadêmico dos filhos. Utilizando uma abordagem multimétodo, a 

autora contou com a participação de 348 estudantes da 2ª fase do Ensino Fundamental. 

Num primeiro momento, os participantes responderam um conjunto de instrumentos 

(Escalas de Qualidade na Interação Familiar, Escala de Envolvimento dos Pais em 

Tarefas Escolares, Escala de Envolvimento dos Adolescentes em Tarefas Escolares e o 

Inventário de Depressão Infantil) além de informarem as médias das suas notas 

escolares. Verificou-se, por meio de correlações de Pearson, que as práticas parentais se 

relacionaram positiva e significativamente (p < 0,05) com o desempenho acadêmico dos 

filhos, seu engajamento nas tarefas escolares e o envolvimento parental nas atividades, 

enquanto o fizeram de forma negativa em relação aos sintomas depressivos dos filhos. 

Destacando as correlações entre as variáveis estudadas e o desempenho acadêmico, 

Salvador (2007) observou que este esteve significativamente correlacionado (p < 0,05) 

de forma direta ao envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos e o 

engajamento dos adolescentes nas tarefas escolares, e de forma indireta com sintomas 

depressivos. Num segundo momento da pesquisa, a autora realizou uma entrevista 



73 
 

individual semi-estruturada com três adolescentes, escolhidos previamente de acordo 

com suas notas escolares. Os dados das entrevistas foram convergentes aos resultados 

quantitativos e adicionaram detalhes importantes, constatando-se, por exemplo, que 

houve predominância de práticas parentais coercitivas na família da adolescente com 

baixo desempenho acadêmico e predominância de práticas parentais não-coercitivas nas 

famílias dos dois adolescentes com alto desempenho acadêmico. No geral, os resultados 

desta pesquisa reforçam a importância das práticas parentais para o desenvolvimento 

escolar adequado de seus filhos (Marks, 2000).  

Apresentando fundamentação teórica mais robusta que os autores anteriormente 

citados, Gouveia (2009) adaptou e validou para o contexto nordestino a Escala de 

Engajamento Escolar2, bem como analisou em que medida o engajamento escolar 

estaria relacionado à depressão, integração social e pertença escolar. Contando com a 

participação de 1.883 estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, os resultados 

obtidos pela autora indicaram que o engajamento se correlacionou positivamente com 

integração social e pertença escolar, mas o fez inversamente com a depressão. Partindo 

das correlações existentes entre as variáveis, Gouveia (2009) elaborou um modelo 

explicativo com a seguinte hierarquia: depressão → retraimento sócio-escolar (baixos 

níveis de pertença escolar e integração social) → engajamento escolar, o qual se 

mostrou estatisticamente significativo [GFI = 0,98, AGFI = 0,96, CFI = 0,97, RMSEA = 

0,06 (IC90% = 0,05-0,07)]. No modelo em questão, a presença de sintomas depressivos 

pode levar o estudante a apresentar um retraimento sócio-escolar, e ao experimentar este 

retraimento, o estudante apresenta baixos níveis de engajamento escolar. No entanto, a 

autora afirma que não pretende apresentar uma relação causal determinista entre as 

variáveis testadas, afirmando que pesquisas futuras, ao estudar o engajamento, um 

                                                           
2 Os parâmetros psicométricos da Escala de Engajamento Escolar obtidos por Gouveia (2009) já foram 
mencionados na página 61. 
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construto multifacetado (Fredricks et al., 2003), deve-se levar em conta outras variáveis 

para sua explicação.   

Diante dos relatos de pesquisa descritos, pode-se perceber que a relação entre 

engajamento escolar e o desempenho acadêmico carece de mais estudos no contexto 

brasileiro, enquanto na literatura internacional, tal relação tem sido cada vez mais 

documentada ao longo dos anos. Ademais, é possível observar uma quantidade 

substancial de pesquisas que tem reportado a importância do ambiente da sala de aula e 

da escola (Fredricks et al., 2004; Simons-Morton & Chen, 2009; Torshein et al., 2000; 

Wang & Holcombe, 2010), bem como a importância das influências sociais no 

engajamento escolar entre adolescentes, uma vez que tanto os pais, quanto os 

professores e pares desempenham importante influência em muitos aspectos do 

comportamento dos adolescentes (Bond et al., 2007; Darling & Steinberg, 1993; 

Hidalgo & Palácios, 2004; Klem & Connell, 2004). Nesse sentido, na presente tese, 

busca-se verificar em que medida as relações que os estudantes estabelecem com seus 

professores e colegas de classe, mais especificamente, como suas atitudes em relação a 

estes, influencia seu engajamento escolar e, consequentemente, seu desempenho 

acadêmico. Ademais, considera-se nessa equação a contribuição das atitudes dos 

estudantes frente à instituição escolar e à aprendizagem. No capítulo que se segue, é 

apresentada uma revisão acerca do estudo geral das atitudes e em seguida o seu estudo 

no contexto escolar.  
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CAPÍTULO 2 – ATITUDES NO CONTEXTO ESCOLAR 
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O conceito de atitudes é um dos mais antigos e mais estudados em Psicologia 

Social (Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 1999), estando presente em praticamente todo 

manual desta disciplina. Seu caráter indispensável já era apontado em 1918 por Thomas 

e Znaniecki, quando definiram a Psicologia Social como o estudo científico das 

atitudes. No presente capítulo, busca-se discutir como as atitudes dos estudantes frente 

ao contexto escolar e à aprendizagem podem contribuir para o entendimento de 

variáveis educacionais, em especial, o engajamento escolar e o desempenho acadêmico. 

Não obstante, antes é preciso definir o construto atitudes, como são formadas e como 

podem ser medidas, bem como estas descrever qual sua relação com o comportamento.  

 

2.1 – Atitudes: Definição, Estrutura e Funções. 

   

As definições sobre atitudes são diversas (Rodrigues, et al., 1999). Tantas, que 

Allport, em 1935, compilou mais de cem delas e a definiu como “um estado mental e 

neural de prontidão, organizado através da experiência, exercendo uma influência 

dinâmica ou diretiva sobre a resposta do indivíduo a todos os objetos e situações com os 

quais ele se relaciona” (p. 810). Ademais, Allport (1935) destacou os seguintes 

elementos essenciais para a operacionalização das atitudes: 1) são organizações 

duradouras de crenças e cognições em geral; 2) possuem uma carga positiva ou 

negativa (pró ou contra); 3) são predisposições à ação; e 4) são direcionadas a um 

objeto social.  

Diante destes elementos, Rodrigues et al. (1999, pp. 98) definiu as atitudes como 

“uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva 

pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as 

cognições e afetos relativos a este objeto”. Em outras palavras, pode-se compreender as 
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atitudes como uma predisposição para agir de forma favorável ou desfavorável em 

relação a um objeto, pessoa ou ideia (Albarracín, Johnson, & Zanna, 2005; Lima, 2002; 

Rodrigues et al, 1999; Rokeach, 1981). Em um levantamento mais recente, Maio e 

Haddock (2010) encontraram elementos do conceito de atitudes ligados a “julgamentos 

avaliativos” que envolvem um processo de tomada de decisão favorável ou desfavorável 

em relação a um objeto social. Com esses elementos, eles definiram atitudes como “um 

processo de avaliação global sobre um objeto que é baseado em informações cognitivas, 

afetivas e comportamentais” (Maio & Haddock, 2010, pp. 4). 

Conforme afirma Ros (2006), as atitudes se desenvolvem, pois o indivíduo 

necessita dela para compreender a realidade que o cerca e posicionar-se diante dela. Ou 

seja, a formação de atitudes pode ser entendida como uma consequência direta do 

processo de tomada de conhecimento do ambiente social circundante. Deste modo, 

Myers (2000) afirma que as atitudes são formadas durante o processo de socialização, 

por meio de processos comuns de aprendizagem (e.g.: reforço e a modelagem), para 

atender a certas funções, como lidar com demandas sociais. Complementando, este 

autor argumenta que a formação das atitudes também se dá em função de consequências 

individuais de personalidade ou de determinantes sociais, e ainda podem se formar em 

consequência de processos cognitivos (e.g.: busca do equilíbrio e da consonância). 

No que diz respeito à estrutura das atitudes, verifica-se na literatura certa 

concordância quanto aos três componentes que as integram, a saber: cognitivo, afetivo e 

comportamental (Albarracín et al, 2005; Maio & Haddock, 2010; Rodrigues et al, 

1999). O componente cognitivo é constituído pelas crenças e conhecimentos acerca do 

objeto. Para que se tenha uma atitude em relação a algo é necessário que se tenha 

alguma representação cognitiva deste objeto e por sua vez, seja possível classificá-lo em 

termos de aspectos positivos e negativos. O componente afetivo está associado às 
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emoções e sentimentos relativos ao objeto avaliado, definido a partir do grau de 

favorabilidade-desfavorabilidade. De acordo com Ajzen e Fishbein (1980), este é o 

único elemento que caracteriza as atitudes sociais. O componente comportamental, por 

sua vez, refere-se às experiências vividas com os objetos avaliados ou às intenções 

comportamentais por meio das quais as atitudes podem se manifestar. Ou seja, como 

afirma Rodrigues et al (1999) as atitudes geram uma estado de prontidão psicológica 

para a ação que, combinado a uma situação específica, gera um comportamento.  

Os psicólogos sociais também mostram especial interesse na determinação das 

funções das atitudes para os indivíduos (Rodrigues, et. al., 1999). As descrições mais 

clássicas definem três funções para as atitudes, a saber: avaliação, ajustamento social e 

externalização. De acordo com Smith, Bruner e White (1956), a função de avaliação diz 

respeito à capacidade das atitudes em auxiliar na avaliação de atributos positivos e 

negativos, dos objetos atitudinais no ambiente social onde estão inseridos. Já a função 

de ajustamento social, serve para identificar as pessoas com as quais o indivíduo quer e 

não quer estar associado, ou seja, auxiliam na manutenção de relacionamentos entre as 

pessoas. Por fim, a função de externalização é realizada por atitudes que defendem o eu 

(self) contra conflitos internos. 

Para Michener et al (2005) cada atitude serve pelo menos para uma de três 

funções: heurística ou instrumental, que proporciona um meio simples e eficaz de 

avaliar os objetos aos quais uma atitude favorável ou desfavorável já foi estabelecida; 

esquemática ou de conhecimento, que proporciona um ambiente com significado e 

guiam o comportamento; e é expressiva de valor, por meio do qual, o indivíduo deriva 

satisfação ao expressar atitudes, valores pessoais e o seu autoconceito.  

 Lima (2006) ressalta que existem ainda as funções cognitivas das atitudes, 

provenientes de duas importantes teorias da Psicologia Social: o princípio do equilíbrio 
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(Heider, 1970) e a resolução da dissonância cognitiva (Festinger, 1957). A função 

cognitiva ligada ao princípio do equilíbrio refere-se às diferentes formas pelas quais os 

indivíduos organizam as atitudes. O estado de equilíbrio faz menção a uma estrutura 

harmoniosa na qual as entidades estão sentimentalmente ajustadas, sem que haja tensão 

entre elas. Assim, as atitudes organizadas de forma mais equilibrada seriam mais 

estáveis e resistentes à mudança, apresentando a tendência de se manterem constantes. 

Já a função atitudinal de redução da dissonância cognitiva visa à diminuição do estado 

psicologicamente desagradável proveniente de duas cognições incompatíveis sobre um 

mesmo objeto social. Este estado motiva uma ação do indivíduo no sentido de diminuir 

ou eliminar a dissonância. Esse situação de dissonância existe devido às cognições 

serem consideradas importantes ou pelo fato do indivíduo ter a liberdade de escolher 

entre as opções que geraram a dissonância cognitiva. Para que se consiga a redução da 

dissonância, Festinger (1957) propõe a diminuição do número ou da importância dos 

argumentos dissonantes ou o aumento do número e da importância dos argumentos 

consonantes.  

Diante do exposto, percebe-se que a relação entre as atitudes e os 

comportamentos é um dos grandes motivos de interesse dos psicólogos sociais sobre o 

tema, visto que conhecendo as atitudes, pode-se predizer o comportamento subsequente 

(Moutinho & Roazzi, 2010). 

 

2.2 – As relações entre atitude e comportamento 

 

Conforme exposto previamente, é possível observar como o comportamento de 

uma pessoa é capaz de afetar suas atitudes e como as pessoas às vezes mudam as 

atitudes quando o comportamento parece contradizê-las. Do mesmo modo, muitas vezes 
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presume-se que ao conhecer as atitudes de uma pessoa em relação a um objeto, é 

possível prever como ela se comportará em relação a ele (Michener et al, 2005). 

 LaPiere (1934) em um estudo clássico, que consistiu em verificar a aceitação ou 

rejeição da presença de um casal de chineses em alguns estabelecimentos após estes já 

terem sido visitados, aponta para uma possível inconsistência entre atitudes e 

comportamentos. Seus resultados demonstraram que pode haver manifestação de 

tolerância no nível comportamental e de intolerância ao nível atitudinal. Por outro lado, 

como salienta Triandis (1971), não seria preciso, partindo desses resultados, concluir 

que não há relação entre atitudes e comportamento. De acordo com este autor, é 

fundamental que se compreenda que atitudes envolvem diversos aspectos, como o que 

as pessoas pensam, sentem, e como elas gostariam de se comportar em relação a 

determinado objeto. De modo que, não é somente aquilo que as pessoas gostariam de 

fazer que determinaria o comportamento, mas também aquilo que elas pensam que 

devem fazer, isto é, normas sociais, pelo aquilo que geralmente têm feito (hábitos), além 

das consequências esperadas de seu comportamento (Rodrigues et al, 1999). 

 Para Ajzen e Fishbein (1980) existem dois componentes principais, as atitudes e 

a norma subjetiva, que, com pesos empiricamente determinados, são capazes de 

predizer intenções, as quais, por sua vez, predizem comportamento (Rodrigues et al, 

1999). Este modelo proposto por Ajzen e Fishbein é conhecido como Teoria da Ação 

Racional (TAR). Neste modelo as atitudes referem-se aos sentimentos positivos ou 

negativos em relação ao envolvimento com um comportamento, enquanto a norma 

subjetiva é a percepção do que as outras pessoas esperam que o indivíduo faça e sua 

motivação a conformar-se a esta expectativa. Como as atitudes e a norma subjetiva 

podem ser empiricamente determinadas através de escalas apropriadas, pode-se dizer 

que a intenção de perpetrar um determinado comportamento é função da soma 
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ponderada destes fatores, sendo a ponderação determinada empiricamente através de 

uma equação de regressão.  

Em um modelo revisado, ao qual Ajzen (1981) denomina de Teoria da Ação 

Planejada (TAP), esse autor sugere a adição da variável controle percebido no modelo 

anterior, visto que além das intenções, o comportamento pode ser afetado pela 

habilidade em realizar a intenção. O controle percebido é definido como a facilidade 

que a pessoa acredita que pode praticar o comportamento. Segundo Rodrigues et al 

(1999), vários estudos têm dado apoio empírico ao modelo de Ajzen e Fishbein (1980), 

contudo, como os próprios autores reconhecem, que este modelo não está completo. 

Sugere-se, por exemplo, que ao se tratar de comportamentos em situações que envolvem 

aspectos morais, outro componente precisa ser acrescentado ao modelo: a medida de 

obrigação moral. De acordo com Moutinho e Roazzi (2010), tanto a TAR quanto a TAP 

têm sido empregadas para investigar os fatores preditores de diversos comportamentos, 

obtendo respaldo enquanto ferramentas teórico-metodológicas para aferir a 

previsibilidade do comportamento em variados campos do conhecimento. 

 Outra perspectiva sobre a relação entre atitudes e comportamentos é proposta 

por Fazio (1990). O autor defende que atitudes facilmente acessíveis orientam o 

comportamento através da ativação de processos automáticos. Essa visão se diferencia 

das anteriormente apresentadas pelo fato delas preverem um grau de controle atitudinal. 

Este pesquisador e seus colaboradores descobriram que indivíduos que passam por 

experiências com o objeto atitudinal, apresentam menor latência em escalas 

informatizadas e maior relação entre as atitudes e o comportamento. Para eles, existe 

um acionamento automático das atitudes com maior índice de acessibilidade na 

presença do objeto atitudinal e, em conjunto com os aspectos condizentes com a atitude, 

tornam altamente provável a ocorrência do comportamento (Fazio & Williams, 1986). 
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Deste modo, tendo apresentado o conjunto de definições, componentes e funções 

das atitudes e, especificamente, seu importante papel na predição comportamental, é 

fundamental apresentar como este construto tem sido operacionalizado e mensurado ao 

longo dos anos.   

 

2.3 – Medidas atitudinais  

 

As definições de atitudes tendem a caracterizá-las como sendo uma variável 

interveniente, isto é, uma variável não observável. Contudo, estas podem ser inferidas a 

partir de variáveis observáveis, como grande parte dos construtos psicológicos. Elas são 

construtos latentes que representam tendências de respostas subjacentes (Pimentel, 

Torres, & Günther, 2011), podendo ser acessadas diretamente através de informações 

conscientes dadas pelos indivíduos (medidas explícitas) ou de forma indireta, na qual o 

indivíduo manifesta suas atitudes sem saber que estas estão sendo avaliadas (medidas 

implícitas) (Coelho, 2009; Lima, 2002).  

De acordo com Maio e Haddock (2010), as medidas diretas de atitudes têm 

dominado a literatura, principalmente, através da técnica de autorrelato, por meio de 

escalas do tipo lápis e papel. Estas objetivam acessar as atitudes por meio das avaliações 

que as pessoas fazem sobre um determinado objeto, evento ou situação; isto é, a 

autodescrição do posicionamento individual. As principais técnicas de medida que se 

enquadram neste estilo são: Thurstone, Likert e Osgood (Pimentel et al, 2011).  

De acordo com Lima (2002), o método de Thurstone consistiu na primeira 

experiência de mensuração das atitudes. Esta técnica visa caracterizar a atitude do 

sujeito por meio do seu posicionamento face aos estímulos apresentados (ex: atitude 

frente ao aborto). Juízes avaliam, em termos de favorabilidade ou desfavorabilidade, e 
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organizam em uma escala intervalar, um conjunto de afirmativas relevantes para a 

atitude que está sendo medida (ex.: “Sou a favor do aborto”). A partir dessa ordenação, 

formam-se subconjuntos de crenças, que, por sua vez, implicam em níveis similares de 

favorabilidade com respeito ao assunto determinado. Por fim, cada item é alocado em 

um determinado escore da escala de intervalos, permitindo que o respondente, o qual as 

atitudes serão avaliadas, marque as afirmativas com as quais concorda. Uma das 

principais desvantagens apresentadas pelo método de Thrustone é que ele demanda uma 

quantidade de tempo elevada, desde sua elaboração até a aplicação do instrumento, além 

de ser necessário um número extenso de itens e de juízes para a sua utilização (Pimentel 

et al, 2011).    

Tais desvantagens influenciaram sobremaneira a criação e perpetuação do 

método de Likert, sendo considerado o mais utilizado para a mensuração das atitudes 

(Coelho, 2009; Pessoa, 2011). De elaboração simples, consiste em um conjunto de itens 

relativo a um objeto atitudinal, os quais são avaliados a partir de uma escala de, 

geralmente, cinco pontos que variam de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. 

Esta técnica não demanda grande quantidade de itens, além de não ser necessária a 

avaliação de juízes, como a técnica de Thurstone. Ademais, Pimentel et al (2011) 

destacam que uma grande vantagem do método de Likert é que este possibilita a 

mensuração de atitudes através de survey online, facilitando ainda mais a coleta de 

dados, sobretudo, em estudos de natureza transcultural.  

Outra técnica que merece destaque na mensuração das atitudes é a técnica de 

Osgood, também conhecida como diferencial semântico e que tem como intuito a 

mensuração do significado de objetos, eventos ou conceitos, a partir do qual é possível 

medir  as atitudes que o respondente tem frente aos mesmos. Nesta técnica, é solicitado 

ao participante que informe seu posicionamento em uma escala definida por adjetivos 
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bipolares (ex.: adequado-inadequado; positivo-negativo; justo-injusto) (Coelho, 2009), 

indicando a resposta que melhor representa sua opinião. Tais itens se configuram em 

três dimensões simultâneas: nível de favorabilidade (bom-ruim), poder (forte-fraco) e 

atividade (ativo-passivo). Exemplos do uso da técnica de Osgood são as Escala de 

Atitudes Frente à Tatuagem (Medeiros, 2008) a Escala de Atitudes frente às Fontes 

Renováveis de Energia (Pessoa, 2011).   

Ainda no que diz respeito às medidas explícitas das atitudes, outras técnicas 

podem ser citadas, como as de Guttman (avalia a posição do indivíduo num continuum, 

acumulando todos os níveis inferiores às suas respostas) e Bogardus (visa medir 

atitudes no que diz respeito a relações intergrupais). Contudo, estas têm sido menos 

empregadas do que as três anteriormente explicitadas (Coelho, 2009; Lima, 2002). 

A despeito de sua ampla utilização, há um viés inerente ao método de 

mensuração explícita: o viés de aquiescência. As atitudes são susceptíveis às normas e 

sanções sociais, o que pode levar as pessoas a tentarem dissimular suas atitudes a fim de 

adequá-la ao considerado desejável socialmente (Bassili & Brown, 2005; Pimentel et al, 

2011). Uma das formas que vêm sendo utilizada para controlar esta tendência é por 

meio de mensuração de atitudes implícitas (Wittenbrink & Schwarz, 2007), as quais 

pressupõem uma diminuição da falseabilidade da medida. Conforme destacam Gouveia, 

Athayde, Mendes e Freire (2012), têm sido crescente, nas últimas três décadas, o 

número de pesquisas que utilizam os métodos implícitos de mensuração das atitudes. 

Estes acessam as atitudes sem que seja necessário que os participantes relatem 

diretamente seu posicionamento sobre o objeto estudado (Fazio & Olson, 2003).  

Uma vez que a avaliação das atitudes implícitas se mostrou pertinente e 

vantajosa, despertou a necessidade de elaborar medidas capazes de acessá-las 

(Wittenbrink & Schwarz, 2007). Dentre as principais técnicas de mensuração de 
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atitudes implícitas, destacam-se: a técnica de avaliação priming (Fazio, 1995) e o Teste 

de Associação Implícita (TAI; Greenwald, Mcghee, & Schwartz, 1998).  A técnica de 

priming parte da premissa de que as atitudes são associações mnemônicas entre um 

determinado objeto e sua respectiva avaliação, de modo que um estímulo prévio (prime) 

associado a outros relacionados mentalmente, ao ser ativado, leva à ativação dos demais 

(para mais detalhes, ver Wittenbrink & Schwarz, 2007). O TAI, por sua vez, busca 

mensurar “a ativação de atitudes a partir do impacto do objeto atitudinal sobre a 

velocidade com a qual o indivíduo possa fazer certos julgamentos” (Gouveia et al, 2012, 

pp. 81). Vale ressaltar que uma das principais vantagens do TAI é que este não requer 

intencionalidade do respondente, tendo potencial para acessar atitudes que este evita 

revelar, ou mesmo, que não é capaz de expressar. Tais medidas são valorizadas por 

serem mais “puras”, contudo não são isentas de vieses, apenas sofrem interferência de 

diferentes vieses e em menor quantidade (Lima, 2002) do que as medidas explícitas.  

Com base no que foi discutido até aqui, é possível afirmar que dada a sua 

importância, as atitudes podem contribuir para o entendimento, modificação e promoção 

de comportamentos adequados dentro de diversos contextos. Toma-se, portanto, as 

atitudes dentro do contexto escolar, a fim de compreender como estas podem contribuir 

para o entendimento, explicação e predição de comportamentos adequados a tal 

contexto, como o engajamento e o sucesso escolar.  

 

2.4 – Atitudes no Contexto Escolar  

 

De acordo com Fonsêca et al. (2007) as pesquisa sobre atitudes frente à escola 

vêm mostrar um novo foco de interesse na área escolar ou da educação. Estes autores 

afirmam que, por mais de duas décadas, as pesquisas nessa área estiveram voltadas para 
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aspectos mais objetivos (e.g.: notas nos exames escolares), visando atender as demandas 

governamentais para a elaboração das políticas públicas de educação. Entretanto, em 

anos mais recentes, ainda que se considerem os aspectos objetivos, os aspectos mais 

subjetivos da vida estudantil têm recebido cada vez mais destaque, dentre os quais 

figuram as atitudes dos estudantes frente ao contexto escolar (Cheng & Chan, 2003; 

Daly & Defty, 2001). 

A escola oferece uma experiência vital para o desenvolvimento e integração dos 

jovens à sociedade, além de combater comportamentos indesejáveis que estão 

associados a resultados desfavoráveis (e.g.: baixo rendimento acadêmico, problemas de 

relacionamento interpessoal). Deste modo, parece plausível afirmar que os estudantes 

que participam efetivamente das atividades promovidas pela escola, sentem-se parte da 

mesma e acolhidos por todos os que compõem este contexto, o que pode fazer com que 

os mesmos desenvolvam atitudes positivas frente à escola, e, como consequência 

passam a obter um desempenho adequado. Coerente com este raciocínio, Willms (2003) 

analisou os resultados do PISA e corroborou esta relação entre a participação dos jovens 

no contexto escolar com o bom desempenho acadêmico. Por outro lado, este autor, 

destaca que os estudantes que apresentaram atitudes negativas frente à escola, 

relacionamentos interpessoais conturbados com as pessoas inseridas na escola podem, 

gradualmente, vir a demonstrar comportamentos desajustados (Duarte, 2004; Pacheco & 

Sisto, 2002). Assim, parece que as atitudes apresentadas pelos estudantes desempenham 

um papel importante na vida destes, podendo atuar como fator de proteção ou risco, e 

influenciar variáveis como o ajustamento escolar e o desempenho acadêmico dos 

estudantes (Cheng & Chan, 2003; Janosz, et. al., 2008; Waters, et. al., 2010). A seguir, 

apresenta-se um breve panorama das pesquisas sobre atitudes dentro da área 

educacional.  
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2.4.1 – As atitudes frente à escola 

 

 Cheng e Chan (2003) definem este construto como a percepção e avaliação que 

os jovens formam acerca da escola, das atividades nela desenvolvidas e do papel que a 

escola tem na sua vida. Conforme mencionado anteriormente, as atitudes possuem três 

componentes (cognitivos, afetivos e comportamentais) (Albarrácin, et al., 2005), deste 

modo, Cheng e Chan (2003) definiram tais componentes das atitudes frente à escola. Os 

aspectos cognitivos das atitudes frente à escola se referem às crenças sobre o valor da 

escola, ou seja, sua relevância para o desenvolvimento pessoal do estudante e o 

planejamento de uma carreira profissional. No que diz respeito aos aspectos afetivos, 

estes envolvem a percepção da escola como sendo um ambiente agradável e 

recompensador, ao qual o estudante sente-se apegado. E por fim, o componente 

comportamental de tais atitudes envolve os esforços empreendidos pelo estudante em 

suas atividades escolares, tanto em sala de aula, quanto fora dela.  

De acordo com Fonsêca et al. (2007), as atitudes frente à escola podem estar 

relacionadas à diferentes variáveis, tais como o engajamento , o compromisso, o prazer 

e a vinculação escolar. Corroborando tal afirmação, no estudo realizado por Cheng e 

Chan (2003), é possível observar que as atitudes estão relacionadas positivamente com a 

participação em atividades extracurriculares, estudar com outros colegas da escola e 

pegar livros emprestados na biblioteca; além de estarem inversamente correlacionadas a 

não assistir às aulas, não participação em sala de aula e demonstrar respeito aos 

professores. Tais relações não são vistas apenas em anos recentes. De acordo com uma 

meta análise realizada por Ma e Kishor (1997), os efeitos das atitudes positivas frente à 

escola ou matérias escolares sobre o desempenho acadêmico têm sido empiricamente 
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demonstrados. Além disso, tal revisão sugere a associação das atitudes frente à escola e 

a participação em sala de aula, realização das tarefas de casa e frequência escolar.  

Reforçando tais achados, Valiente, Lemrey-Chalfant, Swanson e Resier (2008) 

encontraram que a participação em sala de aula mediou à relação entre as atitudes 

positivas frente à escola, o rendimento acadêmico e a frenquência escolar. No que diz 

respeito à frequência escolar e sua relação com as atitudes frente à escola, as pesquisas 

mostram que atitudes negativas frente aos professores e baixa valoração da educação 

estão relacionadas ao absenteísmo (falta às aulas) (Skinner et al., 2009).  

Ainda é possível verificar variáveis que influenciam negativamente as atitudes 

frente à escola. Tonelotto (2002) investigou em que medida as atitudes dos estudantes 

frente à escola estão relacionadas às dificuldades de atenção à comportamentos exibidos 

em sala (e.g.: realização de tarefas escolares) e problemas de comportamento  (e.g.: 

agressividade). A pesquisa contou com a participação de 128 estudantes do 2º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública, com idade entre seis a nove anos. A 

autora dividiu os participantes em dois grupos, segundo o critério da presença ou não de 

problemas de atenção. Os resultados ressaltaram que o grupo com problemas de atenção 

apresentou atitudes frente à escola, aos colegas de classe e à própria pessoa mais 

negativa, bem como a qualidade das atividades executadas em casa e em sala de aula 

foram vistas como piores e exibiram mais problemas comportamentais, como 

agressividade e inquietação durante as aulas.  

De fato, a escola constitui um importante local de obtenção de informação e de 

aprendizado de normas e práticas sociais. Contudo, como ressaltam Gonzáles-González 

e Blanco-Isquierdo (2012), as relações estabelecidas no contexto escolar também devem 

ser levadas em conta, uma vez que não se deve esquecer que na infância e, sobretudo, 
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na adolescência, o pertencimento é uma variável relevante no processo de ajustamento 

social (Fônseca, 2008). 

 

2.4.2 – As atitudes frente aos professores e colegas de classe 

 

Pellegrini e Holmes (2005) afirmam, após estudo empírico, que as relações 

interpessoais na escola primária vêm a ser um forte preditor do ajustamento escolar e do 

desempenho acadêmico. Destacam-se, o(s) professor(es) e o(s) colega(s) de classe como 

principais figuras de relacionamento e de possível influência na vida acadêmica de 

crianças e adolescentes (Elkin, 1968; Ortega, 1997). Nessa direção, Stanton-Salazar 

(1997) afirma que a percepção que o estudante tem acerca da proximidade, valorização 

e apoio por parte do professor, além das relações positivas recíprocas entre estudante e 

professor podem desempenhar papel importante para a promoção de um maior 

engajamento à escola e elevar os níveis de desempenho acadêmico dos alunos. 

Ressaltando a importância das atitudes frente à escola e aos professores, o estudo 

realizado pelo National Center of Educational Statistics (NCES) acerca dos índices de 

evasão escolar nos Estados Unidos, revelaram que entre as principais causas para o 

abando escolar citadas pelos jovens entrevistados foram o fato de “não gostar da escola" 

e de "não se dar bem com os professores" (NCES, 1994). Apesar de parecer um critério 

vago, considerar se o aluno gosta ou não da escola ou se “se dá bem” com os 

professores, como pré-requisitos para indicar se ele irá ter um bom desempenho 

acadêmico e se chegará a concluir os estudos, tais resultados apontam para a 

importância das atitudes positivas frente à escola e aos professores na decisão de 

concluir ou abandonar os estudos (Finn & Rock, 1997).  
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Nessa direção, Brewster e Bowen (2004), com o intuito de verificar como o 

apoio social por parte dos pais e professores se relacionam com o engajamento escolar, 

realizaram uma pesquisa e obtiveram um resultado inesperado. Encontraram que o 

apoio de professores mostrou-se mais importante do que o apoio recebido dos pais na 

predição de problemas de comportamento na escola em uma amostra estadunidense. O 

aumento na percepção de apoio do professor correspondeu a uma diminuição dos níveis 

de mau comportamento, enquanto a percepção de apoio parental não apresentou 

correlação significativa. Reforçando tais afirmações, Wu, Hughes e Kwok (2010) 

defendem que a atitude positiva do estudante frente aos seus professores, fomentando 

um bom relacionamento entre ambos, pode ser especialmente importante a aqueles que 

apresentam risco de fracasso escolar e de se engajarem em atividades desviantes, 

funcionando com um fator de proteção. 

A propósito do relacionamento com colegas de classe, a maioria das pesquisas, 

no que tange a aspectos do contexto escolar, compreende duas perspectivas teóricas 

principais: uma que enfatiza a influência das características, atitudes e comportamentos 

dos amigos, e outra que destaca o efeito de determinadas características da amizade 

(Torsheim, Wold, & Samdal, 2000). Nesse sentido, compreende-se que grupos de 

amizades podem tanto trazer benefícios à vida escolar dos alunos quanto também 

provocar alguns prejuízos à adaptação e/ou ao desempenho escolar dos mesmos. 

Destarte, a relação que o estudante mantém com seus companheiros, a presença de 

amigos na escola, além da percepção de que os outros estudantes gostam dele, podem se 

configurar como variáveis importantes no que tange o engajamento escolar.  

A correspondência entre o comportamento dos adolescentes e seus pares tem 

sido comumente observada em diversas pesquisas, tais como aquelas sobre o uso de 

substância e comportamento anti-social (Chaves, 2006; Hawkins, et. al., 1992; Petraits, 
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et al., 1995; Pimentel, 2004; Santos, 2008). Não ter amigos durante a adolescência e a 

falta de apoio dos pares estão associados à má adaptação escolar, a falta de motivação 

para frequentar a escolar e participar de suas atividades, ao passo que ter amigos na 

escola está associada a um maior envolvimento nas atividades escolares (Chen, 2005). 

Normalmente, os adolescentes fazem amizade com aqueles com quem têm contato 

frequente e compartilham atitudes e interesses semelhantes, em consequência também 

acabam por desenvolver atitudes e interesses semelhantes aos dos seus amigos (Papalia, 

et. al., 2006; Simons-Morton & Chen, 2009). Ryan (2001) constatou que o contexto do 

grupo de pares é um preditor do gosto pela escola e busca de realização acadêmica em 

alunos da sétima série. Tais achados, levam a supor que, a associação à amigos com 

atitudes positivas frente à escola incentivam o engajamento, enquanto o relacionamento 

com amigos que manifestam comportamentos desviantes podem desencorajar o 

engajamento escolar.  

 A escola é uma importante fonte de apoio social, especialmente, quando 

promove o bom relacionamento com amigos, professores ou pessoas que assumam 

papel de referência segura (Torsheim et al, 2000; Wang & Eccles, 2012). Quando a 

pessoa acredita que é estimada e respeitada pelos demais, sente-se parte de uma espécie 

de rede social com a qual se identifica e acredita poder contar quando necessitar. 

Ratificando tal afirmativa, Amparo, Galvão, Cardenas e Koller (2008), realizaram um 

estudo no qual observaram que os participantes que afirmaram sentir-se bem quando 

estão na escola, demonstraram gostar tanto da maioria de seus professores, quando da 

maioria dos amigos ali conquistados.     

Nesse sentido, compreende-se que as relações interpessoais positivas na escola 

permitem que crianças e adolescentes vivenciem o respeito, compartilhamento, e 

encontrem nos professores e nos próprios colegas de classe o suporte social necessário 
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para o bom desempenho de suas atividades e desenvolvimento de sua autonomia 

(Amparo, et al., 2008; Pellegrini & Holmes, 2005; Simons-Morton & Chen, 2009; 

Torsheim, et. al., 2000). 

 

2.4.3 – Atitudes frente à aprendizagem  

 

Ao tomar o contexto escolar como foco é difícil não fazer referência ao processo 

de ensino-aprendizagem, já que a escola é o lugar onde se ensina e se aprende (Fontana 

& Cruz, 1997). E ao estudar o desempenho acadêmico, não seria diferente, afinal, este 

seria o resultado do processo educacional, no qual o indivíduo adquire, armazena e 

utiliza um conhecimento que não detinha antes (Martins, Meireles, Melo, & Nalini, 

2003). Em outras palavras, o desempenho acadêmico é resultado direto do processo de 

aprendizagem. A importância deste processo pode ser verificada a partir das diversas 

abordagens existentes e pesquisas realizadas que buscam explicá-lo, seja na Psicologia, 

Pedagogia, Sociologia, dentre outras áreas do conhecimento (para mais detalhes ver 

Lefrançois, 2008).  

Deste modo, Martins et. al. (2003), afirmam que compreender como o aluno 

avalia a importância da aprendizagem é importante, sobretudo, para os professores, pois 

influencia sua forma de ensinar, estimulando-o a buscar formas de lecionar que 

assegurem que o aluno aprenda os conteúdos formais, bem como as normas, os valores 

e as práticas de sua cultura. Nessa direção, em anos recentes, têm sido realizadas 

pesquisas acerca dos efeitos das atitudes em relação à aprendizagem sobre os 

comportamentos executados pelos alunos (Braten & Stromso, 2006; Kara, 2009; Visser, 

2008). Os achados mostram que as atitudes positivas em relação à matéria que está 
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sendo estudada melhoram o interesse dos alunos pelo assunto e sua motivação para 

aprender (Ma & Kishor, 1997; Zenorini & Santos, 2010).  

Braten e Stromso (2006) observou que as atitudes dos alunos em relação à 

aprendizagem direcionam sua participação em atividades de aprendizagem, visto que, 

estes demostravam um maior engajamento quando suas atitudes eram positivas. Visser 

(2008), por sua vez, verificou que a crença do estudante na aquisição de novos 

conhecimentos desempenha um papel significativo no seu bom desempenho. Aqueles 

que acreditavam que a aprendizagem ocorre de maneira rápida demonstraram ter menos 

problemas na busca de informações ou resultados em avaliações (testes), do que, os 

alunos que avaliaram a aprendizagem como sendo um processo gradual, que exige tanto 

tempo, quanto esforço. Ou seja, a crença que os alunos têm em relação à aquisição de 

informação deve ser considerada para desencadear a aprendizagem.  

Saade (2007) e Pierce, Stacey & Barkatsas (2007) demonstraram que as 

emoções dos alunos, suas crenças e atitudes sobre a aprendizagem afetam seus 

comportamentos. De acordo com estes autores, as atitudes positivas levam a 

comportamentos positivos para com os estudos, como por exemplo: os estudantes 

concentram-se mais nos estudos, se esforçando mais para aprender. Ademais, esses 

autores destacam que, estes alunos também se mostraram mais interessados em resolver 

seus problemas, adquirir novas informações e habilidades úteis para a vida diária e em 

empenhar-se em suas atividades (escolares ou não) (Kara, 2009; Pierce et al 2007; 

Spartt, 1999). 

Cabe ainda ressaltar o caráter social da aprendizagem defendido por Vygotsky 

(1984), que considera a relação do indivíduo com o mundo e o modo como ele o 

apreende, como sendo sempre mediada pelo outro.  Partindo desta concepção, 

González-González e Blanco-Isquierdo (2012) defendem que uma aprendizagem 
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colaborativa contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais entre os 

estudantes. Isto é, os estudantes que trabalham em colaboração com seus colegas e que 

contam com o apoio e orientação dos professores, desenvolvem atitudes mais positivas 

diante do processo de aprendizagem, dedicam mais tempo à realização de suas tarefas, 

são mais tolerantes, ouvem mais as opiniões dos demais e possuem maior habilidade 

para negociação. Esta constatação vem reforçar a importância de considerar os 

professores e colegas de classe como parte fundamental do contexto escolar. 

 
2.4.4. – Mensuração de atitudes no contexto escolar  

 
De acordo com Fonsêca et. al. (2007), embora as atitudes frente à escola sejam 

reconhecidamente um construto importante para compreender a vida acadêmica do 

estudante, estes autores reafirmam a advertência de Cheng e Chan (2003) quanto às 

poucas medidas existentes a respeito de tais atitudes.  

Com o intuito de atender a esta demanda, Cheng e Chan (2003) realizaram um 

estudo com a participação de 2.105 estudantes chineses para a elaboração de uma 

medida que permitisse avaliar tal construto. O instrumento é composto de nove itens 

que são respondidos em uma escala de sete pontos, variando de 0 (Nenhuma vez) à 6 

(Mais de dez vezes). Os dados foram analisados a partir de uma análise fatorial 

confirmatória, reunindo provas da adequação desta medida como sendo unifatorial, com 

saturações variando de 0,50 a 0,67, índices de ajuste satisfatórios (CFI = 0,94 e RMSR = 

0,068) e seu Alfa de Cronbach foi 0,81. Cheng e Chan (2003) também testaram a 

validade convergente e discriminante da Escala de Atitudes frente à Escola, reunindo 

provas que atestam a possibilidade de seu uso em pesquisas no contexto educacional. 

 Se no contexto internacional, já são poucas as medidas válidas que se propõem a 

medir as atitudes frente à escola, no contexto nacional, o panorama não é diferente. 
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Embora seja possível encontrar na literatura o reconhecimento da importância das 

atitudes frente à escola e àqueles que fazem parte desta instituição na vida acadêmica do 

aluno, Fonsêca et al (2007) apontam que nenhum estudo ou medida específica sobre 

essa variável foi encontrada no contexto brasileiro. Neste sentido, estes autores 

propuseram a adaptação da Escala de Atitudes frente à Escola (EAFA) elaborada 

inicialmente por Chen e Chan (2003). Tal medida, como mencionada anteriormente é 

composta por nove itens que avaliam, principalmente, as atitudes do estudante em 

relação à instituição escolar e sua rotina. Fonsêca et al (2007) realizaram dois estudos 

com a participação de mais de 500 estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio a fim 

de reunir evidências da validade fatorial e consistência interna da EAFA. Os resultados 

apontaram para uma estrutura unifatorial que conta com indicadores de qualidade de 

ajuste considerados satisfatórios [χ2/gl = 2,59, GFI = 0,94, AGFI = 0,90, CFI = 0,86 e 

RMSEA (90%IC) = 0,08 (0,06-0,10)] e a consistência interna (Alfa de Cronbach) para 

este fator único foi 0,70. 

 Embora a EAFA conte com indicadores que asseguram sua utilização no 

contexto nacional para mensurar as atitudes frente à escola, é possível apontar uma 

lacuna importante nesta medida. Ela não conta com itens que mensurem as atitudes do 

estudante frente aos professores e aos colegas de classe que, como foi destacado 

anteriormente, são importantes atores do contexto escolar e que tem influência no 

comportamento dos estudantes. Assim, foi realizada uma busca na literatura a fim de 

verificar a existência de uma medida que avaliasse os aspectos mencionados.  

Levando em conta o buscador “Google Acadêmico” (2010) e utilizando como 

descritores os termos “atitudes frente ao contexto escolar”, “medida”, “escala” e 

“instrumento”, mas não foi encontrado nenhum registro de instrumento de medida deste 

construto. Nesse sentido, demandou-se a necessidade de elaborar uma medida que 
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atendesse ao objetivo de aferir as atitudes dos estudantes, não apenas diante da 

instituição escolar, mas de seus professores e colegas de classe, e posteriormente, 

correlacioná-las com o engajamento escolar e o desempenho dos estudantes. Os estudos 

I, II e III da presente tese reportam detalhadamente o processo de elaboração e 

verificação dos aspectos psicométricos da Escala de Atitudes Frente ao Contexto 

Escolar.  

Quanto à mensuração das atitudes frente à aprendizagem, assim como ocorreu 

em relação às atitudes frente à escola, não foram encontradas muitas medidas sobre a 

mesma. Não obstante, Kara (2009) elaborou uma medida acerca das atitudes frente à 

aprendizagem para o contexto universitário com base na revisão de literatura e de 

análise de estudantes e acadêmicos de cursos de psicologia educacional. Inicialmente, 

Kara elaborou 119 itens, e em seguida, foi solicitado à estudantes de graduação e 

mestrado, bem como os professores de cursos de Psicologia Educacional que 

analisassem a lista desses itens, deixando-os livre para adicionar ou remover itens, caso 

achassem necessário. Ao final desse processo, restaram 77 itens que foram novamente 

analisados por acadêmicos experts na área que os agruparam de acordo com os fatores 

pré-estabelecidos, a saber: natureza da aprendizagem, abertura à aprendizagem, 

ansiedade frente à aprendizagem e expectativas em relação à aprendizagem. Após o 

processo de elaboração, esta medida foi aplicada a 285 estudantes do curso de 

Psicologia Educacional e submetida a análises fatoriais a partir da qual 37 itens foram 

eliminados, resultando numa medida composta por 40 itens. Os Alfas de Cronbach dos 

quatro fatores variaram entre 0.72 e 0.81, demonstrando parâmetros adequados e que 

asseguram sua utilização para fins de pesquisa. 
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Diante do exposto, sendo as atitudes que os estudantes têm acerca do contexto 

escolar e da aprendizagem, tão relevantes para o desempenho acadêmico dos mesmos, é 

importante considerar que variáveis poderiam ser consideradas promotoras de tais 

atitudes. Tomando o estudo realizado por Homer e Khale (1988), no qual realizaram 

diversas análises multivariadas e equações estruturais, os valores têm sido considerados 

bons preditores das atitudes, que por sua vez, predizem comportamentos. Estas autoras 

definem a relação entre estes construtos na seguinte hierarquia: valores – atitudes – 

comportamentos, modelo que tem encontrado, nas últimas décadas, suporte empírico 

em diversos contextos (Coelho, 2009; Medeiros, 2008; Pessoa, 2011; Ros, 2006). Neste 

sentido, na presente tese, buscou-se conhecer em que medida as atitudes e 

comportamentos escolares podem se pautar nas prioridades valorativas dos estudantes. 

Destarte, é imprescindível tecer uma breve exposição acerca dos valores humanos e sua 

relação com o contexto escolar, o que consiste o objetivo do capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 3 – VALORES HUMANOS E EDUCAÇÃO 
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Os valores humanos constituem uma vasta fonte de pesquisa para a Psicologia 

Social e demais Ciências Sociais e Humanas, devido ao fato de possuírem um papel 

deveras importante no processo seletivo das ações humanas (Rokeach, 1973). De acordo 

com Gouveia (1998), o interesse pelo estudo dos valores dentro da Psicologia começou 

nas décadas de 50 e 60 do século passado, na ocasião em que se buscavam técnicas mais 

refinadas para mensurar as atitudes.  

No decorrer dos estudos sobre valores, duas preocupações básicas podem ser 

observadas. A primeira diz respeito a como conceituá-los por meio de seus múltiplos 

aspectos, a saber: (a) os valores revelam algo inerente ao ser humano no que concerne a 

suas ideias e ações; e (b) consideram o que é desejável ou preferível (contrapondo-se ao 

que é desejado), influindo na forma como se avalia ou se interpreta o mundo. Como 

consequência desta primeira questão, surge a preocupação de como medi-los utilizando 

métodos objetivos. Desde então, vários estudos (Inglehart, 1977; Gouveia, 1998, 2003; 

Gouveia & Clemente, 2000; Medeiros, 2011; Rokeach, 1973; Ros, 2006; Schwartz, 

1994, 2001; Schwartz & Bilsky, 1987, 1990; Tamayo & Schwartz, 1993) foram 

realizados na tentativa de esclarecer tais questionamentos, identificando quais valores 

são priorizados pelos indivíduos e nas diferentes culturas, bem como buscando 

desenvolver medidas capazes de acessar tais valores. 

Ao longo das décadas subsequentes ao início dos estudos acerca das prioridades 

axiológicas dos indivíduos, os valores foram assumindo um lugar de destaque nos 

estudos da Psicologia Social. As pesquisas sobre o tema passaram a figurar em 

importantes periódicos da Psicologia (Gouveia, et al., 2011; Medeiros, 2011), inclusive 

passando a contar com um capítulo dedicado exclusivamente à temática no Handbook of 

Social Psychology (Ros, 2006). Tal destaque justifica-se, sobretudo, em razão destes 

serem importantes no processo de seleção das ações humanas (Rokeach, 1973), 
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constituindo-se em uma variável que contribui para a explicação de diversos fenômenos 

sócio-psicológicos (Bardi & Schwartz, 2001). 

No presente capítulo, inicialmente, será apresentada uma breve contextualização 

histórica das contribuições teóricas que fundamentam e legitimam o estudo dos valores 

humanos, para em seguida descrever as perspectivas de análise (cultural e individual) 

acerca valores que comumente têm sido considerados na literatura. 

 

3.1 – Antecedentes históricos do estudo dos Valores Humanos  

 

Fazer um resgate de todos os antecedentes históricos dos valores humanos 

consiste em uma tarefa árdua, quiçá impossível de se realizar em apenas um capítulo de 

tese. Afinal, seria necessário elencar as contribuições diretas e indiretas oriundas de 

diversas áreas do conhecimento, tais como Filosofia, Antropologia, Economia, 

Sociologia e Psicologia (Gouveia, 2003; Rokeach, 1981). Deste modo, parte-se dos 

antecedentes cujas contribuições tiveram maior impacto para o desenvolvimento dos 

valores humanos ao longo da história da Psicologia, mais especificamente, da 

Psicologia Social. 

A obra O campesino polonês, de Tomas e Znanieck (1918), é considerada o 

marco que originou o interesse pelos valores (Gouveia, et al., 2011; Ros, 2006). A 

relevância da sua obra à Psicologia Social deve-se ao fato destes terem contribuído para 

a definição do conceito de atitude e de valores. Para estes autores, as atitudes são 

definidas como um “processo da consciência individual que determina a atividade real 

ou possível do indivíduo no mundo social” (1918, pp. 21-22), ou seja, resumidamente, 

pode-se entendê-las como sendo o significado das coisas para cada pessoa (Tomas & 

Znanieck, 1918). Ademais, eles acrescentam a dimensão cognitiva ao conceito de 
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atitudes, que até aquele momento englobava apenas as dimensões comportamental e 

emocional.  

Em relação aos valores, Tomas e Znanieck destacaram que estes seriam uma 

conexão entre a estrutura social e as atitudes, sendo definidos como qualquer “dado que 

tenha um conteúdo empírico acessível aos membros de um grupo social e um 

significado que possa ser objeto atitudinal” (1918, pp. 21-22). De acordo com Ros 

(2006), estes autores foram os precursores dos estudos que relacionam os valores à 

metas, e também explicitaram cinco motivações subjacentes aos valores, a saber: 

reconhecimento social, segurança, resposta, competência e novas experiências (Ros, 

2006). Mesmo não tendo elaborado uma teoria acerca dos valores, a contribuição 

analítico-conceitual trazida por Tomas e Znanieck é inegável (Gouveia et al., 2011).  

Além destes autores, outro estudioso que trouxe contribuições importantes para 

o entendimento dos valores foi Talcott Parsons, que diferentemente de Tomas e 

Znaniecki, adota a concepção de Kluckhohn (1951), na qual os valores instigam o 

comportamento, são socialmente desejáveis e se organizam hierarquicamente. Parsons 

(1959) definiu um valor como “um elemento de um sistema simbólico compartilhado 

que serve de critério para a seleção entre as alternativas de orientação que se apresentam 

intrinsecamente abertas em uma situação” (p. 443). Este foi o responsável por moldar a 

concepção hoje prevalecente de valores na Psicologia Social (Gouveia et al., 2011), ao 

traçar a teoria da ação social (Parsons & Shils, 1951). Ao introduzir a concepção de 

ação motivada, Parsons sugeriu que a toda ação subjaz a motivação para alcançar 

determinadas metas. Em outras palavras, introduziu-se a ideia inerente aos estudos dos 

valores como princípios motivacionais (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987). 

Embora os autores mencionados até o presente momento sejam eminentemente 

oriundos da Sociologia, é importante destacar que os valores também possuem 
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fundamentação psicológica (Medeiros, 2011). Como, por exemplo, Hull (1945, citado 

por Garcés-Ferrer, 1988), que defendia a ideia de que uma adequada teoria da conduta 

humana deveria conter, necessariamente, uma teoria dos valores.  

De acordo com Garcés-Ferrer (1988), possivelmente o psicólogo alemão 

Spranger (1928) tenha sido o primeiro a introduzir o tema dos valores na psicologia, a 

partir de sua obra Types of Men. Nesta publicação, buscou classificar as pessoas levando 

em consideração os principais valores que dirigem sua conduta, elaborando uma 

tipologia de homem composta por seis características: teórico, o econômico, o político, 

o social, o estético e o religioso. Neste sentido, uma pessoa é classificada de um modo 

ou de outro em função de seus interesses e intenções. No entanto, o próprio autor 

advertia que muitas pessoas não são exemplos puros de nenhum dos tipos, senão que 

denotam uma mescla de vários.  

Não obstante, a teoria psicológica das necessidades humanas, desenvolvidas por 

Abraham Maslow (1954/1970), merece destaque pela sua contribuição para o estudo 

dos valores (Ros, 2006). Maslow (1954) propõe que as necessidades humanas são 

neutras e positivas, relativamente universais e obedecem a uma hierarquia, guiando a 

pessoa (que é um todo integrado) à autorrealização. Para ele, as pessoas têm vários tipos 

de necessidades, a saber: fisiológicas (comida, bebida), de segurança (estabilidade, 

proteção), de pertença e amor (família, intimidade), de estima (autorrespeito, 

autoestima), de conhecimento (explicar, ter iniciativas, entendimento), estética (busca 

pelo belo), e de autorrealização (desenvolver todo o potencial), estando estas sete 

necessidades organizadas hierarquicamente, onde as mais básicas precisam ser 

satisfeitas para que as próximas o sejam.  

Maslow observa a relação entre os valores e as necessidades humanas, porém 

sua definição de valores é bastante específica, bem como a lista por ele elaborada, não 
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obtendo destaque na literatura acerca da temática. A teoria de Maslow ganha evidências 

a partir dos estudos de Inglehart (1971), que desenvolve sua teoria de valores políticos 

do materialismo e do pós-materialismo, cuja emergência está, inicialmente, vinculada a 

satisfação das necessidades de bem-estar econômico e, posteriormente, a de 

autorrealização (Ros, 2006). Contudo, a ideia introduzida por ele, de que todos os 

valores são positivos, uma vez que a natureza do homem é benevolente e este é 

orientado à autorrealização (Maslow, 1970), foi de extrema relevância para o 

desenvolvimento de perspectivas posteriores acerca dos valores humanos.  

Partindo dos esforços empreendidos por estes e diversos outros teóricos, o 

estudo dos valores foi sendo estruturado, ganhando relevância e fundamentando 

diversas abordagens teóricas e metodológicas. De modo geral, as teorias acerca dos 

valores situam-se em duas perspectivas distintas, a saber: a perspectiva sociológica ou 

cultural e a perspectiva psicológica ou individual. A diferença essencial entre tais 

perspectivas é que enquanto na perspectiva sociológica a estrutura dos valores é 

resultado das pontuações de cada cultura, na perspectiva psicológica os valores 

caracterizam as prioridades e orientam os indivíduos, ajudando na compreensão de 

diferenças individuais. Os principais modelos que representam a perspectiva sociológica 

são os propostos por Hofstede (1984) e Inglehart (1977), e na perspectiva psicológica 

destacam-se os modelos de Rokeach (1973) – reconhecidamente, o principal 

responsável pela tradição do estudo dos valores na Psicologia Social –, o de Schwartz 

(1992), e mais recentemente, o modelo proposto por Gouveia (1998), que vem sendo 

desenvolvido nos últimos treze anos.   

A seguir, serão abordados, em ordem cronológica, tais modelos acerca dos 

valores humanos, dando destaque à Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, 

desenvolvida por Gouveia e colaboradores, a qual embasa a presente tese.  
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3.2 – Modelos acerca dos valores humanos 

 

3.2.1 – Valores instrumentais e terminais de Milton Rokeach  

 

Milton Rokeach figura como o teórico mais conhecido a escrever sobre os 

valores humanos, pois além de fornecer critérios que possibilitam pesquisas empíricas 

ao tema, em sua obra clássica, The Nature of Human Value (1973), estabelece cinco 

pressupostos básicos para a sua teoria: (1) o número de valores que uma pessoa possui é 

relativamente pequeno; (2) independentemente da cultura na qual estejam inseridas, as 

pessoas possuem os mesmos valores, diferenciando apenas o grau de importância 

atribuído a cada um deles; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; (4) os 

antecedentes dos valores podem ser determinados pela cultura, pela sociedade e por 

suas instituições, além da própria personalidade dos indivíduos; e (5) as manifestações 

dos valores se dão em fenômenos considerados dignos de serem estudados e entendidos 

pelos cientistas sociais. A partir destes pressupostos, este autor define os valores e os 

sistemas de valores como segue: 

“Um valor é uma crença duradoura de um modo específico ou um estado 

final de existência, que é pessoal ou socialmente preferível a um oposto 

ou contrário modo de conduta ou estado final de existência. Um sistema 

de valor é uma organização duradoura de crenças referentes a modos de 

conduta ou estados finais de existência ao longo de um contínuo de 

relativa importância” (Rokeach, 1973, p. 5).  

 

Para ele, os valores são divididos entre aqueles definidos como meios para 

alcançar o desejável (valores instrumentais) e aqueles que são considerados como o 
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próprio desejável (valores terminais), referindo-se, respectivamente, aos modos de 

conduta e estados finais de existência, indicados no conceito acima. Os valores 

instrumentais podem ser morais e de competência. Enquanto os valores morais 

correspondem a uma perspectiva interpessoal, provocando sentimentos de culpa ao 

ocorrer transgressão, os de competência independem da moralidade e sua violação 

provoca sentimentos de vergonha ou de inadequação pessoal. Os valores terminais 

também apresentam duas tendências, podendo estar centrados no indivíduo 

(intrapessoal) ou na sociedade (interpessoal).  

Para a mensuração destes valores, Rokeach desenvolveu a Rokeach Value 

Survey – RVS, escala que é composta por 36 valores divididos igualmente, sendo 18 

terminais e 18 instrumentais, como segue: 

 Valores instrumentais: valente, educado, intelectual, honrado, obediente, 

lógico, imaginativo, capaz, alegre, autocontrolado, capaz de perdoar, capaz de amar, 

responsável, independente, limpo, ambicioso, liberal e serviçal.  

 Valores terminais: felicidade, autorrespeito, tempo livre, salvação, segurança 

familiar, satisfação com a tarefa realizada, uma vida confortável, amizade verdadeira, 

harmonia interna, maturidade, um mundo de paz, igualdade, reconhecimento social, 

amor maduro, segurança nacional, um mundo de beleza, liberdade e uma vida 

excitante. 

A fim de proceder à seleção dos valores instrumentais, Rokeach partiu de uma 

lista de 555 traços de personalidade identificados no vocabulário psicológico. Já para a 

definição dos 18 valores terminais, Rokeach se baseou na literatura sobre valores, em 

sua experiência pessoal e em um levantamento feito com 100 pessoas de uma cidade 

estadunidense (Rokeach, 1973). Finalmente, para chegar à lista final dos valores, foram 

eliminados aqueles semanticamente idênticos e mantidos os que apresentavam 
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relevância cultural e adequação ao conceito de valor. A operacionalização de cada um 

dos valores se deu por meio de uma frase e os sujeitos eram solicitados a ordená-los de 

acordo com o grau de importância, sendo estes respondidos numa escala ordinal, 

produzindo medidas ipsativas. A RVS foi validada para o contexto brasileiro por 

Harmunt Günther e utilizada para verificar, por exemplo, diferenças axiológicas como 

as variáveis idade, gênero e nível socioeconômico (Milfont, 2001). 

Sem dúvida, a contribuição de Rokeach aos estudos dos valores é 

inquestionável, quiçá ninguém tenha contribuído tanto. Todavia, amiúde algumas 

críticas são feitas a sua teoria e proposta de mensuração. Por exemplo, Gouveia (1998) 

adverte que Rokeach distingue valor de conceitos como atitudes e normas sociais, 

porém não o faz com o de crenças, pois na sua definição os valores se reduzem a estas, 

impossibilitando uma maior delimitação do tema. Comenta igualmente que outro 

aspecto que merece destaque diz respeito à metodologia utilizada na escolha dos 

valores, pois se baseia em suas próprias convicções. Além disso, a divisão em valores 

instrumentais e terminais não se confirma em resultados de pesquisas posteriores, nas 

quais não apresentou fidedignidade confiável para o contexto brasileiro. Ademais, 

aponta-se para a ausência de referência à natureza humana, o fato de o pesquisador não 

ter certeza se o sujeito considera todos os valores ou apenas alguns deles ao responder 

seu instrumento, e associado a isto, a questão de utilizar um modelo ordinal na medição 

dos valores leva a dificuldade de realizar análises estatísticas mais rigorosas, sendo estes 

pontos criticados no modelo de Rokeach (Maia, 2000).  

 

3.2.2 – Os valores Materialistas e Pós-Materialista de Ronald Inglehart 

 



107 
 

Na atualidade, provavelmente é Ronald Inglehart o autor de maior peso no tema 

dos valores humanos nas Ciências Sociais e Políticas (Gouveia, 1998). Inglehart (1977, 

1991) entende que os valores não são apenas úteis para estudar as condutas dos 

indivíduos, mas são também bons indicadores do nível de vida de uma população, além 

de sua utilidade para conhecer os estilos e hábitos de uma sociedade e/ou cultura. Para 

tanto, propõe uma teoria sobre os valores humanos fundamentada na ideia de escassez e 

socialização. A partir da teoria da hierarquia das necessidades (Maslow, 1954 / 1970), 

este autor define duas dimensões básicas por meio das quais pretende identificar as 

mudanças geracionais e comparar as culturas nacionais.  

Primeiramente, o materialismo diz respeito à predominância de valores 

tradicionais e religiosos, sendo as sociedades situadas no pólo tradicional aquelas que 

privilegiam a religião e os valores tradicionais relacionados à família e que promovem a 

existência de famílias numerosas e defendem a vida; são contra o aborto, a eutanásia e o 

suicídio. Nestas sociedades, produz-se uma preferência pelo conformismo social, ante 

às iniciativas individuais, privilegiando-se o consenso; mais que o conflito político, 

valoriza-se o respeito criado em torno da autoridade local.  

Já o pós-materialismo é relacionado com o trânsito ou a modificação dos valores 

de subsistência frente aos valores de autorrealização, expressividade e bem-estar. As 

sociedades que priorizam valores de subsistência caracterizam-se por níveis 

relativamente baixos nos indicadores de bem-estar objetivo (saúde, educação, renda, 

etc.) e de confiança interpessoal. De acordo com Inglehart (1991), ao conhecer a 

posição relativa de uma sociedade sobre uma variável como a religião, o pesquisador 

poderá predizer sua posição relativa com relação a outros valores e orientações que 

adotam nos planos político, econômico, educacional, etc. 
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Gouveia (1998) trata este assunto expondo que a crescente tendência à 

diminuição de valores religiosos e tradicionais na sociedade possibilita a substituição de 

valores materialistas, próprios de sociedades baseadas na escassez, por valores pós-

materialistas, característicos das sociedades que têm logrado maiores níveis de 

segurança. Neste sentido, o desenvolvimento econômico das sociedades acaba por 

influenciar a mudança gradual de valores. Segundo Inglehart (1991), naquelas 

sociedades onde não estão satisfeitas as necessidades de segurança (física ou 

econômica), o materialismo seria o padrão valorativo predominante. Contrariamente, 

nas sociedades mais ricas, as quais ele chama de sociedades industriais avançadas, seria 

imperativa a dimensão valorativa denominada de pós-materialismo. Para Formiga 

(2002), estas conjeturas, que são em princípio simples, não necessariamente 

correspondem à realidade. É possível que em países ricos ou pessoas que na atualidade 

gozem de estabilidade, siga-se dando importância à orientação materialista.  

Nessa perspectiva, estas orientações valorativas estão baseadas nas mudanças de 

comportamentos que os indivíduos vão armazenando com suas experiências. 

Especificamente, a mudança de valores materialistas para os pós-materialistas tem sido 

fundamentada em duas hipóteses interligadas (Inglehart, 1991): a de escassez e a de 

socialização. A fim de entender as prioridades valorativas dos indivíduos, há que se 

entender o processo de socialização por que passaram. Tal processo seria a forma dos 

indivíduos captarem as prioridades dos valores de sua cultura com o estado 

socioeconômico ao qual fazem parte. É, portanto, necessário atentar para o período e o 

contexto em que estes foram socializados, correspondendo aos anos de infância e 

adolescência. Complementar a este aspecto, a hipótese da escassez sugere que a 

escassez do ambiente socioeconômico em que vivem os indivíduos seria o que pautaria 

as prioridades valorativas dos mesmos. Assim, alguém que viveu em um contexto de 
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escassez, por exemplo, durante uma guerra, pode seguir dando importância à segurança 

física e econômica, ainda que tenha garantido a satisfação destas necessidades.  

Inglehart verificou, por meio de uma análise de Componentes Principais, que os 

indicadores dos valores materialistas se agrupavam no pólo positivo de um continuum, 

ao passo que no pólo negativo agrupam-se os indicadores dos valores pós-materialistas, 

pressupondo, assim, uma dimensão bipolar. Contudo, esta dimensionalidade tem sido 

criticada, pois outros estudos sugerem dimensões distintas (ver Pereira, 2000). Segundo 

Gouveia (1998, p. 273), “parece adequado concluir que existe uma estrutura 

transcultural dos valores”. Não obstante, o que não se sustenta é a hipótese de que as 

orientações materialista e pós-materialista se apresentem em pólos opostos. De acordo 

com este autor, em alguns países é mais provável que estas dimensões se confundam ou 

se mesclem, sem contar que a proposta de um modelo dicotômico parece pouco 

adequada para o estudo dos valores.  

 

3.2.3 – Tipos Motivacionais de Shalom H. Schwartz  

 

Schwartz e seus colaboradores procuraram definir uma Tipologia da Estrutura e 

do Conteúdo dos Valores Humanos que tenha como característica principal a 

universalidade, pretendendo que tenha validade tanto intra como intercultural. Com esta 

finalidade, o instrumento idealizado por Schwartz foi aplicado a 88 amostras em 44 

países e os resultados, aproximadamente, apresentaram a mesma estrutura, 

demonstrando que se reconhece o conteúdo dos valores específicos e que estes 

obedecem a uma estrutura determinada, segundo sua teoria (Tamayo & Schwartz, 

1993). 



110 
 

Schwartz e Bilsky (1987, 1990) apresentam os valores como sendo concepções 

do desejável que influenciam a maneira como as pessoas selecionam ações e avaliam 

eventos. Estes autores incorporam os elementos sobre os valores que são consensuais 

nas teorias de Kluckhohn e Rokeach: (1) a ideia de que estes são conceitos ou crenças; 

(2) que são estados finais ou comportamentos desejáveis; (3) transcendem às situações 

específicas; (4) guiam a seleção ou a avaliação de comportamentos ou eventos; e (5) são 

ordenados conforme sua importância relativa.  

Mesmo adotando estas características acerca dos valores, Schwartz reelabora 

alguns aspectos destas. Por exemplo, considera que não está claro o conteúdo que 

possuem os valores, motivo pelo qual sente falta de uma teoria que defina tais 

conteúdos (Andrade, 2000). Sua teoria distingue três fontes principais dos valores, 

consideradas como requerimentos humanos universais, a saber: 1) as necessidades 

humanas (organismo biológico), 2) os motivos sociais (interação) e 3) as demandas 

institucionais (bem-estar e sobrevivência dos grupos). Neste sentido, propõe uma 

relevância maior para a tomada dos valores como objetivos ou metas, em que seu 

conteúdo seria distinguido pelos tipos motivacionais que eles expressariam. Desta 

forma, algumas outras características dos valores se sobressaem: (a) servem a interesses 

de alguma entidade social; (b) podem motivar a ação dando-lhe direção e intensidade 

emocional; (c) funcionam como padrões para julgar e justificar as ações; e (d) são 

adquiridos tanto pela socialização do grupo dominante como pelas experiências 

singulares dos indivíduos. Estas considerações levaram Schwartz a desenvolver uma 

teoria que demonstrasse o conteúdo e a estrutura básica dos valores humanos, de 

maneira que se propõe especificar teoricamente os seguintes aspectos: 1) as dimensões 

conceituais que seriam necessárias para definir os valores humanos; 2) os diferentes 

domínios de conteúdos dos valores que seriam distinguidos por pessoas de todas as 
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culturas, e os exemplos de valores típicos de cada domínio, assim como 3) algumas das 

relações estruturais entre os diferentes domínios de valores (Andrade, 2000; Maia, 

2000).  

Schwartz e Bilsky (1987) derivaram da literatura, principalmente da lista dos 36 

valores de Rokeach (1973), os valores de sua tipologia e os domínios motivacionais a 

partir do seu significado e das necessidades individuais, interacionais e institucionais. A 

princípio compuseram sete domínios motivacionais que, mais tarde, após estudos 

empíricos, consolidaram-se em dez grupos de valores. Cada tipo motivacional é 

definido por seus objetivos ou metas centrais, seguidos pelos valores específicos que 

fundamentalmente os representam (ver figura 1). Conforme explicam estes autores, um 

valor específico representa um tipo de valor se as pessoas, ao agirem, pretenderem 

atingir determinado objetivo central, de maneira que seu comportamento está 

exprimindo este valor.  

 

TIPOS 
MOTIVACIONAIS 

OBJETIVOS VALORES ESPECÍFICOS 

Poder 
 

Status social e prestígio, controle ou 
domínio sobre as pessoas e sobre os 
recursos. 

Poder social, autoridade, riqueza. 

Realização 
 

Sucesso pessoal pela demonstração de 
competência segundo os padrões 
sociais 

Bem sucedido, capaz, ambicioso, 
influente. 

Hedonismo Gratificação sensual e prazer para si 
mesmo.  

Prazer, apreciar a vida. 

Estimulação 
 

Excitação, novidade e desafio na vida. Ousadia, vida variada, vida excitante. 

Auto-direção Independência de pensamento e de 
ação, criando, explorando.  

Criatividade, liberdade, 
independência, curiosidade, 
escolhendo seus próprios objetivos, 
inteligente. 

Universalismo Compreensão, estima, tolerância e 
proteção para com o bem-estar de 
todas as pessoas e da natureza.  
 

Mente aberta, justiça social, 
igualdade, um mundo em paz, um 
mundo de beleza, protegendo o meio 
ambiente. 

Benevolência Preservação e aumento do bem-estar 
das pessoas com quem se tem contato 

Prestativo, honesto, que perdoa, leal, 
responsável e verdadeiramente amigo. 
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pessoal freqüente. 
Tradição Respeito, compromisso e aceitação 

dos costumes e das ideias que a 
tradição cultural ou a religião 
fornecem. 

Humilde, aceito minha porção na 
vida, devoto, respeito às tradições. 

Conformismo Contêm-se as ações, inclinações e 
impulsos que possam fazer mal ou 
causar sofrimento aos outros ou que 
violem as expectativas ou normas 
sociais. 

Polidez, auto-disciplina, honrar seus 
pais e os mais velhos. 

Segurança Segurança, harmonia e estabilidade da 
sociedade, dos relacionamentos ou da 
própria pessoa. 

Segurança da família, segurança 
nacional, moderação, proteção da 
imagem pública. 

 

Figura 1. Tipos motivacionais, objetivos e valores específicos. 

 

De acordo com a teoria de Schwartz, os valores encontrados em qualquer cultura 

deveriam ser passíveis de serem virtualmente classificados em algum destes dez tipos 

motivacionais. No entanto, o próprio autor encontrou uma possível exceção: um grupo 

de valores denominados de espirituais. Ademais, segundo Schwartz e Bilsky (1987), a 

tipologia dos valores permite que novos valores singulares possam ser acrescentados.  

Outro ponto importante nesta teoria diz respeito às relações dinâmicas entre os 

próprios tipos motivacionais de valores. Schwartz (1992) esclarece que, quando se age 

tomando um dos valores como objetivo, as consequências práticas, psicológicas ou 

sociais podem ser conflitantes ou compatíveis com outro valor que se persiga. 

Baseando-se nesta ideia, este autor propôs uma estrutura complexa que padroniza as 

relações de conflito e compatibilidade entre os valores. Esta estrutura é circular, tal 

como representada na Figura 1, a seguir. Nela, os valores que são conflitantes se situam 

em direções opostas a partir do centro da figura, e aqueles que são compatíveis situam- 

se ao lado um do outro ao longo do círculo.   
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Figura 2. Estrutura Bidimensional dos Tipos Motivacionais (adaptado de Schwartz, 

2001, p. 59) 

 

Essa estrutura apresenta ainda duas dimensões bipolares básicas. Cada pólo 

constitui um tipo de valor de ordem superior que combina dois ou mais dos dez tipos 

motivacionais. Uma das dimensões põe em oposição a abertura à mudança (autodireção 

e estimulação) à conservação (conformidade, tradição e segurança); a outra opõe a 

auto-transcendência (universalismo e benevolência) à auto-promoção (realização e 

poder). Cabe destacar que o hedonismo está relacionado tanto com a abertura à 

mudança como com a auto-promoção (Schwartz, 2001).  
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Esta tipologia tem sido testada empiricamente por meio de uma análise 

multidimensional, verificando quão bem os domínios motivacionais, seus conteúdos, 

seus valores típicos e sua estrutura de relações representam o uso que as pessoas fazem 

dos valores. Mais precisamente, Schwartz utiliza a Smallest Space Analysis (SSA) para 

distinguir a extensão pela qual as diferenças apontadas pela teoria correspondem às que 

as pessoas fazem em diferentes sociedades ao avaliarem a importância relativa de seus 

valores (ver Schwartz, 1994). Este procedimento, além de buscar demonstrar a 

universalidade desta tipologia, da estrutura e do conteúdo dos valores, pretende 

identificar, interpretar e predizer o impacto dos valores (como variável independente) 

sobre as atitudes e o comportamento. Isso é possível por meio de índices de importância 

dos domínios de valores, além dos efeitos de diferentes variáveis sociais e estruturais 

(econômicas, políticas, religiosas, étnicas e familiares) sobre os valores como variáveis 

dependentes, pelo uso de domínios ao invés de valores únicos e específicos (Schwartz 

& Bilsky, 1987).  

Para completar a caracterização da teoria dos valores apresentada por Schwartz, 

não se pode deixar de enfatizar o fato de que este autor considera que os valores, 

enquanto metas, procuram atender a interesses específicos, quais sejam: interesses 

individualistas (por exemplo, prazer, independência), interesses coletivistas (por 

exemplo, igualdade, responsabilidade) ou interesses mistos (por exemplo, sabedoria, 

um mundo de beleza) (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1990). Estas se tratam de 

dimensões relevantes para a diferenciação de valores tanto no nível de análise social 

como individual. Neste sentido, a importância dada aos valores é influenciada 

sistematicamente pelo interesse ao qual servem.  
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  3.2.4 – Teoria Funcionalista dos Valores humanos de Valdiney V. Gouveia 

 

A partir da revisão dos principais referenciais teóricos no campo dos valores, 

Gouveia (1998) pôde verificar que, em geral, os modelos a respeito não apresentam 

critérios explícitos quanto à identificação da fonte e da natureza dos valores. Raramente 

as propostas teóricas partem de uma concepção de homem, o que pode sugerir a 

composição de uma lista de valores tanto positivos como negativos (contravalores). 

Além disso, destaca que autores como Schwartz (1992) incluem, em seus modelos, 

valores sem conteúdo ou direção clara (por exemplo, o valor limpo) e omitem outros de 

fundamental importância, como critérios de orientação do comportamento (por 

exemplo, sobrevivência). Rokeach (1973), de quem Schwartz deriva 40% dos valores 

utilizados em seu modelo, assume que a eleição dos valores que compõem seu 

instrumento foi intuitiva. No que diz respeito ao modelo proposto por Inglehart, a 

principal crítica é que em vários países as duas dimensões valorativas que ele propõe se 

confundem e se combinam, não sendo adequado tratar os valores em um modelo 

puramente dicotômico.  

Partindo destas críticas, mas sem deixar de reconhecer as contribuições dos 

modelos de Rokeach (1973), Inglehart (1977) e Schwartz (1992), Gouveia (1998; 2003; 

Gouveia, et al., 2009; Gouveia, et al., 2011) propõe um modelo alternativo, que tem 

apresentado padrões satisfatórios de adequação em diversos contextos culturais 

(Medeiros, 2011) e de desenvolvimento (Gouveia, et al., 2011; Vione, 2012; Soares, 

2013). Vale ressaltar, que a utilização deste modelo não se restringe ao contexto 

brasileiro, já que pesquisadores de outros países (e.g.: Inglaterra, Portugal, Nova 

Zelândia) também têm recorrido a ele e obtido resultados coerentes com os encontrados 

no contexto de origem do modelo funcionalista dos valores (Guerra, 2008).  
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Esta teoria admite quatro suposições teóricas principais:  

1. Natureza Humana. Assume a natureza benevolente ou positiva dos seres 

humanos. Neste contexto, somente valores positivos são admitidos. Muito embora 

determinados valores possam assumir um significado negativo para algumas pessoas 

(por exemplo, poder), sua essência é positiva. Portanto, é possível integrá-los no mesmo 

sistema de valores, como caracterizado por um indivíduo autorrealizado.  

2. Princípios-guia Individuais. Ainda que existam abordagens teóricas acerca de 

valores culturais, tais valores são, de fato, princípios-guia de um grupo de pessoas. Os 

valores funcionam como padrões gerais de orientação para os comportamentos dos 

indivíduos, não sendo particulares a uma determinada situação, como ocorre com as 

atitudes.  

3. Base Motivacional. Admite-se a ideia mais consensual dos valores como 

representações cognitivas das necessidades humanas.  

4. Caráter Terminal. Apesar de alguns autores terem distinguido os valores em 

instrumentais e terminais, não é explicitado se esta diferenciação é conceitualmente 

relevante ou se expressa apenas uma distinção formal, “pois a maioria dos valores 

instrumentais pode ser convertida em valores terminais (por exemplo, o valor 

instrumental amoroso pode se converter em amor maduro)” (Gouveia et al., 2008, p. 

54). Deste modo, esta classificação dicotômica dos valores pode ser reduzida a um 

aspecto simplesmente semântico: os valores terminais são substantivos, já aqueles 

instrumentais são adjetivos. Portanto, consideram-se apenas valores terminais em seu 

modelo, sob o argumento de que tais valores são mais precisos e em menor número do 

que aqueles instrumentais, assegurando a propriedade de parcimônia, já que evita a 

inclusão de valores relacionados ou semelhantes.  
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Contudo, em conformidade com as quatro suposições teóricas acima descritas, 

admitem-se as seguintes características consensuais, para a definição dos valores: “(a) 

são conceitos ou categorias; (b) sobre estados desejáveis de existência; (c) transcendem 

situações específicas; (d) assumem diferentes graus de importância; (e) guiam a seleção 

ou avaliação de comportamentos e eventos; e (f) representam cognitivamente as 

necessidades humanas” (Gouveia et al., 2008, p. 55). Tendo em vista que o foco 

principal da teoria funcionalista dos valores compreende as funções deste construto 

(Gouveia, 1998, 2003), seu conceito fundamenta-se, também, a partir desta perspectiva, 

e, revendo as publicações acerca do tema, Gouveia identificou duas funções consensuais 

dos valores: (1) guiam as ações humanas (tipo de orientação) e (2) expressam suas 

necessidades (tipo de motivador). De tal modo, as funções dos valores são definidas 

como os aspectos psicológicos que os valores cumprem ao guiar comportamentos e 

representar cognitivamente as necessidades humanas.  

As duas dimensões funcionais dos valores formam dois eixos principais na 

representação espacial da estrutura dos valores, como pode ser visto na descrição 

esquemática da Figura 3. O eixo horizontal diz respeito à função dos valores para guiar 

ações humanas, representando a dimensão funcional tipo de orientação (valores sociais, 

centrais ou pessoais), já o eixo vertical corresponde à função dos valores para dar 

expressão às necessidades humanas, compreendendo a dimensão funcional tipo de 

motivador (valores materialistas ou humanitários). O cruzamento do eixo horizontal e 

vertical permite a derivação de seis subfunções específicas dos valores: experimentação, 

realização, existência, suprapessoal, interacional e normativa.  

Como pode ser observado na Figura 3, os três tipos de orientação são 

representados por duas subfunções cada: social (normativa e interacional), central 

(existência e suprapessoal) e pessoal (realização e experimentação). Ao mesmo tempo, 
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três subfunções representam cada um dos tipos motivadores: materialista (existência, 

normativa e realização) e humanitário (suprapessoal, interacional e experimentação). 

Assim, as subfunções dos valores podem ser mapeadas em um delineamento 3 x 2 (três 

por dois), com três tipos de orientações (social, central e pessoal) e dois tipos de 

motivadores (materialista e humanitário), derivando seis quadrantes: social-

materialista, central-materialista, pessoal-materialista, social-humanitário, central-

humanitário e pessoal-humanitário. As setas que partem do tipo central de orientação 

(isto é, das subfunções existência e suprapessoal) indicam que os valores que a 

representam são a fonte principal ou a referência dos outros valores (Gouveia et al., 

2008). 

 
    

  
Valores como padrão-guia de comportamentos 

   Metas pessoais (o 
indivíduo por si 

mesmo) 

Metas centrais (o 
propósito geral da 

vida 

Metas sociais (o 
indivíduo na 
comunidade) 

V
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es
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o 
ex
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es

sã
o 

de
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ec
es

si
da

de
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Necessidades 
idealistas (a vida 
como fonte de 
oportunidades) 

Experimentação 
Emoção 
Sexualidade 
Prazer 

Suprapessoal 
Beleza 
Conhecimento 
Maturidade 

Interativa 
Afetividade 
Apoio social 
Convivência 

Necessidades 
materialistas (a 
vida como fonte 
de ameaça) 

Realização 
Êxito 
Poder 
Prestígio 

Existência 
Estabilidade 
Saúde 
Sobrevivência 

Normativa 
Obediência 
Religiosidade 
Tradição 

 

Figura 3. Facetas, dimensões e subfunções dos valores básicos. 

 

Em síntese, a teoria funcionalista dos valores adota apenas valores terminais 

coerentes com a natureza benévola do ser humano, centrando-se nas funções e 

subfunções que foram derivadas. A ideia basal é a concepção de que os valores não 

podem ser atribuídos a objetos ou instituições específicas (por exemplo, dinheiro, casa, 

família), mas têm como objetivo serem princípios-guia que orientam os 
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comportamentos e representam as necessidades humanas. As seis subfunções dos 

valores são o resultado do cruzamento das suas funções: guiar os comportamentos 

humanos (tipo de orientação) e expressar as necessidades humanas (tipo de motivador). 

As funções valorativas e as subfunções derivadas são estruturas latentes, representadas 

por variáveis observáveis, tais como indicadores, itens ou valores específicos, sendo 

mais efetivos e confiáveis para estudar a relação dos valores com atitudes, crenças e 

comportamentos (Gouveia et al., 2008). As subfunções são descritas como seguem: 

Subfunção existência. As necessidades fisiológicas mais básicas (por exemplo, 

comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança são representadas cognitivamente 

por esta subfunção. É compatível com orientações sociais e pessoais dentro do domínio 

motivador materialista; o propósito principal dos valores de existência é assegurar as 

condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Estes 

valores são referência para os valores de realização e normativos, e são os mais 

importantes na representação do motivador materialista (estabilidade pessoal, saúde e 

sobrevivência). 

 Subfunção realização. As necessidades de autoestima são representadas por 

valores desta subfunção, que compreende um motivador materialista, mas com uma 

orientação pessoal. Tais valores se originam de um princípio pessoal para guiar a vida 

dos indivíduos, enquanto focaliza realizações materiais e buscam praticidade em 

decisões e comportamentos (êxito, poder e prestígio).  

 Subfunção normativa. Esta é a terceira subfunção com um motivador 

materialista, mas possui uma orientação social, que reflete a importância de preservar a 

cultura e as normas convencionais. Endossar valores normativos evidencia uma 

orientação vertical, na qual a obediência à autoridade é importante (obediência, 

religiosidade e tradição). 
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  Subfunção suprapessoal. Apresenta orientação central e motivador humanitário. 

Os valores desta subfunção representam as necessidades estéticas e de cognição, bem 

como a necessidade superior de autorrealização. Valores suprapessoais ajudam a 

organizar e categorizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo claridade e 

estabilidade na organização cognitiva da pessoa. Esta subfunção é referência para os 

valores interacionais e de experimentação, e é a mais importante na representação do 

motivador humanitário (conhecimento, maturidade e beleza).  

Subfunção experimentação. Valores desta subfunção representam um 

motivador humanitário, mas com uma orientação pessoal; a necessidade fisiológica de 

satisfação, em sentido amplo é representada por valores desta subfunção.  Seus valores 

contribuem para a promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações 

sociais (emoção, prazer e sexualidade). 

Subfunção interacional. Esta é a terceira subfunção que representa um 

motivador humanitário, mas possui uma orientação social. Representa as necessidades 

de pertença, amor e afiliação, enquanto estabelece e mantém as relações interpessoais 

do indivíduo (afetividade, apoio social e convivência).  

Finalmente, Gouveia et al. (2008) demonstram a congruência entre os valores, 

ao observarem que as correlações entre as subfunções dos valores são 

predominantemente positivas, podendo variar entre os indivíduos em termos de força. 

Apesar dos termos “congruência” e “compatibilidade” serem frequentemente tidos 

como sinônimos é preciso fazer algumas considerações. Congruência refere-se à 

consistência interna do sistema funcional dos valores, já a compatibilidade sugere a 

validade discriminante destas subfunções em relação a critérios externos. No presente 

modelo, a congruência entre as subfunções dos valores pode ser representada pela figura 

de um hexágono (Figura 4).  
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Figura 4.  Estrutura da congruência das subfunções dos valores básicos. 

  

Deste modelo representado em forma de hexágono, sugerem-se três níveis de 

congruência: (1) Congruência baixa, que concentra as subfunções que apresentam 

diferentes orientações e motivadores, sendo estas localizadas em lados opostos do 

hexágono. Por exemplo, valores de experimentação e normativos, e valores de 

realização e interacionais; a baixa congruência deve-se ao princípio-guia relativamente 

independente destes grupos de valores; (2) Congruência moderada, que reúne as 

subfunções com o mesmo motivador, mas com orientações diferentes; corresponde aos 

pares de subfunções dos valores de realização-normativo e experimentação-

interacional, cujas metas são extrínsecas e intrínsecas, respectivamente; e (3) 

Congruência alta, que agrupa os valores com a mesma orientação, mas com motivador 

diferente; esta corresponde aos pares experimentação-realização e normativo-

interacional, situados em lados adjacentes do hexágono. Gouveia, et al. (2008) reportam 

que os valores de existência e suprapessoais não foram incluídos na hipótese de 

congruência por duas razões teóricas. Por um lado, por serem valores centrais, estes 

apresentam correlações positivas e fortes com todas as outras subfunções; os valores de 
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existência apresentam correlações mais fortes com os de realização e normativos, e os 

valores suprapessoais com os de experimentação e interacionais. Por outro lado, a não 

inclusão destas subfunções está relacionada com firme distinção teórica entre os 

valores; a diferença principal no sistema de valores ocorre entre os sociais e pessoais, e 

não entre os materialistas e humanitários, porque aqueles refletem a unidade principal 

de sobrevivência (indivíduo ou sociedade).  

Diversos estudos têm corroborado a adequabilidade deste modelo por meio dos 

parâmetros psicométricos, comprovando suas hipóteses de conteúdo e estrutura em 

amostras diversificadas (Gouveia, Milfont, Soares, Andrade, & Leite, 2011; Medeiros, 

2011; Vione, 2012), bem como demonstrando a relação dos valores com outros 

construtos (para mais detalhes, ver Gouveia, no prelo). Ademais, conforme indicam 

Gouveia e seus colaboradores (Gouveia, 2003; Gouveia, et al., 2008, 2011; Milfont, 

Gouveia, & Fischer, 2008), a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos tem se 

mostrado mais parcimoniosa e teoricamente fundamentada que as teorias prévias (por 

exemplo, Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Diante destas constatações, tal teoria 

apresenta vantagens contundentes frente às demais teorias até aqui expostas, 

justificando a sua adoção como referencial na presente tese.  

Assim, de acordo com o supracitado, observa-se quão importante os valores 

humanos são para a compreensão de fenômenos sócio-psicológicos (Bardi & Schwartz, 

2003). Juntamente com as atitudes, este construto permite explicar os comportamentos, 

isto é, os valores são critérios de orientação para os comportamentos, sendo 

influenciados pelas atitudes, ou seja, são critérios para preferências e escolhas. São 

diversas as pesquisas que comprovam esta afirmação, como por exemplo, aquelas nas 

quais os valores têm sido empregados para explicar comportamentos antissociais 

(Pimentel, 2004; Vasconcelos, 2004), delinquência juvenil (Santos, 2008), agressão 
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(Chaves, 2006), atitudes e comportamentos ambientais (Coelho, 2009; Pessoa, 2011), 

preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa & Jesus, 2004), consumo de 

drogas (Coelho Júnior, 2001), atitudes frente à tatuagem (Medeiros, 2008), dentre outras 

muitas variáveis.  

Neste sentido, Homer e Khale (1988) ao analisarem estudos que relacionavam os 

valores a diversos construtos (por exemplo: escolha profissional, atitudes e 

comportamentos políticos, atividades de lazer, frequentar a igreja, dentre outros) 

encontraram correlação direta entre eles. A partir desta conclusão, realizaram um estudo 

acerca da compra de comida natural, no qual observaram que os valores se mostraram 

mais fortemente associados às atitudes frente à nutrição do que ao consumo de comida 

natural em si, ao mesmo tempo, as atitudes frente à nutrição influenciaram 

significativamente o consumo de comida natural. Destarte, comprovou-se que as 

atitudes agem como uma variável mediadora da relação entre os valores e os 

comportamentos (ao menos a intenção destes) (Homer & Kahle, 1988) corroborando o 

que tem sido observado em relação a outras áreas temáticas (Coelho, 2009; Medeiros, 

2008, Maio & Olson, 1995). A esta sequência, Homer e Khale (1988) denominaram de 

hierarquia valores-atitudes-comportamentos. Em outras palavras, em uma situação 

específica, a influência deve, teoricamente, fluir dos valores para as atitudes, e culminar 

nos comportamentos.  

Tendo em vista a relevância dos valores para a explicação de diversos 

comportamentos, é fundamental que se compreenda como o indivíduo apreende os 

valores no processo de socialização (Bardi et al, 2009; Soares, 2013; Vione, 2012). 
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3.3 – Processo de socialização e transmissão dos valores 

 

A relação estabelecida entre os valores e o processo de socialização das crianças, 

bem como na maneira pela qual os valores são internalizados, têm interessado 

psicólogos do desenvolvimento e se tornado foco de pesquisas relevantes nas últimas 

décadas (Grusec, 1997; Kagitçibaşi & Ataca, 2005; Suizzo, 2007). De acordo com 

Kohn (1983), a transmissão de valores deveria ser uma das principais preocupações de 

orientações políticas, crenças religiosas e estilos de vida.  As interações estabelecidas 

nos anos inicias de vida favorecem a aprendizagem de um conjunto hábitos, habilidades, 

valores, motivos, normas específicos da sociedade, em um processo complexo e 

dinâmico, denominado socialização, e que torna as crianças membros de uma sociedade 

(França, 2011; Papalia, Olds, & Feldman, 2006).  

Embora a maioria dos estudos sobre socialização destaquem os primeiros anos 

de vida, Ortega (1997) propõe que esta pode ser dividida em três fases: socialização 

primária, socialização secundária e socialização terciária, cada uma apresentando 

peculiaridades das diversas fases da vida, desde a infância até a velhice (Schneider, 

2001). A socialização primária se dá na fase inicial de desenvolvimento do indivíduo, 

ocorrendo na infância, no momento em que a criança não possui experiência de vida e 

está sujeita ao processo de aprendizagem por imitação. Nesta fase, ressalta-se a 

participação da família e da escola na construção das bases sociais da personalidade. 

Estes agentes constituem-se como os pilares necessários aos agentes socializadores 

subsequentes. No que diz respeito à socialização secundária, esta ocorre 

fundamentalmente na adolescência e idade adulta, marcada por uma relativa 

estabilidade, pois a personalidade do indivíduo encontra-se formada e há integração 

entre os conhecimentos prévios e os adquiridos atualmente. A socialização terciária, 
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por fim, inicia-se na velhice, tendo como característica principal a monotonia na vida 

social do indivíduo, podendo dar origem a crise pessoal (Ortega, 1997).  

Destaca-se como principal diferença destas três fases de socialização o fato da 

primeira ser marcada por poucos agentes, cuja atuação é extremamente importante para 

formação do indivíduo e a secunda se caracterizar pela pluralidade grupal 

experimentada pelos indivíduos, permitindo o contato com diversos grupos sociais e a 

influência de múltiplos agentes socializadores, porém de maneira menos imponente que 

a vivenciada na fase anterior. Por fim, na última fase ressalta-se o caráter de 

reaprendizagem de conteúdos e formas de convivência inerentes ao contexto e ao 

cotidiano do indivíduo (Schneider, 2001).  

 Um aspecto fundamental na socialização, em qualquer que seja a fase, é o 

processo de internalização por meio do qual os indivíduos assimilam os padrões de 

conduta da sociedade como seus (Ortega, 1997; Papalia, Olds, & Feldman, 2006). De 

acordo com Demirutku (2007), a internalização seria uma meta da socialização, pois 

consiste no processo de aprendizagem e regulação do comportamento, em virtude de 

padrões específicos de conduta. Nesta direção, autores como Ortega (1997), Elkin 

(1968) e Molpeceres (1994) consideram os valores humanos como um dos principais 

conteúdos internalizados, uma vez que estes orientam o indivíduo a comportar-se de 

modo socialmente valorizado. 

Os conteúdos a serem internalizados, tais como valores, normas e hábitos, serão 

ensinados pelos diversos atores sociais que fazem parte da vida do indivíduo, tais como 

pais, familiares, professores, colegas de classe e de trabalho (França, 2011; Papalia, 

Olds, & Feldman, 2006). Cada um desses agentes é responsável por socializar a criança 

em seus padrões e valores próprios; a família possui rituais que são passados aos filhos, 

e a escola possui suas regras de ordem que pretendem aplicar nos seus alunos (Elkin, 
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1968). É inegável que a família, especialmente os pais, tem um papel fundamental no 

processo de socialização e, consequentemente, na transmissão de valores (Knafo, 2003; 

Knafo & Schwartz, 2001; Soares, 2013). Afinal, é o primeiro grupo social do qual a 

criança recebe uma série de influências decisivas, as quais permitirão ou não um 

desenvolvimento normal de sua socialização. Ela funciona como um veículo de 

modelos sociais, como um instrumento socializador responsável pela inserção do 

indivíduo no seu contexto social (Elkin, 1968; Kohn, 1977).  

Deste modo, compreende-se que pais, cuidadores e familiares são as fontes 

primárias de educação em valores. Contudo, estes também necessitam de suporte por 

parte da escola nesse desafio, uma vez que a formação dos valores é uma parte essencial 

do processo educacional (Brasil, 1997). Diferentemente do sistema familiar, a escola 

constitui-se como uma estrutura mais ampla, com organização própria, cujas relações 

interpessoais se mantêm com maior formalidade composta de um conjunto de regras 

disciplinares que devem ser apreendidas e obedecidas por todos os membros do grupo. 

Ela representa a autoridade adulta da sociedade, já que é nela que as crianças se 

submetem às primeiras avaliações públicas e formais de desempenho (Michener, 

Delamanter, & Myers, 2005), exercendo o papel de instância socializadora capaz de 

transmitir os conhecimentos básicos relativos à sua cultura, quer seja intelectual ou 

artística. Além disso, desempenha a função de auxiliar a criança a alcançar 

independência emocional com respeito a sua família (Schneider, 2001).  Na escola, o 

professor representa a autoridade, necessidade de ordem e disciplina e ainda os valores 

de conhecimento e realização educacional, empregando, praticamente, os mesmos 

mecanismos de socialização da família: recompensa ou punições, que são efetuadas de 

acordo com comportamento e desempenho das crianças (Elkin, 1968). 
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No entanto, estes grupos não são os únicos agentes socializadores. Os amigos, os 

colegas de sala e os meios de comunicação podem exercer influência sobre as pessoas, 

sobretudo com respeito aos adolescentes e jovens adultos (Ortega, 1997), já que é na 

idade escolar que as crianças convivem com colegas da mesma faixa etária e, por tal 

motivo, são considerados importantes agentes do processo de socialização. Além disso, 

durante a interação, é provável que ocorra a apreensão de habilidades específicas da 

idade, dificilmente apreendidas em outros ambientes (Thomassim, 2009).  

Em estudo realizado por Vione (2012), não foi possível identificar qualquer 

autor que tenha elaborado uma teoria específica sobre a forma como os valores se 

desenvolvem ao longo da vida dos indivíduos. Contudo, a autora destaca que o 

desenvolvimento dos valores humanos ocorre intrinsecamente ao processo de 

socialização (Inglehart, 1991; Rokeach, 1973) e ao desenvolvimento cognitivo e afetivo 

(Andrade, Camino, & Dias, 2008), sendo o período da infância crucial na formação dos 

sistemas de valores.  

Ademais, sendo a escola, uma das instituições mais presentes durante a infância, 

e esta um fase importante no desenvolvimento dos valores humanos, considera-se 

relevante compreender como estes têm sido abordados no contexto educacional.  

 

3.4 – Valores humanos e o contexto educacional 

 

Muito tem se falado do papel da escola na formação do cidadão (Arroyo, 2000; 

Bossa, 2002; Brasil, 1996; Libâneo, 1998; Patto, 1990), sendo nela que o indivíduo teria 

a oportunidade de receber informações e conhecimento científico e seria capacitado a 

pensar criticamente sobre os problemas e desafios da sociedade (Sisto et al., 2009). A 

escola medeia a relação entre o indivíduo e a sociedade, ocupando grande parte da vida 
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de crianças e jovens que vão, paulatinamente, apropriando-se dos modelos e valores 

transmitidos pela escola e aumentando, assim, sua autonomia e seu pertencimento ao 

grupo social (Bock, Furtado, & Teixeira, 2002).  

Inicialmente, a escola tinha por função preparar o indivíduo para a vida pública, 

ensinando-lhe a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. À 

família, por sua vez, cabia a formação moral e ensino das regras de convívio social. 

Entretanto, a função da escola, aos poucos, foi deixando de ser meramente técnica e 

incorporou o ensino dos valores e modelos de comportamento socialmente desejáveis 

(Cavaliere, 2002; Fonsêca, 2008). Isto é, a escola deixa de educar apenas para o 

mercado de trabalho, e passa a educar para a vida (Brasil, 1996; 1997a; 1997b).    

Rovira (2004) afirma que a ausência de certa configuração valorativa é um fator 

que incrementa o risco do fracasso escolar, mas quando estes estão bem definidos há 

maior possibilidade de que o estudante alcance êxito em sua trajetória escolar. Embora 

esta suposição pareça óbvia, o autor adverte que ela não o é. É necessário admitir que os 

valores estão presentes em tudo, estando refletidos nos fenômenos sociais e em cada 

uma das ações as quais os seres humanos realizam.  

No cotidiano da escola, os professores ocupam papel essencial no processo 

educacional. Boa parte da responsabilidade no êxito ou fracasso desse processo reside 

no modo como o educador o realiza, inclusive no campo da formação moral dos alunos. 

Assim, os professores são responsáveis por orientar, por mediar e por auxiliar no 

processo de construção dos valores (Brasil, 1997b; Rovira, 2004).  

 Corroborando esta perspectiva, Trevisol (2009) realizou um estudo com 120 

professores dos níveis de ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante a fim de 

conhecer qual a compreensão que estes têm acerca do papel da escola e de seus 

profissionais no processo de construção dos valores. Os resultados apontam para uma 
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concepção de valores enquanto princípios e regras que norteiam a conduta dos 

indivíduos na sociedade, permitindo o bem comum: respeito, justiça, solidariedade, 

direitos e deveres. Tais valores, de acordo com os participantes, são aprendidos pelas 

crianças e adolescentes principalmente por meio da convivência familiar e no contexto 

escolar e, sobretudo, por meio dos exemplos e orientações dados pelos adultos. De 

acordo com a autora, os professores argumentaram que o ensino dos valores morais e 

sociais constitui o objetivo principal da escola, formando cidadãos em parceria com a 

família. Neste processo, os professores estariam implicados, pois são parte importante 

no processo educacional e de formação moral, não apenas lecionando os conteúdos 

científicos, mas servindo de modelos para os estudantes.  

Nesse sentido, com o objetivo de fazer um levantamento da literatura sobre os 

valores humanos na educação, realizou-se uma busca por meio do buscador do Google 

Acadêmico, sendo verificado que nas últimas duas décadas (1990 a 2010), utilizando os 

descritores “valores humanos” e “educação”, pode-se encontrar 11.300 resultados. 

Apesar do número expressivo de ocorrências denotar uma produção maciça sobre a 

relação entre tais variáveis, não é o que se observa a partir de uma análise mais 

detalhada de tais produções. Grande parte dos textos encontrados apresenta ênfase ou 

sobre os valores humanos e seus correlatos (por exemplo: condutas antissociais e 

delitivas, cultura organizacional e estilos parentais) ou sobre a educação e seus temas 

correlatos (meio ambiente, letramento, inclusão digital, movimentos sociais e 

disciplinas diversas). Porém, poucos o fazem acerca da relação entre as variáveis em 

questão. O que se verifica é a ocorrência isolada dos termos ao longo dos textos, isto é, 

em um texto eminentemente sobre educação há apenas menção (às vezes, única) ao 

termo “valores humanos”. Dentre aqueles que abordam a relação entre valores humanos 

e educação, é possível encontrar diferentes abordagens sobre a mesma. 



130 
 

Numa perspectiva espiritualista acerca dos valores humanos, destaca-se o 

trabalho de Martinelli acerca do Programa de Educação em Valores Humanos (PEVH). 

Este programa tem como base as ideias do líder espiritual indiano Sathya Sai Baba, que 

define os valores como “uma energia que pulsa em todos os seres humanos” (Martinelli, 

1999, p.21). O PEVH consiste em “uma integração criteriosa de filosofias e técnicas 

educacionais que visam à criação de uma nova realidade e ordem social mais humana a 

partir da unificação do conhecimento” (Martinelli, 1999, p.22). Esta autora argumenta 

que embora o programa proponha uma educação humanista e espiritual, não se trata de 

uma religião, seita ou filosofia. Além desta abordagem, outros autores partem de uma 

perspectiva espiritualista, defendendo a educação baseada em princípios religiosos, tais 

como fé, piedade, amor ao próximo, paz, respeito, caridade, dentre outros (Passos, 

2009; Veloso, 2001).  

 Grande parte dos estudos acerca dos valores humanos no contexto educacional 

está baseada em teorias oriundas da perspectiva construtivista, com grande destaque às 

teorias de Jean Piaget e Lawrence Kohlberg. Inclusive, o texto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) está baseado nos pressupostos destas duas teorias 

desenvolvimentistas (Brasil, 1997b). Na proposta teórica destes autores, os valores são 

discutidos dentro do desenvolvimento moral dos indivíduos, que se dá pela 

aprendizagem de um conjunto de regras de conduta obrigatórias, além de proibições de 

vários tipos cujas transgressões acarretam sanções socialmente organizadas 

consideradas obrigatórias (La Taille, 2006). 

Para Piaget (1994), os valores referem-se a trocas afetivas que o sujeito realiza 

com o meio exterior, e surgem da projeção dos sentimentos sobre objetos, pessoas, 

relações ou sobre si mesmos. Piaget estudou a construção da moralidade infantil e 

encontrou duas tendências opostas de moral: a moral heterônoma e a moral autônoma. 
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Na primeira a criança segue as normas fixadas pelas autoridades que a rodeiam 

(familiares), ou seja, o sistema moral é fruto de uma relação social em que predomina o 

respeito unilateral, no qual bastam a obediência à autoridade, à tradição. Já na segunda, 

a moral autônoma, a criança pode se ver cada vez mais livre da influência das 

autoridades, tornando-se capaz de construir normas entre iguais e reger seu 

comportamento por elas, ou seja, as normas morais não são simplesmente aceitas, é 

necessária a reflexão, a busca de princípios que legitimem a moral (La Taille, 2006).  

Para Kohlberg, a moral é a base para a tomada de decisões, onde o indivíduo 

sempre se faz um julgamento de valor num contínuo que varia entre o certo e o errado 

(La Taille, 2006). Partindo da teoria de Piaget, Kohlberg (1992) realizou diversas 

pesquisas para analisar o raciocínio de crianças, jovens e adultos diante de dilemas 

morais e, a partir de suas respostas, ele propôs uma sequência evolutiva de três estágios, 

cada um subdividido em dois subestágios. No nível pré-convencional (moral 

heterônoma e moralidade individualista) as regras são externas ao sujeito, sendo 

definidas por autoridades que devem ser obedecidas e não podem ser infringidas, sob 

risco de penalidade caso o contrário ocorra. Neste nível de desenvolvimento moral, o 

correto é agir para obter algum benefício ou evitar dano. Já no nível convencional 

(moralidade normativa interpessoal e moralidade do sistema social) o justo e o injusto 

não se confundem mais com o que leva à recompensa ou ao castigo. Neste nível, o 

indivíduo procura viver conforme as regras estabelecidas, com o que é socialmente 

aceito e compartilhado pela maioria, respeitando a ordem estabelecida. Finalmente, no 

nível pós-convencional (moralidade dos direitos humanos e bem estar social e a 

moralidade dos princípios éticos gerais), o indivíduo diferencia o eu das regras e 

expectativas dos outros e define seus valores e comportamentos em função dos 

princípios que internalizou.  
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De modo geral, compreende-se que a maneira como o indivíduo julga situações, 

pessoas e comportamentos, irá, necessariamente, orientar o modo como este deverá agir. 

Contudo, o próprio Kohlberg (1992) argumenta que tal como o raciocínio lógico é 

condição necessária, mas não suficiente para um juízo moral elevado, também um juízo 

moral maduro é condição necessária, mas não suficiente para uma ação moral madura. 

Pelo contrário, pode-se racionar em termos de princípios e não se viver de acordo com 

esses princípios, embora a probabilidade de o fazer seja maior. 

Retomando o destaque que a legislação brasileira dá aos valores e seu ensino, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) assinala que o fim último da 

educação é a formação da cidadania, e incorpora nas finalidades da educação básica, 

princípios e valores transversais ao currículo escolar (Brasil, 1996). Todavia, é no texto 

dos PCNs, que a educação de valores recebe maior destaque, reconhecendo a 

importância do ensino e a aprendizagem dos valores na educação escolar, além de 

conferir caráter normativo à inserção e integralização dos conteúdos da educação em 

valores nos currículos escolares.  

Tendo apresentado diferentes perspectivas teóricas acerca dos valores que 

influenciam “as perguntas que os pesquisadores fazem, os métodos que utilizam e os 

modos como interpretam os dados” (Papalia, et al., 2006, pp. 67), buscou-se conhecer o 

panorama das pesquisas que relacionam os valores humanos e o contexto escolar, 

especificamente no contexto da Psicologia Social, onde se insere a presente tese.  

Por meio do Google Acadêmico, utilizando-se os descritores “valores humanos”, 

“educação” e “Psicologia Social”, foram encontradas 594 ocorrências. Entretanto, a 

ênfase de grande parte desses artigos está sobre os valores humanos e seus correlatos 

(como condutas antissociais e delitivas, preconceito e autoritarismo), mas não na 

importância de estudar os mesmos no contexto educacional. Tal realidade demonstra a 
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escassez existente na literatura nacional e especificamente no contexto da Psicologia 

Social quanto aos estudos acerca dos valores humanos e como estes influenciam o 

processo educacional e suas variáveis correlatas. Não obstante, ainda que escassos, não 

se pode ignorar os esforços que têm sido empreendidos para dar suporte empírico ao 

debate dos valores humanos no âmbito da instituição educacional.  

No contexto internacional, destacam-se, sobretudo, os estudos realizados em 

países como Espanha e Austrália. Ros, Grad e Martínez (1996) usaram a técnica de 

autoconfrontação (para mais detalhes, ver Ball-Rokeach, Rokeach, & Grube, 1984) 

numa intervenção que teve por objetivo analisar a relação entre os valores pessoais de 

estudantes espanhóis e suas concepções acerca da aprendizagem, autoconceito, hábitos 

de estudo e seu rendimento acadêmico para, em seguida, delinear e estimar a eficácia da 

autoconfrontação com o intuito de modificar as prioridades valorativas dos estudantes 

como tática para melhorar seu rendimento acadêmico. De modo geral, o rendimento 

acadêmico mostrou-se associado negativamente aos valores de estimulação e 

positivamente aos valores de segurança e autorrealização. Além disso, os valores 

correlacionaram-se positivamente com variáveis determinantes do rendimento 

acadêmico, tais como o autoconceito, autoestima e as concepções acerca da 

aprendizagem.  

Em seguida à intervenção, com o intuito de modificar os valores que estão mais 

relacionados ao rendimento acadêmico, os resultados mostraram que os grupos, 

experimental e controle, não apresentaram diferença quanto ao rendimento acadêmico 

antes da intervenção. Todavia, após a autoconfrontação, obteve-se uma melhora 

moderada do rendimento acadêmico entre aqueles que participaram do grupo 

experimental frente àqueles do grupo controle. Além disso, o método mostrou maior 

impacto sobre os estudantes que se manifestaram insatisfeitos com seus hábitos e 



134 
 

condutas de estudo (quase a metade da amostra). Em síntese, a intervenção aumentou 

em 14% o número de estudantes que melhoraram seu rendimento acadêmico, e esse 

índice sobe para 23% em relação aos alunos insatisfeitos com o tempo dedicado aos 

estudos (Ros, Grad, & Martinez, 1996).  

Nos últimos dez anos, o governo australiano tem concentrado esforços para 

fundamentar e adotar atividades que deem suporte às escolas no desenvolvimento 

explícito, informado, sistemático e efetivo de educação em valores, tanto no contexto de 

sala de aula, quanto no contexto escolar mais amplo. Nesse sentido, foi desenvolvido o 

“Programa Australiano de Educação em Valores” para assistir às escolas de todo o país 

na implementação da educação em valores (Lovat, Clement, Dally, & Tummey).  

O ponto de partida para a execução deste programa foi o “Values Education 

Study” (2003) que contou com a participação de 69 escolas e cujo objetivo foi de 

realizar um levantamento sobre o que estas faziam para promover uma efetiva educação 

em valores aos seus estudantes, bem como quais os pontos de vista de pais, professores 

e estudantes sobre os valores que a comunidade espera que as escolas australianas 

adotem. Além disso, buscou fornecer uma base teórica e estabelecer um conjunto de 

princípios para melhorar a educação em valores no país. Na sequência, foi realizado o 

“Values Education in Action” (2004), que objetivou implementar um programa de 

educação em valores em doze escolas a fim de verificar sua efetividade. O resultado 

destes dois estudos prévios foi o desenvolvimento do “National Framework for Values 

Education” (DEST, 2005), que definiu a educação em valores enquanto “qualquer 

atividade implícita ou explícita desenvolvida no contexto escolar que promove o 

conhecimento e entendimento dos valores, e a partir da qual se desenvolvem as 

habilidades e disposições do estudante para que este endosse valores enquanto indivíduo 

e membro da sociedade” (DEST, 2005, pp. 8). O National Framework for Values 
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Education estabelece uma relação com nove valores (por exemplo: dar o melhor de si, 

respeito, liberdade e justiça) oriunda de investigação na comunidade escolar e do 

“National Goals for Schooling in Australia in the Twenty-First Century”, além de 

princípios e atividades práticas que auxiliam as escolas na implementação da educação 

em valores (DEST, 2005).  

Ampliando o número de escolas participantes e seguindo as diretrizes propostas 

no relatório do “National Framework for Values Education”, o governo australiano 

desenvolveu o “Values in Action Schools Project” (VASP) (DEEWR, 2010). De acordo 

com o relatório final do VASP, os impactos identificados a partir deste atestam o quão 

uma abordagem sistemática e planejada de educação em valores pode contribuir para 

melhorar o engajamento dos estudantes à escola e promover melhores resultados 

acadêmicos, além de melhorar seu bem estar social e emocional. Ademais, os resultados 

do VASP demonstraram que a educação em valores pode transformar os 

relacionamentos escolares, o ambiente da sala de aula e da escola como um todo, a 

prática pedagógica dos professores, além de promover um maior engajamento dos pais 

nas atividades escolares de seus filhos (DEEWR, 2010).  

Os resultados apontados ratificaram a implementação da educação em valores 

em todas as escolas da Austrália, de modo que neste país o ensino dos valores não se 

trata de uma questão meramente debatida, desenvolvido por meio de programas 

discretos e de pouco alcance ou mesmo presente de forma implícita no currículo escolar. 

Pelo contrário, este consiste em um princípio fundamental que subjaz o delineamento do 

currículo escolar, a forma como os conteúdos são ministrados e avaliados, além de ser 

importante para o desenvolvimento de aprendizes confiantes, éticos, resilientes e bem-

sucedidos (Lovat, 2005).  
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No contexto nacional, Formiga et al. (2005) realizaram um estudo no qual 

avaliaram o poder preditivo das funções psicossociais e dos critérios de orientação 

valorativos propostos por Gouveia (1998; 2003) frente a indicadores do rendimento 

escolar (autoconceito do estudante e horas de estudo). Contando com uma amostra de 

530 estudantes do Ensino Fundamental e Médio, os autores encontraram que as 

subfunções valorativas suprapessoal, normativa e interativa explicaram positivamente o 

autoconceito do estudante, enquanto a subfunção de experimentação o fez 

negativamente.  No que diz respeito às horas dedicadas ao estudo, verificou-se que as 

subfunções suprapessoal e normativa explicaram esta variável de forma significativa e 

positiva, enquanto a subfunção de experimentação o fez de forma negativa, assim como 

o fez para a variável autoconceito do estudante. Tais resultados apontam para o fato de 

que ao adotar valores normativos (e.g.: obediência), suprapessoais (e.g.: conhecimento) 

e interativos (e.g.: convivência), melhor será o autoconceito dos estudantes e mais eles 

se dedicarão aos estudos; ao passo que quanto mais orientados à experimentação, menor 

será sua dedicação aos estudos, bem como pior será seu autoconceito.   

Tendo em vista que os valores são centrais na educação dos jovens e que o 

professor é um dos seus principais transmissores nesse contexto, Nascimento (2009) 

realizou um levantamento sobre os valores de estudantes e professores e os valores 

transmitidos em sala de aula na percepção de ambos os grupos. Contando com a 

participação de 68 professores e 1.302 alunos do Ensino Fundamental, foi testada a 

estrutura de compatibilidades e de conflitos entre os valores desses sujeitos. Por meio de 

análises de escalonamento multidimensional (MDS) verificaram-se estruturas 

valorativas semelhantes tanto para a amostra de professores, quanto de estudantes, 

indicando quatro dimensões de ordem superior (autotranscendência, autopromoção, 

abertura à mudança e conservação). Ademais, observou-se congruência entre os valores 
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ensinados pelos professores (e.g.: respeito, estudar, responsabilidade, solidariedade, 

amor) e aqueles que são percebidos pelos estudantes (e.g.: estudar para ser alguém na 

vida, ser honesto, acreditar em si mesmo, respeito, amizade). Nascimento destaca que os 

valores encontrados na pesquisa estão em consonância com aqueles presentes nos 

PCNs, e que a congruência encontrada entre os valores dos estudantes e dos professores 

pode favorecer relações positivas entre ambos, melhorando o ambiente escolar e 

podendo influenciar positivamente no rendimento dos estudantes.  

Em anos mais recentes, Gouveia, et. al. (2010) realizaram um estudo que 

objetivou conhecer em que medida os valores explicam as metas de realização e estas, 

por sua vez, predizem o desempenho escolar. Este estudo contou com a participação de 

estudantes do Ensino Médio da rede pública e privada, e corroborou o modelo 

explicativo proposto. Esses autores propuseram um modelo heurístico, no qual as 

prioridades valorativas predisseram as metas de realização e estas, por sua vez, 

predisseram o desempenho acadêmico. Coerentemente com o modelo de Elliot e 

McGregor (2001), os valores normativos foram a base para as metas que implicam a 

faceta evitação, pois enfocam ajustar-se ao padrão esperado de desempenho, quer 

evitando fazer a tarefa incorretamente (aprendizagem-evitação) ou ser inferior aos 

demais, não obtendo as piores notas (execução-evitação). Por outro lado, no caso da 

faceta aproximação, esta se pautou em valores da subfunção realização quando 

implicou ser superior aos demais e obter o maior desempenho (execução-aproximação), 

ou daqueles da subfunção supra pessoal quando se tratou de demonstrar destreza, ter 

conhecimento e entendimento das tarefas (aprendizagem-aproximação).  As metas de 

realização, por sua vez, relacionaram-se diretamente com o desempenho acadêmico, 

demonstrando que quanto mais orientado à realização, melhor será o desempenho do 

estudante.  
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Os resultados acima mencionados parecem reforçar a pertinência de estudar os 

valores humanos no contexto escolar. O que já havia sido amplamente debatido, em 

anos recentes, tem obtido respaldo empírico. Todavia, ainda são poucas as pesquisas 

realizadas no contexto escolar que se pautam em uma teoria sistemática e fundamentada 

empiricamente acerca dos valores. Neste sentido, a presente tese, parte da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998; 2003; Gouveia, et al., 2011) 

logrando contribuir com esta lacuna.  

Diante do exposto, observa-se que as variáveis abordadas até o presente 

momento, quais sejam, desempenho acadêmico, engajamento escolar, atitudes frente ao 

contexto escolar e à aprendizagem, bem como os valores humanos, são deveras 

importante para a compreensão, explicação e possíveis intervenções no contexto 

educacional. Portanto, a presente tese objetiva verificar como estas variáveis estão 

relacionadas, ou seja, em que medida os valores humanos explicam as atitudes frente ao 

contexto escolar e à aprendizagem, e estas influenciam o engajamento escolar e o 

desempenho acadêmico.   
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PARTE II - ESTUDOS EMPÍRICOS 
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CAPÍTULO 4. ESTUDO I – ELABORAÇÃO DAS MEDIDAS 
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O objetivo do presente estudo foi desenvolver duas medidas, do tipo lápis e 

papel, sendo uma para verificar como o estudante avalia seu desempenho acadêmico, e 

uma segunda para avaliar as atitudes frente ao contexto escolar. Esta iniciativa se 

justifica em virtude de não terem sido encontradas medidas que dessem conta de avaliar 

tais construtos conforme foi mencionado no marco teórico. Para atender a este objetivo, 

inicialmente, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo sobre as temáticas em 

questão. A análise dos resultados foi feita por meio de uma técnica informatizada de 

análise de conteúdo (por meio do software ALCESTE), que orienta a compreensão e 

categorização da fala dos participantes. Com base nas unidades de contexto elementar 

observadas, bem como na literatura acerca dos construtos em questão, procurou-se, 

consequentemente, construir os itens para compor cada uma das medidas.  

 

4.1. Método 

4.1.1. Participantes 

 Teve-se em conta uma amostra de conveniência (não-probabilística) composta 

por estudantes, que estavam presentes em sala de aula e sendo solicitados a colaborar, 

concordaram em fazer parte da pesquisa. Nessa oportunidade, contou-se com a 

participação de 481 estudantes de todas as séries da segunda fase do Ensino 

Fundamental de escolas públicas (45,2%) e privadas (54,8%) da cidade de João Pessoa 

(PB). Os participantes, distribuídos igualmente quanto ao sexo, apresentaram média de 

idade de 12,9 anos (dp = 1,69) e consideraram-se pertencentes à classe média (45,5%).  
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4.1.2. Instrumento  

 Solicitou-se aos participantes que respondessem a um questionário com 

perguntas abertas, dividido em dois blocos. O primeiro bloco I contemplou questões 

sobre o contexto escolar: (1) Você gosta de sua escola? O que mais você gosta nela? Por 

favor, seja o mais detalhista possível; (2) Você gosta de seus professores? Em relação 

aos seus professores, quais são suas qualidades? Quais são os seus defeitos?; (3) Você 

gosta de seus colegas de classe? Como é o seu relacionamento com eles?. Já no segundo 

bloco de questões foram consideradas questões sobre o desempenho acadêmico: (1) 

Para você, o que é ter um bom desempenho na escola?; (2) Você está satisfeito com seu 

desempenho?; (3) Por quais motivos?; (4) O que acredita que poderia fazer para 

melhorá-lo?; (5) Na sua opinião, que fatores contribuem para que você tenha um bom 

desempenho?. Ao final, os participantes responderam perguntas de natureza sócio-

demográfica (e.g.: sexo, idade, nível socioeconômico) (Apêndice A).  

 

4.1.3. Procedimento 

 Inicialmente, foi realizado o contato com os responsáveis das instituições de 

ensino, e nesta ocasião lhes foram informados os objetivos da pesquisa, além de 

solicitar a permissão para aplicação dos questionários. Após o consentimento, 

combinou-se o melhor horário para realização da coleta de dados. Os questionários 

foram aplicados em ambientes coletivos de sala de aula, mas respondidos 

individualmente. Utilizou-se um procedimento-padrão, procurando garantir um mínimo 

de respostas enviesadas. Portanto, um único aplicador, com treinamento prévio, ficou 

responsável pelas instruções aos participantes sobre como responder. O aplicador 

interferiu o mínimo possível no processo de aplicação, dando apenas explicações, 

quando solicitadas, evitando emitir comentários ou dar respostas que tenham 
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significados ou conotações diferentes das atribuídas pelos participantes. Uma vez que a 

população alvo desta pesquisa são estudantes da segunda fase do Ensino Fundamental, e 

considerando que nesta fase os indivíduos possuem idade inferior a 18 anos, não foi 

possível a utilização de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este foi 

substituído por uma declaração de responsabilidade de pais ou diretores de escolas por 

pessoas de menor idade (Apêndice B). Além disso, os participantes foram esclarecidos 

sobre o anonimato e sigilo de suas respostas, além de terem sido informados sobre o 

caráter voluntário de sua participação. Na presente tese, buscou-se seguir as diretrizes 

éticas que regem a pesquisa com seres humanos dispostas nas resoluções 196/96 e 

251/97. Ademais, ressalta-se que o projeto de pesquisa desta tese foi submetido à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

obtendo parecer favorável (Protocolo CEP/HULW nº 113/2012) a sua realização.   

 

4.1.4. Análise de dados 

Para análise dos dados apreendidos por meio do questionário supramencionado, 

utilizou-se o software de Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos 

de Texto (ALCESTE), que foi desenvolvido na França por Reinert (1998).  

De acordo com Camargo (2005), o ALCESTE é uma técnica capaz de analisar 

de forma quantitativa informações provenientes de entrevistas, relatos, depoimentos, 

dentre outros, além de permitir verificar as possíveis relações entre os universos lexicais 

que, com o uso da análise de conteúdo tradicional seria mais laborioso e talvez, não 

permitisse o acesso a tal informação (Alba, 2004). Cada entrevista é composta por 

conteúdos semânticos, que formam o banco de dados ou corpus a ser analisado pelo 

ALCESTE. No corpus encontramos a unidade de contexto inicial (UCI), que é o 



144 
 

material coletado e a unidade de contexto elementar (UCE) que são recortes do material 

inicial definidos pelo programa.  

 A análise de conteúdo automática efetua a organização do conteúdo estruturado 

a partir de uma análise estatística em uma Classificação Descendente Hierárquica 

(CDH). A finalidade da CDH é conseguir estabelecer uma divisão entre as classes, de 

forma mais nítida possível, de maneira que as classes não possuam palavras 

sobrepostas. Esse processo ocorre quantas vezes for necessário, decompondo, desse 

modo, uma classe em várias classes. A CDH apresenta, ainda, a posição de cada classe 

sob a forma de dendrograma (árvore) que permite verificar a relação entre as classes 

(ligação forte ou fraca) e a representatividade de cada classe, a partir do seu percentil no 

corpus avaliado. Desta forma, o dendrograma elaborado a partir da análise possibilita a 

compreensão de inter-relação das classes (para mais detalhes, ver Alba, 2004; 

Nascimento & Menandro 2006; Reinert, 1998). 

 

4.2. Resultados 

Os resultados aqui apresentados referem-se ao conjunto de respostas dadas às 

nove questões abertas que compõem o questionário utilizado para coleta de dados. Para 

facilitar a leitura e compreensão dos resultados, estes serão apresentados em dois blocos, 

sendo o primeiro referente à análise das questões sobre Desempenho Acadêmico, e o 

segundo às questões sobre o Contexto Escolar.  

É importante ressaltar que o propósito para empregar esta técnica de análise de 

dados foi o de utilizar os conteúdos observados como base para elaboração de itens para 

compor as medidas. De modo que não se pretende, nesta tese, fazer um estudo 

aprofundado do conteúdo da fala ou discurso dos participantes. 
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4.2.1. Análise das questões sobre Desempenho Acadêmico 

O corpus que foi analisado constitui-se das respostas provenientes de cada uma 

das quatro questões sobre o desempenho acadêmico. Assim, a análise dos resultados 

constituída pelo corpus de 1.924 unidades de contexto inicial (u.c.i.), apresentou uma 

divisão em 198 unidades de contexto elementar (u.c.e.), correspondendo a 72,3% do 

total; foram descartados apenas 27,7%, por não atenderem ao critério estabelecido [χ2 (1) 

≥ 3,84, p < 0,05]. Foram elencadas três classes distintas, às quais foram atribuídos nomes 

que funcionam como seus descritores. 

A classe 1 (108 u.c.e. que explicaram 39,4% do total do corpus) foi denominada 

de rendimento escolar (e.g.: “Tiro notas boas em quase tudo, minha menor média foi 

sete, nove”; “Estou conseguindo aprender o conteúdo e atingir as notas que pretendo”). 

Tanto o vocabulário específico desta classe como os fragmentos de discurso mais 

representativos remetem a uma concepção de desempenho relacionada ao hábito de 

estudar e boas notas. Na classe 1, ocorre a predominância dos conteúdos listados na 

Tabela 1. 

Tabela 1. UCEs mais representativas da classe 1: Rendimento Escolar. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 

17 
Nunca fiquei em recuperação, mas acho que poderia me esforçar para melhorar 
as notas em algumas matérias. Tirar boas notas, prestar atenção.   

14 
Estou conseguindo aprender o conteúdo e atingir as notas que pretendo. Acho 
que estou indo bem e eu tenho condições de melhorar cada vez mais.   

13 Tiro ótimas notas. Tirar boas notas é importante para o meu futuro.   

12 
Sou boa aluna e minhas notas também. Estudo muito, entendo todas as matérias 
e tiro notas ótimas.   

12 Tiro notas boas e entendo completamente todas as matérias.   

11 
Não estou com todas as minhas notas boas, mais eu estou buscando melhorar. 
Acho que estou dando o meu melhor.   

09 
A cada assunto novo, tiro sempre notas ótimas e acima da média. Sempre tiro 
notas altíssimas, todos me admiram e me sinto bem com isso.   

09 
As metas que consigo alcançar através dos meus estudos terão muita 
significância no meu futuro e minha carreira profissional. Estudo bastante, faço 
as tarefas e tiro boas notas.   

08 Tiro notas boas em quase tudo, minha menor média foi sete, nove.   
08 Meus resultados em provas ou atividades estão bons, mas sempre é bom 
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melhorar.  
 

A classe 2 (54 u.c.e. que explicaram 19,7% do total) foi denominada de interesse 

nos estudos (e.g.: “Tenho que me interessa mais e sempre melhorar”; “Estou sempre 

aprendendo coisas novas e me esforçando cada vez mais”). Esta classe pode ser 

caracterizada pelos conteúdos que remetem à necessidade de estar sempre aprendendo 

coisas novas e melhorando seu desempenho. Os conteúdos mais recorrentes na análise 

da classe 2 estão listados na Tabela 2.  

Tabela 2. UCEs mais representativas da classe 2: Interesse nos estudos. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 

24 
Sempre posso aprender coisas novas. Gosto de perguntar saber do assunto. Eu 
me esforço e tiro notas boas. 

12 
Tenho que me interessar mais e sempre melhorar. Melhorei muito do último 
ano pra cá.   

11 
Aprendi coisas legais. Quero passar de ano e tirar muita nota boa. Todos são 
inteligentes, basta estudar. 

09 Estou bem no ano. Eu aprendo muito. Aprendi e passei.   

08 
Estou sempre aprendendo coisas novas e me esforçando cada vez mais. Busco  
não ficar atrasado.   

08 
Consigo prestar atenção nas aulas. Estudo muito e me esforço para conseguir 
resultados.   

08 
Minhas notas estão melhorando. Me esforço muito e tiro boas notas, mas 
sempre quero mais.   

07 Sou feliz por estudar. Me sinto realizado por estudar e alcançar bons resultados.   
 

Por fim, a classe 3 (36 u.c.e. que explicaram 13,1% do total do corpus) foi 

denominada de insatisfação com o desempenho (e.g.: “para melhorar preciso estudar 

muito mais”; “não tenho me saído bem, pois o ensino tem que ser mais descontraído”; 

“os professores precisam explicar melhor os conteúdos”). Os vocábulos específicos e 

fragmentos de discurso que representam esta classe apontam para uma insatisfação dos 

sujeitos com seu desempenho. Além disso, denotam uma percepção do desempenho 

como algo que depende dos esforços do outro e não do próprio indivíduo. Os conteúdos 

predominantes nesta classe são descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3. UCEs mais representativas da classe 3: Insatisfação com o desempenho. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 

29 
O ensino tem que ser mais descontraído. Os professores tem que explicar 
melhor os conteúdos. A falta dos professores frequentemente não ajuda.    

27 Os professores têm despertar os interesses dos estudantes nos estudos.   

21 
Ajuda extra no estudo, como alguém para me ajudar na hora de estudar. Aulas 
de reforço. Para melhorar preciso estudar mais.   

 

As unidades representativas de cada classe foram fundamentais para a 

proposição da versão experimental da Escala de Autoavaliação de Desempenho 

Acadêmico. As unidades inspiraram e foram ajustadas à forma de itens. Além disso, 

avaliou-se também a relação entre as três classes que emergiram na análise de conteúdo, 

como pode ser observado na figura a seguir. 

Figura 5. Classificação Hierárquica Descendente 

   
Pode-se observar, no dendograma acima, que as classes 1 e 2 estão  intimamente 

relacionadas (distância de vizinho mais próximo) e denotam aspectos mais positivos 

sobre o desempenho acadêmico (e.g.: satisfação, boas notas, esforço, interesse). Por sua 

vez, a classe 3 é independente em relação às demais, ainda que esteja relacionada com 

ambas. Esta classe, como sua denominação indica, é formada por questões relacionadas 

à necessidade de melhorar o desempenho, além de indicar que tal melhoramento se 

deve, em grande parte, a fatores externos ao sujeito.  

 

4.2.2. Análise das questões sobre Contexto Escolar 

O corpus que foi analisado constitui-se das respostas provenientes de cada uma 

das cinco questões sobre o contexto escolar dos estudantes. Assim, a análise dos 
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resultados constituída pelo corpus de 2,886 unidades de contexto inicial (u.c.i.), 

apresentou uma divisão em 398 unidades de contexto elementar (u.c.e.), correspondendo 

a 100%, não tendo sido eliminado nenhum conteúdo. Foram elencadas quatro classes 

distintas, às quais foram atribuídos nomes que funcionam como seus descritores. 

A classe 1 (86 u.c.e. que explicaram 21,6% do total) foi denominada de Aspectos 

acadêmicos da escola (e.g.  “A escola é lugar de aprendizagem.”; “Gosto da escola por 

causa do ensino e das pessoas.”).  Na classe 1 ocorre a predominância dos conteúdos 

descritos na Tabela 4. 

Tabela 4. UCEs mais representativas da classe 1:  Aspectos acadêmicos da escola. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 

20 
A escola é divertida, você aprende muitas coisas interessantes. O ambiente é 
agradável. O ensino é bom e os professores e funcionários são legais.   

19 Aprendo coisas  novas a cada dia que  passa. Acho minha escola organizada.   

13 
A escola é lugar de aprendizagem. Na minha escola recebo bastante incentivo. 
Gosto da minha escola pois nela aprendo bastante e me relaciono muito bem  
com todos   

11 
Acho o ensino da minha escola excelente. Na escola aprendemos regras e 
aprendemos muitas coisas importantes.   

11 
O lugar muito bom para aprender. Minha escola e bem organizada, agradável e  
tem uma diretora  excelente.    

10 
Gosto da minha escola porque aqui a relação é mais familiar. A escola é o  
lugar que nos  forma.  Os  funcionários são atenciosos e cuidadosos.   

10 Minha escola é boa porque tem ótimos professores e os coordenadores também.   

10 
Nela aprendemos várias  coisas  importantes. A escola dialoga muito com os 
alunos.   

09 
Gosto da escola por causa do ensino e das pessoas.  O colégio é excelente no 
ensino e os professores também.   

 

A classe 2 (52 u.c.e. que explicaram 13,1% do total) foi denominada de 

relacionamento com os professores (e.g., “cumprem o que penso que professores fazer”; 

“são compreensíveis e inteligentes”; “ensinam muito bem”). Na classe 2, ocorre a 

predominância dos conteúdos descritos na Tabela 5. 

Tabela 5. UCEs mais representativas da classe 2: Relacionamento com os professores. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 
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33 
A  maioria dos meus professores é legal. Me  tratam muito bem. São muito  
atenciosos.  

28 
São compreensíveis, inteligentes e dinâmicos. Me ajudam bastante e são bons  
profissionalmente. Dão atenção necessária e sabem ensinar.  

21 
Alguns são competentes e sabem fazer uma aula melhor. Cumprem o que  
penso que professores devem fazer.  

21 
São legais. São inteligentes e amigos. Eles ensinam muito bem, se o aluno não  
entende eles explicam de novo.  

21 Eles  ensinam bem,  dão  atenção  aos alunos. Não me dou bem com a maioria.  

16 
Explicam  direito.  São legais e me  ensinam  assuntos novos. Eles  ensinam 
muito bem.  

16 
Alguns não dão aula  direito,  tratam as pessoas não igualmente,  etc.  Mas 
alguns são muito  bons.   

16 
São legais e respeitadores. Entendem meu jeito de  pensar e se dão bem comigo 
e com os outros. 

15 Meus professores sabem demais. É divertida legal.  
15 Pois eles são inteligentes e atenciosos.  

14 
São alegres e inteligentes. Gosto dos meus professores, pois eles são justos e  
legais. Estão dispostos a tirar  dúvidas. 

14 
Tiram nossas  dúvidas e  são divertidos com a  gente. Respondem  as minhas  
dúvidas e ensinam bem. 

 

A classe 3 (138 u.c.e. que explicaram 34,7% do total) foi denominada de 

Relacionamento com os colegas de classe (por exemplo, “Eles são muitos  legais, 

porque eles me  ajudam na  hora que eu  preciso”; “Converso com todos e fico longe de 

gente errada”). Na classe 3, ocorre a predominância dos conteúdos descritos na Tabela 

6.  

Tabela 6. UCEs mais representativas da classe 3: Relacionamento com os colegas de 

classe. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 

21 
Eles são muitos  legais, porque eles me  ajudam na  hora que eu  preciso. São  
engraçados e  legais. 

21 
São  divertidos e  fiéis. Gosto dos meus amigos, pois são divertidos e 
amigáveis. Tem  uns que são  chatos comigo.  

17 
Eles não me incomodam e não fazem mal para mim. Meus amigos me fazem  
feliz. Gosto deles pois me compreendem.  

17 
São legais e  engraçados. Nós nos ajudamos. São muito  companheiros e 
amigos. 

17 Não gosto de alguns, pois são  chatos e  bagunceiros.  Eles  bagunçam comigo.  

15 
São ótimas amigas. Converso com todos e fico longe de gente errada. Gosto dos 
meus colegas porque eles são leais. 

14 Gosto deles porque conheço eles a muito tempo. São muito legais e bem  
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calmos. 

14 
Meus colegas de sala são  alegres e amigos. São  brincalhões, mas, às  vezes, 
alguns são chatos. Não falo com todos. 

14 
são legais e gostam de brincar. eles são divertidos e um pouquinho 
conversadeiros e  bagunceiros. 

14 
São legais, conselheiros e me  ajudam quando  preciso. Gosto dos meus colegas 
de sala porque são todos meus amigos. 

 

Por fim, a classe 4 (122 u.c.e. que explicaram 30,6% do total) foi denominada de 

Aspectos interpessoais da escola (e.g., “Me relaciono bem com todos da escola”;  “Aqui 

na escola estabeleci grandes laços com meus professores, amigos e o conhecimento”).. 

Na classe 4, ocorre a predominância dos conteúdos descritos na Tabela 7. 

Tabela 7. UCEs mais representativas da classe 4: Aspectos interpessoais da escola. 

χ2 Unidade de Contexto Elementar 

28 
A escola é um lugar legal. Gosto muito da minha escola, já faz muito tempo que  
estudo aqui e não queria sair daqui nunca.   

19 
É bom estudar para no futuro ser alguém na  vida. Me relaciono bem com todos 
da escola.   

15 
Aqui na escola fico de conversa com os meus colegas. Gosto da escola porque 
me  faz bem estar aqui, mesmo com  problemas me sinto preenchida.   

14 Nunca vi escola melhor. Eu aprendo muito e tenho grandes resultados.   

14 
Aqui na escola estabeleci grandes laços com meus professores, amigos e o 
conhecimento.   

11 
Não me dou bem aqui em questões de conformidade. É  uma  escola séria que 
busca formar pessoas para o  mundo.   

11 
A  escola é boa e tem boa estrutura. É  uma  escola muito boa, porque  gosto  
dos professores e tenho muitos colegas.   

11 Gosto da escola porque sou popular e todo mundo quer ser o meu  colega. 
09 É legal, pois sempre me respeitam e me dou bem aqui. O  colégio e  massa.   

09 
tem  capacidade de  preparar os seus alunos para  uma boa carreira profissional 
e bom rendimento para a  vida adulta  social   

 

 As unidades representativas de cada classe serviram de base para a elaboração 

de itens para compor a versão experimental da Escala de Atitudes Frente ao Contexto 

Escolar. Além disso, avaliou-se também a relação entre as classes, como pode ser 

observado no dendograma a seguir. 
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Figura 6. Classificação Hierárquica Descendente 

  

Pode-se observar, no dendograma acima, que as classes 1 e 4 estão  intimamente 

relacionadas (distância de vizinho mais próximo), uma vez que ambas se referem a 

aspectos da instituição escolar, acadêmicos (classe 1) e relacionamentos interpessoais 

(classe 4).  A classe 2 e 3 também apresentam relação entre si, embora seus conteúdos 

remetam a grupos diferenciados (professores e colegas de classe), ambas estão focadas 

na qualidade dos relacionamentos estabelecidos entre o estudante e os referidos grupos. 

Ademais, percebe-se que os agrupamentos de classes estão relacionados, demonstrando 

uma interdependência entre as classes.  

 

4.3. Discussão parcial 

 

Considera-se ter alcançado o objetivo do presente estudo, que foi construir 

conjuntos de itens diferentes para avaliar aspectos relacionados ao desempenho 

acadêmico, bem como acessar as atitudes do estudante frente ao contexto escolar. 

Partindo das respostas obtidas nas entrevistas, foi possível a elaboração de 40 itens para 

compor a medida sobre desempenho, enquanto para a medida de atitudes frente ao 

contexto escolar, foram elaborados 52 itens. A realização deste estudo foi fundamental 

para que no segundo estudo que compõe esta tese, essas medidas experimentais 

pudessem ter suas propriedades psicométricas avaliadas.  
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CAPÍTULO 5. ESTUDO II – PARÂMETROS PSICOMÉTRICOS DAS 

MEDIDAS 
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O presente estudo objetivou apresentar evidências acerca dos parâmetros 

psicométricos das escalas propostas, como validade fatorial e consistência interna (Alfa  

de Cronbach e homogeneidade). Partindo do estudo previamente descrito, contou-se 

com um conjunto de itens que compuseram a Escala de Autoavaliação de Desempenho 

Acadêmico e a Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar. 

Na sequência do levantamento e elaboração do conjunto de itens, procedeu-se a 

análise dos mesmos, que foram avaliados teoricamente por quatro juízes. Esta análise 

foi feita com o intuito de verificar a compreensão dos itens, assim como a pertinência 

dos mesmos ao atributo que pretendem medir. Foram considerados aqueles que 

apresentaram índice de concordância de, ao menos, 80% entre os juízes, critério de 

decisão sobre a pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere (Pasquali, 

1999).  

Ademais, buscou-se verificar a validade semântica, a partir de respostas do 

estrato mais baixo da população-meta (Pasquali, 1999). Assim, considerou-se um grupo 

de 30 estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade 

de João Pessoa (PB). Inicialmente, foi pedido que os participantes respondessem ao 

questionário e após o preenchimento destes foi solicitado que assinalassem os itens que 

lhes parecessem problemáticos ou ambíguos e que sugerissem uma melhor forma de 

redigi-los. Também foi solicitado que eles avaliassem as instruções sobre como 

responder aos itens, bem como a escala de resposta que deveria ser utilizada. Entretanto, 

não foi verificada qualquer alteração substancial, mantendo-se as versões previamente 

elaboradas, as quais foram submetidas à etapa seguinte.   

 

 

5.1. Método  
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5.1.1. Delineamento 

 Trata-se de um delineamento correlacional, ex post facto, com ênfase 

psicometrista. Basicamente, neste segundo estudo, buscou-se verificar evidências acerca 

da validade e precisão das medidas elaboradas no estudo 1, assim como a medida sobre 

atitudes frente à aprendizagem.  

 

5.1.2. Participantes 

Tratou-se de uma amostra de conveniência (não-probabilística), na qual, a 

seleção dos indivíduos, procurou assegurar diversidade e distribuição proximamente 

eqüitativa em relação às seguintes variáveis: série, sexo e tipo de escola. É importante 

frisar que foram adotadas quatro regras de exclusão dos participantes: 1) não responder 

a uma das medidas; 2) deixar mais de 10% dos itens de uma mesma medida sem 

resposta; 3) responder de forma diferente ou utilizando escala diferente da proposta no 

estudo; e 4) apresentar idade inferior a 11 ou superior a 17 anos. 

Diante disto, participaram deste estudo, 200 estudantes do 6º ao 9º anos da 

segunda fase do Ensino Fundamental, provenientes de escolas particulares (49%) e 

públicas (51%) da cidade de João Pessoa, PB. A maioria era do sexo feminino (53,5%), 

com idades variando entre 11 a 17 anos (m = 12,6; dp = 1,50).  

 
5.1.3. Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário composto pelas seguintes 

medidas: 

Escala de Autoavaliação do Desempenho Acadêmico (EADA) (Apêndice C). 

Partindo dos dados obtidos no Estudo 1, foram elaborados 40 itens para compor esta 

medida (e.g., Esforço-me bastante em meus estudos; Minhas notas são boas em todas as 
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matérias). Seus itens eram respondidos por meio de uma escala do tipo Likert, composta 

por cinco pontos, variando de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente.   

Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar (EACE) (Apêndice D). 

Também fruto do estudo anterior, contou com um conjunto de 52 itens para avaliar as 

atitudes dos estudantes frente ao contexto escolar (e.g., Meus professores sabem como 

tornar a aula mais agradável; Na minha escola o ensino é muito bom; Meus colegas de 

classe são companheiros). Estes eram respondidos por meio de uma escala de cinco 

pontos, variando de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente.  

Escala de atitudes frente à aprendizagem (EAFA). Medida originalmente 

elaborada para o contexto turco por Kara (2009), o instrumento composto por 40 itens, 

possui quatro fatores, a saber: Concepções sobre a aprendizagem (e.g., Item 1. Os 

espertos aprendem mais facilmente; Item 9. Inteligência é importante para a 

aprendizagem); Expectativas em relação à aprendizagem (e.g., Item 7. O que aprendo 

muda minha opinião sobre a vida; Item 23. Aprender coisas novas me torna bom no 

que faço); Abertura à aprendizagem (e.g., Item 12. Gosto de aprender assuntos difíceis; 

Item 31. Ainda tenho muito a aprender); e Ansiedade em relação à aprendizagem (e.g., 

Item 10. Levar muito tempo para aprender me desanima; Item 35. Fico nervoso quando 

começo a aprender algo novo). Seus itens são respondidos em escala tipo Likert, de 

cinco pontos, variando de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente. A 

tradução da EAFA do inglês para o português foi efetuada por três psicólogas bilíngues 

e submetida à apreciação de um quarto psicólogo, também bilíngue, com o fim de 

avaliar a adequação dos termos utilizados para o contexto do presente estudo. 

Informações Demográficas e Escolares. Além dos instrumentos já 

apresentados, foram incluídas quatro perguntas com o intuito de caracterizar a amostra: 

idade, sexo, série e tipo de escola (particular ou pública). 
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5.1.4. Procedimento 

Inicialmente, entrou-se em contato com as escolas, procurando obter a 

autorização para coletar os dados. Em cada escola visitada o diretor ou coordenador 

pedagógico foram devidamente informados sobre os propósitos do estudo, e após sua 

anuência, foram combinados os horários e dias para a aplicação dos questionários. 

Embora os participantes desta pesquisa possua idade inferior a 18 anos, não endo 

possível a utilização de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sua 

participação foi assegurada pela declaração de responsabilidade por pessoas de menor 

idade, fornecida por pais ou diretores de escolas (Apêndice B). 

Os participantes responderam ao instrumento individualmente, porém em 

ambiente coletivo de sala de aula. Quatro colaboradores devidamente treinados foram 

responsáveis pela aplicação. Após a autorização do professor da disciplina, estes se 

apresentaram e solicitaram a colaboração dos estudantes presentes, e lhes foi informado 

que se tratava de uma pesquisa sobre as atitudes das pessoas no seu dia a dia, não 

havendo respostas certas ou erradas. A todos foi enfatizado o caráter voluntário da sua 

participação e confidencial dos dados obtidos, seguindo o que estabelecem os 

procedimentos éticos em vigor disposto nas resoluções 196/96 e 251/97. Em média, 30 

minutos foram suficientes para concluir o preenchimento do questionário.  

 

5.1.5. Análise dos dados 

Seguindo os objetivos deste estudo, além das estatísticas descritivas (medidas de 

tendência central, dispersão e frequência), foram efetuadas, por meio do PAWS versão 

18, as seguintes análises: análises fatoriais exploratórias, cálculo da consistência interna 

(Alfa de Cronbach) e homogeneidade dos fatores (Correlações item-total, ri.t, e inter-



157 
 

itens, rm.i). Na análise das três medidas avaliadas no presente estudo, o número de 

componentes definitivo a ser extraído foi pautado na Análise Paralela (Critério de 

Horn), que compreende um procedimento mais confiável (Hayton, Allen & Scarpello, 

2004; Laros, 2005).  

 

5.2 – Resultados  

Nessa oportunidade são apresentados os resultados referentes aos parâmetros 

psicométricos das três escalas. Com o fim estritamente didático, procura-se considerá-

las separadamente. Primeiramente, são apresentados os resultados referentes à Escala de 

Autoavaliação de Desempenho Acadêmico (EADA), seguido dos resultados da Escala 

de Atitudes Frente ao Contexto Escolar (EADA) e, por fim, são apresentadas as 

informações concernentes à Escala de Atitudes frente à Aprendizagem (EAFA). 

 

5.2.1 – Escala de Autoavaliação de Desempenho Acadêmico: Evidências de 

Validade e Precisão. 

 

Com intuito de avaliar a possibilidade de realizar a análise fatorial com a matriz 

de correlações entre os itens dessa medida, procedeu-se a uma análise dos Componentes 

Principais, que permitiu checar o KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e o Teste de Esfericidade 

de Bartlett. De acordo com Tabachnick e Fidel (2007), para o cálculo do KMO, tomam-

se as correlações parciais entre os itens, e para ser considerado aceitável, deve alcançar 

valores iguais ou superiores a 0,60. O Teste de Esfericidade de Bartlett, por sua vez, 

comprova a hipótese de que a matriz de covariância é uma matriz de identidade, com 

valores significativos (p < 0,05) indicando que esta deve ser rejeitada e, por 

conseguinte, confirmando a pertinência de se realizar a análise. De modo que, os 
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resultados obtidos, KMO = 0,82 e o Teste de Esfericidade de Bartlett = χ2 (780) = 

2415,29 (p < 0,001), justificaram a realização de uma análise fatorial.  

Considerando o resultado antes descrito, procedeu-se novamente à análise dos 

Componentes Principais, a fim de conhecer como se comportaria a distribuição dos 

itens da EADA. Inicialmente, partindo do Critério de Kaiser, ou seja, da análise dos 

valores próprios maiores que um (Eingenvalues), pode-se verificar a viabilidade de 

extrair até onze componentes (9,24; 4,54; 1,73; 1,68; 1,56; 1,40; 1,31; 1,30; 1,19; 1,14; 

1,09) que explicaram conjuntamente 65,4% da variância total. Contudo, ao adotar o 

Critério de Cattell, mais parcimonioso que o anterior, limitou-se a extração de até três 

componentes, embora dois deles sejam mais nítidos, conforme a distribuição gráfica 

(scree plot) desses valores (Figura 7). 

 

Figura 7. Distribuição dos valores próprios da EADA. 

 

Em seguida, buscando dirimir a dúvida quanto a melhor estrutura fatorial a ser 

adotada, realizou-se a Análise Paralela (Critério de Horn), por ser considerado um 

procedimento mais robusto e confiável (Laros, 2005). Admitindo-se os parâmetros do 
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banco de dados (200 participantes e 40 itens) e efetuando 1.000 simulações, foram 

obtidos randomicamente valores que foram comparados aos obtidos na análise dos 

componentes principais. O terceiro valor gerado pela análise paralela foi de 1,76, sendo 

superior ao terceiro valor próprio observado na PC (1,73), sugerindo a adoção de uma 

estrutura bifatorial. Diante disto, realizou-se uma nova análise de Componentes 

Principais, desta vez fixando a extração de dois fatores, com rotação varimax. Ademais, 

decidiu-se adotar como critério que a saturação mínima dos itens deveria ser igual ou 

superior a |0,40| em um único componente (Pasquali, 2003).  Os resultados desta análise 

podem ser observados na Tabela 8. 

 

 

Tabela 8. Estrutura fatorial da Escala de Autoavaliação do Desempenho Acadêmico. 

Conteúdo dos itens 
Cargas 

Fatoriais 
I II 

34 Faço todas as minhas tarefas, por isso tenho boas notas. 0,81  
16 Estou com as matérias em dia, por isso tiro boas notas. 0,78  
18 Penso que sou bom(a) aluno(a), por isso tenho tirado boas notas. 0,76  
38 Penso que meus resultados em atividades e provas são bons. 0,71  
01 Tenho tirado boas notas sem dificuldades. 0,69  
29 Esforço-me bastante nos meus estudos. 0,69  
08 Tenho aprendido todo o conteúdo e alcançado as notas que 

desejo. 
0,68  

36 Estou satisfeito(a) com meu desempenho. 0,65  
24 Estudo para tirar as melhores notas. 0,64  
20 Minhas notas são boas em todas as matérias. 0,63  
28 Todos me admiram pelo meu excelente desempenho. 0,63  
30 Tenho bom desempenho porque tenho bons professores. 0,59  
22 Considero que me dou bem nos estudos, pois nunca fiquei em 

recuperação. 
0,57  

39 Gosto de perguntar aos professores sobre o assunto que estou 
aprendendo. 

0,55  

13 Considero-me um estudante com bom comportamento. 0,54  
37 Procuro sempre aprender mais sobre os assuntos que estudo.  0,53  
12 Aprender coisas novas faz com que eu tenha boas notas. 0,49  
03 Embora minhas notas sejam boas, quero sempre aumentá-las. 0,44  
27 Penso que minhas notas poderiam melhorar.  0,71 
15 Preciso melhorar minhas notas para alcançar meus objetivos.  0,63 
23 Penso que preciso dar o meu melhor em relação aos meus 

estudos. 
 0,60 
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05 Penso que se me esforçasse mais tiraria melhores notas.  0,58 
25 Preciso interessar-me mais pelos estudos.  0,56 
06 Sinto-me feliz porque tenho a chance de estudar.  0,54 
14 Gostaria de ter alguém para me ajudar na hora dos estudos.  0,53 
31 Ter um bom desempenho é importante para o meu futuro 

profissional. 
 0,51 

32 Acredito que todas as pessoas são inteligentes, basta estudar que 
tirarão boas notas. 

 0,51 

17 Além das horas que estudo na escola, preciso estudar mais em 
casa.  

 0,50 

10 Tenho condições de melhorar minhas notas.  0,47 
09 Gosto muito de aprender coisas novas.  0,44 

 Número de itens 18 12 
 % Variância Explicada 22,0 12,4 
 Alfa de Cronbach 0,92 0,80 

Nota: I – Satisfação com o desempenho acadêmico, e II – Insatisfação com o desempenho 
acadêmico. 

 

De acordo com a Tabela 8, o conjunto de 30 itens divididos em dois fatores foi 

responsável por explicar 34,4% da variância total. A seguir, detalha-se a interpretação 

de cada um dos componentes e de seus indicadores de consistência interna.  

Componente I. Composto por 18 itens, com valor próprio (eigenvalue) igual à 

9,24, foi responsável pela explicação de 22% da variância total. Os itens que fazem 

parte deste componente, apresentam saturações dentro do critério previamente 

estabelecido, variando de 0,44 (Item 3. Embora minhas notas sejam boas, sempre quero 

aumentá-las) a 0,81 (Item 34. Faço todas as minhas tarefas, por isso tenho boas notas). 

Ao analisar os itens deste componente percebe-se que, em sua maioria, fazem referência 

a aspectos positivos do processo de ensino-aprendizagem, bem como satisfação por 

parte dos estudantes com seu desempenho acadêmico. Nesse sentido, parece pertinente 

denominar o componente I de Satisfação com o Desempenho Acadêmico. O valor do 

Alfa de Cronbach obtido para o fator foi de 0,92. Além deste indicador de consistência 

interna, buscou-se avaliar a homogeneidade do fator, por meio tanto da correlação item-

total corrigida (ri.t) quanto da correlação inter-item (rm.i). Hair et. al. (2009) sugerem que 

os valores médios das correlações item-total devem ser iguais ou exceder o valor de 
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0,50, enquanto as correlações inter-item devem exceder 0,30. Neste sentido, verificou-

se que as correlações entre cada item e o fator correspondente variou entre 0,38 (item 3) 

e 0,77 (item 34), com coeficiente médio ri.t = 0,59; enquanto as correlações entre os 

itens apresentam média de rm.i = 0,39, e variaram de 0,13 (entre os itens 3 e 13) a 0,64 

(entre os itens 16 e 18).  

Componente II. Composto por doze itens, este componente cujo valor próprio 

(eigenvalue) foi igual a 4,54, foi responsável por 12,4% da variância total explicada. As 

saturações dos itens pertencentes a este componente variaram de 0,44 (Item 09. Gosto 

muito de aprender coisas novas.) a 0,71 (Item 27. Penso que minhas notas poderiam 

melhorar.). Deste modo, analisando o conteúdo dos itens, verificou-se que, de modo 

geral, referem-se à Insatisfação com o Desempenho Acadêmico, apontando para a 

necessidade de maior dedicação aos estudos e esforços para melhorar suas notas. Seu 

índice de consistência interna (Alfa de Cronbach) foi de 0,80. Em relação às correlações 

item-total, estas variaram entre 0,34 (item 31) e 0,59 (item 27), com coeficiente médio 

ri.t = 0,44;  já entre os itens, observou-se um coeficiente de correlação médio rm.i = 0,25, 

sendo a mais alta (rm.i = 0,47) entre os itens 25 e 27, e a mais baixa (rm.i = 0,07) entre os 

itens 25 e 32.  

 Por fim, calculou-se a pontuação total de cada fator e realizou-se uma correlação 

entr verificar existência de correlação entre ambos. Os resultados mostraram que os 

fatores Satisfação e Insatisfação com o Desempenho Acadêmico não estão 

correlacionados (r = -0,01; p = 0,891).  

 

5.2.2 – Escala de Atitudes Frente ao Contexto Escolar: Evidências de 

Validade e Precisão 

 



162 
 

Inicialmente, procurou-se comprovar a fatorabilidade da matriz de correlações 

entre os 52 itens da medida em questão, considerando o KMO e o Teste de Esfericidade 

de Bartlett. Os resultados observados apoiam a adequação da análise dos Componentes 

Principais (CP), tendo em vista que o KMO foi de 0,90 e o Teste de Esfericidade de 

Bartlett, χ2 (1326) = 5014,90, p = 0,001. Procedeu-se, então, esta análise, a fim de 

conhecer o número de fatores que poderiam ser adequadamente extraídos desta matriz. 

Inicialmente, partindo do Critério de Kaiser, verificou-se a possibilidade de reter até 

onze componentes (19, 59; 3,55; 2,11; 1,90; 1,57; 1,53; 1,32; 1,23; 1,16; 1,11; 1,01) que 

explicaram conjuntamente 64% da variância total. Contudo, ao analisar a distribuição 

dos itens, a adoção dessa estrutura fatorial não parece adequada. Buscou-se, verificar 

por meio de outros critérios, qual estrutura fatorial deveria ser adotada. De acordo com 

o Critério de Cattell (scree plot), observou-se a possibilidade da retenção de dois 

componentes (Figura 8).  

 

Figura 8. Distribuição dos valores próprios da EACE. 
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Em razão da disparidade entre os dois critérios utilizados, quanto ao número de 

componentes a extrair, optou-se por adotar um terceiro critério, considerado mais 

preciso, a Análise Paralela (Critério de Horn). Tomando-se como referência os 

parâmetros do banco de dados, isto é, 200 participantes e 52 itens, realizaram-se 1.000 

simulações, esta análise revelou a existência de no máximo quatro componentes, pois o 

valor próprio do quinto componente observado (1,57) é inferior ao valor aleatório 

correspondente (1,80) o que permite não considerá-lo. Decidiu-se, então, fixar a 

extração de três componentes, mostrando coerência com os dados obtidos no Estudo 1. 

Os resultados estão na Tabela 9. 

 
 
 
Tabela 9. Estrutura fatorial da Escala de Atitudes Frente ao Contexto Escolar. 

Conteúdo dos itens 
Cargas Fatoriais 
I II III 

24 Meus professores são muito legais. 0,82   
19 Meus professores são gentis. 0,74   
15 Meus professores são muito divertidos. 0,71   
26 Meus professores ensinam muito bem. 0,66   
51 Meus professores sabem como tornar a aula mais 

agradável. 
0,66   

21 Meus professores abrem espaço para que os alunos 
deem sua opinião. 

0,59   

34 Meus professores são calmos. 0,56   
30 Meus professores entendem meu jeito de pensar. 0,51   
06 Se não entendo algo, meus professores explicam-me 

novamente. 
0,48   

37 Dou valor ao aprendizado que minha escola oferece.  0,72  
43 A estrutura da minha escola é muito boa.  0,62  
40 Minha escola busca formar seus alunos para a vida.  0,61  
49 Minha escola prepara para uma boa escolha 

profissional. 
 0,57  

18 Os coordenadores da minha escola são legais.  0,53  
38 Minha escola é uma instituição séria.  0,52  
32 A minha escola é melhor que as outras.  0,50  
25 Estou acostumado(a) a estudar nesta escola.  0,43  
22 Meus colegas de classe são simpáticos.   0,71 
02 Meus colegas de classe são muito legais.   0,69 
10 Meus colegas de classe são companheiros.   0,68 
42 Relaciono-me muito bem com meus colegas de classe.   0,64 
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27 Meus colegas de classe sempre me ajudam quando 
preciso. 

  0,54 

 Número de itens 09 08 05 
 % Variância explicada 36,8 5,8 3,0 
 Alfa de Cronbach 0,90 0,85 0,85 

 

Nota: I = Professores; II = Escola; e III = Colegas de classe. 

 

De acordo com a Tabela 9, o conjunto dos três componentes permitiu explicar 

45,6% da variância total. Com o fim de definir os itens que comporiam cada um, 

decidiu-se adotar como critério que sua saturação deveria ser igual ou superior a |0,40| 

em um único componente (Pasquali, 2003). A seguir, detalha-se a interpretação de cada 

um dos componentes, a descrição dos itens que os representam e seus indicadores de 

consistência interna.  

Componente I. Esse ficou composto de nove itens, apresentando valor próprio 

(eigenvalue) de 19,58, correspondendo à explicação de 36,8% da variância total. Todos 

os itens pertencentes à dimensão referente às atitudes frente aos Professores apareceram 

neste componente, com saturações variando de 0,48 (Item 6. Se não entendo algo meus 

professores me explicam novamente) a 0,82 (Item 24. Meus professores são muito 

legais). O valor do Alfa de Cronbach obtido para o fator foi de 0,90. Além deste 

indicador de consistência interna, buscou-se avaliar a homogeneidade do fator, por meio 

tanto da correlação item-total corrigida (ri.t) quanto da correlação inter-item (rm.i). Neste 

sentido, verificou-se que as correlações entre os itens apresentam média de rm.i = 0,45 

(amplitude de 0,32, entre os itens 06 e 15, à 0,69, entre os itens 19 e 24), enquanto as 

correlações entre cada item e o fator correspondente variou entre 0,50 (item 6) e 0,78 

(item 33), com coeficiente médio ri.t = 0,66.  

Componente II. Esse segundo componente ficou composto por oito itens, 

apresentando valor próprio (eigenvalue) de 3,55, cuja explicação foi de 5,8% da 

variância total. As saturações dos itens pertencentes a este componente variaram de 0,43 
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(Item 25. Estou acostumado(a) a estudar nesta escola.) a 0,72 (Item 37. Dou valor ao 

aprendizado que minha escola oferece.). Deste modo, considerando os itens com 

maiores saturações, a interpretação deste componente foi coerente com a literatura, e 

seu conteúdo remete à instituição Escola. Seu índice de consistência interna (Alfa de 

Cronbach) foi de 0,85. Em relação às correlações item-total, estas variaram entre 0,47 

(item 25) e 0,69 (item 37), com coeficiente médio ri.t = 0,59; já entre os itens, observou-

se um coeficiente médio rm.i = 0,43, sendo a mais alta (rm.i = 0,60) entre os itens 49 e 37, 

e a mais baixa (rm.i = 0,28) entre os itens 25 e 38. 

Componente III. Esse último componente reuniu cinco itens, apresentando 

valor próprio de 2,11, correspondendo, por sua vez, à explicação de 3% da variância 

total. Os itens apresentaram saturações variando entre 0,54 (Item 27. Meus colegas de 

classe sempre me ajudam quando preciso.) e 0,71 (Item 22. Meus colegas de classe são 

simpáticos.). A análise semântica dos itens que compõem este fator permite nomeá-lo 

de Colegas de classe, uma vez que as sentenças descrevem situações ou opiniões sobre 

a relação do respondente com seus companheiros. A consistência interna (Alfa de 

Cronbach) deste fator foi 0,85. E quanto à homogeneidade do fator, as correlações 

obtidas através do cálculo item-total corrigido variaram entre 0,52 (item 46) à 0,72 

(item 02), e alcançaram um coeficiente médio ri.t  = 0,66. Quanto às correlações inter-

itens, verificou-se coeficiente de médio rm.i = 0,53, variando entre rm.i = 0,41 (entre os 

itens 27 e 43) e  rm.i = 0,68 (entre os itens 02 e 10). 

 Ademais, calculou-se a pontuação total de cada fator, a fim de verificar a 

correlação existente entre eles. Os resultados mostraram que o fator que avalia as 

atitudes frente aos Professores se correlacionou positiva e significativamente com os 

fatores que medem as atitudes frente à Escola (r = 0,71; p = 0,001) e aos Colegas de 

classe (0,55; p = 0,001). O mesmo padrão de correlação foi encontrado entre estes dois 
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últimos fatores (II e III) (r = 0,50; p = 0,001). Tais resultados viabilizam a possibilidade 

de levar em conta o somatório dos três fatores em uma pontuação única, referente às 

atitudes dos estudantes frente ao contexto escolar. 

Ressalta-se que no total, foram excluídos 30 itens por não ter alcançado o 

critério estipulado anteriormente (carga fatorial igual ou superior à |0,40| em um único 

fator), ou porque seu conteúdo diferia semanticamente dos demais itens que 

compunham o fator. Diante disto, a Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar ficou 

composta por 22 itens divididos entre seus três componentes, constituindo-se numa 

medida parcimoniosa que demanda menos tempo para ser respondida.  

 

5.2.3 – Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem: Evidências de Validade e 

Precisão 

 

Previamente, para comprovar a possibilidade de realizar uma análise fatorial 

com a matriz de correlações entre os itens dessa medida, procedeu-se a uma análise dos 

Componentes Principais, que permitiu checar o KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e o Teste 

de Esfericidade de Bartlett (Tabachnick & Fidel, 2007). Os indicadores obtidos 

justificaram proceder a uma análise fatorial: KMO foi de 0,75 e o Teste de Esfericidade 

de Bartlett, χ2 (780) = 2271,01; p = 0,001.  

Considerando o resultado antes descrito, procedeu-se novamente à análise dos 

Componentes Principais, a fim de conhecer como se comportaria a distribuição dos 

itens da EAFA no presente contexto. Partindo do Critério de Kaiser, ou seja, da análise 

dos valores próprios maiores que um (Eingenvalues), pode-se verificar a viabilidade de 

extrair até doze componentes (7,61; 3,76; 2, 50; 2,12; 1,83; 1,67; 1,47; 1,35; 1,22; 1,10; 

1,08; 1,02) que explicaram conjuntamente 65,8% da variância total. Contudo, ao adotar 



167 
 

o Critério de Cattell, mais parcimonioso que o anterior, limitou-se a extração de até 

sete componentes, embora dois deles sejam mais nítidos, conforme a distribuição 

gráfica (scree plot) desses valores (Figura 9).  

 
Figura 9. Distribuição dos valores próprios da EACE. 

 

Para dirimir a dúvida acerca do número de componentes a reter, procurou-se 

checar a solução mais adequada por meio do Critério de Horn (Análise paralela). Neste 

caso, adotaram-se os mesmos parâmetros do banco original de dados, isto é, 200 

participantes e 40 itens, realizando mil simulações. Comparando os valores obtidos 

randomicamente com aqueles que foram observados empiricamente (Critério de 

Cattell), parece confirmar-se a estrutura desse instrumento composta por quatro 

componentes, tendo em conta que o quinto autovalor observado (1,67) é inferior ao 

obtido aleatoriamente (1,89). Deste modo, foi realizada uma nova análise fatorial 

(Principal Axis Factor), desta vez, fixando a extração de quatro fatores, assim como 

proposto na escala original, e utilizando rotação varimax. A distribuição dos itens que 

compõem a estrutura fatorial da Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem segue na 

Tabela 10. 
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Tabela 10. Estrutura fatorial da Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem. 

Conteúdo dos itens 
Cargas Fatoriais 

I II III IV 
37 Gosto de aprender novos assuntos. 0,70    
33 Quanto mais aprendo, busco aprender coisas mais 

difíceis. 
0,69    

24 Sou o tipo de aluno que está aberto para aprender. 0,68    
40 Estou sempre pronto para aprender coisas novas. 0,65    
32 Aprender assuntos novos é divertido. 0,59    
12 Gosto de aprender assuntos difíceis. 0,56    
29 Estou sempre interessado em aprender. 0,51    
15 Continuo aprendendo para resolver melhor os meus 

problemas diários. 
0,46    

36 Posso aprender qualquer assunto facilmente. 0,42    
04 Não quero aprender, pois não gosto de estudar.  0,73   
08 Não quero aprender se não tenho vontade para isso.  0,62   
20 Fico aborrecido em estar sempre aprendendo.  0,58   
11 Já aprendi muitas coisas até agora, mas não ganhei nada 

com isso. 
 0,56   

28 O conhecimento que já tenho é suficiente.  0,50   
17 Aprender é um processo que dura a vida toda.   0,64  
19 Quero aprender coisas novas para conversar melhor 

com as pessoas. 
  0,56  

07 O que aprendo muda minha opinião sobre a vida.   0,53  
27 Quanto mais aprendo, menos decisões erradas eu tomo.   0,53  
05 A aprendizagem dura ao longo da vida.   0,46  
23 Aprender coisas novas me torna bom no que faço.   0,44  
14 Fico nervoso quando tenho que aprender uma matéria 

nova. 
   0,68 

35 Fico nervoso quando começo a aprender algo novo.    0,65 
16 Sinto dificuldades quando aprendo assuntos novos.    0,57 
02 Fico nervoso quando esqueço em pouco tempo o que 

aprendi. 
   0,53 

18 Tenho problemas em me concentrar quando aprendo 
assuntos novos. 

   0,49 

06 Aprender é difícil; Tenho dificuldades ao aprender.    0,42 

 Número de itens 09 05 06 06 
 % Variância explicada 10,4 8,0 7,7 7,1 
 Alfa de Cronbach 0,86 0,76 0,76 0,75 

Nota: I = Abertura à aprendizagem; II = Disposição negativa em relação à aprendizagem; III = 
Expectativas em relação à aprendizagem; e IV = Ansiedade em relação à aprendizagem.  

Destaca-se, inicialmente, que o conjunto dos quatro fatores explicou 33,3% da 

variância total. De acordo com a Tabela 10, puderam ser identificados os quatro fatores 

do estudo original, adotando-se o critério de que o item deveria apresentar carga fatorial 
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mínima de |0,40| no fator teórico correspondente e menor que este valor em qualquer 

outro fator. Uma descrição detalhada da solução encontrada é apresentada a seguir:  

Fator I. Apresentou valor próprio de 7,42 explicando 10,4% da variância total. 

Reuniu nove itens, cujas cargas fatoriais variaram de 0,42 (Item 15. Continuo 

aprendendo para resolver melhor meus problemas.) a 0,70 (Item 37. Gosto de aprender 

novos assuntos.). Este fator é denominado de Abertura à Aprendizagem, uma vez que é 

composto por itens que denotam o interesse em aprender, constantemente, coisas novas, 

difíceis. A consistência interna deste fator foi de 0,86. Também foi avaliada a 

homogeneidade do fator, considerando a correlação item-total corrigida. Para o fator 

Abertura à Aprendizagem as correlações variaram de 0,42 (item 15) à 0,71 (item 37), 

com coeficiente médio ri.t = 0,58. Ademais, em relação às correlações inter-itens, 

verificou-se coeficiente de médio rm.i = 0,40, variando entre rm.i = 0,18 (entre os itens 15 

e 36) e  rm.i = 0,54 (entre os itens 32 e 37). 

Fator II. Esse último fator apresentou valor próprio de 3,76, que contribuiu com 

8,0% da explicação da variância total. Um total de cinco itens formou este fator, cujas 

cargas fatoriais variaram de 0,50 (Item 28. O conhecimento que já tenho é suficiente) a 

0,73 (Item 04. Não quero aprender, pois não gosto de estudar). Este fator é composto 

por itens que denotam uma indisposição à aprendizagem, além de minimizar a 

importância do conhecimento e dos estudos. Nesse sentido, considera-se mais adequado 

denominá-lo de Disposição Negativa em relação à Aprendizagem ao invés de Natureza 

da Aprendizagem, como é definido pela autora do instrumento (Kara, 2009). Seu Alfa 

de Cronbach (α) foi igual a 0,77. Sua homogeneidade foi calculada, obtendo correlações 

item-total entre 0,41 (item 28) à 0,63 (item 4), com coeficiente médio ri.t = 0,53; e 

correlações inter-itens com coeficiente médio rm.i = 0,40, variando entre rm.i = 0,26 

(entre os itens 11 e 28) e rm.i = 0,60 (entre os itens 4 e 8). 
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Fator III. Esse fator apresentou valor próprio de 2,50, contribuindo com a 

explicação de 7,7% da variância total. Um total de seis itens formou esse fator, cujas 

cargas fatoriais variaram de 0,44 (Item 23. Aprender coisas novas me torna bom no que 

faço.) a 0,64 (Item 17. Aprender é um processo que dura a vida toda.). Coerentemente, 

sua análise semântica aponta para a denominação de Expectativa em relação à 

Aprendizagem, pois os itens que o formam indicam o que é possível conquistar através 

da aprendizagem. Sua consistência interna (Alfa de Cronbach) foi de 0,76. A partir da 

correlação item-total corrigida, obteve-se valores entre 0,48 (item 2) à 0,58 (item 16), 

com coeficiente médio de ri.t = 0,50. No que diz respeito às correlações entre os itens, 

obteve-se correlações entre rm.i = 0,21 (entre os itens 6 e 14) e rm.i = 0,55 (entre os itens 

14 e 35), sendo o coeficiente médio rm.i = 0,35. 

Fator IV. Esse segundo fator teve valor próprio de 2,11, sendo responsável pela 

explicação de 7,1% da variância total. Constituiu-se de seis itens, com cargas fatoriais 

variando de 0,42 (Item 02. Aprender é difícil; tenho dificuldades em aprender.) a 0,68 

(Item 35. Fico nervoso quando tenho que aprender uma coisa nova). A semântica dos 

seus itens revela que pode ser pertinente nomeá-lo como Ansiedade em relação à 

aprendizagem, já que os itens que o compõe descrevem situações de 

ansiedade/nervosismo em relação ao aprender. O fator Ansiedade em relação à 

aprendizagem apresentou Alfa de Cronbach (α) de 0,73. Procedeu-se ainda o cálculo da 

homogeneidade do fator a partir da correlação item-total, com coeficientes variando 

entre 0,39 (item 27) à 0,52 (item 19), e valor médio de ri.t = 0,46; além das correlações 

inter-itens, com valores entre rm.i = 0,18 (entre os itens 5 e 27) e rm.i = 0,44 (entre os 

itens 5 e 17), sendo o coeficiente médio rm.i = 0,31.  

Com o intuito de verificar a correlação entre os fatores, calculou-se um escore 

total para cada fator e realizou-se uma correlação de Pearson.  Foi possível observar 
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que Abertura a aprendizagem correlacionou-se positivamente com Ansiedade em 

relação à Aprendizagem (r = 0,43; p = 0,001) e negativamente com Disposição 

negativas para aprender (r = -0,41; p = 0,001) e Expectativa em relação à 

Aprendizagem (r = -0,24; p = 0,001). A Disposição negativa para aprender se 

correlacionou negativamente com Ansiedade frente à aprendizagem (r = -0,30; p = 

0,001) e positivamente com Expectativa em relação à Aprendizagem (r = 0,25; p = 

0,001). Por fim, não foi observada nenhuma correlação entre este último fator e a 

Ansiedade em relação à aprendizagem (r = 0,15; p = 0,841). Algumas correlações 

encontradas não eram teoricamente esperadas, neste sentido, em estudo futuro é 

necessário rever tais resultados para assegurar maior acurácia entre a medida 

originalmente elaborada e a validada nesta tese.   

 Inicialmente, a EAFA contava com 40 itens distribuídos nos quatro fatores 

supramencionados. Contudo, no presente estudo, foram excluídos 14 itens que não 

apresentaram saturação mínima igual a |0,40| em nenhum dos fatores, ou ainda, que o 

fizeram em mais de um fator, demonstrando ambiguidade em sua interpretação. Em 

resumo, parecem demonstradas evidências de validade de construto (validade fatorial e 

consistência interna) da Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem, que ficou composta 

de 26 itens, cobrindo os quatro fatores originalmente encontrados quando da sua 

elaboração (Kara, 2009). 

 

5.3. Discussão parcial 

O presente estudo teve como objetivo geral reunir evidências psicométricas de 

validade fatorial e precisão dos seguintes instrumentos: Escala de Autoavaliação de 

Desempenho Acadêmico (EADA), Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar 

(EACE) e a Escala de Atitudes frente à Aprendizagem (EAFA). Considera-se que os 
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esforços empreendidos para conhecer a estrutura fatorial das medidas, bem como para 

conhecer os indicadores de sua consistência interna foram exitosos.   

Além de contribuir com duas novas medidas (EADA e EACE) a serem 

utilizadas em pesquisas educacionais, realizou-se a adaptação de outra (EAFA) para o 

contexto brasileiro. Dentre as vantagens das medidas apresentadas neste estudo, 

considera-se seu número reduzido de itens. Embora as versões iniciais, tanto da EADA 

quanto da EACE, contassem com mais de 40 itens, foi possível minimizar essa 

quantidade, sem comprometer seus parâmetros psicométricos. Ou seja, é possível contar 

com medidas mais parcimoniosas e de aplicação mais fácil, podendo ser utilizadas em 

conjunto com outras medidas sem conferir fadiga ao respondente, e consequentemente, 

minimizando os vieses provenientes desta. Em relação aos índices de precisão 

encontrados (variando de α = 0,72 a α = 0,92), verifica-se que estes são bastante 

satisfatórios (Hair, et. al., 2009; Nunnally, 1991). Ademais, ao considerar os indicadores 

de homogeneidade (correlações inter-itens e item-total) conferiu-se às medidas maior 

confiabilidade quanto à composição dos fatores extraídos.   

Concluindo, esses resultados parecem indicar evidências de validade fatorial e 

consistência interna das três medidas em questão, sugerindo que poderão ser 

empregadas em estudos futuros. Não obstante, reconhece-se aqui o caráter 

essencialmente exploratório das técnicas estatísticas empregadas, principalmente a 

análise de Componentes Principais (Pasquali, 2003). Deste modo, planejou-se realizar 

uma nova pesquisa, contando com participantes com características demográficas 

próximas as consideradas neste estudo, e em seguida efetuar uma análise fatorial 

confirmatória de suas estruturas fatoriais encontradas. Os resultados deste estudo são 

descritos a seguir.  
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CAPÍTULO 06 – ESTUDO III: CONFIRMAÇÃO DA ESTRUTURA FATORIAL 

DAS MEDIDAS  
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Tendo submetido as medidas elaboradas no Estudo I da presente tese, a Escala 

de autoavaliação de Desempenho Acadêmico e a Escala de Atitudes frente ao Contexto 

Escolar, à análises preliminares de validade fatorial no Estudo II, foram obtidas suas 

possíveis estruturas fatoriais, bifatorial e trifatorial, respectivamente. Ainda foi realizada 

a adaptação da Escala de Atitudes frente à Aprendizagem (EAFA), e corroborou-se sua 

estrutura tetrafatorial, conforme proposto em seu estudo de origem (Kara, 2009).  

Uma vez que os resultados obtidos no Estudo II tiveram caráter exploratório, 

faz-se necessário comprovar suas estruturas fatoriais, isto é, realizar uma análise fatorial 

confirmatória, assumindo-se o modelo teórico e empírico que embasou cada medida. 

Para tanto, recorreu-se à modelagem por equações estruturais (Hair, et. al., 2006), além 

de terem sido checados os indicadores de consistência interna de cada medida.  

 

6.1. – Método 

6.1.1. – Delineamento 

Assim como no Estudo II, tratou-se de um estudo correlacional, ex post facto, 

com ênfase psicométrica, procurando reunir evidências sobre a estrutura fatorial mais 

adequada para cada uma as medidas.  

 

6.1.2. – Participantes 

 Para alcançar o objetivo proposto, participaram 210 estudantes da segunda fase 

do ensino fundamental de escolas públicas (62,9%) e privadas (37,1%) da cidade de 

João Pessoa, PB. Estes foram maioria do sexo feminino (52,7%) e tinham idades entre 

11 e 17 anos (m = 12,9; dp = 1,70). Em relação à série que estavam cursando, os 

participantes estão divididos da seguinte forma: 34,3% cursam o sexto ano, 21,9% o 
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sétimo ano, 29,5% está no oitavo ano, e 14,3% cursam o nono ano do ensino 

fundamental. 

Os critérios de exclusão para composição da amostra seguiram os estipulados no 

estudo anterior, quais sejam: (1) não responderem pelo menos a uma das medidas; (2) 

deixarem mais de 10% dos itens de uma medida sem resposta; (3) responderem de 

forma diferente ou utilizando escala diferente da proposta no estudo; e (4) apresentarem 

idade inferior a 10 anos e superior a 18 anos. 

 

6.1.3. – Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário composto pelas medidas 

provenientes do Estudo II: 

Escala de Autoavaliação do Desempenho Acadêmico (EADA) (Apêndice C). 

Partindo dos resultados obtidos no Estudo II, contou-se com uma versão composta por 

30 itens, divididos em dois fatores, que buscam avaliar tanto a Satisfação quanto a 

Insatisfação dos estudantes em relação a aspectos do desempenho acadêmico, tais como 

notas, hábitos de estudo, comportamento. Estes itens foram respondidos por meio de 

uma escala do tipo Likert, composta por cinco pontos, variando de 1 = Discordo 

Totalmente a 5 = Concordo Totalmente.  

Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar (EACE) (Apêndice D). A 

versão resultante do Estudo II, foi composta por 22 itens que remetem às atitudes dos 

estudantes frente à instituição escolar, os seus professores e também seus colegas de 

classe. Todos os itens eram respondidos por meio de uma escala de cinco pontos, que 

varia de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente.  

Escala de atitudes frente à aprendizagem (EAFA). O instrumento original 

contava com 40 itens distribuídos entre os quatro fatores que compõem a EAFA. 
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Contudo, após a análise fatorial realizada no Estudo II, verificou-se a redução no 

número de itens, tendo resultado em um conjunto de 23 itens, mas manteve-se a 

estrutura composta por quatro fatores: Abertura à aprendizagem, Disposições negativas 

ao aprender, Expectativas em relação à aprendizagem e Ansiedade em relação à 

aprendizagem. Seus itens são respondidos em escala tipo Likert, de cinco pontos, 

variando de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente.  

Informações Demográficas e Escolares. Além dos instrumentos apresentados, 

foram incluídas quatro perguntas com o intuito de caracterizar a amostra: idade, sexo, 

série e tipo de escola (particular ou pública). 

 

6.1.4. – Procedimento 

De maneira semelhante à realizada nos estudos anteriores, realizou-se contato 

prévio com as escolas, no qual eram informados os objetivos do estudo e verificava-se a 

disponibilidade da instituição para a realização da pesquisa. Após a anuência do diretor 

e/ou coordenador pedagógico das escolas, estes foram solicitados a assinar um Termo 

de Responsabilidade (Apêndice B) que autoriza a participação dos seus estudantes.  

Os instrumentos foram aplicados por quatro colaboradores em ambiente coletivo 

de sala de aula, e respondidos individualmente por cada estudante. Estes foram 

informados que se tratava de uma pesquisa sobre as atitudes das pessoas no seu dia a 

dia, e que não haviam respostas certas ou erradas. Todos os princípios éticos em vigor 

(e.g. caráter voluntário e confidencialidade) foram assegurados aos participantes. Foram 

necessários, me média 30 minutos para o preenchimento do questionário pelos 

estudantes. 
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6.1.5. – Análise de Dados 

Para a realização das análises fatoriais confirmatórias utilizou-se o software 

AMOS, em sua versão de número 18. Para a realização da análise foi considerada a 

matriz de covariância, empregando-se o método de estimação Maximum Likelihood 

(ML). O ajuste dos modelos foi analisado em função dos seguintes indicadores:  

 χ² (Qui-quadrado). Este índice proporciona um teste de significância do grau em 

que o modelo se ajusta aos dados, representando valores altos um ajuste ruim, 

devendo-se reconhecer que este indicador sofre bastante influência do tamanho 

da amostra, podendo não funcionar adequadamente com amostras grandes (n > 

200). Já a Razão χ²/gl (graus de liberdade) é considerada uma bondade de ajuste 

subjetiva. Ainda que não exista um valor crítico exato para decidir sobre a 

adequação ou não do modelo, na prática, são recomendáveis valores entre dois e 

três, aceitando-se até cinco (Byrne, 2001);  

 Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), que é 

ponderado em função dos graus de liberdade do modelo, com respeito ao 

número de variáveis consideradas. Reflete uma medida de variabilidade 

explicada pelo modelo, no qual seus valores podem variar entre zero (ajuste 

ruim) e um (ajuste perfeito), considerando-se aceitáveis próximos ou superiores 

a 0,90 (Marsh, Hau & Wen, 2004);  

 Comparative fit index (CFI). É um índice comparativo, adicional, de ajuste ao 

modelo, com valores mais próximos de 1 expressando melhor ajuste. Admitem-

se, comumente, valores próximos a 0,90 como referência de um modelo 

ajustado.  

 Root-mean-square Error of Approximation (RMSEA) e seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), cujos valores mais próximos de zero sinalizam um 
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ajuste melhor; são recomendados valores iguais ou inferiores a 0,08, embora se 

admita até 0,10 como expressando um ajuste meritório (Joreskög & Sörbom, 

1989). 

 Com o fim de comparar possíveis modelos alternativos, os seguintes indicadores de 

ajuste são tidos em conta: o Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent 

Akaike Information Criterion (CAIC). Valores de ECVI e CAIC mais baixos 

indicam melhor ajuste do modelo analisado. 

Ademais, utilizou-se a calculadora desenvolvida por Gouveia e Gabriel (2013) para 

verificar indicadores de Confiabilidade Composta (CC) e Variância Média Extraída (VME), 

ambos são índices adicionais de validade de construto (Hair, et. al., 2009). A VME pode ser 

considerada indicadora de validade convergente do fator, isto é, o quanto ele serve para 

explicar o conjunto de itens; enquanto a CC pode dirimir dúvidas quanto ao Alfa de 

Cronbach, que é influenciado pelo número de itens (Pasquali, 2003). De acordo com a 

literatura, valores iguais ou superiores a 0,50 para a VME, e 0,70 para a CC, são 

indicadores de adequabilidade dos modelos testados. 

 

6.2. – Resultados 

Com o propósito de organizar os resultados, facilitando a compreensão do leitor, 

decidiu-se apresentar separadamente os resultados de cada medida. Na oportunidade são 

descritos os principais resultados, tomando como referência os modelos encontrados no 

Estudo II. 
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6.2.1 – Escala de Autoavaliação de Desempenho Acadêmico 

Inicialmente, a estrutura bifatorial (M1) encontrada no estudo anterior foi 

testada, tendo obtido indicadores de ajuste [χ²/gl = 2,01, GFI = 0,79, AGFI = 0,75, CFI 

= 0,79 e RMSEA (IC90% = 0,06 – 0,08) = 0,07] inferiores aos propostos na literatura 

(Hair, et. al., 2009; Marsh, et. al., 2004). Nesse sentido, testou-se a viabilidade de 

considerar um modelo por um único fator (M2) [χ²/gl = 2,81, GFI = 0,63, AGFI = 0,57, 

CFI = 0,63 e RMSEA (IC90% = 0,09 – 0,10) = 0,09]. Comparando-se os índices de 

ajuste dos modelos M1 e M2, além dos indicadores complementares de ajuste (ECVI e 

CAIC) verifica-se que o M1, é superior ao M2. Um resumo do modelo resultante é 

apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11. Indicadores de ajuste dos modelos fatorial da EADA. 

 

            RMSEA   

Modelos 2 g.l 2/g.l GFI AGFI CFI     (IC90%)  CAIC   ECVI 

 

   M1         812,85 404 2,01 0,79 0,75 0,79         0,07 1197,05  4,70 

                           (0,06-0,08) 

 

    M2          1139,36 405 2,81 0,63 0,57 0,63         0,09 1517,26  6,32 

                         (0,09-0,10) 
 

Nota. χ2 = qui-quadrado, gl = graus de liberdade, GFI = Goodness-of-Fit Index, AGFI = 
Adjusted Goodness-of-Fit Index, CFI = Comparative Fit Index, RMSEA = Root-Mean-
Square Error of Approximation, IC 90% = intervalo de confiança de 90%, ECVI = 
Expected Cross-Validation Índex e CAIC = Consistent Akaike Information Criterion. 
 

Contudo, os resultados obtidos foram insatisfatórios. De modo que questionou-

se a pertinência da estrutura encontrada no Estudo II, decidindo-se realizar uma análise 

semântica dos itens, bem como dos fatores da EADA. Contando com o auxílio de três 

juízes, conhecedores da temática e de psicometria, verificou-se que os dois fatores, 

inicialmente propostos, demanda do respondente a avaliação do mesmo construto, 
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entretanto, o primeiro contempla itens que descrevem avaliações positivas do 

desempenho (e.g. Estou satisfeito com as notas que tenho obtido), enquanto o segundo, 

é composto por itens que remetem a certa insatisfação com o desempenho (e.g. Penso 

que preciso me esforçar mais).  

Nesse sentido, considerou-se a possibilidade de manter um único fator para 

aferir a avaliação que o estudante faz sobre seu desempenho, composto unicamente 

pelos itens descritos de forma positiva, evitando itens invertidos.  

Tendo em conta um modelo composto apenas com 18 itens que avaliam a 

satisfação do estudante com seu desempenho acadêmico, foram encontrados os 

seguintes indicadores de ajuste modelo: χ² (135) = 233,56 (p < 0,001), χ² / gl = 1,73, 

GFI = 0,88, AGFI = 0,85, CFI = 0,92 e RMSEA = 0,06 (IC90% = 0,05–0,07). A 

estrutura fatorial correspondente é apresentada na Figura 10. 
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Figura 10. Estrutura fatorial final da EADA. 

 

Embora não seja pertinente a comparação de indicadores de ajuste de modelos 

compostos por quantidade diferente de itens (Hair, et. al., 2009), apenas para fins 
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ilustrativos, compararam-se os indicadores de ajuste ECVI e CAIC do presente modelo 

(1,53 e 460,30, respectivamente) com aqueles obtidos pelos modelos testados 

anteriormente, os quais foram bastante inferiores, demonstrando sua adequabilidade 

(Byrne, 2001; March, et al., 2004). Todas as saturações foram estatisticamente 

diferentes de zero (z > 1,96, p < 0,05), e variaram de 0,39 à 0,76, com uma saturação 

média de 0,59. Buscou-se ainda, conhecer indicadores da consistência interna e 

homogeneidade da medida ora apresentada. O Alfa de Cronbach para o conjunto de 18 

itens da medida foi de 0,91, enquanto a correlação média de cada item com o fator foi 

de 0,57 (variando entre 0,38 e 0,73). Além disso, buscou-se verificar a correlação inter-

item (rm.i) que variou entre 0,12 e 0,64, apresentando uma média igual a 0,37.  

Buscando fornecer mais evidências acerca da validade de construto da EADA, 

calcularam-se variância média extraída (VME) e a confiabilidade composta (CC) 

(Gouveia & Gabriel, 2013), obtendo os seguintes resultados: 0,76 e 0,88, 

respectivamente. Confia-se ter reunido evidências acerca da validade fatorial e 

consistência interna do modelo unifatorial da Escala de Autoavaliação de Desempenho 

Acadêmico.  

  

6.2.2. – Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar  

 

Procurou-se, nesta oportunidade, testar a estrutura fatorial da Escala de Atitudes 

frente ao Contexto (EACE) encontrada no Estudo II, composta por três fatores. Após a 

realização da análise fatorial confirmatória, obteve-se os seguintes indicadores de ajuste 

o modelo trifatorial: χ² (206) = 311,98 (p < 0,001), χ² / gl = 1,66, GFI = 0,87, AGFI = 

0,84, CFI = 0,93 e RMSEA = 0,06 (IC90% = 0,05–0,07). A estrutura que corresponde ao 

referido modelo é apresentada na Figura 11. 
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Figura 11. Estrutura fatorial final da EACE. 

 

Foram verificadas saturações entre 0,44 e 0,79, todas estatisticamente diferentes 

de zero (z > 1,96, p < 0,05) e com coeficiente médio igual a 0,67. Ademais, o Alfa de 

Cronbach foi calculado independentemente para cada um dos três fatores, obtendo os 
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seguintes resultados: Atitudes frente a professores (α = 0,89), Atitudes frente à escola (α 

= 0,83) e Atitudes frente aos colegas de classe (α = 0,86). No que diz respeito à 

homogeneidade do conjunto de itens (correlações inter-itens rm.i e item-total ri.t), 

verificou-se os seguintes coeficientes para cada fator: Atitudes frente a professores [rm.i 

= 0,48, amplitude de 0,31 (itens 6 e 5) a 0,66 (iten 19 e 24) e ri.t = 0,65, amplitude de 

0,51 (item 6) a 0,76 (item 24)], Atitudes frente à escola [rm.i = 0,38, amplitude de 0,24 

(itens 20 e 38) a 0,51 (itens 18 e 20) e ri.t = 0,55, amplitude de 0,47 (item 32) a 0,66 

(item 18)] e Atitudes frente aos colegas de classe [rm.i = 0,55, amplitude de 0,41 (itens 

10 e 42) a 0,67 (itens 2 e 10) e ri.t = 0,68, amplitude de 0,60 (item 42) a 0,73 (item 2)].  

Buscando fornecer mais precisão nos resultados, calculou-se a confiabilidade 

composta (CC) e a Variância Média Explicada (VME) (Gouveia & Gabriel, 2013), 

obtendo os seguintes valores para cada fator: Atitudes frente a professores (VME = 0,78 

e CC = 0,89), Atitudes frente à escola (VME = 0,70 e CC = 0,83) e Atitudes frente aos 

colegas de classe (VME = 0,76 e CC = 0,86). Diante dos resultados apresentados, 

verifica-se a adequabilidade do modelo proposto, que apresenta indicadores satisfatórios 

de validade de construto e consistência interna.  

  

6.2.3. – Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem 

 

Inicialmente, teve-se em conta a versão resultante do Estudo 1 composta por 38 

itens, distribuídos em quatro fatores (Abertura à aprendizagem, Ansiedade em relação à 

aprendizagem, Expectativas em relação à aprendizagem e Natureza da aprendizagem). 

A partir dos resultados da análise fatorial confirmatória observa-se que os índices de 

bondade de ajuste foram marginalmente satisfatórios: χ² (224) = 446,51, p = 0,001, χ² / 
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gl = 1,99, GFI = 0,84, AGFI = 0,80, CFI = 0,82, RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,06 – 0,07).  

Um resumo do modelo resultante é apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12. Estrutura fatorial final da EAFA. 

 

Destaca-se que todas as saturações (lambdas) foram estatisticamente diferentes 

de zero (λ ≠ 0; z > 1,96, p < 0,001), com valor médio de 0,59, variando de 0,37 a 0,75. 
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Calcularam-se também o Alfa de Cronbach (α) e a correlação média item-total corrigida 

(ri.t) para cada fator. Com o intuito de verificar a consistência interna da medida, foram 

calculados o Alfa de Cronbach e indicadores de homogeneidade (correlações inter-itens 

rm.i e item-total ri.t) para cada fator. Os resultados encontrados foram: Abertura à 

aprendizagem [α = 0,84; rm.i = 0,40, amplitude de 0,20 (itens 15 e 29) a 0,53 (itens 32 e 

37); e ri.t = 0,57, amplitude de 0,42 (item 15) a 0,67 (item 37)], Disposições negativas 

para aprender [α = 0,74; rm.i = 0,37, amplitude de 0,22 (itens 11 e 28) a 0,58 (itens 4 e 

8); e ri.t = 0,51, amplitude de 0,38 (item 28) a 0,61 (item 4)], Expectativas frente à 

aprendizagem [α = 0,66; rm.i = 0,28, amplitude de 0,17 (itens 5 e 27) a 0,42 (itens 5 e 

17); e ri.t = 0,41, amplitude de 0,35 (item 27) a 0,47 (item 17)] e Ansiedade frente à 

aprendizagem [α = 0,71; rm.i = 0,33, amplitude de 0,19 (itens 6 e 14) a 0,49 (itens 16 e 

18); e ri.t = 0,47, amplitude de 0,36 (item 6) a 0,57 (item 16)]. 

Complementando tais indicadores de consistência interna, foram calculadas a 

confiabilidade composta (CC) e a Variância Média Explicada (VME) (Gouveia & 

Gabriel, 2013), obtendo os seguintes valores para cada fator: Abertura (VME = 0,76 e 

CC = 0,85), Disposições Negativas (VME = 0,72 e CC = 0,72), Expectativa (VME = 

0,56 e CC = 0,65) e Ansiedade (VME = 0,65 e CC = 0,75). Analisando os resultados 

conjuntamente, ficaram demonstradas evidências de validade fatorial e consistência 

interna da Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem. 

 

6.3 – Discussão Parcial 

Este terceiro estudo teve como objetivo principal comprovar a estrutura fatorial 

de duas medidas elaboradas nesta ocasião: Escala de Autoavaliação de Desempenho 

Acadêmico (EADA) e Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar (EACE), bem 
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como da medida adaptada para o presente contexto: Atitudes frente à Aprendizagem 

(EAFA), todas previamente consideradas no Estudo II.  

No estudo anterior, a EADA obteve uma estrutura fatorial na qual a avaliação do 

desempenho acadêmico era dividida em dois componentes, a saber: Satisfação e 

Insatisfação. Todavia, no presente estudo, tal estrutura não se confirmou, tendo obtido 

indicadores de ajuste inferiores aos propostos na literatura (Byrne, 2001; Hair, et. al., 

2009).  

Tais resultados demandaram uma nova análise da EADA, tendo em conta a 

revisão teórica acerca do construto, bem como as recomendações psicométricas para 

elaboração e validação de instrumentos (Hayton, Allen & Scapello, 2004; Laros, 2005; 

Pasquali, 1999; 2003). Contou-se com a colaboração de três juízes selecionados por 

terem domínio dos critérios supracitados. A partir da análise destes verificou-se a 

pertinência de testar uma estrutura com apenas um fator, composto por itens que 

permitam ao respondente avaliar seu desempenho em única direção (Pasquali, 1999). 

Em outras palavras, ao considerar a pontuação total da EADA, pontuações elevadas 

indicarão uma avaliação positiva do desempenho do estudante, considerando que este 

tem alcançado notas satisfatórias, aprendido o conteúdo ensinado em sala de aula, 

prestado atenção nas aulas, dentre outros; enquanto que pontuações mais baixas nesta 

medida, significarão uma avaliação negativa do estudante sobre seu rendimento e 

comportamento escolar. Todos os indicadores de validade de construto obtidos para a 

EADA são considerados meritórios, permitindo a sua utilização em pesquisas futuras.  

Destaca-se ainda que a iniciativa de reavaliar a estrutura fatorial da EADA, 

permitiu, além de clarificar a interpretação de seus escores, reduzir significativamente o 

número de itens que compõem a versão final da EADA. É consenso na literatura sobre 

instrumentos de medida que quanto mais parcimoniosa for a medida, melhor, desde que 
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o número final de itens seja suficiente para assegurar a mensuração adequada do 

construto avaliado, bem como para garantir parâmetros estatísticos adequados.    

No que diz respeito à Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar, a estrutura 

composta por três fatores verificada no Estudo II foi testada e corroborada nesta 

ocasião. Os indicadores de ajuste e de consistência interna alcançados pela EACE, 

tornam viável sua utilização em pesquisas que busquem considerar as atitudes dos 

estudantes em relação aos seus professores e colegas de classe, bem como à instituição 

escolar, podendo considerá-las tanto enquanto variáveis individuais, quanto em 

conjunto, permitindo acessar as atitudes dos estudantes frente ao contexto escolar mais 

amplo. Pontuações elevadas em cada fator, ou no conjunto destes, indicam que os 

estudantes têm fazem uma avaliação positiva do contexto escolar, e daqueles que o 

constituem, o que os leva a apresentar atitudes positivas quanto aos mesmos. Ao passo 

que, baixas pontuações indicam que o aluno possui atitudes negativas frente à escola, 

seus professores e colegas de classe.  

Ademais, testou-se a versão adaptada da Escala de Atitudes frente à 

Aprendizagem (EAFA) proposta no estudo anterior, tendo sido encontrados indicadores 

de ajuste e precisão meritórios. A EAFA é composta por quatro fatores que avaliam o 

posicionamento do indivíduo frente à aprendizagem, sendo dois deles representados por 

aspectos positivos, como abertura e expectativas em relação ao aprender, enquanto os 

outros dois abordam a disposição negativa para aprender e a ansiedade percebida ao 

aprender.  

Em resumo, o presente estudo apresenta três instrumentos de medida que 

permitem acessar variáveis importantes no contexto escolar, sendo considerados aptos a 

serem utilizados em pesquisas, sobretudo na área educacional. Contudo, ressalta-se que 
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estas são versões embrionárias e que merecem ter suas estruturas fatoriais testadas com 

diferentes amostras e contextos, a fim de verificar sua invariância fatorial.  
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CAPÍTULO 7. ESTUDO IV – CORRELATOS DO DESEMPENHO 

ACADÊMICO 
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De modo geral, o presente estudo buscou conhecer em que medida os valores 

humanos, as atitudes frente à escola, aos professores e aos colegas de classe, o 

engajamento escolar e o desempenho acadêmico se correlacionam em uma amostra 

composta por estudantes da segunda fase do ensino fundamental. Ademais, a partir do 

padrão de correlação encontrado entre as variáveis supracitadas, foram testados modelos 

de regressão que serviram de base para a elaboração de um modelo explicativo do 

desempenho acadêmico. 

7.1. – Método 

7.1.1 – Delineamento e Hipóteses  

Trata-se de um delineamento correlacional, considerando medidas de natureza 

ex post facto.  Foram considerados dois conjuntos principais de variáveis: critério 

(desempenho acadêmico) e antecedentes (valores humanos, atitudes frente ao contexto 

escolar e aprendizagem e engajamento escolar).  

Na ocasião do presente estudo, julgou-se oportuno a elaboração de hipóteses 

acerca da existência e direção da relação entre as variáveis ora estudadas. De modo que 

foram formuladas dezessete hipóteses a serem testadas neste estudo, descritas a seguir:  

 

Hipótese 1. O desempenho acadêmico se correlacionará diretamente com as subfunções 

valorativas normativa, interativa, existência, suprapessoal e realização; 

Hipótese 2. O desempenho acadêmico se correlacionará negativamente com a 

subfunção valorativa experimentação;  

Hipótese 3. O desempenho acadêmico se correlacionará positivamente com a abertura 

à aprendizagem e expectativa em relação à aprendizagem; enquanto o fará 

negativamente com disposição negativa para aprender e ansiedade em relação à 

aprendizagem (Hipótese 4); 
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Hipótese 5. O desempenho acadêmico apresentará correlação positiva com as atitudes 

frente aos professores, escola e colegas de classe; 

Hipótese 6. O desempenho acadêmico se correlacionará positivamente com dedicação, 

vigor e absorção, fatores que compõem o engajamento escolar.  

Hipótese 7. A subfunção valorativa normativa se correlacionará diretamente com a as 

atitudes frente à escola, professores e colegas de classe; 

Hipótese 8. A subfunção valorativa normativa se correlacionará diretamente com a 

abertura à aprendizagem e expectativa em relação à aprendizagem; 

Hipótese 9. A subfunção valorativa suprapessoal se correlacionará positivamente com a 

abertura à aprendizagem e expectativa em relação à aprendizagem; enquanto o fará 

negativamente com disposição negativa para aprender e ansiedade em relação à 

aprendizagem (Hipótese 10); 

Hipótese 11. A subfunção valorativa interativa apresentará correlação positiva com as 

atitudes frente aos professores, escola e colegas de classe; 

Hipótese 12. As atitudes frente ao contexto escolar se correlacionarão diretamente com 

a o engajamento escolar (dedicação, absorção e vigor); 

Hipótese 13. As atitudes frente à aprendizagem se correlacionarão diretamente com o 

engajamento escolar (dedicação, absorção e vigor); 

Hipótese 14. As subfunções normativa e interativa atuarão como preditoras das 

atitudes frente ao contexto escolar; 

Hipótese 15. As subfunções valorativas normativa, suprapessoal e realização serão 

preditoras das atitudes frente à aprendizagem; 

Hipótese 16. As atitudes frente ao contexto escolar, bem como as atitudes frente à 

aprendizagem predirão as três dimensões do engajamento escolar.  
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Hipótese 17. Os três componentes do engajamento escolar (dedicação, absorção e 

vigor) funcionarão como preditores diretos do desempenho acadêmico.  

 
 

7.1.2. – Participantes 

 Teve-se em conta uma amostra de conveniência (não-probabilística) composta 

por 200 estudantes da segunda fase do ensino fundamental de escolas públicas (56,6 %) 

e privadas (43,4 %) da cidade de João Pessoa. A maior parte dos participantes era do 

sexo masculino (52,3 %), considerava-se de classe média (49, 6%), e a média de idade 

foi de 13,1 anos (dp = 1,25; amplitude de 11 a 17 anos). Os participantes desta amostra 

se percebem como alunos regulares (51,9%), afirmam (42,6%) dedicar, em casa, menos 

de cinco horas por semana aos estudos e tem a internet (86,2%) como principal fonte de 

pesquisa complementar aos livros didáticos.   

 

7.1.3. – Instrumentos 

Foi solicitado a todos os participantes que respondesse um livreto que continha 

as seguintes medidas: 

Escala de Autoavaliação do Desempenho Acadêmico (EADA) (Apêndice C). 

Partindo dos resultados obtidos no Estudo III, contou-se com uma versão composta por 

18 itens, que buscam avaliar tanto a Satisfação quanto a Insatisfação dos estudantes em 

relação a aspectos do desempenho acadêmico, tais como notas, hábitos de estudo, 

comportamento. Estes itens foram respondidos por meio de uma escala do tipo Likert, 

composta por cinco pontos, variando de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo 

Totalmente. Tal medida apresentou indicadores de ajuste satisfatórios [χ² (135) = 233,56 

(p < 0,001), χ² / gl = 1,73, GFI = 0,88, AGFI = 0,85, CFI = 0,92 e RMSEA = 0,06 

(IC90% = 0,05–0,07)], permitindo sua utilização para fins de pesquisa.  
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Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar (EACE) (Apêndice D). A 

versão resultante do Estudo II, foi composta por 22 itens que remetem às atitudes dos 

estudantes frente à instituição escolar, os seus professores e também seus colegas de 

classe. Todos os itens eram respondidos por meio de uma escala de cinco pontos, que 

varia de 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente. Sua estrutura fatorial foi 

testada e comprovou-se ser adequada para fins de pesquisa [χ² / gl = 1,66, GFI = 0,87, 

AGFI = 0,84, CFI = 0,93 e RMSEA = 0,06 (IC90% = 0,05–0,07)]. 

Escala de atitudes frente à aprendizagem (EAFA) (Anexo 1). O instrumento 

original contava com 40 itens distribuídos entre os quatro fatores que compõem a 

EAFA. Contudo, após a análise fatorial realizada no Estudo II, verificou-se a redução no 

número de itens, tendo resultado em um conjunto de 23 itens, mas manteve-se a 

estrutura composta por quatro fatores [χ² (224) = 446,51, p = 0,001, χ² / gl = 1,99, GFI = 

0,84, AGFI = 0,80, CFI = 0,82, RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,06 – 0,07)]: Abertura à 

aprendizagem, Disposições negativas ao aprender, Expectativas em relação à 

aprendizagem e Ansiedade em relação à aprendizagem. Seus itens são respondidos em 

escala tipo Likert, de cinco pontos, variando de 1 = Discordo Totalmente a 5 = 

Concordo Totalmente. 

Questionário dos Valores Básicos (QVB) (Anexo 2). Compreende uma medida 

objetiva dos valores humanos, proposta por Gouveia (1998, 2003). Considera-se aqui a 

versão composta por 18 itens (valores) específicos, distribuídos equitativamente nas seis 

funções psicossociais anteriormente descritas. Estes itens são respondidos em escala de 

7 pontos, com os seguintes extremos: 1 = Nada importante e 7 = Muito importante. 

Gouveia (2012) observou índices de ajuste aceitáveis do modelo hexafatorial: GFI = 

0,94, AGFI= 0,92, CFI = 0,84 e RMSEA = 0,064 (IC90% = 0,063-0,064), sendo este 

estatisticamente superior aos modelos alternativos para a teoria (unifatorial, bifatorial, 
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trifatorial e pentafatorial). No que diz respeito à consistência interna do instrumento 

(alfa de Cronbach) e homogeneidade (correlação média inter-itens) o autor observou, 

respectivamente, os seguintes valores para cada uma das subfunções: experimentação 

(0,47 e 023), realização (0,48 e 0,23), existência (0,54 e 0,28), suprapessoal (0,50 e 

0,25), interativa (0,50 e 0,24) e normativa (0,58 e 0,32). 

Escala de Engajamento Escolar (EEE) (Anexo 3). Construída por Schaufeli e 

cols. (2002) para o contexto holandês, e adaptada e validada para o contexto brasileiro 

por Gouveia (2009). Esta medida é composta por 17 itens (e.g., Sinto-me com força e 

energia quando estou estudando ou vou às aulas; Os meus estudos inspiram-me coisas 

novas; O tempo passa voando quando estou realizando minhas tarefas como estudante) 

e seus itens são respondidos em escala de sete pontos, variando de 0 = Nunca a 6 = 

Sempre. A versão adaptada por Gouveia (2009), obteve indicadores de ajuste adequados 

[χ²/gl = 4,83, GFI = 0,93, AGFI = 0,91, CFI = 0,92 e RMSEA = 0,06 (IC90% = 0,06-

0,07)], bem como indicadores satisfatórios de precisão [Absorção (α = 0,78 e ri.t = 0,54), 

Dedicação (α = 0,65 e ri.t = 0,42) e Vigor (α = 0,77 e ri.t = 0,53)]. 

Indicadores de Desempenho Acadêmico (Anexo 4). Nesta oportunidade, 

tomou-se como referência a pontuação geral do desempenho acadêmico, isto é, a média 

aritmética das notas relativas às disciplinas Português, Matemática, Ciências, Geografia, 

História e Inglês obtidas no último bimestre cursado pelos alunos. Foram consideradas 

as notas informadas pelos estudantes. Solicitou-se que o aluno se autoavaliasse 

enquanto estudante, utilizando uma escala que variava de 0 (Péssimo) à 4 (Ótimo), além 

de indicar quantas horas dedica ao estudo durante a semana além daquelas em que passa 

na escola e quais fontes utiliza para complementar os estudos (e.g., sites de internet, 

biblioteca, jornais, revistas). Solicitou-se ainda que o aluno informasse se já foi 
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reprovado (1 = Sim ou 2 = Não), e caso houvesse sido reprovado, informasse em 

qual(is) disciplina(s) e quantas vezes.  

Questões Sócio-demográficas (Anexo 4). Foi solicitado que os participantes 

respondessem perguntas de natureza demográfica, permitindo conhecer algo mais 

acerca do seu perfil pessoal (e.g. idade, sexo, classe social).  

 

7.1.4. – Procedimento 

Buscou-se seguir o mesmo procedimento adotado nos estudos anteriores. 

Inicialmente, foi feito o contato com as escolas, apresentado o projeto de pesquisa e 

seus objetivos e solicitada a permissão para a realização da pesquisa. Solicitou-se que os 

responsáveis pelos estudantes assinassem um Termo de Responsabilidade que 

autorizava a participação daqueles com menos de 18 anos de idade (Apêndice B).  

Após o contato inicial com as escolas e a autorização para a realização da 

pesquisa, a equipe de pesquisadores, realizava a aplicação dos questionários em 

contexto coletivo de sala de aula. A princípio, assegurava-se aos alunos que todos os 

princípios éticos seriam salvaguardados, e reforçava-se o caráter voluntário da pesquisa. 

Foram gastos, em média, 40 minutos para que os estudantes respondessem 

completamente ao questionário.   

 

7.1.5. – Análise dos dados 

Foi utilizado o pacote estatístico PAWS em sua versão 18, para tabulação e 

análise dos dados. Além dos indicadores descritivos (média, desvio padrão, etc.), foram 

realizadas Correlações (r) de Pearson com a finalidade de verificar as relações 

existentes entre os construtos anteriormente mencionados, bem como foram feitas 
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análises de regressão múltiplas para estimar a contribuição de cada uma das variáveis 

na explicação do desempenho acadêmico.  

 

7.2 – Resultados  

7.2.1. Correlatos do Desempenho Acadêmico 

Com a finalidade de conhecer em que medida e direção o desempenho 

acadêmico3 se relaciona com os demais construtos de interesse desta tese, foram 

calculadas correlações r de Pearson para cada par de variáveis (Tabela 12).  

Inicialmente, percebe-se que o desempenho acadêmico se correlacionou com a 

maior parte das demais variáveis, excetuando apenas a subfunção experimentação 

(Hipótese 2) e a expectativa frente à aprendizagem (parte da Hipótese 3). 

Especificamente, corroborando a Hipótese 1, correlacionou-se positivamente com as 

subfunções valorativas normativa (r = 27, p < 0,001), interativa (r = 0,31, p < 0,001), 

suprapessoal (r = 0,35, p < 0,001), existência (r = 0,26, p < 0,001) e realização (r = 

0,21, p < 0,05). No que diz respeito às variáveis atitudinais e sua relação com o 

desempenho acadêmico, verificou-se que as atitudes frente à aprendizagem, 

especificamente os fatores disposições negativas frente a aprendizagem (r = -0,39, p < 

                                                           

3 A variável “desempenho acadêmico” foi composta pelo (1) somatório do escore total 
da Escala de Autoavaliação do Desempenho Acadêmico (EADA), (2) Média aritmética 
das notas do aluno nas matérias básicas da segunda fase do ensino fundamental 
(Português, Matemática, Ciências, Geografia, História e Inglês), (3) a autoavaliação do 
jovem enquanto estudante (ver anexo 4), (4) o tempo que ele dedica aos estudos em casa 
(ver anexo 4), (5) se já foi reprovado, e (6) se busca informações complementares ao 
livro didático para realizar as tarefas escolares. Destaca-se que as pontuações da média 
aritmética das notas foram recodificadas, sendo dividas entre 1 = abaixo (entre 0,0 e 
6,9) e 2 = acima (entre 7,0 e 10,0) da média. Tal transformação permitiu somá-la às 
demais variáveis.      
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0,001) e ansiedade em relação a aprendizagem (r = -0,27, p < 0,001) o fizeram 

negativamente (Hipótese 4), enquanto a abertura a aprendizagem (r = 0,38, p < 0,001) 

o fez positivamente, o que corroborou apenas parte da Hipótese 3. Ainda em relação as 

medidas de atitudes, verificou-se que as atitudes frente aos professores (r = 0,26, p < 

0,01), à escola (r = 0,32, p < 0,001) e aos colegas de classe (r = 0,29, p < 0,001) estão 

diretamente relacionadas ao desempenho acadêmico (Hipótese 5). Por fim, também 

foram verificadas correlações positivas entre todos os componentes do engajamento 

escolar [dedicação (r = 0,35, p < 0,001), absorção (r = 0,38, p < 0,001) e vigor (r = 

0,35, p < 0,001)] e o desempenho acadêmico. Este último resultado, corrobora a 

Hipótese 6 previamente descrita.  

As funções valorativas apresentaram correlações importantes com as atitudes, 

seja frente ao contexto escolar, seja em relação à aprendizagem. Confirmando as 

Hipóteses 7 e 8, verificou-se que a subfunção normativa apresentou correlação com as 

atitudes frente aos professores (r = 0,26, p < 0,001), escola (r = 0,29, p < 0,001) e 

colegas de classe (r = 0,16, p < 0,05), bem como com a abertura à aprendizagem (r = 

0,27, p < 0,001). Todavia, considera-se que a Hipótese 8 foi parcialmente corroborada, 

visto que contava-se que a subfunção normativa se correlacionasse com a expectativa 

em relação à aprendizagem, o que não foi observado. Além disso, foi observada uma 

correlação inversa não prevista entre esta subfunção e as disposições negativas para 

aprender (r = -0,36, p < 0,001). A subfunção suprapessoal correlacionou-se 

positivamente com a abertura (r = 0,27, p < 0,001), expectativas em relação à 

aprendizagem (r = 0,22, p < 0,001) (Hipótese 9) e, negativamente, com as disposições 

negativas para aprender (r = -0,31, p < 0,001). Esta última relação comprova parte da 

Hipótese 10, uma vez que não foi encontrada correlação com a ansiedade em relação a 

aprendizagem e os valores suprapessoais. Ademais, verificou-se que a subfunção 



199 
 

interativa correlacionou-se positivamente com as atitudes frente aos professores (r = 

0,26, p < 0,001), escolar (r = 0,26, p < 0,001) e colegas de classe (r = 0,30, p < 0,001) 

(Hipótese 11).  

Destacam-se ainda as correlações encontradas entre as atitudes frente ao 

contexto escolar e à aprendizagem e os fatores do engajamento escolar. 

Especificamente, ao considerar cada fator da medida de engajamento escolar e sua 

relação com as atitudes frente ao contexto escolar, todos apresentaram correlação direta 

e significativa: as atitudes frente aos professores [dedicação (r = 0,42, p < 0,001), 

absorção (r = 0,39, p < 0,001) e vigor (r = 0,35, p < 0,001)], à escola [dedicação (r = 

0,51, p < 0,001), absorção (r = 0,43, p < 0,001) e vigor (r = 0,43, p < 0,001)] e aos 

colegas de classe [dedicação (r = 0,16, p < 0,05), absorção (r = 0,21, p < 0,01) e vigor 

(r = 0,29, p < 0,001)] (Hipótese 12).  

Quanto às atitudes frente à aprendizagem, especificamente a abertura a 

aprendizagem [dedicação (r = 0,53, p < 0,001), absorção (r = 0,53, p < 0,001) e vigor 

(r = 0,57, p < 0,001)] e a expectativa frente à aprendizagem [dedicação (r = 0,33, p < 

0,001), absorção (r = 0,30, p < 0,001) e vigor (r = 0,31, p < 0,001)] correlacionaram-se 

positivamente com os três fatores do engajamento escolar. Por outro lado, os fatores 

disposições negativas frente à aprendizagem [dedicação (r = -0,47, p < 0,001), 

absorção (r = -0,44, p < 0,001) e vigor (r = -0,45, p < 0,001)] e ansiedade em relação a 

aprendizagem [dedicação (r = -0,18, p < 0,05), absorção (r = -0,19, p < 0,01) e vigor (r 

= -0,21, p < 0,01)] apresentaram um padrão de correlação inverso, porém significativo, 

corroborando a Hipótese 13.   
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Tabela 12. Correlatos do Desempenho Acadêmico. 

 

Nota. *p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 (teste bicaudal); 1 = Subfunção Normativa; 2 = Subfunção Interativa; 3 = Subfunção Suprapessoal; 4 = Subfunção 

Realização; 5 = Subfunção Experimentação; 6 = Subfunção Existência; 7 = Abertura à Aprendizagem; 8 = Disposições Negativas para Aprender; 9 = 

Expectativa frente à Aprendizagem; 10 = Ansiedade em relação à Aprendizagem; 11 = Atitudes frente a Professores; 12 = Atitudes frente a Escola; 13 =  

Atitudes frente a Colegas de Classe; 14 = Dedicação; 15 = Absorção; 16 = Vigor; e 17 = Desempenho Acadêmico.  



7.2.2. Variáveis preditoras do Desempenho Acadêmico 

 Procurando estimar em que medida os valores explicam as metas de realização, 

procederam-se seis análises de regressão linear múltipla (método stepwise). Os dados 

referentes à estas análises estão apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13. Modelos de regressão linear. 

 Atitudes frente ao 
contexto escolar 

 

Subfunção Interativa 0,22** R = 0,35        
R² = 0,11 
F(5, 195) = 12,82*** Subfunção Normativa 0,20** 

 
Atitudes positivas frente 

à aprendizagem 
 

Subfunção Suprapessoal   0,23** R = 0,31        
R² = 0,09 
F(2, 197) = 10,53*** Subfunção Normativa 0,15* 

 
Atitudes negativas frente 

à aprendizagem 
 

Subfunção Normativa -0,20** R = 0,26        
R² = 0,09 
F(2, 197) = 13,69*** Subfunção Suprapessoal -0,21** 

 
Engajamento  

Escolar 
 

Atitudes positivas frente 
à Aprendizagem 

  0,41*** 

R = 0,61        
R² = 0,37 
F(3, 196) = 39,49*** 

Atitudes frente ao 
contexto escolar 

0,20** 

Atitudes negativas frente 
à Aprendizagem 

-0,17** 

 
Desempenho  
Acadêmico 

 

Engajamento Escolar 0,33*** 
R = 0,33        
R² = 0,10 
F(1, 198) = 24,15*** 

Nota. * = p < 0,05;* * = p < 0,05; *** = p < 0,001; R2 = Proporção de variância explicada; Razão F = 
Probabilidade associada ao R2.  

 

 Comprovando-se o que propõe a Hipótese 14, verifica-se que as subfunções 

valorativas interativa e normativa se apresentaram enquanto preditoras das atitudes 

frente ao contexto escolar. As duas subfunções, em conjunto, explicam 11% da 
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variância das atitudes frente ao contexto escolar. Ainda considerando os valores 

enquanto variável antecedente, testou-se um modelo para explicar as atitudes frente à 

aprendizagem no qual foram consideradas todas as subfunções valorativas e um 

somatório dos componentes das atitudes em questão. Contudo, nenhuma das variáveis 

entrou no modelo enquanto explicadora de tal construto. Nesse sentido, decidiu-se 

considerar as atitudes frente à aprendizagem, separando-as em positivas (abertura à 

aprendizagem e expectativas em relação à aprendizagem) e negativas (disposições 

negativas para aprender e ansiedade em relação à aprendizagem). Foram realizadas 

duas análises de regressão distintas, sendo que a primeira delas analisou a relação 

preditiva entre as atitudes positivas e as subfunções valorativas, tendo verificado que as 

subfunções suprapessoal e normativa entraram, no modelo, explicando em conjunto, 

9% da variância. No caso das atitudes negativas, verificou-se que as mesmas subfunções 

do modelo anterior atuaram como preditoras. Porém observa-se que a ordem de entrada 

no modelo é diferente, já que para as atitudes negativas, a subfunção normativa tem 

maior poder de explicação, seguida dos valores suprapessoais.  

Nesta direção, pode-se compreender que a Hipótese 15, foi parcialmente 

alcançada, uma vez que esta propunha um modelo explicativo das atitudes frente à 

aprendizagem composta pelas subfunções normativa, suprapessoal e realização, sendo 

que esta última não figurou em nenhum dos dois modelos testados.   

Uma quarta análise de regressão foi realizada, a fim de conhecer em que medida 

as atitudes de cunho educacional, ou seja, aquelas relacionadas ao contexto escolar mais 

amplo, ou aquelas frente à aprendizagem, estão relacionadas ao engajamento escolar. 

Os resultados demonstraram que as atitudes positivas frente à aprendizagem e as 

atitudes frente ao contexto escolar entraram primeiro no modelo, sendo seguidas pelas 

atitudes negativas em relação à aprendizagem, contudo sua explicação é invertida. O 
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conjunto destas três variáveis explicam 37% da variância. Tais resultados corroboram a 

Hipótese 16.   

Por fim, para testar a Hipótese 17, realizou uma análise de regressão linear, por 

meio da qual foi testada a capacidade explicativa do engajamento escolar sobre o 

desempenho acadêmico. O engajamento explica, sozinho, 10% da variância. Assim, os 

resultados desta análise permitem afirmar que a hipótese foi comprovada.  

Diante dos resultados encontrados, tanto por meio das correlações quanto das 

regressões, considera-se pertinente a elaboração do seguinte modelo hierárquico: 

valores (subfunções normativa, interativa e suprapessoal) → atitudes escolares (frente 

ao contexto escolar e à aprendizagem) → engajamento escolar → desempenho 

acadêmico (Figura 13). Buscando evitar o efeito de sobreposição dos dados, já que o 

modelo em questão seria testado na mesma amostra da qual emergiram os resultados 

(correlações e regressões) que fundamentaram sua elaboração, decidiu-se testá-lo em 

uma ocasião futura, contando com uma amostra diferenciada, porém com as mesmas 

características. 

  

 

Figura 13. Proposta de modelo explicativo para o Desempenho Acadêmico. 
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7.3 - Discussão parcial  

  

No presente estudo, buscou-se testar quatorze hipóteses acerca da relação entre 

as variáveis centrais da presente tese (desempenho acadêmico, engajamento escolar, 

atitudes frente ao contexto escolar e à aprendizagem e os valores humanos). Ademais, 

objetivou-se construir um modelo explicativo do desempenho acadêmico, tomando 

como referência os resultados da análise anterior. Confia-se que esses objetivos tenham 

sido alcançados.  

Analisados os resultados sobre os correlatos do desempenho acadêmico, foi 

possível verificar que, conforme foi hipotetizado, este apresenta relação com os valores 

humanos, atitudes frente ao contexto escolar e à aprendizagem, bem como com o 

engajamento.  

Conforme esperado na Hipótese 1, as subfunções normativa, interativa, 

suprapessoal, existência e realização apresentaram relação direta e significativa com o 

desempenho dos estudantes.  A relação entre valores normativos e desempenho pode ser 

entendida, pois tais prioridades axiológicas enfocam ajustar-se ao padrão esperado de 

desempenho, ou seja, tais valores impulsionam o indivíduo à esforçar-se a fim de evitar 

resultados negativos, socialmente reprováveis. Já a relação entre desempenho e a 

subfunção interativa pode ser compreendida, uma vez que o bom desempenho é 

socialmente valorizado, e esta subfunção representa a necessidade de ser aceito e 

querido pelos membros de seu grupo de pertença. A relação observada entre os valores 

de existência e o desempenho acadêmico pode remeter ao fato de que a obtenção de 

bons resultados escolares pode orientar o indivíduo na escolha de sua profissão e 

assegurar sua inserção futura no mercado de trabalho. De modo que o fruto de seu 

desempenho possa garantir a manutenção das suas necessidades básicas, assegurando 
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sua sobrevivência biológica e psicológica. No que diz respeito à subfunção 

suprapessoal e sua relação com o desempenho acadêmico, esta pode ser compreendida 

a partir do fato de que tal subfunção é caracterizada pela necessidade de aprender e 

conhecer mais sobre interesses diversos, características importantes para o bom 

desempenho em atividades estudantis. E finalizando os resultados concernentes à 

Hipótese 1, a relação encontrada entre desempenho acadêmico a subfunção realização, 

parece a mais patente, dado que o bom desempenho representa o êxito em virtude de 

seus esforços e podem levar ao reconhecimento dos demais.   

Inicialmente, havia sido hipotetizado que o desempenho se correlacionaria 

negativamente com a subfunção experimentação dos valores humanos (Hipótese 2). É 

preciso ressaltar que tal suposição não é feita pelo caráter negativo da subfunção 

experimentação, mesmo porque, conforme argumenta Gouveia e seus colaboradores, os 

valores são todos essencialmente positivos. Não obstante, o indivíduo que tem seu 

sistema valorativo orientado por valores de experimentação podem estar mais 

propensos a apresentar interesses e comportamentos desviantes da norma (Chaves, 

2006; Pimentel, 2004; Santos, 2008; Vasconcelos, 2004), buscando atividades 

estimulantes e que lhe assegurem a obtenção de prazer e satisfação, independente das 

consequências. Deste modo, esperou-se que aqueles que pontuassem de forma elevada 

nesta subfunção, apresentassem baixos níveis de engajamento escolar e desempenho 

acadêmico. Contudo, não foi observada relação significativa entre experimentação e 

estas variáveis.  

Verificou-se ainda que as atitudes educacionais (relacionadas ao contexto 

escolar e à aprendizagem) se correlacionaram com o desempenho acadêmico (Hipóteses 

3, 4 e 5). Considerando o contexto escolar, foram observadas correlações entre seus três 

fatores (professores, escolar e colegas de classe) e o desempenho acadêmico, indicando 
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que, quanto mais positivas forem as atitudes que o estudante possui frente à sua escola, 

bem como aos seus professores e colegas de sala, tanto melhor pode ser o desempenho 

estudantil. Ademais, observou-se que as atitudes educacionais auxiliam na explicação 

do engajamento escolar. Tal resultado merece destaque, já que ressalta a importância 

das relações interpessoais para o processo de aprendizagem, especialmente as mantidas 

entre o estudante e aqueles que estão mais próximos dele no contexto escolar, os 

professores e os colegas de classe (Fredricks, et. al., 2004; Vygotsky, 1994; Waters, et. 

al., 2010; Wu, et. al., 2010). É possível verificar no quadro teórico destas variáveis, que 

as relações mantidas entre professor-aluno e entre aluno-colegas de sala podem atuar 

tanto como fator de risco ao desempenho, quanto promovê-lo (Cheng & Chan, 2003; 

Duarte, 2004; Janosz, et. al., 2008; Pacheco & Sisto, 2002).   

De acordo com a literatura, os professores são figuras essenciais para a formação 

acadêmica, moral e social do estudante (Brasil, 1997; Ortega, 1997; Trevisol, 2009). 

Nesse sentido, compreende-se que a relação encontrada entre o desempenho do 

estudante e suas atitudes frente aos professores é pertinente e justificada teoricamente. 

Inclusive, alguns autores (Aunolla, et. al., 2000; Bond, et. al., 2007; Simons-Morton & 

Chen, 2009) argumentam que a qualidade do relacionamento entre mestres e alunos 

pode ser um dos determinantes do desempenho destes últimos, por exemplo, se o jovem 

mantiver um relacionamento conturbado com seus professores, certamente, isto pode 

afetar negativamente seu comportamento em sala de aula, inclusive seu rendimento 

acadêmico. Outro tipo de relacionamento importante que obteve correlação ao 

desempenho acadêmico, foram aqueles mantidos entre os próprios estudantes. Esse 

resultado é importante, especialmente durante a adolescência, período em que os pares 

passam a figurar como referências para o comportamento dos jovens (Ortega, 1997; 

Papalia, et. al., 2006; Petraits, et. al. 1995).  
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Ainda em relação às atitudes, mas com foco sobre a aprendizagem, observou-se 

que a abertura à aprendizagem está diretamente relacionada ao desempenho acadêmico. 

Entende-se que tal resultado faz todo o sentido, uma vez que o processo de 

aprendizagem não depende apenas da forma como é lecionado, mas, arrisca-se assumir 

que depende acima de tudo da disposição do indivíduo em aprender o que lhe é 

ensinado. Em outras palavras, só se aprende quando se quer aprender. Tal suposição é 

baseada nas perspectivas construtivistas que percebem o sujeito com ativo no processo 

de aprendizagem (Fontana & Cruz, 1997; Lefrançois, 2008). Nessa mesma direção, 

justificam-se as relações inversas encontradas entre o desempenho e as disposições 

negativas para aprender e ansiedade frente à aprendizagem. 

No que diz respeito à relação entre desempenho e engajamento escolar, esta é 

frequentemente apontada na literatura internacional (Appleton, et. Al., 2006; Connel & 

Wellborn, 1991; Doetter & Lowe, 2011; Fredricks et al., 2004). Contudo, no contexto 

nacional, poucas pesquisas têm se dedicado ao estudo desta relação. No presente estudo, 

verificou-se que os três componentes do engajamento escolar, a saber: dedicação, vigor 

e absorção, correlacionaram-se positiva e significativamente com o desempenho 

(Hipótese 6). Tal relação é justificada teoricamente, visto que para alcançar um bom 

desempenho em qualquer atividade ou ambiente, o indivíduo precisa sentir-se 

entusiasmado e disposto a realizar as atividades requeridas, além de dedicar-se e 

manter-se focado na realização destas. Deste modo, parece ser que o engajamento no 

contexto escolar é fundamental para que se alcance um bom desempenho acadêmico.  

Após a analisar a matriz de correção entre as variáveis consideradas, e tendo em 

conta a proposta de Homer e Khale (1988) sobre a explicação de comportamentos, 

baseada no modelo hierárquico valores – atitudes – comportamento, foram testadas as 

relações preditivas entre os blocos e variáveis.   
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Os valores, especificamente as subfunções normativa, interativa e suprapessoal 

figuraram como explicadoras das atitudes escolares (Hipóteses 14 e 15). 

Especificamente, verificou-se que as subfunções interativa e normativa apresentam-se 

como responsáveis por mais da terça parte da variância das atitudes frente ao contexto 

escolar. Tais resultados são coerentes com a literatura. Ter as funções normativa e 

interativa, ambas de orientação social, como explicadoras das atitudes frente aos 

professores, escola e colegas de classe, é deveras coerente, visto que tais subfunções 

orientam as relações interpessoais dos indivíduos. Entende-se que aqueles que adotam 

tais prioridades valorativas atribuem grande importância às relações grupais, 

respeitando a hierarquia existente entre, por exemplo, professores e alunos e às normas 

da escola.  

Considera-se igualmente congruente, considerar as funções suprapessoal e 

normativa enquanto explicadoras das atitudes, tanto positivas quanto negativas, frente à 

aprendizagem. Já que a função suprapessoal representa as necessidades do indivíduo 

pela estética, cognição e autorrealização, logo orientam o indivíduo na busca do 

conhecimento, despertando o interesse por novos assuntos, acadêmicos e culturais, 

estimulando-o a se manter sempre aprendendo (aberto à aprendizagem). Em acréscimo, 

tem-se a subfunção normativa, que orienta o indivíduo a comportamento socialmente 

corretos, como frequentar a escola, manter uma conduta adequada em sala de aula, 

respeitar a ordem e reconhecer a importância das instituições sociais, tais como a escola. 

Não obstante, destaca-se que o percentual das atitudes frente à aprendizagem explicado 

pelas subfunções valorativas em questão não foi tão elevado.  

Na sequência, considerou-se a relação entre as atitudes educacionais e o 

engajamento escolar (Hipótese 16), tendo a primeira variável sido responsável pela 

explicação de pouco mais da terça parte da última. Primeiramente, observa-se que as 
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atitudes (positivas ou negativas) frente à aprendizagem foram consideradas no modelo 

de regressão para o engajamento escolar. Ou seja, quando as atitudes dos estudantes são 

mais positivas frente ao aprender, ou seja, quando estão abertos à aprender e tem 

expectativas quanto a sua utilidade, estes tendem a apresentar maiores níveis de 

engajamento. Enquanto aqueles que possuem atitudes mais negativas, ou seja, 

apresentam resistência para aprender e ficam ansiosos em situações de aprendizagem, 

demonstram menor dedicação, absorção e vigor em suas atividades escolares.  

Além destas atitudes, verificou-se que aquelas referentes ao contexto escolar, 

mais especificamente, aos professores, instituição escolar e colegas de classe, também 

atuam como preditoras do engajamento escolar.  Isto é, quanto mais positiva for a 

atitudes do estudante frente ao contexto escolar, às relações estabelecidas com a 

instituição escolar e aqueles que a constroem, maior será a probabilidade de que o 

indivíduo mantenha-se ativo e presente na escola, buscando desempenhar suas 

atividades a contento. É comum verificar na literatura sobre educação que as relações 

interpessoais são fortes preditoras do engajamento escolar e do desempenho acadêmico, 

sobretudo as mantidas com professores e colega de classe (Murray, 2009; Ortega, 1997; 

Pellegrini & Holmes, 2005; Simons-Morton & Chen, 2009). A percepção que o 

estudante tem acerca da proximidade, valorização e apoio por parte do professor, além 

das relações positivas de aceitação e identificação que mantém com seus colegas podem 

desempenhar papel importante para a promoção de um maior engajamento à escola e 

elevar os níveis de desempenho acadêmico do mesmo. 

Embora a relação entre o engajamento escolar e o desempenho seja inegável, ao 

analisar o poder preditivo do engajamento sobre o desempenho, verificou-se que este foi 

responsável pela décima parte da explicação da variância do desempenho acadêmico 
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(Hipótese 17). Ou seja, apesar de ser importante, o engajamento não é a única variável 

que promove o bom desempenho, o que ressalta o caráter multifacetado deste construto.  

Diante dos resultados discutidos até agora, percebe-se que o modelo explicativo 

do desempenho acadêmico proposto ao final deste estudo é bastante pertinente. 

Conforme observou-se nas análises de regressão, as variáveis incluídas no modelo 

guardam certo poder preditivo em relação umas às outras.  Ou seja, concluiu-se que os 

valores, sobretudo os de orientação social, funcionam como base para o 

desenvolvimento de atitudes mais positivas frente aos aspectos educacionais 

(aprendizagem e contexto escolar), que por sua vez, estimulam os estudantes a 

participarem das atividades realizadas em sala de aula e fora dela, dedicar-se aos 

estudos, e consequentemente, obterem resultados acadêmicos satisfatórios. Todavia, tais 

conclusões carecem de comprovação empírica, o que demanda um estudo específico, 

com o objetivo de testar o ajuste do modelo teórico delineado no presente estudo. 
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CAPÍTULO 8.  ESTUDO V – TESTAGEM DO MODELO HIERÁRQUICO DO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 
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O objetivo do presente estudo a adequação do modelo explicativo do 

desempenho acadêmico, proposto no Estudo IV (Figura 13). Para lograr tal objetivo, 

utilizou-se a análise de caminhos que explora a relação entre as variáveis, inferindo uma 

ordem sequencial destas, e onde qualquer mudança em uma das variáveis contidas no 

modelo pode causar alteração nas demais (Cozby, 2003; Hair, et. al, 2009). Por meio da 

modelagem por equações estruturais foram testados o quão os dados estavam bem 

ajustado ao modelo teórico que o embasou. Considerou-se que a modelagem por 

equações estruturais (SEM) é uma extensão da regressão múltipla, ou seja, enquanto na 

aplicação da regressão o pesquisador está interessado em prever uma única variável 

dependente, na SEM é possível prever mais de uma (Klem, 1995). 

 

 

8.1. – Método 

8.1.1 – Delineamento  

Trata-se de um delineamento correlacional, considerando medidas de natureza 

ex post facto. As variáveis consideradas no presente estudo foram organizadas em 

variáveis antecedentes (valores humanos, atitudes frente ao contexto escolar e à 

aprendizagem e engajamento escolar) e consequente ou critério (desempenho 

acadêmico).  

 
8.1.2. – Participantes 

 Teve-se em conta uma amostra de conveniência (não-probabilística) composta 

por 425 estudantes da segunda fase do ensino fundamental de escolas públicas (54%) e 

privadas (46%) da cidade de João Pessoa. A maior parte dos participantes era do sexo 

feminino (51%), considerava-se de classe média (50,9%), e a média de idade foi de 13 

anos (dp = 1,19; amplitude de 11 a 17 anos). Ademais, os participantes forneceram 
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algumas informações que permitiram traçar um perfil acadêmico dos mesmos. Os 

estudantes se percebem como regulares (56%), afirmam (45%) dedicar menos de cinco 

horas por semana aos estudos quando em casa, têm a internet (87,6%) como principal 

fonte de pesquisa complementar aos livros didáticos. Além disso, 15,1% dos 

participantes afirmaram ter aulas de reforço, pelo menos uma vez por semana, enquanto 

20,5% deles afirmaram já ter sido reprovado em alguma disciplina. 

  

8.1.3. – Instrumentos 

Os participantes deste estudo responderam um questionário contendo as mesmas 

medidas descritas no Estudo IV, a saber: Escala de Autoavaliação do Desempenho 

Acadêmico, Escala de Atitudes frente ao Contexto Escolar, Escala de Atitudes frente à 

Aprendizagem, Questionário de Valores Básicos e Escala de Engajamento Escolar. 

Alem dessas medidas, foram solicitadas informações sociodemográficas (e.g., sexo, 

idade, classe econômica) e acadêmicas (e.g., já foi reprovado, faz aulas de reforço) a 

fim de caracterizar a amostra. 

 

8.1.4. – Procedimento 

Buscou-se seguir o mesmo procedimento adotado nos estudos anteriores, 

iniciando pelo contato com os diretores e/ou coordenadores de escolas da cidade de 

João Pessoa, no qual eram informados os objetivos da pesquisa. Após a anuência dos 

diretores para a realização da pesquisa, foi solicitado que os responsáveis pelos 

estudantes assinassem um Termo de Responsabilidade que autorizava a participação 

daqueles com menos de 18 anos de idade (Apêndice B).  

Após o contato inicial com as escolas e a autorização para a realização da 

pesquisa, a aplicação dos questionários foi realizada, sempre em contexto coletivo de 
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sala de aula, com a participação de, no mínimo dois membros da equipe de 

pesquisadores. Antes de dar início, era informado a todos que se tratava de um estudo 

cuja participação seria voluntária, e que o sigilo das respostas esta assegurado. Para que 

os respondentes completassem os questionários, foram necessários, em média, 40 

minutos.   

 

8.1.5. – Análise dos dados 

Considerando o objetivo deste estudo, utilizou-se o programa PASW (versão 18) 

para calcular as estatísticas descritivas e o programa para modelagem por equações 

estruturais, o AMOS, em sua versão 18. Precisamente, realizou-se uma análise de 

caminhos (path analysis), que é utilizada para descrever a relação direta entre um 

conjunto de variáveis (Byrne, 2001). Os critérios utilizados para avaliar o ajuste do 

modelo aos dados foram alguns dos mesmos descritos no estudo anterior, a saber: a 

Razão χ²/gl (graus de liberdade), Goodness-of-Fit Index (GFI), Adjusted Goodness-of-

Fit Index (AGFI) e Root-mean-square Error of Approximation (RMSEA) (Hair, et. al., 

2009; Joreskög & Sörbom, 1989). 

 

8.2 – Resultados 

Levando em conta os resultados previamente descritos no Estudo IV, decidiu-se 

testar um modelo explicativo em que as subfunções valorativas suprapessoal, interativa 

e normativa explicam as atitudes educacionais (frente o contexto escolar e à 

aprendizagem), que, por sua vez, predizem o engajamento escolar, e culminam na 

explicação do desempenho escolar. Teve-se em conta como entrada a matriz de 

variância-covariância, adotando o estimador Maximum Likelihood (ML). Este tipo de 
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análise estatística é mais criteriosa e rigorosa, permitindo testar diretamente uma 

estrutura teórica (Byrne, 2001; Tabachnick & Fidell, 2007).  

 
O modelo em questão foi testado por meio de path analysis (análise de 

caminhos), obtendo resultados que, de forma geral, demonstraram sua adequação, 

segundos os indicadores de ajuste observados: ²/gl = 1,99, GFI = 0,96, AGFI = 0,92, 

CFI = 0,94 e RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,03-0,10). O modelo resultante é apresentado 

na Figura 14. 

 

Figura 14. Modelo Explicativo do Desempenho Acadêmico. 

 

É importante destacar que as saturações são todas estatisticamente diferentes de zero 

(λ ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05), apresentando-se na direção esperada. Finalmente, diante dos 

resultados, considera-se que o modelo proposto no Estudo IV, e posto à prova neste, mostra-

se promissor na explicação do desempenho acadêmico. 
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8.3. – Discussão Parcial  

Os resultados acerca do modelo explicativo sugerem que o desempenho 

acadêmico é explicado a partir do engajamento escolar, isto é, quanto mais participa 

das atividades escolares, dedicando-se a elas, maiores serão suas possibilidades de obter 

um bom desempenho escolar. No presente modelo o engajamento escolar é resultado 

das atitudes do estudante, mais especificamente quanto à aprendizagem e ao contexto 

escolar; estas por sua vez, foram explicadas pelos valores humanos, precisamente 

àqueles normativos, interativos e suprapessoais. A seguir seguem-se algumas 

considerações teóricas acerca do modelo; lembrando o modelo hierárquico proposto por 

Homer e Kahle (1988), a explicação das relações seguirá a seguinte ordem: valores → 

atitudes → engajamento → desempenho acadêmico.  

Os valores humanos, representados neste modelo pelas subfunções normativa, 

interativa e suprapessoal figuraram como explicadoras das atitudes escolares. Tais 

resultados são coerentes com a literatura, já que ter as funções normativa e interativa, 

ambas de orientação social, como explicadoras das atitudes frente aos professores, 

escola e colegas de classe, é deveras coerente. Visto que tais subfunções orientam as 

relações interpessoais dos indivíduos (Gouveia, 2003; Gouveia, et. al., 2011), entende-

se que aqueles que adotam tais prioridades valorativas atribuem grande importância às 

relações grupais, respeitando a hierarquia nas relações interpessoais, como a existente 

entre professores e alunos e preza pela obediência às normas, como aquelas 

estabelecidas na escola. Considera-se igualmente congruente, considerar as funções 

suprapessoal e normativa enquanto explicadoras das atitudes, tanto positivas quanto 

negativas, frente à aprendizagem. Já que a função suprapessoal representa as 

necessidades do indivíduo pela estética, cognição e autorrealização (Gouveia, 2003; 

Gouveia, et. al., 2011), logo orientam o indivíduo à busca do conhecimento, 
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despertando o interesse por novos assuntos, acadêmicos e culturais, estimulando-o a se 

manter sempre aprendendo (aberto à aprendizagem) (Gouveia, et. al., 2010). Em 

acréscimo, tem-se a subfunção normativa, que orienta o indivíduo a comportamentos 

socialmente corretos, como frequentar a escola, manter uma conduta adequada em sala 

de aula, respeitar a ordem e reconhecer a importância das instituições sociais, tais como 

a escola. De modo geral, a relação entre os valores, sobretudo aqueles de orientação 

social, e as variáveis educacionais, é pertinente, já que a aprendizagem, objetivo último 

educacional, é um processo intrinsecamente social, ou seja, não ocorre sem a interação 

com outros (Vygotsky, 1984).  

Este aspecto social do processo de aprendizagem, também está presente na 

relação entre as atitudes educacionais e o engajamento escolar. A escola constitui um 

importante local de obtenção de informação e de aprendizado de normas e práticas 

sociais. Todavia, além dos conteúdos ministrados, as relações estabelecidas no contexto 

escolar devem ser levadas em conta, pois estas podem funcionar, como já foi 

mencionado anteriormente, tanto quanto fator de risco quanto de promoção de 

comportamentos ajustados (Fredricks, et. al., 2004; Petraits, et. al., 1995; Simons-

Morton & Chen, 2009).  Alunos que possuem atitudes positivas frente à escola, bem 

como as tem em relação aos seus professores podem ter seu interesse pelas atividades 

escolares maximizado, sendo estimulados a participar mais destas (Mortimore, et. al. 

1988; Rovira,2004). Destaca-se o papel que os professores desempenham no processo 

de formação dos estudantes, especialmente servindo como modelo e comportamento 

(Connell & Wellborn, 1991). Conforme Bandura (1977) revela, os jovens são 

fortemente inclinados a imitar o comportamento de outras pessoas – especialmente 

daquelas que ocupam posições de autoridade e de quem gostam e respeitam. Deste 

modo, os alunos podem ser influenciados por modelos de procedimentos oferecidos 
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pelos professores em sala de aula ou na escola como um todo. Por exemplo, professores 

que demonstram compromisso com seu horário, que demonstram estar sempre buscando 

se aperfeiçoar e aprender mais sobre sua matéria, que em suas ações passam a 

mensagem de que valorizam a escola enquanto um espaço de aprendizagem e trocas 

sociais, podem estimular seus alunos a comportar-se de forma análoga, 

comprometendo-se e dedicando-se aos seus estudos. Porém, os professores não 

constituem os únicos modelos disponíveis no contexto escolar que podem influenciar as 

ações dos estudantes. Os próprios colegas de classe podem desempenhar influência no 

comportamento do estudante. Conforme argumenta Fonsêca (2008), na adolescência, o 

pertencimento é uma variável relevante no processo de ajustamento social do indivíduo. 

Deste modo, se os colegas de classe do jovem mantiverem um comportamento engajado 

para com os estudos, este pode ser influenciado nesta mesma direção, além do grupo de 

colegas funcionar como uma rede de apoio, de troca de informação e conteúdos que vão 

além da sala de aula.   

Ainda compõem a variável latente atitudes educacionais aquelas relacionadas a 

aprendizagem, sejam negativas ou positivas. A forma como o aluno avalia o processo da 

aprendizagem parece estar relacionada aos seus comportamentos, especialmente, 

àqueles emitidos em contexto escolar (Braten & Stromso, 2006; Kara, 2009; Visser, 

2008). Deste modo, a contribuição das atitudes positivas na explicação do engajamento 

escolar se dá uma vez que quando o estudante está aberto à aprender, interessado, 

insatisfeito, no sentido de não se saciar com o que já sabe, busca participar das 

atividades promovidas tanto em sala de aula, quanto dedica-se aos estudos em casa. 

Ademais, as atitudes positivas frente à aprendizagem despertam o compromisso do 

estudante com seu aprendizado, fazendo com ele mantenha-se focado ao realizar suas 

tarefas e dedique-se ao máximo para alcançar resultados satisfatórios.  
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Por sua vez, as atitudes negativas (disposição negativa para aprender e ansiedade 

em relação à aprendizagem) contribuem para a explicação do engajamento, só que o 

fazem de forma inversa. Isto é, quanto mais atitudes negativas o estudante tiver em 

relação ao aprender, menores serão suas chances de desenvolver um comportamento 

engajando no contexto escolar (Kara, 2009). A experiência do aprender deve ser 

satisfatória, agradável, para o aprendiz mantenha-se interessado e proativo no processo. 

Contudo, ao vivenciar tal experiência de modo ansiogênico, faz com o que o estudante 

perca o interesse e encare as situações acadêmicas de modo negativo, vivenciando-as de 

modo a evitar sentir-se mal. Este comportamento pode levar a baixos níveis de 

desempenho, ou seja, quanto mais ansioso em relação à aprendizagem for o jovem, 

menos satisfatórios serão os seus resultados acadêmicos. 

Em resumo, as atitudes que o estudante tem sobre o contexto escolar e a 

aprendizagem consistem em variáveis importantes para a promoção de elevados níveis 

de engajamento escolar. O que é coerente com a literatura sobre o tema e também com o 

senso comum. Já que é socialmente compartilhado e verificado no cotidiano da escola 

que aquele aluno que “não gosta da escola”, “não quer saber de estudar”, “não se dá 

bem com seus professores”, “não tem amigos na escola” tem maiores dificuldades de 

alcançar um bom desempenho, inclusive de concluir seus estudos (Finn & Rock, 1997; 

NCES, 1994). Nesse sentido, compreende-se que as escolas podem ter entre seus 

objetivos educacionais, além do ensino dos conteúdos formais, desenvolver atividades 

dirigidas ao fomento do entusiasmo e interesse pela aprendizagem, da confiança, da 

habilidade de assumir responsabilidade e do desenvolvimento de relacionamentos 

interpessoais amistosos entre aqueles que a constituem. 

Por fim, mas de modo nenhum menos importante, similar ao que se constatou 

previamente na literatura, majoritariamente, internacional (Connell & Wellborn, 1991; 
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Finn & Rock, 1997; Goodenow, 1993; Klem & Connell, 2004; Marks, 2000; Patrick et 

al., 2007; Willingham, Pollack, & Lewis, 2002), verificou-se a explicação do 

desempenho acadêmico pela variável engajamento escolar. Ou seja, aqueles estudantes 

que apresentam maiores níveis de desempenho acadêmico o alcançam por estarem 

sempre engajados em suas atividades escolares. Tal resultado é considerado uma das 

maiores contribuições desta tese, ainda que não seja definitivo e tal relação careça de 

mais estudos que visem comprová-la. O engajamento é uma importante faceta da 

experiência escolar do jovem (Marks, 2000). De fato, estudantes que querem se sair 

bem em suas atividades e ser razoavelmente bem ajustados à escola são mais propensos 

a se esforçarem mais e alcançarem melhores resultados escolares, além de apresentam 

menor probabilidade de abandonar os estudos e expressarem comportamentos 

antissociais.   

Via de regra, todo estudante deseja alcançar boas notas, ter comportamento 

digno de aprovação, ser o típico estudante “nota 10”. Entretanto, é muito maior a 

probabilidade daqueles que se esforçam, dedicam energia e tempo à realização de suas 

atividades, frequentam as aulas e prestam atenção às mesmas, alcançarem tais objetivos. 

Assim, o aluno que obtém o bom desempenho é aquele que é engajado à escola, que se 

esforça nas atividades que realiza, supera dificuldades quando estas aparecem, cumpre 

suas responsabilidades enquanto estudante, sem com isso manifestar insatisfação ou 

desgosto, pelo contrário, que demonstram entusiasmo, orgulho e interesse na atividade 

que está sendo realizada (Appleton, et. al., 2006; Murray; 2009). 

Destarte, percebe-se o quanto o engajamento ao contexto escolar repercute na 

vida dos jovens, especialmente, sobre seu desempenho acadêmico. Ressalta-se ainda o 

papel das prioridades valorativas e atitudes dos jovens em relação ao contexto escolar e 

à aprendizagem na compreensão deste fenômeno. Os resultados alcançados neste estudo 
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indicam a necessidade de se realizar intervenções que promovam maior identificação 

dos jovens com a instituição escolar e com aqueles que fazem parte dela, além de 

estimulá-los a se esforçarem mais em suas tarefas na escola e extrassala de aula, e levá-

los a perceber a relevância da aprendizagem e da experiência escolar para assegurar a 

realização de suas expectativas quanto ao futuro. Espera-se como resultado de 

intervenções dessa natureza, que os estudantes possam lograr melhores resultados 

acadêmicos.  
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CAPÍTULO 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta tese teve como objetivo principal elaborar um modelo explicativo do 

desempenho acadêmico. Especificamente, buscou-se verificar quais e em que medida as 

subfunções valorativas influenciavam nas atitudes frente ao contexto escolar e à 

aprendizagem, e o quanto estas influenciavam o engajamento escolar, e em que medida 

este, por sua vez, explicava o desempenho acadêmico. Para alcançar tal objetivo, foram 

realizados cinco estudos, sendo os três primeiros de natureza psicométrica. 

Sequencialmente, estes estudos almejaram elaborar, validar e comprovar as estruturas 

fatoriais das medidas sobre avaliação de desempenho e atitudes frente ao contexto 

escolar e à aprendizagem. Após reunir evidências de validade e precisão das medidas 

em questão, foram levados a cabo dois estudos correlacionais, que culminaram com a 

testagem do modelo explicativo de desempenho acadêmico.  

Nessa oportunidade, ainda que o objetivo geral da presente tese tenha sido 

alcançado, compreende-se que esta, assim como qualquer outra pesquisa, possui 

limitações e vieses. Contudo, estes não comprometem a observação de suas importantes 

contribuições para o âmbito acadêmico e, por que não, prático. De modo que, além das 

limitações e principais contribuições, também serão apresentadas algumas sugestões de 

pesquisas futuras, bem como de aplicações práticas que levam em conta os achados da 

presente tese. 

 

9.1 – Limitações do estudo 

Dentre as principais limitações da presente pesquisa pode-se citar a natureza não 

probabilística da amostra, fato que impossibilita a generalização dos resultados para 

grupos além daqueles que participaram desta pesquisa (Cosby, 2003). Ainda em relação 

à amostra, não foi feita uma seleção das escolas participantes que considerasse o nível 

socioeconômico das mesmas. Ao analisar a literatura sobre desempenho é possível 
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verificar que o fator socioeconômico é uma das variáveis pesquisadas, de modo, que o 

não controle desta poderia consistir em um viés de resposta (Feitosa, et. al., 2005).  

Além da escolha metodológica por uma amostra de conveniência, ao selecionar 

unicamente medidas de autorrelato, assume-se a possibilidade do indivíduo “mascarar” 

suas respostas a fim de modificar a realidade. Ou seja, não é impossível, e não se deve 

desconsiderar esta possibilidade, de que os estudantes possam ter informado médias 

acadêmicas superiores àquelas que realmente possuem, trazendo à tona a questão da 

desejabilidade social. Na presente tese, esta variável não foi diretamente controlada, 

apenas foi enfatizado aos estudantes que deveriam ser o mais sinceros possível, uma vez 

que não havia como identificá-los por meio dos resultados. Nesta oportunidade, sugere-

se que em novas pesquisas, controle-se a desejabilidade social, por exemplo, utilizando 

a versão brasileira da Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne (Gouveia, 

Guerra, Sousa, Santos & Costa, 2009), e utilizando sua pontuação como variável 

controle.  

Além da desejabilidade social, outras variáveis mencionadas na literatura sobre o 

desempenho acadêmico também não foram controladas, tais como a idade e sexo dos 

participantes, bem como o tipo de escola (Andrade & Laros, 2007). Controlar tais 

variáveis, ou ainda tomá-las como referência para comparações de modelos, pode 

fornecer informações mais precisas sobre quais variáveis têm mais influência sobre o 

desempenho acadêmico. Por exemplo, Gouveia (2009) afirma que o engajamento 

escolar tende a decrescer conforme o jovem cresce, logo, poderia se pensar que a 

relação entre engajamento e desempenho também seja modificada em função da idade. 

Deste modo, sugere-se que estas variáveis sejam consideradas em pesquisas futuras, a 

fim de minimizar sua influência, ou mesmo entender como esta ocorre.  
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9.2 – Principais resultados 

Fundamentalmente, considera-se que a maior contribuição da presente tese foi a 

proposta e comprovação de um modelo teórico acerca do desempenho acadêmico. Este 

teve por base, o modelo proposto por Fonsêca (2008), contudo levando em consideração 

a advertência da autora, buscou-se considerar outras variáveis na elaboração do modelo, 

tais como os valores humanos, as atitudes frente ao contexto escolar e a aprendizagem, 

além do engajamento escolar.  

Ainda, em adendo ao modelo de Fonsêca (2008), buscou-se ampliar o conjunto 

de variáveis que somadas definem o desempenho acadêmico. Além de considerar as 

médias de Língua Portuguesa e Matemática (meio de aferição comum na literatura sobre 

o construto em questão: Cia, D’AfFonsêca, & Barham, 2004; Dotterer & Lowe, 2011; 

Oliveira, et. al., 2009, dentre outros), foram consideradas as médias de outras matérias 

básicas do ensino fundamental, a saber: Geografia, História, Ciências e Língua Inglesa. 

Variáveis como “tempo dedicado aos estudos, além do dedicado na escola”, 

“autopercepção enquanto estudante”, “índice de reprovação”, e “complementação de 

conteúdo didático” também compuseram a variável “desempenho acadêmico” no 

modelo teórico desta tese. Reforçando o conjunto de variáveis representativas do 

desempenho acadêmico, acrescentou-se a pontuação total da avaliação que o estudante 

faz de seu desempenho obtida por meio da EADA. Confia-se ter apresentado uma 

contribuição aos estudos da área, buscando um entendimento mais amplo do 

desempenho, não focalizando apenas os aspectos quantitativos (notas) do mesmo 

(Roeser & Eccles, 2000). No entanto, ressalta-se que esta abordagem para o 

desempenho acadêmico, embora tenha sido satisfatória para cumprir os objetivos 

propostos nesta tese, não encerra a discussão sobre a melhor forma de mensurá-lo.   
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Uma das inovações deste estudo foi ter contado com uma teoria específica 

acerca dos valores, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003; 

Gouveia, et. al., 2008; 2011), para explicar o desempenho acadêmico, evitando uma 

abordagem especulativa ao tema. Conforme foi descrito no Capítulo 3, esta teoria tem 

se mostrado cada vez mais útil para a compreensão de diversos fenômenos psicossociais 

(Gouveia, et. al., 2011; Medeiros, 2011; Vione, 2012). Deste modo, recomenda-se que 

se adote este referencial teórico em outras pesquisas no contexto educacional, uma vez 

que as subfunções valorativas definidas nesta teoria mostraram-se fortemente 

relacionadas às diferentes variáveis educacionais tratadas na presente tese. 

Em termos instrumentais, a presente tese contribuiu com a área, fornecendo três 

novas medidas, validas e precisas, para fins de pesquisa. A elaboração da Escala de 

Autoavaliação de Desempenho Acadêmico e da Escala de Atitudes frente ao Contexto 

Escolar serviu para minimizar a lacuna existente quanto a medidas dos referentes 

construtos. Ambas as medidas apresentaram indicadores adequados de validade e 

precisão, e são compostas por uma quantidade de itens satisfatória, o que confere a 

possibilidade de utilizá-las tanto isoladamente quanto em conjunto com outras medidas. 

A adaptação e validação da Escala de Atitudes Frente à Aprendizagem, assim como as 

demais, vêm suprir a falta de instrumentos dessa natureza no presente contexto. A 

estrutura resultado pode ser considerada clara, e tendo havido redução de itens sem 

comprometimento de seus parâmetros psicométricos, mais parcimoniosa.  

  

9.3 – Pesquisas futuras  

Embora, a relação entre desempenho, engajamento escolar, atitudes frente ao 

contexto escolar e à aprendizagem, bem como os valores humanos tenha sido 

hipotetizada e corroborada na presente tese, ainda existem muitas mais variáveis que 
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podem ampliar e tornar mais robusto este modelo. Conforme foi mencionado no marco 

teórico da presente tese o desempenho acadêmico possui relação com diversas 

variáveis, tanto antecedentes quanto consequentes (Dotterer & Lowe, 2011; Fonsêca, 

2008; Song & Hattie, 1985; Steinberg, et. al., 1992). Conhecer que variáveis 

influenciam o desempenho acadêmico é deveras importante, pois sabe-se que baixos 

índices de desempenho acadêmicos podem gerar prejuízos de ordem diversa para o 

estudante (Gouveia, 2009; Kovacs, 2004; Patto, 1990). Dentre eles, são encontrados na 

literatura referência à problemas comportamentais, imagem negativa de si e baixa 

autoestima, ansiedade e depressão,  baixa expectativa de sucesso no futuro, pouca 

persistência na realização de tarefas, sejam escolares ou não (Carneiro, et. al., 2003; 

Dotterer & Lowe, 2011; Finn & Rock, 1997; Gouveia, 2009; Marchesi & Pérez, 2004), 

e em último caso, levam ao abando escolar e minoram as possibilidades de retorno 

(Finn & Voelkl, 1993; Fredricks, et. al., 2004).  

Indica-se ainda a realização de pesquisas que levem em conta variáveis externas 

ao indivíduo, tais como o nível socioeconômico da escola, a estrutura ambiental, o 

modo como os professores desempenham suas funções, bem como o projeto político-

pedagógico da escola e em que medida, estas afetam o desempenho, ou mesmo o 

engajamento escolar (Marchesi & Pérez, 2004; Mortimore, et. al., 1988). Seria 

igualmente pertinente, a realização de estudos que tenham em conta as normas e crenças 

sociais, bem como os valores transmitidos socialmente. Mesmo tendo levado em conta 

os valores para a compreensão do desempenho acadêmico na presente pesquisa, são 

poucos os estudos empíricos encontrados que demonstram a relação destas variáveis 

(Google Acadêmico, 2010). Nesse sentido, também seria interessante a replicação do 

modelo ora proposto, testando sua pertinência em diferentes contextos de 
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desenvolvimento (Dessen & Polonia, 2007) bem como com amostras em diferentes 

níveis de desenvolvimento (Vione, 2012).   

Além de variáveis de cunho social, seria interessante considerar como os 

aspectos mais individuais, como por exemplo, a resiliência, podem promover índices 

mais elevados de desempenho entre os estudantes. Pesquisas que considerem a 

resiliência e sua importância no contexto acadêmica são importantes, sobretudo, pelas 

consequências desta variável. Esta é definida como sendo a capacidade que os seres 

humanos têm de superar e sair fortalecidos quando submetidos aos efeitos de uma 

situação de extrema adversidade (Yunes, 2003). Logo, uma pessoa resiliente disporá de 

mais estratégias para vencer as dificuldades do processo educacional, por meio de 

vivências gratificantes e resultados positivos.  

Ademais, ressalta-se a necessidade de considerar a motivação interna e externa 

para aprender parece igualmente pertinente. Uma vez que, coforme defendem Deci e 

Ryan (1985), a fonte da motivação orienta o comportamento do indivíduo, tal modelo 

pode ser e deve ser levado em conta nas pesquisas educacionais. Para estes autores, a 

motivação intrínseca emerge sempre que a curiosidade natural e o interesse dos 

estudantes lhes dá energia para aprender, ou seja, motiva comportamentos que levam à 

aprendizagem. Em outras palavras, quando o ambiente educacional oferece estímulos e 

desafios adequados ao nível do estudante, dentro de um contexto que instiga o 

desenvolvimento de sua autonomia, “a motivação à aprendizagem tem maior 

probabilidade de florescer” (Deci & Ryan, 1985, pp. 245).  

Além de considerar diferentes variáveis para a compreensão do desempenho 

acadêmico, propõe-se recorrer a diferentes amostras, bem como utilizar diferentes meios 

de mensuração. Por exemplo, considerar dados adicionais sobre o desempenho 
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acadêmico fornecidos pelos professores, poderia conferir maior precisão às 

informações, tanto em relação às notas dos alunos, quanto sobre o comportamento 

emitido por eles em sala de aula (Dotterer & Lowe, 2011). Além disso, recorrer à 

medidas implícitas computadorizas (e.g. TAT), ao invés de utilizar a medida tradicional 

do tipo lápis e papel, poderia minimizar alguns vieses, especialmente o da 

desejabilidade social (Gouveia, et. al., 2012; Pimentel, et. al., 2011).   

 

9.4 – Aplicabilidade 

Embora fornecer implicações práticas dos resultados obtidos não tenha sido o 

objetivo primeiro desta tese, ao finalizá-la, é impossível não reconhecer alguns deles. 

Considera-se que o modelo acerca do desempenho acadêmico testado na presente tese 

fornece subsídios para compreender, ao menos algumas, das variáveis que estão 

relacionadas a questões tão relevantes no contexto educacional, tais como o 

absenteísmo, baixo rendimento e o consequente abandono escolar.  

De modo geral, os resultados da presente tese podem ser úteis para todos aqueles 

que compõem o cenário escolar, desde os seus gestores, quanto àqueles que sofrem 

diretamente o impacto de toda e qualquer medida implantada na escola, os alunos. 

Remetendo às palavras de Boruchovitch (2009) e Esteban (2000), o desempenho sendo 

definido enquanto somatório de notas, como é considerado em grande parte das 

pesquisas e relatórios governamentais, nada mais é do que a ponta do iceberg. Ou seja, é 

difícil intervir sobre ele diretamente, de modo que é preciso ter em conta as variáveis 

que o influenciam em propostas de intervenção no contexto escolar. 

Tendo verificado a relevância do engajamento escolar para a promoção do bom 

desempenho acadêmico, destaca-se a necessidade de que as instituições escolares 
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revejam seus projetos pedagógicos a fim de propor atividades que despertem o interesse 

dos jovens, aproximando-os da escola, e mais, que o estimulem a permanecer nela. Este 

é um dos grandes desafios da equipe pedagógica da escola, o de desenvolver atividades 

que os alunos considerem significativas e que instiguem seu envolvimento, por meio 

das quais desejem alcançar os benefícios da aprendizagem, desenvolvendo atitudes 

positivas frente ao ato de aprender. Conforme observou-se nos resultados desta tese, 

quanto mais o aluno está aberto à aprender e possui expectativas positivas quanto à 

aprendizagem, mas este se sente compelido à envolver-se nas atividades escolares de 

modo geral (Bzuneck, 2010). Uma das questões fundamentais para motivar o aluno 

quanto à aprendizagem, é aproximar ao máximo os conteúdos ministrados à sua 

realidade, para que o mesmo veja significado e utilidade no que está aprendendo. 

Assim, sugere-se que se proponha aos estudantes tarefas estimulantes e desafiadoras, 

independente da matéria ou assunto lecionado, mas sempre os aproximando da realidade 

do aluno. É importante que o nível de dificuldade das tarefas e desafios seja equilibrado, 

para que não sejam nem fáceis demais, a ponto de ser cansativas e desinteressantes, nem 

tão difíceis que gerem ansiedade e sentimento de incapacidade. Lembrando que o 

feedback dado pelo professor poderá contribuir bastante (positiva ou negativamente) 

para o resultado destas atividades. 

Aliás, ao observar quão relacionadas estão as atitudes dos estudantes frente à 

escola e as atitudes frente aos professores, e o quanto estas contribuem para maiores 

índices de engajamento escolar, aponta-se para necessidade de atenção por parte dos 

gestores educacionais (diretores e coordenadores pedagógicos) às relações interpessoais 

no interior da escola. Especialmente, a relação entre professores e alunos, deve estar 

sempre pautada no respeito e compromisso mútuo com o processo de ensino-

aprendizagem. Conforme Bond et al. (2007) e Fullarton (2002), uma sala de aula que 
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possui um clima agradável pode estimular a participação do estudante em sala de aula 

(e.g. tirar dúvidas sobre o conteúdo que está sendo estudado, dar respostas a questões 

feitas pelos professores) e aumentar seu interesse pelas atividades desenvolvidas não 

apenas no contexto de sala de aula, mas da escola como um todo. A literatura ressalta 

ainda, que as relações interpessoais satisfatórias (Fredricks et al., 2004; Simons-Morton 

& Chen, 2009), especialmente entre os professores e seus alunos, têm se mostrado uma 

forte preditora do engajamento escolar. Relação esta que foi corroborada na presente 

tese. Desta forma, a escola deve inserir em sua programação acadêmica, atividades de 

integração entre docentes e discentes, a fim de facilitar seu relacionamento e tornar a 

convivência entre eles mais harmoniosa e respeitosa. Aqui, destaca-se a necessidade da 

atuação comprometida do psicólogo escolar enquanto mediador desta relação. Contudo, 

é preciso que este profissional fique atento para que não acabe atuando como juiz, 

definindo vítimas e culpados. Seu propósito deve ser o de mediar os conflitos entre 

professor e aluno, levando à compreensão e solução da questão, além de reforçar os 

relacionamentos positivos existentes.  

Ademais, contribuição dos pares para o desempenho acadêmico, deve ser melhor 

investigada a fim de dirimir dúvidas quanto a sua importância, uma vez que a literatura 

tem apontado que a relação que o indivíduo estabelece com seus pares pode ser tanto 

um fator de proteção, quanto de risco, reforçando a importância desta variável (Petraits, 

et. al., 1997; Santos, 2008; Torshein, et. al., 2000). Não obstante, sugere-se que a 

integração entre os estudantes seja estimulada e orientada por professores, 

coordenadores e psicólogos educacionais, a fim de reforçar seu papel protetivo e 

minimizar sua possibilidade de risco. Ainda no contexto de sala de aula, partindo da 

concepção de Vygotsky (1984) sobre desenvolvimento potencial, seria interessante que 

os professores, buscassem estimular aqueles alunos mais avançados a atuarem como 
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monitores, auxiliando e estimulando os demais colegas que têm dificuldade em avançar 

no conteúdo lecionado. Tal comportamento, se bem orientado, pode render frutos para 

todos os envolvidos no processo (Fontana & Cruz, 1997).  

Nesta perspectiva, seria interessante que estes resultados chegassem aos 

professores, independente do tipo de escola (pública ou privada) e do nível educacional 

(Fundamental ou Médio), com o intuito de despertá-los para a importância das relações 

positivas entre professores e alunos para o bom desempenho destes últimos (Bond, et. 

al., 2007; Simons-Morton & Chen, 2009). Isto poderia ser feito por meio de palestras e 

formações continuadas, nas quais houvesse suporte pedagógico e psicológico para que 

este profissional aprimore e/ou desenvolva habilidades sociais necessárias para o 

desempenho ótimo de sua função de educador. Na linha desta proposta, e conforme 

realizaram Vila (2005) e Manolio (2009), sugere-se a realização de treinamentos em 

habilidades sociais (Del Prette & Del Prette, 1997; 1999), que permitam que o educador 

promova contextos interativos dinâmicos e agradáveis, e assim contribuía para o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal do estudante. A literatura, e até mesmo a 

legislação brasileira, reforçam a extrema relevância do professor para o 

desenvolvimento acadêmico, social e moral do estudante.  

Tendo em conta o desenvolvimento moral dos estudantes, sugere-se ainda, o 

desenvolvimento de programas de intervenção pautado nos valores humanos, já que esta 

variável, mostrou-se fortemente relacionada à variáveis educacionais, como foi 

observado na presente tese. Ademais, os valores são reconhecidamente importantes para 

a redução de comportamentos antissociais (e.g. bullying, uso de substâncias 

psicoativas), bem como na promoção de comportamentos pró-sociais (e.g. 

comportamento altruísta, generosidade, envolvimento com grupos normativos) 

(Pimentel, 2004; Santos, 2008; Soares, 2013). 



234 
 

Em países, como a Austrália, há alguns anos, e com apoio do governo, já são 

desenvolvidos programas institucionais de Educação em Valores, tais como o programa 

Values in action (em tradução livre, Valores em ação) (DEEWR, 2010). Deste modo, 

havendo experiências realizadas em outros países, seria interessante analisar as 

diretrizes destes programas, e tentar viabilizá-lo para o presente contexto, inicialmente, 

por meio de projetos pilotos, contando com um número reduzido de escolas e 

participantes, a fim de adaptar a proposta estrangeira à realidade vigente e corrigir 

possíveis falhas de implantação. Pensando em propostas mais despretenciosas, como 

sugerem Bardi e Goodwin (2011), deve-se pensar intervenções que tenham em conta a 

mudança de valores por meio de sua provocação. Coerente com esta sugestão, Sousa, 

Vione e Soares (no prelo), apontam que as intervenções pautadas na mudança de valores 

que têm obtido maior respaldo científico, são, mormente, aquelas que utilizam as 

técnicas de priming (Fazio, 1995; Fazio & Olson, 2003) e autoconfrontação (Rokeach, 

1973). A primeira leva em conta medidas e técnicas de intervenção implícitas, enquanto 

a segunda, considera medidas explícitas e a autorreflexão do indivíduo sobre seus 

valores.  

Nesse sentido, sugere-se testar no contexto brasileiro a eficácia de ambos os 

métodos, uma vez que não foram encontrados estudos que os levem em conta neste 

contexto (Sousa, et. al., no prelo). Além disso, sugere-se realizar tal experimento no 

contexto escolar, tornando-o parte do calendário pedagógico da instituição. Poderiam 

ser testados dois grupos de estudantes, um que utilize a técnica de priming e o outro a 

técnica da autoconfrontação, além de um terceiro com a função de grupo controle. Esta 

abordagem experimental permitiria, dentre outras coisas, observar se, de fato, as 

técnicas mudam efetivamente os valores, além de aferir por quais mudanças cada 
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técnica é responsável, quanto tempo é necessário para alcançar mudanças dos valores e 

em que medida são significativas.   

 As possibilidades de aplicabilidade não se esgotam neste texto. Cabe àquele 

que o ler, tomando ele por base, pensar em diferentes estratégias e técnicas de 

intervenção, bem como complementá-lo com informações oriundas de perspectivas 

teóricas diferentes, contribuindo para uma interpretação mais completa dos dados aqui 

apresentados.  

 

9.5. – Considerações Finais 

  

 A presente tese oferece como produto final, além do modelo valores → 

atitudes frente ao contexto escolar e à aprendizagem → engajamento escolar → 

desempenho acadêmico, três novas medidas, sendo duas delas elaboradas na 

oportunidade desta pesquisa. Além dos resultados concretos, confia-se que neste 

relatório, são oferecidas informações sobre aspectos psicológicos e sociais que 

possibilitam o entendimento do engajamento escolar, e por consequência, do 

desempenho dos estudantes. 

Finalmente, espera-se que os resultados apresentados e discutidos nesta tese 

possam contribuir com a comunidade acadêmica, especificamente no âmbito da 

Psicologia Social e Educacional, fundamentando as discussões acerca do desempenho 

acadêmico, e de seus antecedentes e consequentes. Sobretudo, conta-se que o material 

ora apresentado, não fique restrito ao meio acadêmico, mas que possa chegar às mãos 

daqueles que transformam resultados em ações. Conforme argumenta Arroyo (2000), 

está nas mãos dos educadores realizarem intervenções a fim de mudar a estrutura de 
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nosso sistema educacional e assegurar aos estudantes uma educação que atenda ao seu 

propósito: o pleno desenvolvimento dos educandos (LDB, 1997, Art. 2º). Afinal, 

embora seja possível perceber, na última década, ligeira melhora nos resultados 

educacionais do país, a nossa Educação ainda está longe de ser a ideal.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

1) Você gosta de sua escola? O que mais você gosta nela? Por favor, seja o mais 

detalhista possível na descrição de seus motivos.  

2) Você gosta de seus professores? Por quê? Por favor, seja o mais detalhista possível 

na descrição de seus motivos. 

3) Em relação aos seus professores, quais são suas qualidades? Quais são os seus 

defeitos? 

4) Você gosta de seus colegas de classe? Por quê? Por favor, seja o mais detalhista 

possível na descrição de seus motivos. 

5) Como é o seu relacionamento com seus colegas de classe?  

6) Para você, o que é ter um bom desempenho na escola?  

7) Você está satisfeito com seu desempenho? Por quais motivos? 

8) O que acredita que poderia fazer para melhorá-lo?  

9) Na sua opinião, que fatores contribuem para que você tenha um bom desempenho? 

 

FINALMENTE, gostaríamos de saber um pouco a seu respeito: 
 
01. Idade: ________ anos          
 
02. Sexo:  Masculino    Feminino 
 
03. Sua escola é:  Pública   Particular 
 
04. Série:  6ª Ano   7º Ano   8º Ano   9º Ano  
 
12. Em comparação com as pessoas de sua cidade, você diria que sua família é da classe 
sócio-econômica: 
 Baixa  Média-Baixa   Média      Média-Alta            Alta  
 
13. Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens listados abaixo: 

Televisão em cores 0       1       2      3       4 ou mais 
Rádio 0       1       2      3       4 ou mais 
Banheiro 0       1       2      3       4 ou mais 
Automóvel 0       1       2      3       4 ou mais 
Empregada mensalista 0       1       2      3       4 ou mais 
Máquina de lavar 0       1       2      3       4 ou mais 
Videocassete e/ou DVD 0       1       2      3       4 ou mais 
Geladeira 0       1       2      3       4 ou mais 
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Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0       1       2      3       4 ou mais 
 

APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA OS PAIS OU 

RESPONSÀVEIS 

 

 

 

 

Senhores Pais: 

Estamos realizando uma pesquisa com os estudantes com o propósito de conhecer possíveis 

fatores contribuintes para a explicação do desempenho acadêmico. Esta pesquisa tem por finalidade 

contribuir com pesquisas acerca da temática, possibilitando o desenvolvimento de programas de 

intervenção que tenham por objetivo maximizar o engajamento dos jovens e, consequentemente seu 

desempenho. Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo núcleo de pesquisa Bases Normativas do 

Comportamento Social da Universidade Federal da Paraíba, sob orientação do Prof. Dr. Valdiney Veloso 

Gouveia para a tese da aluna Deliane Macedo Farias de Sousa. 

Deste modo, solicitamos a sua colaboração ao permitir a participação de seu(s) filho (a) para 

participar desta pesquisa, como também autorização para publicar os resultados deste estudo em revista 

científica. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). 

Podendo, a qualquer momento, desistir do mesmo. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe garantir o 

caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o 

disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar 

seu consentimento. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para 

meu filho(a) participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento.  

___________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo participante da Pesquisa 

 

Por fim, nos colocamos a sua inteira disposição no endereço abaixo para esclarecer qualquer 

dúvida que necessite.  
Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Departamento de Psicologia, 

Campus I,   

Cidade Universitária, Ambiente 12A. 

CEP: 58.051-900 

Telefone do Ambiente de Trabalho: (83) 3216-7924 

Telefone Pessoal: (83) 8114-2228 
                  

 Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
CEP 58.051-900 – João Pessoa – PB 
E-MAIL: delianemfs@gmail.com/vvgouveia@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS 

Universidade Federal da Paraíba 

CAMPUS I, Cidade Universitária 

CEP: 58.051-900 
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Assinatura do Pesquisador Participante 

APÊNDICE C: ESCALA DE AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

ACADÊMICO 

 

INSTRUÇÕES. Considere por um momento a lista de frases a seguir. Utilizando a escala de 

respostas ao lado, circule o número que corresponde ao quanto cada uma das afirmativas se 

aplica a você. Lembramos que não existem respostas certas ou erradas. Deste modo, pedimos 

que, por favor, responda a todas as frases da forma mais sincera possível.  

 

AFIRMAÇÕES 

D
is

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

D
is
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rd

o 

N
em

 
co

n
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o,

 
N

em
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o 
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rd

o 
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on
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rd

o 
to
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lm
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te

 

1. Tenho tirado boas notas sem dificuldades.  1 2 3 4 5 

2. Tenho aprendido todo o conteúdo e alcançado as notas que 

desejo. 
1 2 3 4 5 

3. Considero-me um estudante com bom comportamento. 1 2 3 4 5 

4. Estou com as matérias em dia, por isso tiro boas notas. 1 2 3 4 5 

5. Embora minhas notas sejam boas, quero sempre aumentá-las 1 2 3 4 5 

6. Esforço-me bastante em meus estudos. 1 2 3 4 5 

7. Minhas notas são boas em todas as matérias. 1 2 3 4 5 

8. Considero que me dou bem nos estudos, pois nunca fiquei em 

recuperação. 
1 2 3 4 5 

9. Estudo para tirar as melhores notas. 1 2 3 4 5 

10. Todos me admiram pelo meu excelente desempenho. 1 2 3 4 5 

11. Tenho bom desempenho porque tenho bons professores. 1 2 3 4 5 

12. Faço todas as minhas tarefas, por isso tenho boas notas. 1 2 3 4 5 

13. Estou satisfeito(a) com meu desempenho. 1 2 3 4 5 

14. Penso que meus resultados em atividades e provas são bons. 1 2 3 4 5 

15. Gosto de perguntar aos professores sobre o assunto que estou 

aprendendo.  
1 2 3 4 5 

16. Aprender coisas novas faz com que eu tenha boas notas. 1 2 3 4 5 

17. Procuro sempre aprender mais sobre os assuntos que estudo. 1 2 3 4 5 

18. Penso que sou bom aluno, pois tenho tirado boas notas. 1 2 3 4 5 
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APÊNDICE D: ESCALA DE ATITUDES FRENTE AO CONTEXTO   

ESCOLAR - EACE 

INSTRUÇÕES. Considere por um momento a lista de frases a seguir. Utilizando a escala de 

respostas ao lado, circule o número que corresponde ao quanto você concorda ou discorda de 

cada uma delas. Lembramos que não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda 

a todas as frases da forma mais sincera possível.  

AFIRMAÇÕES 
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lm
en

te
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o 
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o
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lm
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1. Meus colegas de classe são muito legais. 
1 2 3 4 5 

2. Se não entendo algo, meus professores explicam-me novamente. 
1 2 3 4 5 

3. Meus colegas de classe são companheiros. 
1 2 3 4 5 

4. Meus professores são divertidos. 
1 2 3 4 5 

5. A minha escola é melhor que as outras. 
1 2 3 4 5 

6. Meus professores são muito divertidos. 
1 2 3 4 5 

7. Os coordenadores da minha escola são legais. 
1 2 3 4 5 

8. Meus professores são gentis. 
1 2 3 4 5 

9. Minha escola é uma instituição séria. 
1 2 3 4 5 

10. Meus professores abrem espaço para que os alunos deem sua opinião.  
1 2 3 4 5 

11. Meus colegas de classe são simpáticos.  
1 2 3 4 5 

12. Meus professores sabem como tornar a aula mais agradável. 
1 2 3 4 5 

13. Meus professores ensinam muito bem. 
1 2 3 4 5 

14. Meus colegas de classe sempre me ajudam quando preciso. 
1 2 3 4 5 

15. Meus professores entendem meu jeito de pensar. 
1 2 3 4 5 

16. Meus professores são calmos. 
1 2 3 4 5 

17. Dou valor ao aprendizado que minha escola oferece. 
1 2 3 4 5 

18. Minha escola é uma instituição séria. 
1 2 3 4 5 

19. Minha escola busca formar seus alunos para a vida. 
1 2 3 4 5 

20. Relaciono-me muito bem com meus colegas de classe. 
1 2 3 4 5 

21. Estou acostumado(a) a estudar nesta escola. 
1 2 3 4 5 

22. Minha escola prepara para uma boa escolha profissional. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 1: ESCALA DE ATITUDES FRENTE À APRENDIZAGEM - EAFA 

 

INSTRUÇÕES. Considere por um momento a lista de frases a seguir. Utilizando a escala de 

respostas ao lado, circule o número que corresponde ao quanto você concorda ou discorda de 

cada uma delas. Lembramos que não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda 

a todas as frases da forma mais sincera possível.  

 

AFIRMAÇÕES 
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1. Os espertos aprendem mais facilmente. 1 2 3 4 5 

2. Fico nervoso quando esqueço em pouco tempo o que aprendi. 1 2 3 4 5 

3. Aprender coisas novas muda meus pensamentos. 1 2 3 4 5 

4. Não quero aprender, pois não gosto de estudar.  1 2 3 4 5 

5. A aprendizagem dura ao longo da vida. 1 2 3 4 5 

6. Aprender é difícil; Tenho dificuldades ao aprender. 1 2 3 4 5 

7. O que aprendo muda minha opinião sobre a vida.  1 2 3 4 5 

8. Não quero aprender se não tenho vontade para isso. 1 2 3 4 5 

9. Inteligência é importante para a aprendizagem. 1 2 3 4 5 

10. Perder muito tempo enquanto aprendo me desanima.  1 2 3 4 5 

11. Já aprendi muitas coisas até agora, mas não ganhei nada com isso.  1 2 3 4 5 

12. Gosto de aprender assuntos difíceis. 1 2 3 4 5 

13. Não se pode aprender mais depois dos 30 anos. 1 2 3 4 5 

14. Fico nervoso quando tenho que aprender uma matéria nova. 1 2 3 4 5 
15. Continuo aprendendo para resolver melhor os meus problemas 
diários. 1 2 3 4 5 

16. Sinto dificuldades quando aprendo assuntos novos. 1 2 3 4 5 

17. Aprender é um processo que dura a vida toda. 1 2 3 4 5 
18. Tenho problemas em me concentrar quando aprendo assuntos 
novos. 1 2 3 4 5 
19. Quero aprender coisas novas para conversar melhor com as 
pessoas. 1 2 3 4 5 

20. Fico aborrecido em estar sempre aprendendo. 1 2 3 4 5 
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21. Cada pessoa tem uma forma diferente de aprender.  1 2 3 4 5 

22. Fico chateado quando não consigo me concentrar. 1 2 3 4 5 

23. Aprender coisas novas me torna bom no que faço. 1 2 3 4 5 

24. Sou o tipo de aluno que está aberto para aprender. 1 2 3 4 5 

25. Os mais espertos aprendem melhor. 1 2 3 4 5 

26. Fico entediado quando ouço falar sobre coisas novas.  1 2 3 4 5 

27. Quanto mais aprendo, menos decisões erradas eu tomo. 1 2 3 4 5 

28. O conhecimento que já tenho é suficiente. 1 2 3 4 5 

29. Estou sempre interessado em aprender.  1 2 3 4 5 

30. Aprender coisas novas me incentiva a escolher uma profissão. 1 2 3 4 5 

31. Ainda tenho muito a aprender.  1 2 3 4 5 

32. Aprender assuntos novos é divertido.  1 2 3 4 5 

33. Quanto mais aprendo, busco aprender coisas mais difíceis.  1 2 3 4 5 

34. Sei como fazer uso das coisas que aprendo.  1 2 3 4 5 

35. Fico nervoso quando começo a aprender algo novo. 1 2 3 4 5 

36. Posso aprender qualquer assunto facilmente. 1 2 3 4 5 

37. Gosto de aprender novos assuntos. 1 2 3 4 5 

38. Não fico nervoso em relação à aprender. 1 2 3 4 5 

39. Tenho dor de cabeça quando aprendo assuntos novos. 1 2 3 4 5 

40. Estou sempre pronto para aprender coisas novas. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 2: ESCALA DE ENGAJAMENTO ESCOLAR - EEE 

INSTRUÇÕES. Enquanto estudante (você) faz determinadas tarefas, como, por exemplo, 
assistir às aulas (tanto teóricas como práticas), ir à biblioteca, fazer trabalhos de grupo, estudar 
etc. Os itens a seguir se referem a sentimentos, crenças e comportamentos relacionados com a 
sua experiência como estudante do ensino fundamental. Por favor, responda a cada um dos itens 
de acordo com a escala de respostas que se segue, cujos valores variam de 0 (se nunca teve esse 
sentimento ou essa crença) a 6 [se o(a) tem sempre]. 

Nunca Quase Nunca 
Algumas 

vezes 
Regularmente 

Bastantes 
vezes 

Quase sempre Sempre 

0 1 2 3 4 5 6 

Nenhuma vez 
Algumas 

vezes por ano 

Uma vez ou 
menos por 

mês 

Algumas 
vezes por mês 

Uma vez por 
semana 

Algumas 
vezes por 
semana 

Todos os dias 

 

01.____As minhas tarefas como estudante fazem-me sentir cheio(a) de energia. 

02.____Creio que meus estudos têm significado. 

03.____O tempo passa voando quando estou realizando minhas tarefas como 
estudante. 

04.____Sinto-me com força e energia quando estou estudando ou vou às aulas. 

05.____Estou entusiasmado(a) com meus estudos. 

06.____Esqueço tudo o que se passa ao meu redor quando estou concentrado(a) 
nos meus   estudos. 

07.____Os meus estudos inspiram-me coisas novas. 

08.____Quando me levanto de manhã tenho vontade de ir às aulas ou estudar. 

09.____Sinto-me feliz quando estou fazendo tarefas relacionadas aos meus 
estudos. 

10.____Estou orgulhoso(a) de estar estudando. 

11.____Me dedico totalmente aos meus estudos. 

12.____As minhas tarefas como estudante não me cansam. 

13.____Estudar é desafiante para mim. 

14.____“Deixo-me levar” quando realizo as minhas tarefas como estudante. 

15.____Sou uma pessoa com força para enfrentar minhas tarefas como estudante. 

16.____Sinto-me envolvido(a) em meus estudos. 

17.____Em minhas tarefas como estudante não paro, mesmo se não me sinto 
bem. 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO DE VALORES BÁSICOS – QVB 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando 

seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número ao lado de cada 

valor o grau de importância que este tem como princípio que guia sua vida.  

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 

não 
importante 

Não 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 
Importante 

Muito 
importante 

Totalmente 
importante 

 

 

01.____EMOÇÃO. Desfrutar a vida desafiando o perigo; buscar aventuras. 
02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 
03.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 
04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; 

tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 
05.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 
06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma 

equipe. 
07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 

compartilhar seus êxitos e fracassos. 
08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade 

de Deus. 
09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo. 
10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 
11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma 

homenagem por suas contribuições. 
12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais 

e aos mais velhos. 
13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter 

uma vida organizada e planificada. 
14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, 

como: social, religioso, esportivo, entre outros. 
15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou 

exposições onde possa ver coisas belas. 
16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua 

sociedade. 
17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um 

lugar com abundância de alimentos. 
18.____MATURIDADE. Desenvolver todas as suas capacidades; sentir que conseguirá 

alcançar seus objetivos na vida. 
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ANEXO 4: QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

FINALMENTE, gostaríamos de saber um pouco a seu respeito: 
 
01. Idade: ________ anos        02. Sexo:  Masculino    Feminino 
 
03. Sua escola é:  Pública   Particular 
 
04. Série:  6ª Ano   7º Ano   8º Ano   9º Ano  
 
 
05. Enquanto estudante, você diria que é (circule):  
 
 
 
 
06. Fora as horas que você está na escola, quantas horas você dedica ao estudo por 
semana? 
 Menos de 5 horas   De 10 a 15 horas   Mais de 20 horas  
 De 5 a 10 horas   De 15 a 20 horas  
 
07. Você busca informações complementares para realizar seus trabalhos escolares, além 
dos livros didáticos?  Sim    Não 
 
07.a) Se sim, onde você busca tais informações:: 
 Biblioteca da sua escola.      Biblioteca pública.   
 Sites da internet em casa ou na escola    Jornais  
 Revistas        Outras fontes. __________________   
              
08. Você já foi reprovado(a) (repetir de ano) alguma vez na sua vida?  
 Sim. Quantas vezes?________.       
 Não.       
 
09. Indique sua média do último bimestre (ou a nota mais recente de que se recorda) em 
cada uma das disciplinas abaixo: 
Português __________________    História  __________________ 
Matemática  __________________   Ciências  __________________ 
Geografia  __________________    Inglês              __________________ 
 

10. Em comparação com as pessoas de sua cidade, você diria que sua família é da classe 
sócio-econômica: 
 Baixa  Média-Baixa   Média   Média-Alta   Alta  
 
11. Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens listados abaixo: 

Televisão em cores 0       1       2      3       4 ou mais 
Rádio 0       1       2      3       4 ou mais 
Banheiro 0       1       2      3       4 ou mais 
Automóvel 0       1       2      3       4 ou mais 
Empregada mensalista 0       1       2      3       4 ou mais 
Máquina de lavar 0       1       2      3       4 ou mais 
Videocassete e/ou DVD 0       1       2      3       4 ou mais 
Geladeira 0       1       2      3       4 ou mais 
Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0       1       2      3       4 ou mais 

0 1 2 3 4 
Péssimo Fraco Regular Bom Ótimo 
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