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Resumo 

Ao longo do tempo de vida de um indivíduo, alguns períodos mostram-se particularmente 

significativos, na medida em que influenciam mudanças pessoais. Dessa forma, as 

experiências moldam a visão que temos do mundo e de nós mesmos. Nesse sentido, podemos 

destacar a Graduação como um período importante na vida de um indivíduo. A Universidade 

representa um grande meio de riqueza intelectual e oportunidade de desenvolvimento pessoal, 

pois nela, o universitário é exposto a uma grande diversidade de pessoas e conhecimentos. 

Desse modo, o Ensino Superior atua como catalisador de mudanças pessoais, em que o 

graduando tem a chance de ampliar e reavaliar suas percepções globais. O novo meio físico e 

social de um indivíduo promove alterações na maneira como ele se enxerga, influenciando, 

por exemplo, seus níveis de autoestima (conhecido como termômetro social) e autoeficácia 

(crença quanto às próprias capacidades). Considerando a importância da autoavaliação na 

seleção sexual (e.g. valor de mercado) e o potencial transformador da vivência universitária, 

faz-se interessante observar a relação entre essas autopercepções (autoestima e autoeficácia) e 

a influência sobre o valor de mercado (autopercebido) dos graduandos. A presente pesquisa 

foi realizada com uma população universitária brasileira, sendo a amostra composta de 

estudantes em duas etapas especificas da graduação, ingressantes e concluintes. Nosso intuito 

foi comparar como se apresentam as autopercepções dos estudantes quanto à autoestima, 

autoeficácia (geral e específica para a formação superior) e autoavaliação como parceiro 

romântico (APR), levando em consideração o distinto tempo de exposição às demandas 

acadêmico-universitárias. No primeiro estudo, nosso objetivo foi verificar a relação entre a 

autoestima e a autoeficácia dos graduandos no início e ao final da graduação. No segundo 

estudo, de posse do conhecimento prévio da literatura de que a autoestima atua sobre a APR e 

tendo estabelecido a relação entre a autoestima e a autoeficácia em nosso primeiro estudo, 

nosso alvo foi observar a influência dos níveis de autoeficácia de estudantes universitários 

sobre sua APR, em ingressantes e concluintes. Os resultados demonstraram haver correlação 

positiva entre autoestima e autoeficácia para os alunos representantes das duas etapas de 

formação e para ambos os sexos, não havendo diferença significativa entre as duas etapas. 

Adicionalmente, foi encontrada associação entre a autoeficácia geral e a autoavaliação como 

parceiro romântico, porém não houve significância quando considerada a etapa de formação. 

Além disso, quando analisada a relação da APR com a autoeficácia na formação superior, a 

associação foi significativa tanto para sexo como para etapa. Dessa forma, a presente pesquisa 

inovou ao utilizar o constructo autoeficácia no contexto da seleção de parceiros românticos e 

apresentar evidências da influência dessa autopercepção sobre a APR, trazendo, assim, uma 

nova perspectiva de estudo para a área do comportamento reprodutivo. 

 

Palavras-chave: Vivência universitária; Autoestima; Autoeficácia; Valor de mercado; 

Autoavaliação como parceiro. 
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Abstract 

Throughout life, some periods prove to be more meaningful than others, promoting personal 

changes. Therefore, life experiences shape the way we see ourselves and the world. In this 

way, we can point College years as an important period in someone’s life. College represents 

an intellectually rich environment that stimulates personal growth, in this scenario the student 

is exposed to a great diversity of people and knowledge. Thus, Higher Education acts as a 

catalyzer for personal changes, through which undergraduates get the chance to widen and 

reevaluate their perceptions. New physical and social environments promote changes in the 

way people see themselves, influencing, for example, their self-esteem (known as a 

sociometer) and self-efficacy (belief on your own capacity). Considering the importance of 

self-evaluation on sexual selection (e.g. mate value) and the potential of transformation 

promoted by college experience, it’s interesting to observe the relation between these self-

perceptions (self-esteem and self-efficacy) and the influence on undergraduates’ self-

perceived mate value. The present work was conducted using an undergraduate Brazilian 

population, students participating in the study were freshmen and seniors. Our aim was to 

compare how undergraduates’ self-perception on self-esteem, self-efficacy (general and 

specific to higher education) and self-evaluation as romantic partner (SRP) was presented, 

considering the different time exposure to college experiences and demands. On the first 

study, our goal was to verify the relation between self-esteem and self-efficacy in 

undergraduate students, one group initiating their college studies and other finishing their 

studies. For the second study, considering our knowledge from the literature on how self-

esteem acts influencing people’s SRP and having established the relation between self-esteem 

and self-efficacy in our first study, our aim was to observe the influence of undergraduates’ 

self-efficacy on their SRP, analyzing this influence for both freshmen and seniors. Results 

indicated positive correlation between self-esteem and self-efficacy for undergraduate 

students from both college periods and both sexes, no significant difference was found 

between periods. Further, we also found an association between general self-efficacy and SPR 

but there was no significance for college period.  For the analysis involving SPR and higher 

education self-efficacy it was found significant association, for sex as well as college period. 

Thereby, the present research brought a new approach to sexual selection studies, using self-

efficacy in the context of romantic partner selection and offering evidence that one’s own 

perception of mate value seem to be affected by personal beliefs relating to competence. 

 

 

Keywords: College experience. Self-esteem. Self-efficacy. Mate value. Self-evaluation as 

romantic partner. 
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1.1. Apresentação 

 

 O presente texto se refere ao projeto de pesquisa desenvolvido pela autora durante o 

decorrer de seu mestrado. Esta dissertação está organizada no formato de artigos científicos, 

distribuídos em dois Estudos Empíricos. Todos os estudos empíricos compartilham os 

mesmos questionários de coleta de dados e os mesmos sujeitos, que serão utilizados conforme 

os propósitos de cada estudo. 

 Inicialmente, serão apresentados, na Introdução Geral, os fundamentos da literatura 

abordados nos capítulos. Tal introdução será seguida do Objetivo Geral do trabalho e os 

Objetivos Específicos pertinentes a cada estudo empírico, bem como as respectivas Hipóteses 

e Predições. No Método Geral, será descrito o procedimento de coleta, detalhando como e 

onde se deu o processo de desenvolvimento do projeto, especificando o local, meios, 

participantes e instrumentos envolvidos na coleta de dados. 

 Posteriormente, serão expostos os estudos empíricos desenvolvidos na seguinte ordem: 

Estudo Empírico 1 – Autoeficácia e Autoestima no contexto da Vivência Universitária: Um 

olhar sob diferentes etapas de formação e o Estudo Empírico 2 – Ser competente me torna 

mais atraente? Autoeficácia e autopercepção em estudantes no Ensino Superior. 

 Na última seção, são discutidos de maneira conjunta os resultados dos estudos 

empíricos no item Discussão Geral, e então listadas as Referências Bibliográficas consultadas 

nas seções Introdução Geral e Discussão Geral. Ao final são disponibilizados os Anexos 

citados ao longo do trabalho. 
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1.2. Introdução geral 

 

Estudo do Comportamento Humano 

O comportamento humano é um tema que desperta nossa curiosidade, intrigando 

estudiosos há séculos (Leary, 2001). Anteriormente à emergência dos métodos científicos, os 

pensadores interessados nas questões referentes ao CH não podiam testar suas ideias como é 

possível para os cientistas modernos. Porém, com o avançar da ciência, os estudiosos 

perceberam que poderiam responder a questões envolvendo comportamento usando o mesmo 

tipo de pensamento científico já amplamente utilizado nas ciências biológicas, químicas e 

físicas. Atualmente, centenas de milhares de pesquisadores pelo mundo estudam 

comportamento e processos psicológicos (Leary, 2012).  

A aplicação da teoria evolucionista no estudo do comportamento humano é até hoje 

controversa na interseção da biologia, psicologia e antropologia. Apesar de alguns estudiosos 

delinearem distinções entre as subáreas integrantes das ciências do estudo do comportamento 

humano evolucionista, outros argumentam que na verdade essas são altamente 

complementares e demonstram um alto grau de sobreposição (Brown & Richerson, 2014). 

Nessa direção, em seu livro Sense and Nonsense: Evolutionary Perspectives on Human 

Behaviour (2002), Laland e Brown discutem as várias abordagens que se propõem a estudar o 

comportamento humano a partir da perspectiva evolucionista tais como sociobiologia 

humana, ecologia comportamental humana, psicologia evolucionista, evolução cultural e co-

evolução gene-cultura. 

Para conseguir estabelecer uma comunicação entre os diferentes campos de estudo, 

pesquisadores são desafiados a incorporar os mais recentes avanços de múltiplas disciplinas 

(Brown & Richerson, 2014). Contudo, Tooby e Cosmides (2005) resumiram as influências 

das várias áreas para o desenvolvimento da Psicologia Evolucionista, sendo ela uma 

abordagem que vem ganhando força nas produções científicas, auxiliando na compreensão da 

natureza humana através da perspectiva evolucionista do neodarwinismo (Martins et al., 

2012). Em sua proposta de 2005, Tooby e Cosmides diferenciaram a PE das demais 

abordagens evolucionistas através da redefinição de conceitos-chave, como mecanismos 

psicológicos, ambiente de adaptação evolutiva e cultura (Hattori & Yamamoto, 2012). 

Segundo Oliva et al. (2006), a PE pode ser vista como o casamento entre a biologia evolutiva 

e a psicologia cognitiva contemporânea.  
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À luz da PE, a origem, desenvolvimento e evolução do comportamento humano são 

compreendidos com base na premissa de que mecanismos psicológicos evoluídos e 

adaptações subjacentes ao comportamento foram selecionados por resolver problemas 

adaptativos enfrentados por nossos ancestrais tendo influência sobre o sucesso reprodutivo 

individual. Dessa forma, o CH teria sido moldado pela seleção natural desses mecanismos 

psicológicos (Hattori & Yamamoto, 2012). Dentre os desafios adaptativos enfrentados pela 

nossa espécie, podemos destacar: obter acesso a recursos e encontrar parceiros, por exemplo. 

Para resolver esses problemas os seres humanos desenvolveram padrões de 

resposta/comportamentos, tendências e preferências que foram resultado das pressões 

seletivas enfrentadas pelos nossos antepassados no ambiente ancestral, chamado de Ambiente 

de Adaptação Evolutiva (AAE) (Vieira & Oliva, 2017). 

 

Seleção Sexual 

A Teoria da Seleção Natural explicava boa parte das situações observadas por Darwin, 

mas o próprio percebeu fatos que não eram consistentes com sua teoria, o que o levou a 

propor uma segunda teoria evolucionista: a Teoria da Seleção Sexual, que focava nas 

adaptações que surgiram como consequência do sucesso de acasalamento (Buss, 2014). Na 

seleção sexual, os parceiros são selecionados levando em consideração as características que 

beneficiam o sucesso reprodutivo do indivíduo que faz a escolha; sendo assim, as 

características daquele(a) escolhido(a) devem beneficiar o sexo oposto (Mafra, 2015; Miller, 

2000). 

As pressões adaptativas decorrentes da necessidade de obtenção e manutenção de 

parceiros sexuais e acesso aos seus gametas originaram dois tipos específicos de seleção 

sexual: a seleção intrassexual e a seleção intersexual. A seleção intrassexual sendo 

caracterizada pela competição entre membros do mesmo sexo (geralmente machos) que 

disputam acesso sexual aos indivíduos do sexo oposto. Os vitoriosos na disputa ganham 

acesso preferencial, enquanto os perdedores não conseguem acesso às parceiras (Buss, 2007; 

Carvalho, 2008). 

 A competição intrassexual pode ocorrer nos mais diferentes contextos, dadas as 

especificidades das espécies, podendo variar de combates físicos a embates não físicos como 

disputa por acesso a território, posição de status ou dominância hierárquica. Os indivíduos 

que saem bem-sucedidos desses confrontos são aqueles que obtêm acesso preferencial às 
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parceiras, podendo transmitir as qualidades herdáveis que lhe permitiram vencer a competição 

intrassexual para as gerações seguintes. O resultado disso será evolução através da seleção 

sexual (Buss, 2007).  

Por outro lado, a seleção intersexual seria baseada na necessidade de atrair membros 

do sexo oposto, que será fortemente influenciada pelas características preferidas por esse, 

sendo importante ressaltar que, para os seres humanos, essas preferências são normalmente 

afetadas pelo nível de envolvimento esperado para o relacionamento (tempo e energia 

investidos, e a expectativa de esforço de investimento parental) (Castro, Hattori, & Lopes, 

2012). 

Porém, as preferências na seleção de parceiros e os padrões de competição intrassexual 

podem agir um sobre o outro, coevoluindo (Wiley & Poston, 1996). Essa influência pode ser 

observada quando notamos que a preferência de um sexo por certas características em um(a) 

parceiro(a) pode criar uma alteração evolutiva, traduzida em aumento da frequência dessas 

características ou uma diminuição na frequência das qualidades não desejáveis. Segundo Buss 

(2007), as preferências de um sexo podem determinar ao longo do tempo evolutivo os 

domínios nos quais o sexo oposto irá competir. Assim como também, os domínios em que um 

dos sexos compete podem influenciar a evolução das preferências de acasalamento do outro 

sexo.  

Para Carvalho (2008), a reflexão primordial da teoria da seleção sexual é a de que 

machos e fêmeas divergem no que diz respeito ao investimento relativo alocado no processo 

de produção de gametas, reprodução e investimento no desenvolvimento da prole. Sendo essa 

divergência a origem das diferenças observadas quanto às características preferidas por 

homens e mulheres na busca por um parceiro romântico. 

 

Preferências na Seleção de Parceiro  

Pela perspectiva evolucionista, as preferências quanto à escolha de parceiro romântico 

observadas em nossa espécie foram originadas através de mecanismos evolutivos que foram 

selecionados por diferentes pressões seletivas enfrentadas pelo ser humano no ambiente 

ancestral (Castro & Lopes, 2010). Porém, essas preferências diferem entre os sexos, uma vez 

que a seleção natural favoreceu adaptações sexo-específicas distintas em virtude dos 

diferentes desafios reprodutivos enfrentados por cada sexo - problemas adaptativos - que 
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dizem respeito ao domínio do acasalamento (Conroy-Beam, Buss, Pham, & Shackelford, 

2015).  

A adoção de uma estratégia reprodutiva com base no investimento que cada um dos 

sexos faz na prole pode ajudar a entender melhor padrões comportamentais mais frequentes 

em homens e mulheres, no que se refere à escolha do parceiro (Shiramizu & Lopes, 2013). 

Sendo assim, a disparidade quanto aos custos da reprodução, característica da assimetria 

observada na Teoria do Investimento Parental proposta por Trivers (1972), justifica a 

observância das diferentes estratégias. 

Ao compararmos o investimento inicial de machos e fêmeas na reprodução humana, já 

percebemos a disparidade desde a produção gamética: enquanto homens possuem uma 

produção frequente de gametas ao longo de sua vida reprodutiva, mulheres possuem um 

estoque fixo e limitado. Os espermatozoides são gametas pequenos e menos onerosos se 

comparados aos grandes e cheios de nutrientes óvulos, produzidos pelas fêmeas de nossa 

espécie (Buss, 2014). Além disso, o esforço reprodutivo feminino vai bem além da produção 

dos gametas. No investimento parental à mulher cabe a gestação, o parto, a lactação, além de 

cuidar, proteger e alimentar a criança. Por todo esse potencial, a mulher detém valiosos 

recursos reprodutivos e dessa maneira, seria o sexo mais seletivo no processo reprodutivo, 

enquanto machos que possuem menor investimento parental competiriam por acesso às 

fêmeas férteis disponíveis (Buss, 2014; Trivers, 1972). Ao falarmos de esforço reprodutivo 

vale ressaltar que ele inclui diversos investimentos para a identificação, aquisição e retenção 

de parceiros; tais como: tempo, energia, atenção e recursos (Rowe, Vazsonyi, & Figueredo, 

1997; Sugiyama, 2005). 

Além de todo o investimento apontado, a mulher ainda enfrenta uma questão inerente 

à gestação humana: a fêmea de nossa espécie fica impedida biologicamente de gerar uma 

nova prole durante todo o período de gestação e lactação, limitação essa que não se observa 

para os machos (Shiramizu & Lopes, 2013). Por todos esses motivos, as mulheres em nosso 

passado evolutivo arriscaram grande investimento como consequência do ato sexual; assim, a 

evolução favoreceu mulheres que foram altamente seletivas quanto à escolha de parceiros, 

àquelas que não o fossem; estas últimas sofriam severos custos (obtendo baixo sucesso 

reprodutivo e baixa representatividade, uma vez que poucos dos seus filhos sobreviviam para 

atingir a idade reprodutiva) (Buss, 2014). 
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Segundo a Teoria das Estratégias Sexuais, a estratégia de curto ou longo prazo seria 

adotada de acordo com os custos e benefícios a ela associados. São consideradas estratégias 

de curto prazo àquelas em que o indivíduo não visa o estabelecimento de relações duradouras, 

investindo em relações casuais, sendo um exemplo de estratégia de curto prazo a chamada 

“one night stand” na qual os envolvidos procuram sexo casual, sem o estabelecimento de 

compromissos futuros. Geralmente, os sujeitos que optam por estratégias de curto prazo 

investem em quantidade de parceiros(as), enquanto àqueles que adotam estratégias de longo 

prazo investem mais na qualidade da parceria. Dessa forma, as estratégias de longo prazo 

visam o estabelecimento de um relacionamento mais sério, duradouro, de maior 

comprometimento entre o casal (Buss & Schmitt,1993).  Quando pensamos nas estratégias 

adotadas pelos dois sexos, os indivíduos envolvidos na relação estariam procurando otimizar 

seu sucesso reprodutivo, conquistando o maior benefício possível da interação com redução 

dos potenciais custos. Devido às diferenças quanto ao investimento parental atribuído a cada 

sexo, mulheres tenderiam a ter preferência por relacionamentos de longo prazo e qualidades 

masculinas ligadas à aquisição de recursos e dedicação à parceira e à prole, características que 

garantiam maior segurança pelo esforço reprodutivo despendido pela mulher. Enquanto 

homens tenderiam a ter uma maior preferência por atributos ligados à juventude e atratividade 

física, que seriam sinais de fertilidade da parceira, a capacidade de reconhecer tais 

características configuram uma vantagem evolutiva para os machos de nossa espécie que 

tiveram como desafio adaptativo reconhecer quais potenciais parceiras eram de fato férteis 

(uma vez que a fertilidade das mulheres não é evidente como em outras espécies, e.g., 

chimpanzés; sendo a ovulação da fêmea humana oculta) (Buss, 2014). 

Essas características valorizadas pelos homens seriam uma sinalização do quanto 

valeria a pena o esforço reprodutivo dedicado à interação com uma potencial parceira, pois 

oferecem informações sobre o atual status de fertilidade da mulher além do seu valor e 

potencial reprodutivo, que dizem respeito não só à capacidade de gerar descendentes, mas à 

aptidão de gerar filhos saudáveis, e à proporção de vida reprodutiva que essa mulher ainda 

possui, sendo a das jovens maior que das fêmeas mais velhas, possuindo, assim, potencial de 

gerar mais proles em seu tempo de vida futuro. Em resposta à ocorrência de fertilização 

interna nas fêmeas humanas, o que gera incerteza da paternidade, homens optariam 

preferencialmente por relacionamentos de curto-prazo. Tais relacionamentos previnem contra 

o prejuízo de investir em uma prole que não é sua e possibilitam o acesso a um maior número 

de parceiras. Assim, ao priorizar uma estratégia quantitativa, esse macho poderia aumentar 
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suas chances de sucesso reprodutivo (Buss, 2007; Buss & Schmitt, 1993; Conroy-Beam et al., 

2015; Gomes & Soares, 2013). 

 Entretanto, as preferências estão sujeitas à influência do contexto em que esses 

sujeitos estão inseridos. Dessa forma, é importante ressaltar que as condições ambientais 

podem ser instáveis e vão oferecer diversas demandas e pressões às quais os indivíduos terão 

de se adequar para sobreviver e reproduzir, ajustando, portanto, seus comportamentos e 

preferências. Nesse cenário, a Teoria das Estratégias Pluralísticas (Gangestad & Simpson, 

2000) discute como as estratégias preferidas pelos sexos podem sofrer alterações, mostrando 

que não são, na realidade, fixas. Mulheres nem sempre irão preferir estratégias de longo 

prazo, assim como homens podem não optar preferencialmente por estratégias de curto prazo. 

Como consequência da seleção natural, os indivíduos teriam adquirido sensibilidade de 

perceber sinais ambientais e desenvolver respostas flexíveis quanto a suas estratégias 

reprodutivas, sendo essas táticas reprodutivas motivadas pela busca por bons parceiros, 

detentores de bons genes e recursos (Shiramizu & Lopes, 2013). 

Dependendo das opções presentes no ambiente, os indivíduos terão de rever suas 

exigências quanto às suas preferências, sendo mais ou menos exigentes, e ajustar suas 

estratégias de acordo com o que há disponível no contexto de acasalamento e com o que eles 

têm a oferecer como parceiro. O mercado biológico de acasalamento pode ser compreendido 

através da visão mercadológica utilizada por Nöe e Hammerstein em sua Teoria do Mercado 

Biológico (1995), na qual as interações entre os indivíduos envolvem uma dinâmica de trocas 

que se assemelha a transações comerciais/ou de negócios. Nesse tipo de interação, um 

indivíduo possui recursos de interesse para outro que irá disputar tal recurso com os demais 

interessados, assim como oferecer benefícios em troca do acesso ao mesmo. Assim, as 

dinâmicas de relacionamentos decorrentes do processo de seleção sexual são pautadas, 

mesmo que não necessariamente de forma consciente por parte dos envolvidos, nos recursos 

que um sexo tem a oferecer a outro, assim como na disputa e negociação para obtenção de 

acesso a esses recursos. O que cada um tem a oferecer no mercado biológico de acasalamento 

é também conhecido como valor de mercado, que representa uma estimativa teórica de quão 

valiosa uma pessoa seria como parceiro em um relacionamento de cunho reprodutivo (Brase 

& Guy, 2004). Desse modo, o valor de mercado de um indivíduo indicaria o quão atrativo ele 

é como parceiro romântico, caracterizando um marcador de qualidade como potencial 

parceiro. 
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Assim sendo, o valor de mercado de um indivíduo é um fator determinante no 

processo de seleção de um parceiro romântico, uma vez que as opções desse indivíduo serão 

aumentadas ou diminuídas em decorrência do seu valor de mercado. As pessoas consideradas 

mais desejáveis têm condições de serem mais exigentes com relação a potenciais parceiros; 

enquanto àqueles com baixo valor de mercado são vistos como menos atrativos, tendo menos 

a oferecer, e provavelmente terão de se conformar no momento de estabelecer parcerias 

(DeIuliis, 2013; Eastwick & Hunt, 2014; Edlund & Sagarin, 2010). 

Apesar do valor de mercado ser utilizado como indicativo de qualidade de um 

indivíduo como parceiro, sendo indício de qualidade genética ou fitness, esse não pode ser 

observado diretamente, então humanos e outras espécies estimam qualidade genética com 

base em características observáveis. Esta estimativa que fornece uma medida de valor de 

mercado percebido é obtida através de uma análise de custo e benefício (talvez até de forma 

inconsciente) na qual cada característica relevante é pesada e combinada (Kirsner, Figueredo, 

& Jacobs, 2003). É interessante ressaltar o quanto o ato de analisar a questão do valor de 

mercado e utilizá-lo para avaliar as estratégias a serem adotadas a depender do contexto em 

que esteja inserido, requer a utilização de um elaborado processo cognitivo que permite que 

um indivíduo avalie tanto sua própria qualidade relativa como a qualidade relativa de um(a) 

potencial parceiro(a), na sua presente população. Existem evidências que sugerem que ambos, 

autopercepção e avaliação de parceiro são relativistas e podem ser influenciadas pela 

exposição a diferentes populações (Buston & Emlen, 2003).  

 

Vivência universitária 

Muitos dos aspectos do comportamento humano são susceptíveis a variação em 

resposta a recursos sociais e ecológicos específicos aos quais os indivíduos estejam expostos 

(Laland & Brown, 2011). Tendo em vista essa noção, o novo ambiente em que o sujeito esteja 

inserido irá contribuir para a existência de possíveis alterações em seus padrões de 

comportamento, assim como em suas preferências. Podemos apontar como mudança de 

ambiente e transição contextual a inserção do indivíduo no Ensino Superior, marcada 

socialmente como rito de passagem para a vida adulta e preparação para a vida profissional 

(Sparta & Gomes, 2005). 

O acesso a um curso de nível superior é uma conquista socialmente valorizada pelo 

mundo como um todo. No Brasil, especialmente na cultura das classes média e alta, o curso 
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superior é tido como caminho natural de formação, não uma dentre muitas possibilidades de 

futuro pessoal e profissional, visto como uma forma privilegiada de ascensão social e 

realização profissional. Dessa maneira, podemos considerar que obtenção de um diploma 

universitário é um meio para a conquista de status social, perspectiva de melhores ganhos 

financeiros, além de ampliação de conhecimentos, preparo e desenvolvimento pessoal 

(Bardagi & Hutz, 2010; Vedel & Poropat, 2017). Sendo desenvolvimento pessoal relativo às 

mudanças (em intensidade ou direção) de aspectos cognitivos, psicológicos, culturais, sociais 

e físicos, aqui sendo tratado com foco no processo ocorrido ao longo e em decorrência das 

experiências vividas pelos indivíduos enquanto estudantes de graduação (Pachane, 1998).   

O período acadêmico universitário, cheio de significância pessoal e social, é 

caracterizado como uma oportunidade de desenvolvimento próprio, com tarefas específicas, 

promovendo desenvolvimento psicossocial, autonomia, construção de identidade sólida; além 

de desenvolvimento das relações interpessoais e de ideais. Essa vivência universitária 

contribui para o enriquecimento de contexto(s) vivenciais do indivíduo, sendo o meio 

universitário percebido pelo estudante como significativo, estimulante e com novos padrões 

de interação psicossocial (Ferreira, Almeida, & Soares, 2001). Faz-se importante ressaltar que 

adotamos o sentido utilizado por Pachane (1998), para o uso dos termos experiência ou 

vivência universitária: todas as situações direta ou indiretamente relacionadas ao fato de o 

aluno estar realizando curso universitário.  

Pascarella e Terenzini (1991) destacam o papel central que as relações interpessoais 

possuem na experiência universitária, nas quais outras pessoas, sejam elas outros graduandos 

ou corpo docente, desempenham papel central na vida do estudante. O estímulo 

proporcionado por essas interações promovem aprendizagem e alterações dos mais diversos 

tipos. Os problemas adaptativos de cunho social foram tão cruciais para a sobrevivência e 

reprodução humana que muitas das mais importantes características dos nossos mecanismos 

psicológicos evolutivos serão necessariamente sociais em sua natureza (Buss,1995). O que 

mostra o quão importante é a interação do indivíduo com o meio social e o quanto esse molda 

os comportamentos do organismo. 

A adaptação à vida universitária exige muito dos alunos que devem enfrentar uma 

série de novos e complexos desafios em diferentes áreas das suas vidas, sendo o processo de 

ajustamento ao contexto universitário uma experiência complexa e multidimensional, que 

envolve diversos fatores, tanto de natureza intrapessoal como contextual (Almeida & Soares, 

2004). Para obter integração ao seu novo contexto, o graduando deve enfrentar múltiplas 
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tarefas e solucionar problemas apresentados pela vivência universitária em quatro domínios 

principais - pessoal, social/interpessoal, acadêmico/estudo, e vocacional/carreira (Igue, 

Bariani, & Milanesi, 2008). 

 

Motivação para busca por conhecimento 

Como discutido anteriormente, a busca por uma formação superior é um ato 

valorizado socialmente e tida como uma etapa natural na transição para a vida adulta. Essa 

realidade ilustra uma tendência social de valorização do indivíduo tido como mais preparado.  

Nas sociedades modernas, possuir um diploma de curso superior representa que o indivíduo 

dedicou mais tempo a uma qualificação mais aprofundada em uma área específica do 

conhecimento, tornando-o assim, mais bem qualificado para determinada função. 

Dessa forma, a vivência universitária pode ser encarada como uma oportunidade de 

ampliar o acesso a informações e novos conhecimentos, refletindo a busca por um nível de 

formação mais aprofundado. Essa busca por informações e expansão de conhecimentos pode 

ser compreendida como uma motivação intrínseca ao ser humano. O comportamento de busca 

por informação pode ser resultado de uma adaptação do aparato cognitivo que surgiu para que 

os organismos pudessem lidar com seus ambientes. Para enfrentar os desafios ambientais e 

alcançar seus propósitos individuais, os seres vivos devem localizar e identificar seus 

objetivos e serem capazes de guiar-se até eles. Para que consigam fazê-lo, necessitam de 

informações relevantes a respeito de seu ambiente. Essas informações devem ser processadas, 

armazenadas, problemas solucionados e comportamentos ajustados. Resumidamente, os 

organismos tomam conhecimento de informações e, no curso da evolução, mecanismos 

cognitivos (percepção, memória, pensamento, etc.) mais adaptados aos seus ambientes são 

selecionados (Hjørland, 2000).  

Muitas são as teorias que tentaram entender e explicar motivações e necessidades 

básicas dos seres humanos. Podemos destacar como as três necessidades apontadas pela 

Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (TNPB), a associação (a necessidade de sentir-

se conectado a outras pessoas de maneira significativa), competência (necessidade de ser 

considerado capacitado e bem-sucedido ao interagir com o ambiente) e autonomia 

(necessidade de sentir-se livre e detentor de escolha) (Dubnjakovic, 2017).  
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Com base na discussão dessas necessidades humanas, é interessante apontar a 

importância da influência social na formação e apresentação das necessidades anteriormente 

citadas. A associação por si só é baseada na formação de relações e dinâmicas sociais; a 

competência visa reconhecimento por parte de outras pessoas; e autonomia possui ligação 

com a necessidade de apoio/suporte das pessoas que sejam importantes para o indivíduo 

(Ryan & Deci, 2000). Podemos destacar como uma das dinâmicas sociais mais importantes na 

vida de um indivíduo a parceria romântica, dessa forma o reconhecimento de competências 

por parte de um potencial parceiro é essencial na seleção sexual considerada um fator 

determinante na necessidade por status. Na sociedade moderna, tal status pode vir a ser 

adquirido por meio da ascensão profissional, muitas vezes conquistada através do preparo 

acadêmico. Essa ideia foi abordada em estudos anteriores que apontam bom nível de estudo e 

inteligência como indicadores de status e ascensão profissional (Altafim, Lauandos & 

Caramaschi, 2009), onde jovens com menor poder aquisitivo demonstram priorizar 

inteligência na seleção de um parceiro, considerada um indicativo de melhores chances de 

acesso a uma boa qualidade de vida. (Gomes & Caramaschi, 2007). 

Nessa mesma perspectiva de motivação pessoal e social, Leary (2007) discute as 

motivações humanas, destacando tendências ao autoaperfeiçoamento (aumento de 

capacidades) e autoaprimoramento (elevação da autoestima). Dentro dessa discussão, o autor 

destaca que muitos dos efeitos atribuídos às automotivações surgem para promover a 

aceitação social do indivíduo por outras pessoas. Portanto, as pessoas não buscam 

aprimoramento apenas por motivação independente, mas também na tentativa de aumentar 

seu valor e aceitação aos olhos de outras pessoas. Em consonância com essa ideia Reis, 

Collins e Berscheid (2000), afirmam que as relações interpessoais são consideradas a 

fundação e a temática da vida humana e dessa forma, a maioria dos comportamentos humanos 

tem como contexto as relações do indivíduo com outras pessoas. 

 

O “self” e seus conceitos – O ato de perceber-se e se autoavaliar 

Com base na importância dos autoconceitos na condução da vida de um indivíduo 

como um todo, faz-se relevante discutirmos como eles se formam e como são influenciados 

pelas experiências de vida, destacando a vivência universitária como potencial agente 

modificador da visão do sujeito de si. Como já foi apontado, a vida acadêmica universitária é 

fonte de uma gama de desafios para os graduandos (Soares et al., 2014). Dada a natureza 
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desafiadora da experiência do estudante no ensino superior, vale a pena ressaltar a discussão 

de Ryan e Deci (2000) de que engajar-se em atividades estimulantes, interessantes e 

exploratórias é uma necessidade inata humana e que através desse engajamento os indivíduos 

podem constantemente se redefinir. 

Ao longo da vida as pessoas formam uma coleção de conceitos a respeito de si 

mesmas, assim como ideias elaboradas de quem podem se tornar. A imagem que indivíduos 

adultos fazem de si está, de maneira geral, orientada a objetivos (Baumeister, 1997). Essa 

visão de si pautada em metas, pode estar associada à construção e manutenção de uma vida 

profissional (que ocupa grande parte da vida de um adulto, e por vezes o define), 

planejamento de vida e de carreira. Porém, como se deu o processo de formação percepção de 

si pelos seres humanos e quais seriam as vantagens de autorrefletir?  

A capacidade de pensar conscientemente a respeito de si mesmo é considerada a 

grande característica psicológica que distingue os seres humanos dos outros animais. Apesar 

de outras espécies apresentarem formas rudimentares de autoconhecimento, nenhuma é capaz 

de pensar a respeito de si de forma deliberada, complexa e abstrata como o ser humano (Leary 

& Butermore, 2003). O ato de pensar sobre si de maneira mais refinada pode ter surgido em 

resposta a pressões ecológicas que resultaram em habilidades cognitivas aprimoradas ou ainda 

em decorrência de problemas associados ao estilo de vida social de nossos ancestrais. Assim, 

a autoconsciência humana serve a múltiplas funções como regulação cognitiva, afetiva, 

motivacional e a processos comportamentais atuando em uma variedade de domínios 

intrapessoais e interpessoais, para as quais se acredita que a convergência entre a expansão 

cerebral, a caça e complexidade social foi crucial para o desenvolvimento dessa capacidade 

em seres humanos (Sedikides & Skowronski, 1997). 

A evolução gradual do comportamento humano, desde o ancestral comum a mais de 

4,5 milhões de anos atrás ao Big Bang cultural há apenas 50.000 anos, pode ser melhor 

explicada ao enxergar-se o “eu” como um conceito multifacetado que surgiu como 

“habilidades pessoais” distintas que desenvolveram-se no sentido de atender a novos desafios 

apresentados pelo Ambiente de Adaptação Evolutiva à medida que os hominídeos tornaram-

se bípedes, mudaram-se das florestas para as savanas, adotaram estilo de vida caçador-coletor 

e dispersaram-se pelo globo. As mudanças observadas nos artefatos no Big Bang cultural 

fornecem evidências de alterações na consciência humana que podem ser ligadas à habilidade 

de pensar sobre si de maneira abstrata, conceitual e simbólica. Essa capacidade aparentemente 
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é responsável pela emergência da sociedade humana como a conhecemos (Leary & 

Butermore, 2003). 

O indivíduo que consegue avaliar suas próprias características de maneira mais 

adequada poderá melhor ajustar-se às demandas ambientais. Esse ajuste se dará através do 

desenvolvimento de comportamentos e escolha de estratégias que julgue mais adequadas ao 

contexto, possibilitando assim um aumento nas chances de sucesso do mesmo. Dessa forma, a 

autoconsciência permite às pessoas refletir não só sobre como elas se enxergam, mas também 

sobre como são percebidas e avaliadas por outras pessoas, possibilitando a regulação de suas 

ações com o intuito de obter os resultados interpessoais almejados (Leary, 2007).  

 

Percepção de Autoeficácia 

Um conceito importante ao falarmos em percepção de características pessoais, 

necessidade por competência (TNPB: Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas) e 

desenvolvimento/crescimento pessoal, é o de Autoeficácia (AEf). A AEf diz respeito ao 

julgamento que um indivíduo faz quanto a suas próprias competências para organizar e 

executar ações necessárias para atingir desempenho e metas almejados (Honicke & 

Broadbent, 2016). O desenvolvimento da AEf se dá ao longo da vida de uma pessoa e está 

entrelaçada às suas experiências em diferentes domínios e em etapas de vida distintas (Tsang 

et al., 2012). Em sua Teoria Social Cognitiva, Bandura (1977) traz uma visão a respeito do 

funcionamento psicossocial humano que leva em consideração fatores pessoais, biológicos, 

padrões comportamentais e eventos ambientais como agentes que atuam de maneira 

interativa, influenciando-se bidireccionalmente, nesse contexto ele apresenta a AEf que age 

sobre as opções e atitudes dos indivíduos, sendo seletiva no montante de energia, tempo e 

perseverança a serem despendidos em prol de um objetivo (Cerutti, Palma, Arteche, Lopes, & 

Wendt, 2011). 

Teixeira e Gomes (2004) também apontam a AEf como determinante na perseverança 

em face a obstáculos. Quanto mais forte o senso de eficácia menor tende a ser a 

vulnerabilidade do indivíduo em situações de estresse e depressão e maior a resiliência em 

situações adversas. Dessa forma, a AEf influencia como as pessoas se sentem, pensam e 

agem. Pessoas com elevados níveis de AEf investem maior esforço a determinada tarefa e 

persistem por mais tempo do que pessoas com níveis baixos (Luszczynska, Gutiérrez-Doña, 

& Schwarzer, 2005). Portanto, autoeficácia encontra-se ligada à facilitação de conquistas 

(Leary & Downs, 1995). 
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Segundo Bandura (2001), a AEf percebida ocupa papel central na estrutura causal da 

Teoria Social Cognitiva, pois crenças quanto à eficácia possuem efeito sobre a adaptação e 

alteração de características não apenas por si só como também através de seu impacto sobre 

outros determinantes. Crenças quanto à eficácia moldam cursos de vida, por influenciar tipos 

de atividades e ambientes que as pessoas escolhem fazer parte. Qualquer fator que influencie 

comportamento de escolha (tomada de decisão) pode afetar profundamente a direção do 

desenvolvimento pessoal. 

Cerutti e colaboradores (2011) destacam a importância de estudar a AEf como fator 

crucial para o desenvolvimento das pessoas. A AEf possui uma interessante conexão com 

realizações, conquistas, sucesso e relações sociais; um forte senso de competência facilita o 

processamento de informações e o desempenho de um indivíduo em uma variedade de 

situações, incluindo qualidade na tomada de decisões e sucesso acadêmico. Altos níveis de 

AEf também estão relacionados à expansão de relações sociais satisfatórias, o que elevam a 

satisfação com a vida. Assim, pessoas com elevada AEf tendem a apresentar melhor 

qualidade de vida social e sucesso (Luszczynska, Gutiérrez-Doña, & Schwarzer, 2005). 

Nesse contexto, percebemos que a AEf é um conceito amplo e de relevante discussão 

em vários âmbitos da vida de um indivíduo, influenciando e sendo influenciado pelo ambiente 

e experiências de vida. Uma vez que o constructo AEf, pode ser discutido em várias 

dimensões, utilizaremos ao longo do trabalho os conceitos de AEf geral e de uma dimensão 

mais específica referente ao contexto acadêmico universitário. Portanto, ao falarmos de AEf 

nos referimos à habilidade de uma pessoa administrar efetivamente novas situações, iniciar 

esforço e persistir em face de adversidades em diversos contextos (Frank, Plunkett, & Otten, 

2010). 

 Porém, além da AEf geral, temos conceitos mais específicos de autoeficácia, como a 

Autoeficácia na Formação Superior (AEFS) que é conhecida como a crença que um 

graduando possui a respeito de sua capacidade de organizar e executar ações necessárias à 

obtenção de resultados referentes às tarefas acadêmicas pertinentes ao ensino superior 

(Guerreiro-Casanova & Polydoro, 2011). Com base em todos os elementos apresentados, 

níveis elevados de Autoeficácia no contexto da educação superior, seja ela AEf geral ou 

AEFS, podem ser interpretados como indicativo de desenvolvimento pessoal e qualificação. 

Nessa perspectiva, o indivíduo que sinaliza melhor habilidade, competência em lidar 

tanto com demandas da vida em geral quanto com problemas específicos em determinada área 

de interesse pode se destacar como melhor candidato e ser escolhido em diversas áreas da 

vida social humana (parcerias em geral: amizades, relacionamentos romântico e sexual, 
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empregabilidade). As pessoas tendem a querer se associar àqueles que possuem conhecimento 

e acesso a recursos, sendo a eficácia pessoal valorizada por ser vital para obter sucesso, uma 

vez que as capacidades pessoais podem ser utilizadas em benefício do coletivo. Dessa forma, 

podemos dizer que eficácia é uma característica respeitada, complexa e multifacetada em 

diversas culturas (Bandura, 2002).  

 

Percepção da aceitação social: autoestima 

Autoestima (AEs) é tida como um conjunto de sentimentos e pensamentos que um 

indivíduo possui a respeito do seu próprio valor, competência e capacidade de adequação, 

refletindo uma postura positiva ou negativa em relação a si mesmo e, de maneira geral, a 

percepção desse de como os outros se sentem em relação a ele (Rosenberg, 1965). O fato das 

pessoas serem bastante motivadas a proteger e melhorar sua autoestima sugere que essa deve 

estar ligada a algum fim (resultado) importante e muito desejado. Pessoas dedicam muita 

atenção a sua autoestima, não porque a AEs em si seja particularmente interessante, mas sim 

porque serve como um medidor de algo que é importante (Leary & Baumeister 2000). 

 A Teoria do Sociômetro, criada por Mark Leary (1999), sugere que a autoestima 

monitora as relações interpessoais, funcionando como um indicador do valor relativo de uma 

pessoa aos olhos de outras pessoas, adicionalmente se propõe a ir além de outras propostas 

que tratam esse constructo simplesmente como algo influenciado apenas pela avaliação de 

outras pessoas e o discute como um sistema designado a monitorar e responder às respostas 

de outros, principalmente no que diz respeito à inclusão ou exclusão social (Leary & 

Baumeister 2000; Leary, 2007). 

Sendo a AEs considerada uma motivação fundamental do ser humano, a necessidade 

por sua busca, manutenção e aprimoramento, pode ser compreendida pela promoção de 

sensações positivas advindas da alta AEs que mune o indivíduo contra o estresse e demais 

emoções negativas, além de aprimorar o ajustamento pessoal. Outra explicação que ajuda a 

entender a AEs como motivação humana seria sua função sobre a conquista de objetivos, 

estando associada a sentimentos de controle do indivíduo sobre seu ambiente; uma pessoa 

com alta AEs está mais disposta a batalhar por objetivos almejados e persistir frente a 

obstáculos (Leary & Downs, 1995). 

Tendo em vista a proposta de AEs como medidor social (sociômetro), tão importante 

para o ajuste social de um indivíduo, Kirkpatrick e Ellis (2004) discutem o valor adaptativo 
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para a apresentação dessa característica, em que a AEs representa uma adaptação projetada 

pela seleção natural para atender a demandas sociais do ser humano. Um problema adaptativo 

crucial enfrentado pelos nossos ancestrais, e mantido até hoje, era ser aceito pelos demais 

como parte do grupo, uma vez que rejeição por parte do grupo social representaria uma 

ameaça significativa para a sobrevivência e perda de benefícios da vida em grupo. Desse 

modo, o sociômetro foi projetado para alertar o indivíduo quando seu nível de inclusão social 

se encontra baixo para que haja a motivação para a adoção de medidas corretivas no sentido 

de restaurar a inclusão/aceitação a níveis favoráveis. 

 

Sociabilidade Humana, Desenvolvimento Pessoal e Autoexpansão  

A excepcional sociabilidade da vida humana faz parte de praticamente todos os 

fenômenos estudados nas ciências sociais e comportamentais, disposições pessoais e 

cognitivas, saúde física e mental e experiências afetivas. Seres humanos vivem em grupos 

desde os primeiros estágios da nossa história evolutiva, e.g. nos associamos para obter 

alimentos (caça e coleta coletiva), para nos protegermos (segurança contra predadores), para 

ter apoio na criação da prole. Esse padrão de comportamento social se manteve até os tempos 

modernos, segundo o qual as pessoas passam grande parte do seu tempo na presença de outras 

(e.g. família, amigos, colegas de trabalho), o que caracteriza o ser humano como “ser social” 

(Kelley et al., 2003; Rusbult & Van Lange, 2008).  

Como vimos, a noção de si é fortemente influenciada por experiências de interação 

com outras pessoas, principalmente àquelas com quem possuímos relacionamento de maior 

proximidade (Baldwin, 1992). Segundo Aron e colaboradores (1995), qualquer interação com 

outra pessoa possui aparentemente o potencial de alterar a visão que o indivíduo tem de si em 

alguma medida, já que muito do que consideramos ser nosso “eu” provavelmente surge a 

partir do que os outros enxergam em nós. 

Dada a importância das relações sociais humanas, o indivíduo tende a tomar por base 

as interações prévias em que foi avaliado por pessoas as quais valorizava para avaliar também 

a si mesmo. Baldwin (1992) cita como exemplo a interação de uma pessoa com pais que ao 

longo de seu desenvolvimento a avaliaram de maneira positiva; essa pessoa provavelmente irá 

adotar uma abordagem crítica semelhante quando autoavaliar seu próprio desempenho. 

Em 1986, Aron e Aron propuseram o modelo de Autoexpansão (Self-expansion 

Model), no qual sugerem que as pessoas são motivadas a formarem e manterem 
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relacionamentos de maior proximidade com o intuito de obter expansão de si mesmas através 

da integração dos recursos do outro (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991).  

Autoexpansão está ligada a crescimento/desenvolvimento pessoal e pode ser auxiliada 

pelas interações interpessoais em relacionamentos próximos (de maior intimidade entre a 

díade). Estudos demonstram que indivíduos com maior propensão ao sucesso tendem a 

escolher parceiros que possuam maiores níveis educacionais e maior status socioeconômico 

(Belsky et al., 2016). Em consonância, os indivíduos com maior AEf valorizariam 

características como Boa Condição Financeira, Determinado(a) e Trabalhador(a) e Inteligente 

em um potencial parceiro romântico. 

O estabelecimento de um relacionamento de maior proximidade, como um 

relacionamento romântico, potencialmente expande a noção de uma pessoa de si em termos 

de recursos, perspectivas e características pessoais. O reconhecimento desse conteúdo 

expandido fornece base para um crescente sentimento de AEf, assim como elevação da AEs. 

(Aron, Paris, & Aron, 1995). Uma vez que o relacionamento próximo interfere nas 

características pessoais do indivíduo, em que as características do outro são integradas ao 

autoconceito de si, havendo uma alocação de recursos entre o eu e o outro (Aron et al., 1991), 

o estabelecimento de uma relação romântica com um indivíduo com características que 

possam estimular a aquisição (por associação) de bons atributos para o seu sucesso seria 

interessante para um indivíduo que esteja em um processo de construção do seu “eu ideal”, 

construção de uma vida adulta, construção de carreira.  

Visto que a aquisição de novas habilidades também é moldada pelas experiências 

interpessoais, vale destacar que o relacionamento com parceiros de alto desempenho (bem-

sucedidos) leva o indivíduo a assimilar o sucesso do outro e frequentemente desfrutar de seus 

conhecimentos e recursos e, sendo esse(a) parceiro(a) alvo de investimento e não de 

ameaça/competição para indivíduo, o(a) parceiro(a) é motivo de orgulho e inspiração 

(Rusbult, Kumashiro, Kubacka, & Finkel, 2009). 

Kelley e Thibaut (1978, citado por Aron et al., 1991) apontam que há consequências 

cognitivas para os sujeitos envolvidos em um relacionamento próximo, para o qual se espera 

que benefícios e custos ao parceiro também afetem o indivíduo. Cada membro da parceria 

possui um padrão de interdependência percebida quanto aos resultados da interação, havendo 

a expectativa de que os benefícios conjuntos e do parceiro possam beneficiar o “eu” a 

posteriori.   
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Em vista disso, pessoas dedicadas a obtenção de sucesso em suas áreas de interesse 

(AEf elevada) teriam preferência por parceiros bem-sucedidos (elevadas pontuações em 

características indicativas de status social) que serviriam como fonte de inspiração e suporte 

ajudando-as a desenvolver tais características, impulsionando-as na conquista de suas metas 

pessoais e fazendo-as se aproximarem da melhor versão de si mesmas (o “eu ideal”, descrito 

por Rusbult e colaboradores (2009) como sendo os sonhos e aspirações de um indivíduo, 

conjunto de capacidades, características e recursos que alguém almeja idealmente obter).  

Esse pensamento, tão pertinente no contexto da vivência universitária que é marcada 

por um período de desenvolvimento pessoal (Pachane, 1998), se dá em conformidade com o 

modelo conhecido como Fenômeno de Michelangelo (Figura 1) que sugere que parceiros 

íntimos esculpem um ao outro, moldando suas habilidades e os traços mutualmente, 

estimulando a busca pelos objetivos de ambos (Rusbult, Finkel, & Kumashiro, 2009). Assim 

sendo, o estabelecimento de um novo relacionamento proporciona ao indivíduo oportunidade 

de testar aspectos ideais do “eu” e reivindicar um novo contexto social (Aron et al., 1995).  

 

Como esses conceitos se correlacionam? 

Como vimos, um dos grandes desafios adaptativos dos seres humanos é encontrar 

parceiros para acasalamento. Para ser bem sucedido nessa tarefa, o indivíduo deve ser capaz 

de identificar suas características e a de seus potenciais parceiros. Essa habilidade é 

importante, pois o mercado biológico está repleto de indivíduos com as mais variadas 

características, sendo os detentores de qualidades mais desejadas pelo sexo oposto àqueles 

mais escolhidos e com maior poder de escolha na seleção (Buss, 2007; Eastwick, & Hunt, 

2014). 
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Figura 1: Representação ilustrativa da díade do relacionamento. Inicialmente, existem duas unidades 

independentes, a e b, (dotadas de características particulares) que são percebidas e julgadas pelos seus 

componentes e pela sociedade separadamente (x). No segundo momento, já estabelecida a formação do casal 

(que representa uma nova unidade (y), distinta das unidades independentes (x)), essa análise dos envolvidos 

(componentes da díade) é feita de maneira distinta já que há um movimento de integração de características do 

outro no “eu” (sendo a ≠ a´ e b ≠ b´) e uma vez que o outro representa uma escolha pessoal, que representa as 

preferências e valores daquele que escolhe. Ou seja, a escolha do parceiro também é uma escolha de como vou 

ser interpretado pelas demais pessoas, não apenas minhas características me definem mais, mas agora as do meu 

parceiro (a) também entram nessa equação.  

 

As qualidades mais atrativas serão determinadas pelas características mais procuradas 

pelos indivíduos que compõem o sexo oposto, estabelecendo assim o nível do valor de 

mercado (VM) de uma pessoa no mercado de acasalamento. A autoavaliação como parceiro 

romântico, que caracteriza a percepção que um sujeito possui quanto às suas qualidades como 

potencial parceiro, serve, portanto de termômetro para as exigências e estratégias adotadas por 

esse indivíduo no mercado de acasalamento (Castro, Hattori, & Lopes, 2015; Little & 

Mannion, 2006).  

O VM de um sujeito pode ser percebido pelo mesmo, através de experiências de 

interação social, observação das preferências do sexo oposto e da disponibilidade encontrada 

no mercado, sendo, portanto, uma estimativa atribuída a ele e ao mesmo tempo autopercebida 

(Fisher, Cox, Bennett, & Gavric, 2008).  A autopercepção quanto ao VM é construída com 
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base nas vivências do indivíduo, que acabam por moldar suas características pessoais, 

sofrendo, assim, influência de várias áreas de sua vida.  

Uma das potenciais influências na percepção de um indivíduo quanto a seus próprios 

atributos é a Autoeficácia (AEf), que diz respeito à crença sobre suas capacidades para atingir 

metas (Bandura, 2006). A AEf, portanto, atuaria como indicativo do nível de confiança que a 

pessoa tem em si mesmo em diversos contextos e uma vez que competência é uma 

característica altamente valorizada socialmente essa representaria também como o indivíduo 

crê ser visto pela sociedade. Tendo assim, potencial participação no nível de VM 

autopercebido.  

Em vista disso, as autopercepções potencialmente atuam em interação influenciando 

em diversas áreas da vida de um indivíduo (como seu comportamento reprodutivo, por 

exemplo) e em diversos contextos (como seria o da vivência acadêmica). Porém, para 

entendermos melhor a conexão entre algumas dessas noções/avaliações de si 

(especificamente, AEf, AEs e VM) e o ambiente (ambiente acadêmico universitário), 

precisamos discutir como se daria a relação teórica entre cada uma dessas variáveis. 

Primeiramente, é importante lembrarmos que a observação de um determinado 

comportamento configura uma motivação para aquisição de algum benefício para o 

organismo, seja ela motivada à sobrevivência ou à reprodução. Dessa forma, a capacidade 

evolutivamente adquirida de se comparar socialmente tem sido importante nas interações 

concernentes à competição social, baseadas em demonstrações de intimidação ou atratividade. 

Esse comportamento é fruto de autoconceitos conhecidos como “potencial de reter recursos” e 

“poder de atrair atenção social”. Esses autoconceitos primitivos derivados de competição 

social podem ter sido estágios no desenvolvimento filogenético da autoestima humana 

(Gilbert, Price, & Allan, 1995). 

 

Autoestima x Vivência universitária 

No contexto universitário, as experiências como graduando teriam algum efeito sobre 

a AEs desses alunos? O acesso ao ensino superior ao mesmo tempo em que traz consigo 

novas oportunidades de sucesso, oferece também novos desafios, pressões sociais e incertezas 

(Chouikrat, 2013).  
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Vasconcelos (2017) destaca que o espaço de formação universitário além de ser 

destinado à produção de conhecimento, permite o encontro e convívio entre diversas pessoas, 

mobilizando de maneira direta e indireta questões relativas à subjetividade, o que provoca 

impacto na autoestima desses estudantes. Universitários com maior autoestima apresentam 

um melhor desempenho acadêmico (Frank et al., 2010), assim como aqueles que possuem 

melhor rendimento apresentam associadamente maior autoestima (Porto & Soares, 2017). 

Assim sendo, a AEs possui um importante papel no sucesso acadêmico de um 

indivíduo, influenciando os níveis de proficiência em todos os campos que exigirem 

tentativas/esforço por parte dessa pessoa. A AEs elevada é observada quando os esforços de 

alguém são reconhecidos e aplaudidos por outras pessoas, e essa alta AEs tem sido 

correlacionada a sucesso profissional, conquistas acadêmicas, dentre outras. O 

desenvolvimento do potencial humano total é aprimorado através de elevada AEs (Naderi, 

Abdullah, Aizan, Sharir, & Kumar, 2009). 

Segundo Chouikrat (2013), melhoria na AEs do estudante possui um impacto positivo 

em seu desempenho acadêmico, estando a AEs positivamente relacionada a bem-estar 

psicológico e resultados acadêmicos. Elevada AEs é reconhecida como pré-requisito 

importante para o sucesso acadêmico, havendo uma correlação negativa entre estresse 

acadêmico e AEs (Michie, Glachan, & Bray, 2001). 

  

Autoeficácia x Vivência universitária  

A vivência universitária é uma experiência considerável na vida dos graduandos, 

caracterizada pela busca por conhecimentos e informações referentes à futura carreira que o 

sujeito almeja construir. Essa é uma experiência de fundamental importância para o 

desenvolvimento da pessoa, assim como de reforço de suas crenças de eficácia pessoal 

(Cerutti et al., 2011). Dado esse cenário, a vida universitária terá uma grande influência na 

construção da noção de AEf desses indivíduos, pois oferece oportunidades não só de 

aquisição, mas também aprimoramento de capacidades, além de ser inerentemente 

caracterizada como uma fase de constante teste, na qual o indivíduo é frequentemente 

desafiado a corresponder a expectativas de excelência. 

 Essa perspectiva se dá em conformidade com a ideia de AEf como sendo um 

construto dinâmico, formado por julgamentos que podem mudar ao longo do tempo em 

função da aquisição sistemática de novas informações e experiências (Meneses & Abbad, 
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2010). Dessa forma, a AEf é desenvolvida pela interação de aspectos pessoais, 

comportamentais e sociais e com base em quatro fontes de informações (experiência direta, 

experiência vicária, persuasão social e estado físico e emocional) (Guerreiro-Casanova & 

Polydoro, 2011). 

Utilizando a discussão proposta por Guerreiro-Casanova e Polydoro (2011), podemos 

perceber que ambiente acadêmico universitário proporciona contexto para o estímulo do 

aprimoramento da crença de AEf em todos esses quatro nichos, uma vez que promove a 

experiência direta (a fonte de maior influência na construção da crença) através da 

observação do desempenho nas tarefas acadêmicas frequentemente desenvolvidas, análise dos 

resultados, possibilitando a generalização do sucesso; a experiência vicária que atua como 

fonte de AEf através da observância das práticas de outras pessoas, uma vez que o contexto 

universitário permite a convivência com diversas pessoas com habilidades e repertórios 

distintos possibilitando uma enorme gama de exemplos e motivações que podem servir como 

influências para o observador; a persuasão social representada pela influência sofrida pelo 

ambiente social do indivíduo, interação de grupo e suporte, que pode promover a percepção 

de que se é capaz de resolver as situações difíceis; e, por fim, a quarta fonte, estado físico e 

emocional. Por sua ligação com os processos cognitivos, esses fatores possuem considerável 

efeito sobre a crença de AEf, pois o controle positivo de situações de estresse (tão 

características das constantes demandas por excelência e boas performances no ambiente 

universitário) irá determinar a motivação e entendimento quanto à capacidade, assim como o 

julgamento quanto à competência desse indivíduo. 

Assim sendo, as crenças em relação às habilidades pessoais, caracterizadas aqui pela 

AEf, podem atuar guiando o indivíduo em suas escolhas de futuro. Nesse sentido, a 

autoeficácia tem se mostrado preditora das variáveis de carreira. Dessa forma, a AEf relativa 

às habilidades pertinentes a formação, desempenha papel fundamental nas perspectivas dos 

graduandos quanto ao desenvolvimento de suas carreiras, pois o senso de competência está 

diretamente relacionado as escolhas profissionais (Ourique, 2010; Teixeira & Gomes, 2005). 

Alunos que possuem uma forte crença positiva quanto a suas habilidades acadêmicas são mais 

propensos a obterem bons resultados do que aqueles que não a possuem (Honicke & 

Broadbent, 2016), o que faz com que àqueles com uma AEf mais elevada tendam a se 

aproximar mais do sucesso profissional, melhores perspectivas de inserção no mercado de 

trabalho (meios de ascensão econômica e social). 
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Autoestima x Autoeficácia 

A Autoestima é o ingrediente chave que interfere no nível de proficiência em todos os 

tipos de esforço, dessa forma se a visão de uma pessoa de si for positiva isso fará com que 

essa se engaje com um esforço maior e saiba lidar eficazmente com as adversidades (Cerutti 

et al., 2011; Naderi et al., 2009). Assim, a AEs atua influenciando a noção de competência do 

indivíduo (Frank et al., 2010), porém, essa influência é tida como mútua e a noção quanto às 

capacidades do indivíduo (autoeficácia) também pode atuar influenciando os níveis de AEs. 

Uma pessoa com AEs elevada está mais propensa a sentir-se mais eficiente, ao mesmo tempo 

que a competência está entre as principais fontes de AEs (Michie et al., 2001). 

Segundo Hutz e Zanon (2011), de forma geral, altos escores de AEs associam-se à 

percepção de eficácia em relação a domínios importantes para a pessoa. Um desses domínios 

é a vida acadêmico-universitária, na qual bons resultados nas demandas acadêmicas são fonte 

de AEs e bom desempenho aprimora o senso de valor e competência do sujeito. Nesse 

sentido, a AEf que auxilia na resolução efetiva de problemas é seguida de um aumento de 

emoções positivas (ligadas ao aumento da AEs) (Luszczynska et al., 2005; Naderi et al., 

2009). 

 

Autoestima x Valor de mercado  

 Autoavaliações são representações cognitivas das habilidades e identidade de um 

indivíduo, incluindo um componente de avaliação-emotiva (autoestima) aparentemente 

presente em diversas áreas de sua vida; sendo o comportamento reprodutivo um desses 

domínios (Penke, Todd, Lenton, & Fasolo, 2007). Sendo assim, o valor de mercado tem sido 

frequentemente ligado a um componente de domínio-específico da AEs, uma espécie de 

sociômetro específico para relações românticas que reflete o quanto as pessoas crêem serem 

aptas em atrair representantes do sexo oposto (Eastwick & Hunt, 2014). Nessa perspectiva, a 

AEs influencia na autoavaliação de valor de mercado (Fisher et al., 2008; Kirsner, Figueredo, 

& Jacobs, 2003) e sofre influência do mesmo (Castro, Hattori, Yamamoto, & Lopes, 2014; 

Little & Mannion, 2006;). 

 O que tem se observado frequentemente na literatura referente à seleção sexual é a 

existência de um padrão de preferências que cada sexo possui no momento de procurar um 

parceiro para estabelecer uma relação romântica. Esse padrão tem sido o de que mulheres 
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exibem uma preferência mais acentuada por homens que demonstram atributos ligados a 

ambição, status social e financeiro, além de desejo por filhos e indicativo comprometimento 

com uma possível família e, no caso dos homens, há um vasto registro de preferência por 

características que indiquem juventude, saúde e atratividade física em uma parceira; 

características essas que indicam a capacidade do parceiro obter e investir recursos em sua 

prole, no caso das preferências femininas e fertilidade e potencial reprodutivo, no caso das 

preferências masculinas (Buston & Emlen, 2003). 

 Porém, essas preferências mostram-se mais ou menos relevantes a depender do tipo de 

relacionamento (de curto ou longo prazo) almejado para a interação, além de poderem mudar 

em função de contextos pessoais e ecológicos (Buss, 2008). Mafra e Lopes (2014) destacam 

que as preferências não são fixas e podem ser alteradas por fatores como ambiente, 

autopercepção e autoestima. O valor de mercado é apontado por Brase e Guy (2004) como 

sendo um domínio evolutivamente significante quando falamos em AEs, e demonstraram que 

pessoas que se autoavaliam com maiores valores de mercado apresentam associadamente 

maior AEs. Como demonstraram Mafra e Lopes (2014), características que aumentam o valor 

de um indivíduo no mercado de acasalamento se torna associado não só a autopercepção, mas 

também a autoestima do sujeito, tendo a autopercepção relação positiva com a AEs. 

 Por muitas vezes, essa relação e ajuste entre AEs e autoavaliação como parceiro 

romântico sofre efeito de contraste; ao se deparar com indivíduos do mesmo sexo 

considerados atraentes, as pessoas demonstram um decréscimo em sua AEs quanto à própria 

atratividade (Little & Mannion, 2006). Esse efeito de contraste é, na maior parte da literatura 

atual, visto com base nos padrões de características físicas (DeBruine et al., 2006; Little & 

Mannion, 2006; Little, Jones, & DeBruine, 2011), porém as características que uma pessoa 

considera importantes em um parceiro em potencial vão além da atratividade física. Apesar da 

inclinação a pessoas atrativas fisicamente ser importante, isso é apenas uma pequena parte do 

tratamento preferencial direcionado as pessoas com alto valor de mercado (Barclay, 2017). 

 

Autoeficácia x Valor de mercado  

Muitas das nossas decisões diárias estão ligadas a escolhas cognitivas e emocionais, 

dentre elas a escolha de parceiro (Perin, Perilla-Rodriguez, & Fukusina, 2014). As 

preferências quanto às características mais desejadas no sexo oposto que determinam a 

percepção de valor de mercado são retratos dos atributos julgados mais 
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interessantes/vantajosos se ter em um parceiro. Segundo Castro e Lopes (2011), a 

preocupação com a qualidade de um parceiro é maior em relacionamentos românticos do que 

em qualquer outra interação interpessoal. Em seu trabalho, Barclay (2017) questiona o 

enfoque dado aos atributos físicos nas preferências e na seleção de parceiros, não só 

reprodutivos, mas em parcerias como um todo; em seu artigo Barclay destaca que pessoas que 

aparentam ser mais competentes são preferencialmente escolhidas.  

Nesse sentido, a AEf se mostra fator de potencial valor como atributo almejado 

socialmente, não só por caracterizar competência (vantagem nas escolhas baseadas em 

competência apontadas por Barclay), mas também por ser traço característico de sucesso 

acadêmico, profissional, e consequentemente status socioeconômico. Luszczynska e 

colaboradores (2005) destacam que crenças de AEf influenciam nos processos de motivação 

pessoal e comportamento, podendo estar relacionadas a conquistas em diferentes áreas de 

atuação.  

Sob esse ponto de vista, a valorização da característica status social se daria em 

consequência da facilidade de conversão desse traço em benefícios para o parceiro e para a 

prole (Altafim, Lauandos, & Caramaschi, 2009). Vislumbrando esse contexto, trazemos a 

proposta de que os níveis de AEf poderiam ter influência na visão dos indivíduos de si e por 

consequência na percepção de suas qualidades a serem oferecidas no mercado biológico, 

enquanto potencial parceiro romântico (valor de mercado).  No contexto universitário, o 

indivíduo mais competente sinaliza algumas das características valorizadas em potenciais 

parceiros, como “esforçado(a)” e “inteligente” sendo essa última uma característica bastante 

associada ao sucesso acadêmico, a qual tem sido apontada como um dos traços mais 

importantes nas preferências de ambos os sexos (Edlund & Sagarin, 2010). 

Dessa forma, de acordo com o que foi apresentado até aqui, nossa proposta central, 

que direcionou a condução das investigações que compõem nosso projeto, encontra-se 

ilustrada em um Modelo teórico (Figura 2) que representa a ideia de que os constructos 

Autoeficácia e Autoestima interagem entre si, influenciando-se mutualmente e ambos 

possuem influência sobre a autoavaliação de um indivíduo como parceiro romântico. 
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Figura 2: Modelo teórico proposto. 

 

 

1.3. Objetivo 

 

Investigar se a vivência universitária altera a percepção de graduandos quanto à sua 

percepção de autoeficácia e autoestima e se a autoeficácia possui efeito sobre a autoavaliação 

dos indivíduos como parceiros românticos.  

 Objetivos Específicos: 

 Artigo (Estudo Empírico) 1: 

 

- Identificar se há correlação entre os constructos autoeficácia e autoestima; 

- Observar se há diferença entre os níveis de autoeficácia e autoestima em estudantes 

universitários ingressantes e concluintes; 

- Comparar a interação entre a autoestima e dois tipos distintos de autoeficácia, geral e 

específica para a formação superior; 

-Verificar se há distinção entre os níveis de autoestima e autoeficácia em homens e 

mulheres. 
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Artigo (Estudo Empírico) 2: 

 

- Observar se há relação entre o estágio da graduação e a autoeficácia relatada. 

- Identificar se a autoeficácia influencia a autopercepção de valor de mercado; 

- Verificar se existe diferença entre a influência da autoeficácia geral e da autoeficácia 

na formação superior sobre os traços de autoavaliação como parceiro romântico; 

- Averiguar se existe diferença entre homens e mulheres quanto ao efeito da 

autoeficácia sobre autoavaliação como parceiro romântico. 

 

 

 

1.4. Hipóteses e predições 

 

Hipótese 1: Os níveis de Autoestima estão diretamente relacionados aos níveis de 

Autoeficácia geral (Estudo Empírico 1). 

Predição 1.1: Universitários que apresentam maiores valores para Autoeficácia geral 

possuem maior Autoestima. 

Hipótese 2: A Autoeficácia na formação superior está positivamente relacionada a 

Autoestima dos universitários (Estudo Empírico 1). 

Predição 2.1: Alunos com maiores níveis de Autoeficácia na formação superior, 

apresentam, também, maiores níveis de Autoestima. 

Hipótese 3: A Autoeficácia, seja ela geral e/ou específica (para formação superior), difere em 

função da etapa de formação do estudante (ingressantes x concluintes) (Estudo Empírico 1). 

Predição 3.1: A Autoeficácia será maior entre o grupo de alunos concluintes. 

Hipótese 4: A Autoeficácia geral dos universitários influencia na sua percepção quanto ao seu 

Valor de Mercado (Estudo Empírico 2).  

Predição 4.1: Alunos que demonstram maior Autoeficácia geral, também se julgam 

possuidores de maior Valor de Mercado. 
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Hipótese 5: A Autoeficácia na formação superior atua influenciando a autopercepção dos 

universitários quanto ao seu Valor de Mercado (Estudo Empírico 2).  

Predição 5.1: Graduandos com níveis mais altos de Autoeficácia na formação 

superior se consideram detentores de maior Valor de Mercado. 

 

A relação entre as variáveis de estudo e sua distribuição entre as Hipóteses podem ser 

observadas em Modelo conceitual proposto na Figura 3. 

 

Figura 3: Modelo conceitual da relação entre as variáveis. (a) Hipóteses 01e 02: A característica Autoestima 

varia de acordo com a variação da Autoeficácia; (b) Hipóteses 04 e 05: A Autoeficácia dos universitários 

influencia na percepção quanto ao seu Valor de Mercado. 
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1.5. Método geral 

 

Essa pesquisa foi conduzida acatando às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CNS-466/12) obtendo aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 61201016.6.0000.5537, Número do Parecer: 

1.880.237) (Anexo 1).  

O método utilizado para a coleta de dados foi baseado em questionários. Com o intuito 

de alcançar a maior representatividade da amostra, o questionário foi aplicado em dois 

formatos, presencial e online, ambos contendo o mesmo conjunto de instrumentos. O estudo 

foi organizado em dois momentos, coleta com ingressantes e coleta com os concluintes para 

melhor gerenciamento do processo envolvido na coleta de dados. Dessa forma, esta seção de 

Método geral foi organizada em: Locais de realização da pesquisa, Participantes e 

Instrumentos. 

 

Local de realização da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no período de maio a dezembro de 2017 em Natal-RN, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte [UFRN]. Para realizar a coleta dos dados, foi 

estabelecido contato com os coordenadores e professores da supracitada instituição. No 

primeiro contato com esses profissionais, foi apresentado o projeto de pesquisa e após 

autorização, era iniciada a coleta de dados com os alunos. Com o objetivo de não prejudicar a 

coleta durante o recesso estudantil, o questionário foi disponibilizado para os estudantes que 

compunham a amostra de interesse em sua versão online, por intermédio da liberação dos 

contatos dos alunos por parte das coordenações de curso e através de seus centros acadêmicos. 

Dessa forma, parte da amostra foi coletada via internet, por intermédio do site Google Docs, 

sendo o mesmo pacote de instrumentos utilizado em ambas às formas de coleta.  

 

Participantes 

 Os indivíduos que formaram a população amostral da pesquisa são estudantes do 

ensino superior de cinco cursos de graduação da UFRN. Os cinco cursos selecionados são 

representantes das três grandes áreas de conhecimento, sendo eles: Medicina e Ciências 

Biológicas (Biomédicas), Psicologia e Pedagogia (Humanas) e Engenharia Civil (Exatas). As 

coletas foram realizadas com turmas de alunos ingressantes e concluintes de cada um desses 

cursos. A opção por trabalhar com os graduandos em etapas de início e fim de curso foi feita 
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com o intuito de compreender e comparar perfil dos universitários nessas etapas de formação. 

Os critérios de inclusão foram distintos a depender do estudo empírico realizado com os 

dados coletados e serão detalhados à frente (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4: Fluxograma com a caracterização da amostra. 

 

 

 

Figura 5: Fluxograma com participantes por Etapa de formação. 
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Instrumentos 

Os instrumentos utilizados ao longo desta pesquisa variam de acordo com o objetivo 

do estudo. Primeiramente, todos os instrumentos utilizados serão listados e especificados e, 

posteriormente, os questionários serão explicados, remetendo aos instrumentos neles contidos.  

 

O conjunto de documentos que compuseram a coleta de dados: 

 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2); 

 

b) Instrumentos (Anexo 3): 

• Questionário Sociodemográfico;  

• Perguntas de caráter pessoal; 

• Percepção do mercado de acasalamento; 

• Escala de autoestima de Rosenberg; 

• Autoavaliação como parceiro romântico; 

• Escala de autoeficácia na formação superior; e 

• Escala de autoeficácia geral. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Cada TCLE contém um breve texto 

informativo ao participante explicando no que consiste a pesquisa e quais seriam as atividades 

por ele desempenhadas, caso concordasse em participar. Nele há também menção à ausência 

de trocas financeiras envolvidas na pesquisa, à participação de cunho voluntário 

(participando, portanto, apenas as pessoas que optassem por fazê-lo, podendo, desistir da 

participação em qualquer momento), e à garantia da integridade e anonimato dos 

participantes. O TCLE foi apresentado em duas vias e, ao concordar em participar da 

pesquisa, o indivíduo assinou uma, que era devolvida à pesquisadora, e reteve uma cópia para 

si. O TCLE continha o contato da pesquisadora responsável para que os participantes 

interessados em tirar dúvidas ou obter mais informações sobre a pesquisa pudessem obter 

maiores esclarecimentos. 

 

Questionário Sociodemográfico.  Para verificar questões pertinentes ao perfil 

socioeconômico dos participantes foi utilizado o questionário estabelecido pela ABEP 
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[Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa], Critério de Classificação Econômica no 

Brasil, distribuição de classes para o ano de 2016 

 

Perguntas de caráter pessoal. Os questionários continham perguntas de caráter pessoal para 

melhor detalhamento da população coletada, como: sexo, idade e escolaridade dos 

participantes, também nesse trecho, foram apuradas informações referentes ao status de 

relacionamento (e duração do mesmo, caso o participante esteja envolvido em um 

relacionamento), orientação sexual, além das idades mínima, máxima e ideal para um parceiro 

romântico ideal.  

 

Escala de autoestima de Rosenberg. A escala de autoestima utilizada foi a de Rosenberg 

(1989), validada para o português (Hutz, 2000; Hutz & Zanon, 2011). Através dessa escala, a 

autoestima geral do indivíduo é avaliada de acordo com dez afirmações. Essas afirmações 

dizem respeito a sentimentos e pensamentos que o indivíduo atribui a si mesmo, estando 

distribuídas em cinco referentes a sentimentos/pensamentos positivos e cinco a 

sentimentos/pensamentos negativos. São apresentadas quatro opções de resposta para cada 

uma das sentenças: concordo plenamente, concordo, discordo e discordo plenamente, 

devendo, o sujeito, selecionar a opção que melhor se adeque a ele para a determinada 

afirmativa. Para uso no Brasil, a escala foi validada de maneira que a interpretação deve ser 

feita da seguinte forma: o indivíduo que obtiver menores índices será aquele que possui maior 

autoestima, enquanto aquele que possuir maiores pontuações apresenta menor autoestima. 

Pode-se observar a forma de distribuição de pontos (Dini et al., 2004), adaptada por Mafra 

(2015) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Atribuição de pontos para a escala de autoestima de Rosenberg validada para o Brasil. 

Pontos Afirmativas 1, 3, 4, 7, 10  Pontos Afirmativas 2, 5, 6, 8, 9 

0 Concordo plenamente  3 Concordo plenamente 

1 Concordo  2 Concordo 

2 Discordo  1 Discordo 

3 Discordo plenamente  0 Discordo plenamente 

 

 

Autoavaliação como parceiro romântico. Esse momento era dividido em duas etapas, na 

primeira, o indivíduo deveria atribuir pontos a si próprio, de acordo com uma escala Likert de 
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0 a 9 pontos, refletindo sobre nove itens, três características para cada uma das dimensões 

avaliadas: três referentes à atratividade (dimensão 1): rosto bonito, corpo bonito e saúde; três 

referentes a traços interpessoais (dimensão 2): sociável, bem humorado(a) e fiel; e por fim três 

como indicadores de status social (dimensão 3): boa condição financeira, inteligente e 

determinado(a) e trabalhador(a). Na escala utilizada 0 indicava a menor pontuação para a 

característica e 9 indicava a pontuação máxima. Na segunda etapa, havia uma escala de 

diferencial semântico em formato de reta de 10 centímetros, nela o participante deveria 

marcar o quão desejável ele julgava ser como parceiro romântico – de nada desejável (0) a 

extremamente desejável (10). 

 

 

Escala de autoeficácia na formação superior.  Para a avaliação do constructo Autoeficácia, 

mais especificamente no que concerne a autoeficácia universitária, foi utilizada uma 

adaptação da escala de Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010) com enfoque na dimensão 

Regulação na formação, sendo utilizado um total de sete afirmações, às quais o indivíduo 

deveria julgar selecionando a opção que melhor se enquadre a sua realidade, sendo 

apresentadas cinco opções de resposta associadas a uma escala Likert de cinco pontos, o valor 

1 representando a total discordância do participante e o valor 5, a total concordância. 

 

Escala de autoeficácia geral.  Para observar as características quanto à autoeficácia geral, foi 

utilizada a Escala de autoeficácia geral de Meneses e Abbad (2010) que possui o enfoque em 

situações de treinamento, desenvolvimento e educação. Composto de itens relativos à 

autojulgamentos acerca das próprias capacidades/habilidades, motivação para ação, 

enfrentamento de obstáculos, entre outros, esse instrumento engloba 15 itens que apontam a 

percepção geral do participante acerca de sua capacidade para realizar determinadas 

atividades com sucesso. Tais itens estão associados a uma escala do tipo Likert, de 

concordância, contendo 5 pontos, em que o valor 1 representava a total discordância do 

participante e o valor 5, a total concordância. 

 

Idealização de parceiro romântico. Essa etapa do questionário foi iniciada com a seguinte 

frase: “Como você espera que tais características se apresentem em um parceiro(a) ideal?”. 

Foi informado a(ao) participante de que quanto mais à direita ele(a) marcasse, maior 

importância era atribuída a essa determinada característica em um(a) parceiro(a) romântico(a) 

ideal, como realizado para a autoavaliação como parceiro romântico. Como no instrumento 
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anterior, o(a) participante foi orientado(a) a marcar em uma reta de diferencial semântico com 

as mesmas dimensões utilizadas na autoavaliação, só que dessa vez, refletindo sobre 

características almejadas em um(a) parceiro(a) ideal. Dessa forma, ele(a) foi instruído(a) a 

marcar de acordo com o quão desejável ele(a) julgava que o(a) seu(sua) parceiro(a) ideal 

seria, de nada atraente (0) a extremamente atraente (10) [Utilizado para estudos futuros, 

desdobramento da atual pesquisa, não abordados no presente trabalho].  
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2. ESTUDOS EMPÍRICOS 
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2.1. Estudo Empírico 1: 

 

 

Autoeficácia e Autoestima no contexto da Vivência Universitária 

Um olhar sob diferentes etapas de formação 

 

Resumo 

A conquista de uma vaga universitária se configura em uma grande vitória ao mesmo tempo 

em que é um grande desafio. Nesse contexto, a Autoestima (AEs) (visão/aceitação de si) e a 

Autoeficácia (AEf) (crença sobre suas capacidades para atingir metas) são dois constructos de 

autoavaliação que representam importantes estados percebidos durante a vida universitária, 

influenciando e sendo influenciados por essa experiência. Tendo isso em mente, 257 

estudantes de ambos os sexos, com idades entre 18 e 34 anos (M = 21,89 anos; DP = 4,44) 

responderam a questionários envolvendo medidas de AEs e AEf. Resultados demonstraram 

correlação entre AEf e AEs para ambos os sexos, independente da etapa de formação. Foi 

observada forte correlação entre a autoestima dos estudantes e a sua autoeficácia geral, bem 

como uma correlação moderada entre a autoestima e a autoeficácia específica para a formação 

superior (AEFS). Esses achados demonstram a conexão entre os constructos que mensuraram 

a autoeficácia e AEs, destacando a importância da atenção para o desenvolvimento positivo 

de cada um desses constructos, uma vez que apresentam-se correlacionados. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior; Estudantes Universitários; Vivência universitária; 

Autoestima; Autoeficácia.  
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Introdução 

 

Ao se formar no Ensino Médio muitos jovens se deparam com um grande desafio: 

escolher a carreira profissional que deverá seguir (Friedlander, Reid, Shupak, & Cribbie, 

2007). Essa escolha que marca culturalmente uma transição para a vida adulta é muitas vezes 

ligada à escolha de um curso de graduação que lhes permitirá uma formação superior que 

poderá direcioná-los à conquista de melhores oportunidades de trabalho (Panúncio-Pinto & 

Colares, 2015).  

A preparação e preocupação com a obtenção do tão sonhado acesso à Universidade 

permeia a vida dos jovens em fase de preparação para os processos seletivos de ingresso no 

ensino superior, que em seu último ano de Ensino Médio preparam-se para tentar uma vaga 

no curso almejado. Muitos são os estudantes que prestam o Processo Seletivo todos os anos, 

porém poucas ainda são as vagas para uma demanda tão grande (Igue, Bariani, & Milanesi, 

2008). Como consequência, essa transição acaba sendo esse momento marcado por muita 

dedicação e estresse (Paggiaro & Calais, 2009).  

Por ser uma tarefa bastante difícil e que exige esforço dos candidatos, passar no exame 

de seleção para obter uma vaga universitária é uma conquista valorizada, pois o Ensino 

Superior é tido como a opção de formação profissional de maior status social no Brasil 

(Sparta & Gomes, 2005). A valorização social da educação é discutida por Mirowsky e Ross 

(2003), que afirmam que a educação não beneficia apenas ao indivíduo, mas à sociedade 

como um todo. Dessa forma, ao conquistar o acesso ao Ensino Superior, o indivíduo está 

sendo selecionado, em detrimento daqueles que não conseguiram passar no Exame (Costa & 

Oliveira, 2012), com base na sua capacidade de demonstrar ser detentor dos conhecimentos 

necessários para alcançar essa nova etapa.  Teixeira, Dias, Wottrich, e Oliveira (2008) 

apontam o quanto o simples ingresso no ensino superior e identificação como estudante 

universitário aparenta ser o fator mais importante para alguns indivíduos, mais até do que o 

curso escolhido em si.  

Passado o desafio da aprovação, uma nova trajetória se inicia, a vida universitária. 

Esse novo cenário apresenta aos ingressantes novas demandas, novas responsabilidades, 

diferentes daquelas enfrentadas no ensino médio, que exigirão o desenvolvimento de novas 

habilidades e competências que lhes serão cobradas ao longo da graduação, assim como, 

também será necessário o estabelecimento de uma boa gestão de si para levar o curso adiante 
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nos anos que sucedem esse ingresso (Cunha & Carrillho, 2005; Panúncio-Pinto & Colares, 

2015; Pinho, Bastos, de Jesus, Martins, & Dourado, 2015). 

Ao mesmo tempo em que a vivência universitária abre um mundo de possibilidades ao 

estudante, gerando antecipação e alegria aos calouros, que esperam que a vida universitária 

traga oportunidades de crescimento pessoal, intelectual e social, ela também acaba por se 

mostrar mais dura e estressante do que esses graduandos esperavam (Pancer, Hunsberger, 

Pratt, & Alisat, 2000). O novo contexto demanda do estudante uma capacidade de se adaptar à 

nova estrutura educacional em que se encontra agora inserido, do contrário não conseguirá 

prosseguir positivamente em sua experiência universitária (Friedlander, Reid, Shupak, & 

Cribbie, 2007). As mudanças são inúmeras, tais como adequação ao novo estilo de 

aprendizagem, nova dinâmica com os professores e colegas, dentre outras. Essa nova 

realidade exige bastante desses alunos ingressantes em diversas áreas de suas vidas como 

relacionamento interpessoal, desempenho acadêmico e ajustamento emocional (Soares et al., 

2014) levando a uma reavaliação e reajustamento do indivíduo para lidar com sua presente 

realidade.  

Esse momento de transição e adaptação pode levar o estudante a questionar suas 

habilidades e rever a imagem que tem de si. Portanto, a vida acadêmica que pode 

potencializar ou mesmo fazer emergir crises e vulnerabilidades (Seco, Casimiro, Pereira, 

Dias, & Custódio, 2005), pode também levar ao crescimento pessoal, fazer expandir 

conhecimentos (Ferreira, Almeida, & Soares, 2001) e influenciar nas percepções de 

autoestima e autoeficácia dos estudantes. 

A autoestima (AEs) é definida como um conjunto de sentimentos e pensamentos que 

uma pessoa possui a respeito do seu próprio valor, competência e capacidade de adequação, 

que reflete em uma postura positiva ou negativa em relação a si mesmo (Rosenberg, 1965). 

Muitos trabalhos discutem a importância da autoestima e como ela pode ser influenciada por 

diversas situações, assim como também pode influenciar vários aspectos da vida de um 

indivíduo (Hickman, Bartholomae, & McKenry, 2000; Hutz & Zanon, 2011; Kernis, 2003). 

Um dos temas abordados quando se discute autoestima é a interação dessa com desempenho e 

exposição a novos desafios, cenário esse tão característico da vivência universitária.  

Ao discutir a AEs mais focada na perspectiva do ambiente universitário, Vasconcelos 

(2017) destaca que o espaço de formação universitário além de ser destinado à produção de 

conhecimento, permite o encontro e convívio entre diversas pessoas, mobilizando de maneira 
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direta e indireta questões relativas à subjetividade, o que provoca impacto na autoestima 

desses estudantes. Universitários com maior autoestima apresentam um melhor desempenho 

acadêmico, assim como aqueles que possuem melhor rendimento apresentam associadamente 

maior autoestima (Porto & Soares, 2017). 

Ao falar em desempenho acadêmico, outro constructo importante a ser considerado é a 

autoeficácia (AEf). A AEf constitui a variável central da Teoria Social Cognitiva criada pelo 

psicólogo Albert Bandura, e diz respeito à crença que o indivíduo tem de que é detentor de 

um conjunto de características necessárias para atingir determinado objetivo (Bandura, 1997). 

Em seu trabalho de revisão Dinther, Dochy e Segers (2011) apontam que a autoeficácia em 

estudantes, como um fator chave para a “agência humana”, atua mediando vários 

determinantes de competência (tais como habilidades, conhecimentos e conquistas anteriores) 

e seus subsequentes desempenhos. Dado esse papel substancial, mostra-se relevante obter 

compreensão sobre o desenvolvimento da autoeficácia em estudantes e a forma como a 

educação pode auxiliar nesse desenvolvimento. 

Uma vez que ambas, AEs e AEf, podem ser utilizadas para representar efeitos da 

relação do universitário com a vivência acadêmica, elas podem possuir uma interação entre si, 

influenciando-se de maneira mútua. Nesse sentido, levantam-se alguns questionamentos: 

estariam esses dois estados correlacionados? O tempo de vivência acadêmico-universitária 

poderia interferir nos níveis de AEs e AEf, assim como na interação entre as mesmas? Ao 

compararmos as autoavaliações dos alunos ingressantes e concluintes, eles apresentariam 

diferenças quanto à percepção de suas AEs e AEf? As experiências vividas dentro da 

universidade teriam, portanto, efeito sobre a apresentação desses constructos? 

Partindo de tais questionamentos, o objetivo deste trabalho foi verificar se o estágio 

em que o indivíduo se encontra no curso possui algum efeito sobre a autoestima e autoeficácia 

dos estudantes universitários. Ainda, nos propusemos a averiguar se e o quanto esses 

constructos mostram-se associados no contexto da vivência acadêmico-universitária. 

Método 

 

Participantes 

Participaram 257 estudantes de graduação ingressantes e concluintes dos cursos de 

Medicina, Ciências Biológicas, Psicologia, Pedagogia e Engenharia Civil da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Foram mantidos como componentes da amostra aqueles que 
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responderam a todos instrumentos e que atendiam ao critério de inclusão por controle de 

idade [faixa etária entre 18 e 35 anos].  

Dessa forma, do total de indivíduos acessados, foram incluídos 238 universitários, 

sendo 163 ingressantes e 75 concluintes. No estágio de Ingressantes, 88 eram do sexo 

masculino (M = 20,27 anos; DP = 3,12) e 75 do sexo feminino (M = 20,60; DP = 3,43). 

Quanto aos estudantes Concluintes, 30 eram do sexo masculino (M = 25,53 anos; DP = 3,88) 

e 45 do sexo feminino (M = 23,44 anos; DP = 2,85). Em relação à faixa etária, as idades 

variaram de 18 a 34 anos. 

 

Instrumentos 

Os participantes receberam um pacote de instrumentos contendo: Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Questionário Sociodemográfico estabelecido 

pela ABEP [Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa], Critério de Classificação 

Econômica no Brasil, atualizada para distribuição de classes para o ano de 2016, uma escala 

de autoestima e duas medidas de autoeficácia. 

Para avaliar os níveis de Autoestima geral dos participantes da amostra, foi utilizada a 

versão validada para o Brasil da Escala de autoestima de Rosenberg (1989), contendo 

afirmações sobre sentimentos e reflexões que o indivíduo possui a respeito de si próprio. O 

instrumento é composto de dez afirmações, divididas em cinco de representando 

pensamentos/sentimentos positivos e cinco pensamentos/sentimentos negativos. O 

participante foi orientado a marcar o nível de concordância que atribui a cada uma das frases, 

com opções de resposta podendo variar entre concordo plenamente, concordo, discordo e 

discordo plenamente.  

Para a avaliação quanto à Autoeficácia, foram utilizadas duas ferramentas: a primeira 

foi uma adaptação da Escala de autoeficácia na formação superior de Polydoro e Guerreiro-

Casanova (2010) com enfoque na dimensão Regulação na formação, sendo utilizado um total 

de sete afirmações, às quais o indivíduo deveria julgar selecionando a opção que melhor se 

enquadre a sua realidade, sendo apresentadas cinco opções de resposta associadas a uma 

escala Likert de cinco pontos, o valor 1 representando a total discordância do participante e o 

valor 5, a total concordância. Ainda, com o intuito de acessar características quanto à 

autoeficácia geral, foi utilizada a Escala de autoeficácia geral de Meneses e Abbad (2010) que 

possui o enfoque em situações de treinamento, desenvolvimento e educação. Composto de 
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itens relativos à autojulgamentos acerca das próprias capacidades/habilidades, motivação para 

ação, enfrentamento de obstáculos, entre outros, esse instrumento engloba 15 itens que 

apontam a percepção geral do participante acerca de sua capacidade para realizar 

determinadas atividades com sucesso. Tais itens estão associados a uma escala do tipo Likert, 

de concordância, contendo 5 pontos, em que o valor 1 representava a total discordância do 

participante e o valor 5, a total concordância. 

 

Procedimentos 

O projeto referente a presente pesquisa acatou as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CNS-466/12), e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 61201016.6.0000.5537, 

Número do Parecer: 1.880.237).  

A aplicação dos questionários ocorreu mediante consentimento dos professores 

responsáveis pelas aulas programadas para os dias da aplicação. Em primeiro lugar, os 

estudantes eram informados sobre a pesquisa e participação voluntária, caso concordassem 

em participar, eram instruídos a assinar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No 

segundo momento, exemplares dos instrumentos foram entregues aos discentes. Todo o 

processo de coleta levava cerca de 30 minutos. 

 

Análise dos Dados 

Os dados analisados apresentaram normalidade e todas as características analisadas 

apresentaram Homogeneidade. Dessa forma, para averiguar a relação existente entre 

Autoestima, Autoeficácia geral e Autoeficácia na Formação Superior, uma análise de 

correlação de Pearson foi realizada. Para verificar se a relação entre AEf, AEFS e AEs difere 

de acordo com o sexo e etapas da formação universitária, quatro análises de Correlação de 

Pearson foram realizadas considerando o sexo (feminino e masculino) e a etapa (ingressante e 

concluinte). Para a interpretação da força das correlações, foram utilizados os parâmetros de 

Dancey e Reidy (2006) que considera uma correlação perfeita quando r = 1; uma correlação 

como sendo forte quando r encontra-se entre 0,7 e 0,9, moderada quando r encontra-se entre 

0,4 e 0,6 e fraca quando r está abaixo de 0,3. Adicionalmente, para testar se há diferença de 

AEs, AEf e AEFS entre ingressantes e concluintes, bem como entre homens e mulheres 
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realizamos testes t de student. Todos os testes estatísticos foram realizados considerando 95% 

de confiança (alpha = 0,05). 

 

Resultados 

Relação entre Autoestima, Autoeficácia geral e Autoeficácia na formação superior 

Considerando toda a amostra, foi verificada correlação entre autoestima e ambas as 

medidas de autoeficácia, tanto a geral (r = 0,717; p < 0,001), quanto específica (r = 0,463; p < 

0,001), assim como entre a autoeficácia geral e específica (r = 0,583; p < 0,001). Nota-se que, 

de acordo com os padrões de Dancey e Reidy (2006), a correlação entre Autoestima e 

Autoeficácia geral foi forte, enquanto as demais se mostraram moderadas.  

Quando foram investigadas as correlações para cada Sexo em cada uma das Etapas de 

formação, os resultados demonstraram que há correlação positiva entre Autoeficácia, 

Autoeficácia na Formação Superior e Autoestima em todas as Etapas e para ambos os Sexos. 

Para as mulheres ingressantes e concluintes houve correlação forte entre Autoestima e 

Autoeficácia geral e moderada entre Autoestima e Autoeficácia na Formação Superior, assim 

como entre os dois tipos de autoeficácia. O mesmo observou-se para os homens ingressantes, 

porém para os concluintes as correlações entre as três variáveis mostraram-se moderadas 

(Tabela 1).  

 

 Tabela 1: Correlação entre Autoestima (AEs), Autoeficácia geral (AEf) e Autoeficácia na Formação Superior 

(AEFS) por Sexo e Etapa de formação . 

 

  AEs x AEf AEs x AEFS AEf x AEFS 

Sexo Etapa r p r p r p 

Feminino        

 Ingressante 0,730** ≤ 0,001 0,477* ≤ 0,001 0,633* ≤ 0,001 

 Concluinte 0,741** ≤ 0,001 0,520* ≤ 0,001 0,632* ≤ 0,001 

Masculino        

 Ingressante 0,747** ≤ 0,001 0,424* ≤ 0,001 0,541* ≤ 0,001 

 Concluinte 0,538* 0,03 0,443* 0,014 0,589* 0,01 

** correlação forte 

* correlação moderada 

Legenda: AEs: Autoestima; AEf: Autoeficácia geral; AEFS: Autoeficácia na formação superior  
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Diferença de autoestima e autoeficácia entre ingressantes e concluintes  

Os testes t realizados mostraram que não há diferença significativa de autoestima, 

autoeficácia geral e autoeficácia na formação superior entre ingressantes e concluintes. As 

análises foram realizadas dividindo-se a amostra em homens (Autoestima: t(113) = 0,455; p = 

0,650); (Autoeficácia geral: t(114) = 0,091; p = 0,928); (Autoeficácia na formação superior: 

t(113) = - 0,833; p = 0,407) e mulheres (Autoestima: t(114) = 0,967; p = 0,336); (Autoeficácia 

geral: t(117) = 0,557; p = 0,578); (Autoeficácia na formação superior: t(115) = -1,631; p = 0,106). 

 

Discussão 

O impacto da vivência acadêmica nos estudantes universitários mostra-se interessante 

foco de investigação, uma vez que grande parte da literatura disponível sobre ao tema é 

estrangeira (Igue, Bariani, & Milanesi, 2008), o que nos leva ao questionamento de como se 

apresenta essa problemática em uma população brasileira. Sendo a autoestima e a autoeficácia 

importantes atores no funcionamento psicológico, na motivação, aprendizagem e desempenho 

de um indivíduo (Chen, Gully, Whiteman, & Kilcullen, 2000; Lightsey, Burke, Ervin, 

Henderson, & Yee, 2006), faz-se relevante analisar sua correlação no contexto universitário, 

no qual tais características são tão demandadas e essenciais para o aproveitamento acadêmico 

positivo. 

Ao observarmos estudos referentes ao grande papel que a autoestima desempenha no 

cotidiano dos seres humanos, fica evidente a sua importância nos mais diversos contextos 

(Leary & Baumeister, 2000). No contexto universitário, estudos mostram a ligação entre AEs 

e performance acadêmica, ao reportar melhor desempenho acadêmico por parte dos 

graduandos com maiores níveis de autoestima (Chouikrat, 2013; Frank, Plunkett, & Otten, 

2010), sendo a autoestima positivamente relacionada a bem-estar psicológico e resultados 

acadêmicos (Michie, Glachan, & Bray, 2001; Porto & Soares, 2017).  

Esse ambiente acadêmico universitário proporciona contexto para o estímulo do 

aprimoramento da crença de AEf (Guerreiro-Casanova & Polydoro, 2011), uma vez que ao 

vivenciar esse contexto os graduandos têm a oportunidade de testar e aprimorar suas 

habilidades, assim como rever seus autoconceitos. Assim sendo, a autoeficácia está 

relacionada à resolução de problemas e às emoções relativas aos resultados (Luszczynska, 

Gutiérrez-Doña, & Schwarzer, 2005; Naderi, Abdullah, Aizan, Sharir, & Kumar, 2009). 
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Nossos resultados corroboram essa perspectiva e mostram que a autoestima e 

autoeficácia, tanto geral (AEf) quanto específica para a formação superior (AEFS), são 

constructos positivamente correlacionados. Essa correlação foi observada tanto para a amostra 

como um todo como quando realizada a separação da amostra por sexo e etapa, em que todas 

as correlações se mostraram fortes ou moderadas, de acordo com os padrões de Dancey e 

Reidy (2006).  Esse padrão de interação entre essas variáveis se mostra em consonância com 

as propostas encontradas na literatura sobre a potencialidade de relação entre autoestima e 

senso de competência (Frank et al., 2010; Michie et al., 2001). Dessa forma, nossos achados 

caminham em congruência com os resultados de Chen, Gully e Eden (2004) que reportaram 

em seu estudo forte correlação entre a autoeficácia geral e autoestima. 

Uma vez que a apresentação de uma autoestima elevada está relacionada a um melhor 

desempenho acadêmico e saúde do estudante (González-Arratia, Medina, & García, 2003; 

Rubie, Townsend, & Moore, 2004; Naderi et al., 2009), seria natural esperar que com o 

aumento dos níveis de estresse, advindos do maior grau de exigência e aprofundamento dos 

estudos, os níveis de autoestima sofressem um declínio, como sugerem Hutz e Zanon (2011) e 

Schleich (2006). Porém, o que foi observado em nossa amostra é que não há diferença 

significativa entre a autoestima de alunos ingressantes e alunos concluintes, indicando que o 

senso de ambos os grupos quanto ao seu próprio valor não se mostrou distinto. Esse resultado 

mostra-se particularmente interessante na discussão da saúde mental dos graduandos, já que 

trabalhos que se propõem a abordar a influência da vivência acadêmica no bem-estar dos 

alunos apontam a perspectiva negativa dessa relação (Bardagi & Hutz, 2009). De acordo com 

esses autores, alunos que vivenciam o ensino superior possuem níveis de estresse aumentados 

e autoestima reduzida ao longo do curso de graduação (Lima et al., 2017), o que não se 

comprovou, pelo menos no que diz respeito à AEs, no caso da nossa amostra. 

Essa nova perspectiva mostra-se otimista, podendo indicar um bom perfil de coping 

por parte dos alunos participantes da pesquisa; apesar de se tratar de uma pesquisa transversal, 

o fato dos alunos ingressantes e concluintes possuírem níveis semelhantes de AEs demonstra 

que apesar de se encontrarem em estágios de complexidade acadêmica distintos os alunos 

mantêm um padrão estável de AEs. 

Outra característica de interesse na discussão da vivência universitária que sofre 

influência e influencia essa experiência é a autoeficácia, caracterizada pelo comprometimento 

e percepção de competência frente às demandas acadêmicas. Segundo Teixeira e Gomes 
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(2004), o envolvimento dos alunos com os estudos e a formação profissional varia com o 

passar do tempo, a dedicação ao curso tornando-se maior à medida que o curso avança. 

Nesse contexto, era esperado que os níveis de autoeficácia aumentassem com o avanço 

do curso universitário, como mostrou pesquisa de Kocaman, Dicle e Ugur (2009), porém 

nossos resultados vão de encontro a esses achados, uma vez que para a nossa amostra, não foi 

encontrada diferença entre autoeficácia (seja ela geral ou na formação superior) ao 

compararmos ingressantes e concluintes.  Isso pode ter se dado em decorrência do fato dos 

alunos ingressantes terem recentemente obtido sucesso no processo seletivo que deu acesso ao 

ensino superior, dando ao estudante a percepção de capacidade em lidar com demandas 

acadêmicas pertinentes a tal nível de ensino (Guerreiro, 2007). Por sua vez, os estudantes 

concluintes adquiriram novos conhecimentos, foram bem-sucedidos ao responder às 

demandas que os levaram a avançar no curso e percebem seus níveis de eficácia com base 

nessas experiências, aproximando, assim, os níveis de autoeficácia entre esses dois grupos. 

Com base no comportamento de nossa amostra, um importante questionamento pode 

ser levantado, a vivência universitária não tem sido desafiadora o suficiente para provocar 

uma significativa alteração nos níveis de autoeficácia dos graduandos? O que nos leva a 

refletir sobre o estilo de formação superior oferecido atualmente. Para responder a essa 

pergunta com maior propriedade, seria interessante a condução de uma pesquisa longitudinal 

que pudesse acompanhar os mesmos indivíduos nas duas etapas de formação, ao adentrar a 

universidade e ao concluir a graduação. 

 

Considerações finais 

A formação universitária se configura em uma etapa de suma importância não só para 

o graduando, mas para a sociedade como um todo. Através do curso universitário o indivíduo 

adquire conhecimentos que permitem seu crescimento pessoal e formação profissional, sendo 

assim, ele desempenhará uma função na sociedade e no mercado de trabalho, influenciando 

no desenvolvimento não só seu, como da nação. Daí a importância de darmos enfoque aos 

estudos envolvendo a vivência universitária e os efeitos da formação superior sobre os 

graduandos. Observar como essa experiência tem impactado os universitários pode ajudar a 

refletir sobre as abordagens adotadas por cursos e/ou universidades de acordo com os níveis 

de autoestima e autoeficácia apresentados por seus alunos, auxiliando na detecção do que tem 

funcionado e do que pode inspirar ajustes no intuito de aprimorar o ensino superior. Entender 
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a interação entre variáveis de autopercepção como Autoestima e Autoeficácia contribui para 

seja atribuída a elas a devida importância e sua dinâmica não seja subestimada. O presente 

trabalho demonstrou que a autoestima e autoeficácia possuem correlação e ambas devem ser 

levadas em consideração quando pensamos em desempenho acadêmico e bem-estar na 

graduação. É interessante que estudos futuros, discutam essa perspectiva e seus efeitos em 

pesquisas longitudinais. 
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2.2. Estudo Empírico 2: 

 

 

Ser competente me torna mais atraente?  

Autoeficácia e autopercepção em estudantes no Ensino Superior. 

 

 

Resumo 

Um dos grandes desafios adaptativos dos seres humanos é encontrar parceiros para 

acasalamento. Para ser bem sucedido nessa tarefa, o indivíduo deve ser capaz de identificar 

suas características e a de seus potenciais parceiros. As qualidades mais atrativas serão 

determinadas pelas características mais procuradas pelos indivíduos que compõem o sexo 

oposto, estabelecendo, assim, o nível do valor de mercado (VM) de uma pessoa no mercado 

de acasalamento. A autoavaliação como parceiro romântico (APR) é a percepção que um 

indivíduo possui a respeito dos atributos que tem a oferecer como parceiro romântico sendo 

moldado por suas experiências pessoais. Dessa forma, a autoavaliação como parceiro 

romântico é influenciada por vários domínios da vida de uma pessoa, e.g. noção de 

Autoeficácia (AEf) que é a crença que um indivíduo possui sobre sua capacidade de alcançar 

metas. Nesse contexto, sendo a competência uma característica valorizada socialmente, ela 

atua potencialmente influenciando a autoavaliação. O presente trabalho teve por objetivo 

investigar a relação entre AEf (geral e na formação superior)  e APR em estudantes de 

graduação (n = 193), comparando ingressantes e concluintes. Resultados mostraram 

associação entre a autoeficácia geral e a APR, porém não houve significância quando 

considerada a etapa de formação. Já quando analisada a relação da APR com a autoeficácia 

específica para a formação superior, a associação foi significativa tanto para variável sexo 

como para a variável etapa. Esses achados acrescentam ao estudo do comportamento 

reprodutivo ao contribuir com evidências de que a percepção de um indivíduo sobre seu VM 

pode ser influenciada pela sua crença quanto a sua eficácia. 

 

 

 

Palavras-chave: Seleção Sexual; Valor de Mercado; Autoavaliação como Parceiro; 

Autoeficácia; Vivência universitária. 
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Introdução 

 

Uma das mais primitivas motivações dos organismos vivos é o acasalamento, e como 

tal, serviu como pressão adaptativa que moldou evolutivamente comportamentos na direção 

do sucesso reprodutivo (Buss, 2007). No caso dos seres humanos, a grande proximidade dos 

indivíduos no convívio social possibilitou o desenvolvimento de habilidades bem particulares 

e valiosas não apenas na dinâmica de sobrevivência da vida em grupos, mas também na 

seleção sexual (Carruthers, Fletcher, & Ritchie, 2012; Krach, Paulus, Bodden, & Kircher, 

2010). Uma dessas capacidades decorrentes da história adaptativa humana foi a autoavaliação, 

sendo ela um processo cognitivo baseado em representações internas do “eu” (Penke, Todd, 

Lenton, & Fasolo, 2007).   

Porém, essa representação interna se dá tomando como base sinais externos ao 

indivíduo, dentre os quais podemos destacar as pistas sociais, obtidas através da observação e 

interação com outras pessoas. Essa sociabilidade humana se mostrou essencial na formação da 

autoavaliação uma vez que a noção do “eu” é baseada em realidades socialmente 

compartilhadas, enfatizando a convergência entre os autojulgamentos e os julgamentos 

advindos de outros (John & Robins, 1994). O desenvolvimento da habilidade de se 

autoavaliar trouxe consigo vantagens para sucesso dos indivíduos da nossa espécie. 

Nesse sentido, o indivíduo que consegue avaliar suas próprias características de 

maneira mais adequada poderá melhor ajustar-se às demandas ambientais. Esse ajuste se dará 

através do desenvolvimento de comportamentos e escolha de estratégias que julgue mais 

adequadas ao contexto, possibilitando assim um aumento nas chances de sobrevivência e 

reprodução do mesmo. Dessa forma, a autoconsciência permite às pessoas refletir não só 

sobre como elas se enxergam, mas também sobre como são percebidas e avaliadas por outras 

pessoas, possibilitando a regulação de suas ações com o intuito de obter os resultados 

interpessoais almejados (Leary, 2007). 

Tomando por base o desenvolvimento da habilidade de pensar conscientemente em si 

mesmo, formar imagens de si e se comparar a outras pessoas (Leary & Butermore, 2003) fica 

evidente sua importância como base cognitiva para a formação do valor de mercado 

autopercebido. O valor de mercado é tido como a soma de características que um indivíduo 

possui em um dado momento e em um contexto específico que influencia sua capacidade de 

encontrar, atrair e reter um(a) parceiro(a) (Fisher, Cox, Bennett, & Gavric, 2008). Uma vez 
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que o estabelecimento de um relacionamento romântico é determinado por forças de mercado 

de dois indivíduos (Kurzban & Weeden, 2005), evidencia-se a importância da autoavaliação 

de valor de mercado assume extrema importância, pois estratégias e preferências do indivíduo 

na busca por um(a) potencial parceiro(a) será influenciada pelo que ele(a) tem a oferecer. O 

achado mais consistente da literatura em valor de mercado é o de que pessoas com maior 

valor de mercado autorrelatado são mais exigentes quanto às qualidades que almejam em 

parceiros românticos (Buston & Emlen, 2003; Eastwick & Hunt, 2014).  

As características que tornam um sujeito mais ou menos valioso no mercado biológico 

são ditadas pelas preferências do sexo oposto (Buss, 2014). As preferências dependerão de 

fatores diversos como, por exemplo, o tipo de relacionamento almejado com base no nível de 

envolvimento dos envolvidos (curto ou longo prazo) (Castro & Lopes, 2011). Porém, em anos 

de literatura um padrão de preferências típicas é observado: homens demonstrando maior 

preferência por atributos físicos e mulheres por características que remetem a status social e 

habilidades para a aquisição de recursos (Li, Bailey, Kenrick, & Linsenmeier, 2002). 

Tais características geralmente representam maior vantagem para o sexo que escolhe, 

refletindo a nítida relação entre valor de mercado e aptidão, porém vale destacar que essa 

relação não exclui o fato que o valor de mercado sofre influências sociais e culturais, sendo 

dessa forma sensível a alterações. Dentro dessa perspectiva, Fisher e colaboradores (2008) 

trazem essa discussão utilizando como pano de fundo o raciocínio proposto por Tinbergen em 

suas Quatro questões (1963), em que as bases genéticas do valor de mercado seriam um 

reflexo das causas últimas, enquanto as influências sociais e culturais atuariam como causas 

próximas. 

Dessa forma, avaliar o próprio valor de mercado se mostra importante para determinar 

a diferença entre as características que se tem a oferecer e as observadas em um(a) potencial 

parceiro(a). Além disso, o valor de mercado também é influenciado pela qualidade dos 

parceiros disponíveis no mercado biológico, assim como por atributos de indivíduos do 

mesmo sexo, que podem, por comparação, diminuir ou aumentar a percepção do sujeito 

quanto ao valor do seu próprio valor de mercado (Castro, Hattori, Yamamoto, & Lopes, 2014; 

Fisher et al., 2008; Little & Mannion, 2006; Mafra & Lopes, 2014). 

Sedikides e Skowronski (1997) destacam a importância das crenças a respeito de si 

nos vários domínios da vida de uma pessoa, tendo papel de destaque no processamento de 

informações e determinação de relações interpessoais de amizade e seleção sexual. Os autores 

reforçam a noção já apresentada de que a capacidade humana de criar uma visão de si é um 
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produto da evolução de nossa espécie, visão a qual eles chamam de “eu simbólico”: uma 

representação cognitiva flexível e multifacetada dos atributos do próprio indivíduo. Nesse 

sentido, eles destacam a atuação do “eu simbólico” como um fator de aprimoramento de 

funções (eficiência cognitiva, eficiência comportamental, melhor ajuste e melhoria de saúde), 

tendo participação crucial em estabelecimento de objetivos, pensamentos, sentimentos e 

comportamentos. 

Sendo o nível educacional um dos fatores ponderados na busca por um parceiro 

romântico (Kurzban & Weeden, 2005) vale a pena destacar a qualificação e excelência 

acadêmica como diferenciais no aprimoramento do valor de mercado. No contexto acadêmico 

universitário, com perspectivas de formação de carreira profissional, aquele que possui a 

crença de ser mais competente, se autoavaliaria mais positivamente quanto ao seu valor de 

mercado. Essa crença do indivíduo quanto às suas capacidades individuais é conhecida como 

Autoeficácia (AEf), conceito desenvolvido por Albert Bandura, o qual ele afirma funcionar 

como um importante conjunto de determinantes proximais da motivação, emoção e ação 

humanas, atuando através de processos motivacionais, cognitivos e afetivos (Bandura, 1989).  

As crenças de AEf se mostram importantes, pois através delas são regulados os 

processos de aprendizagem, engajamento e seletividade de um indivíduo em diferentes áreas 

(Motlagh, Amrai, Yazdani, Abderahim, & Souri, 2011). Segundo Meneses e Abbad (2010), 

os resultados que uma pessoa almeja dependem fortemente de seus julgamentos acerca de 

suas próprias capacidades. Assim sendo, quanto mais forte a percepção do sujeito quanto a 

sua eficácia, melhor seu desempenho subsequente (Bandura, 1991) e assim mais próxima a 

sua perspectiva de sucesso e aquisição de reconhecimento social e financeiro. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho visou observar se a percepção da autoeficácia, 

catalizador de sucesso e potencial aprimorador do status social de um indivíduo, teria relação 

com a autoavaliação do sujeito como parceiro romântico atuando sobre sua percepção de 

valor de mercado. 
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Método 

Participantes 

Foram coletados dados de 257 estudantes de graduação ingressantes e concluintes dos 

cursos de Medicina, Ciências Biológicas, Psicologia, Pedagogia e Engenharia Civil, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram mantidos como componentes da 

amostra aqueles que responderam a todo o questionário e que atendiam ao critério de inclusão 

por controle de idade [faixa etária entre 18 e 35 anos] e orientação sexual [heterossexuais].  

Dessa forma, do total de indivíduos acessados, foram incluídos 193 universitários, 

sendo 131 ingressantes e 62 concluintes. No estágio de Ingressante, 76 eram do sexo 

masculino (M = 20,27 anos; DP = 3,12) e 55 do sexo feminino (M = 20,60; DP = 3,43). 

Quanto aos estudantes Concluintes, 25 eram do sexo masculino e 37 (M = 25,53 anos; DP = 

3,88) do sexo feminino (M = 23,44 anos; DP = 2,85). Em relação à faixa etária, as idades 

variaram de 18 a 34 anos e a média de idade foi de 21,89 anos.  

 

Instrumentos 

Para a coleta de informações da presente pesquisa foi utilizado o Questionário 

Sociodemográfico estabelecido pela ABEP [Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa], 

Critério de Classificação Econômica no Brasil, atualizada para distribuição de classes para o 

ano de 2016. Além disso, uma bateria de questões obtidas do trabalho de Castro (2009) para 

caracterizar o participante e suas preferências foi respondida, que incluía: 1. Perguntas de 

caráter pessoal para melhor caracterização da amostra coletada, como: status de 

relacionamento, preferências e orientação sexual; 2. Percepção do mercado de acasalamento, 

uma medida que serve para observar a percepção que os indivíduos da amostra possuem 

quanto à quantidade de homens e mulheres disponíveis presente no seu contexto e 3. 

Autoavaliação como parceiro romântico, na qual o indivíduo atribui pontos a ele, de acordo 

com uma escala Likert de 0 a 9 pontos para cada uma das nove características pesquisadas: • 

Rosto bonito, Corpo bonito e Saúde, usados para representar atratividade; • Sociável, Bem 

humorado(a) e Fiel como representantes de personalidade; e • Boa condição financeira, 

Inteligente e Determinado(a)/trabalhador(a) como indicadores de status social; ainda, em um 

segundo momento ele deveria marcar em uma reta de diferencial semântico medindo 10 

centímetros, o quão desejável ele julgava ser como parceiro romântico (de nada desejável (0) 

a extremamente desejável (10).  
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Para a avaliação quanto a Autoeficácia, foram utilizadas duas ferramentas, a primeira 

foi uma adaptação da Escala de autoeficácia na formação superior de Polydoro e Guerreiro-

Casanova (2010) com enfoque na dimensão Regulação na formação, sendo utilizado um total 

de sete afirmações, às quais o indivíduo deveria julgar selecionando a opção que melhor se 

enquadrasse à sua realidade, sendo apresentadas cinco opções de resposta associadas a uma 

escala Likert de cinco pontos, o valor 1 representando a total discordância do participante e o 

valor 5, a total concordância. Para observar as características quanto à autoeficácia geral, foi 

utilizada a Escala de autoeficácia geral de Meneses e Abbad (2010) que possui o enfoque em 

situações de treinamento, desenvolvimento e educação. Composto de itens relativos à 

autojulgamentos acerca das próprias capacidades/habilidades, motivação para ação, 

enfrentamento de obstáculos, entre outros, esse instrumento engloba 15 itens que apontam a 

percepção geral do participante acerca de sua capacidade para realizar determinadas 

atividades com sucesso. Tais itens estão associados a uma escala do tipo Likert, de 

concordância, contendo 5 pontos, em que o valor 1 representava a total discordância do 

participante e o valor 5, a total concordância. 

 

Procedimentos 

O projeto da presente pesquisa acatou as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CNS-466/12), e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 61201016.6.0000.5537, Número do Parecer: 

1.880.237). Os dados foram coletados com alunos ingressantes e concluintes de cursos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte [UFRN], em sala de aula ou virtualmente 

através do Google Docs. O mesmo pacote de instrumentos foi utilizado para os estudantes de 

ambas as etapas. A aplicação dos questionários ocorreu mediante consentimento dos 

professores responsáveis pelas turmas, havendo assim agendamento prévio. No primeiro 

instante, os estudantes eram informados sobre a pesquisa. Em seguida, eram instruídos a ler e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação na pesquisa e então, 

poderiam responder ao questionário.  

 

Análise dos Dados 

A fim de verificar a influência da Autoeficácia sobre o valor de mercado 

autopercebido em estudantes universitários, utilizamos duas escalas de autoeficácia, uma 

geral e uma especifíca (autoeficácia na formação superior) e a autoavaliação como parceiro 

romântico (composta por nove características pessoais e desejabilidade geral). Para a 
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classificação dos níveis de AEf geral, foi tomada a seguinte distribuição: alta (valores de 75 a 

62); média (61 a 51) e baixa (≤ 50). No caso da Autoeficácia na formação superior (AEFS), a 

classificação se deu como se segue: alta (valores de 35 a 32); média (31 a 26) e baixa (≤ 25). 

Dessa forma, para conduzir nossas investigações, utilizamos uma análise General 

Linear Model (GLM) de medidas independentes, sendo o sexo (masculino e feminino) e a 

etapa de formação (ingressantes e concluintes) as variáveis independentes e como variáveis 

dependentes: as nove características e a desejabilidade (atratividade geral). Todos os testes 

foram realizados adotando 95% de confiança (α = 0,05).  

 

Resultados 

 

Inicialmente, descreveremos as relações entre a autoavaliação como parceiro 

romântico, sexo e a etapa; e em seguida, as relações entre essas variáveis (todas as referentes 

à APR, sexo e etapa) e cada uma das autoeficácias: geral (AEG) e específica para a formação 

superior (AEFS).  

 

Relação entre Autoavaliação como parceiro romântico, Sexo e Etapa 

Para a análise do efeito do Sexo e da Etapa de formação universitária sobre a 

autoavaliação como parceiro romântico, conduzimos um teste GLM 2x2 (Tabela 1). Nossos 

resultados mostraram haver diferença significativa entre as médias de dois traços da 

autoavaliação como parceiro romântico sob o efeito dessas duas variáveis. A APR para o 

traço Social demonstrou sofrer efeito da Etapa de formação, na qual os Concluintes [M = 

6,68; DP = 2,19] se consideraram mais sociáveis que os Ingressantes [M = 5,93; DP = 2,09]. 

Verificamos ainda, diferenças para a autoavaliação do traço Fiel, tanto do Sexo como da 

Etapa de formação. Sendo assim, verificamos as mulheres [M = 8,36; DP = 1,34] se 

consideram significativamente mais fiéis do que os homens [M = 7,83; DP = 1,59]. Quanto à 

etapa de formação dos estudantes, os Concluintes [M = 8,45; DP = 1,02] julgaram-se mais 

fiéis do que o fizeram os Ingressantes [M = 7,91; DP = 1,65]. 
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Tabela 1: Resultado do Teste GLM para a APR, Sexo e Etapa de formação. 

Autoavaliação como parceiro 

romântico 

Sexo Etapa Sexo x Etapa  

F p F p F p 

Rosto bonito 3,50 0,06 0,80 0,40 0,61 0,44 

Corpo bonito 2,81 0,10 0,00 0,95 0,17 0,68 

Saúde 2,23 0,14 0,47 0,49 0,38 0,54 

Boa condição financeira 0,27 0,60 0,02 0,90 0,01 0,92 

Sociável 0,52 0,47 4,47  0,04* 0,02 0,89 

Determinado(a) e Trabalhador(a) 0,67 0,42 0,47 0,50 0,93 0,34 

Inteligente 0,00 0,99 1,93 0,17 0,10 0,76 

Bem humorado(a) 0,00 0,97 2,21 0,14 0,12 0,73 

Fiel 4,45  0,04* 3,95  0,05* 0,09 0,77 

Atratividade Geral 2,09 0,15 0,08 0,78 0,01 0,92 

Nota: *Resultado significativo à p < 0,05 

 

Relação entre Autoavaliação como parceiro romântico, Sexo, Etapa e Autoeficácia geral 

(AEG)   

Para essas análises, não foi observado efeito do Sexo sobre a autoavaliação de nenhum 

dos traços. Por outro lado, algumas características foram avaliadas de maneira diferente de 

acordo com a Etapa e a AEG (Tabela 2 e Figura 1).  

 

Tabela 2: Resultado do Teste GLM para Autoavaliação como parceiro romântico, Sexo, Etapa de 

formação e Autoeficácia geral (AEG). 

Autoavaliação como parceiro 

romântico  

Sexo Etapa AEG 

F p F p F p 

Rosto bonito 1,67 0,20 5,15  0,02* 9,50 < 0,001* 

Corpo bonito 1,50 0,22 1,53 0,22 11,62 < 0,001* 

Saúde 3,12 0,08 0,43 0,51 11,17 < 0,001* 

Boa condição financeira 0,00 0,97 1,47 0,23 0,97 0,38 

Sociável 0,23 0,63 12,72 < 0,001* 11,61 < 0,001* 

Determinado(a) e Trabalhador(a) 0,24 0,62 5,61   0,02* 15,79 < 0,001* 

Inteligente 0,17 0,68 7,03   0,01* 6,15    0,003* 

Bem humorado(a) 0,00 0,97 4,86   0,03* 5,59    0,004* 

Fiel 1,24 0,27 5,69   0,02* 1,44 0,24 

Atratividade Geral 1,60 0,21 2,16 0,14 7,54    0,001* 

Nota: * Resultado significativo à p < 0,05 
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        (a)                                                                                            (b) 

                    
        (c)                                                                                             (d) 

        
 

Figura 1. Médias e erros padrão referentes aos traços de Autoavaliação como parceiro romântico e Atratividade 

Geral considerando os diferentes níveis de AEG e Etapas de formação. No gráfico estão apontadas as diferenças 

significativas (p < 0,05) de acordo com o Post hoc de Bonferroni. (a) Traços de APR nas duas Etapas de 

formação (Ingressantes e Concluintes); (b) Atratividade Geral nas duas Etapas de formação (Ingressantes e 

Concluintes); (c) Traços de APR de acordo com os três níveis de AEG; (d) Atratividade Geral de acordo com os 

três níveis de AEG. 

  

No que se refere à Etapa, para todas as características em que foram observadas 

diferenças, os Concluintes apresentaram pontuação significativamente superior aos 

Ingressantes, a saber Rosto bonito, Sociável, Determinado e trabalhador, Inteligente, Bem-

humorado e Fiel (Figura 1). 

 Quanto à AEG, de uma maneira geral, a pontuação atribuída a cada característica foi 

superior para níveis mais elevados de AEG. Especificamente, para Rosto bonito, Corpo 
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bonito, Saúde, Sociável, Determinado e trabalhador, Inteligente e Bem-humorado algumas 

diferenças significativas foram observadas (Figura 1 – detalhamento das diferenças 

significativas descritas na legenda, a partir da numeração 1, 2 e 3). 

 Verificamos interação em relação aos traços Sociável, Determinado(a) e 

Trabalhador(a) e Inteligente envolvendo AEG e a Etapa de formação. Para a característica 

Sociável [F = 3,03; p = 0,05], foi observada uma diferença dentre o grupo de Ingressantes, 

onde aqueles com AEG alta atribuíram maior pontuação a essa característica do que os que 

apresentaram AEG baixa [Diferença I (AEGAlta) - J (AEGBaixa) = 1,308; p = 0,041]. No 

caso do traço Determinado(a) e Trabalhador(a) [F = 3,61; p = 0,03], verificamos diferenças na 

atribuição de pontuação para essa característica dentro de cada conjunto de participantes, ou 

seja, Ingressantes que apresentaram AEG baixa apresentaram pontuação para a característica 

Determinado(a) e Trabalhador(a) significativamente menor do que Ingressantes de AEG 

média e AEG Alta [Diferença I (AEGBaixa) - J (AEGMédia) = -1,860; p < 0,001; Diferença I 

(AEGBaixa) - J (AEGAlta) = -2,272; p < 0,001]. Já dentre os Concluintes, aqueles com AEG 

Alta atribuíram pontuação significativamente maior à característica Determinado(a) e 

Trabalhador(a) do que os de AEG Baixa e AEG Média  [Diferença I (AEGAlta) - J 

(AEGBaixa) = 1,903; p = 0,016; Diferença I (AEGAlta) - J (AEGMédia) = 1,552; p = 0,010]. 

No que se refere à Inteligência [F = 7,41; p = 0,001], encontramos efeito de interação dentre 

Ingressantes; aqueles com AEG baixa atribuíram significativamente menos pontos à 

característica quando comparados a Ingressantes com AEG Média e AEG Alta [Diferença I 

(AEGBaixa) - J (AEGMédia) = -1,095; p < 0,01; Diferença I (AEGBaixa) - J (AEGAlta) = -

1,833; p < 0,001]. 

 

Relação entre Autoavaliação como parceiro romântico, Sexo, Etapa e Autoeficácia na 

Formação Superior 

Na análise envolvendo a Autoeficácia na Formação Superior, verificamos diferenças 

entre os Sexos na atribuição de pontuação para a característica Rosto bonito e Atratividade 

Geral: mulheres avaliaram-se como mais belas [M = 6,04; DP = 1,53] do que fizeram os 

homens [M = 5,48; DP= 1,85], bem como se consideraram mais atraentes do que os homens 

[Atratividade Geral: mulheres (M= 63,35; DP =21,23); homens (M = 58,21; DP = 21,57)] 

(Tabela 3).   
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Quanto à Etapa, encontramos uma diferença para o traço Social, para o qual 

Concluintes se autoavaliaram com pontuação mais alta [M = 6,72. DP= 2,19] em comparação 

aos Ingressantes [M = 5,94; DP = 2,10] (Tabela 3). 

Ainda, verificamos a influência da AEFS sobre vários dos componentes da APR, com 

exceção da Boa condição financeira, Corpo e Fidelidade (Tabela 3). Dessa forma, os 

universitários que se julgaram detentores de maiores níveis de AEFS consideraram-se mais 

belos de rosto, saudáveis, sociáveis, inteligentes, bem humorados, atraentes, determinados e 

trabalhadores (Tabela 3 e Figura 2 – detalhamento das diferenças significativas descritas na 

legenda, a partir da numeração 1, 2 e 3). 

 

Tabela 3: Resultado do Teste GLM para Autoavaliação como parceiro romântico, Sexo, Etapa de 

formação e Autoeficácia na Formação Superior (AEFS). 

Autoavaliação como parceiro 

romântico 

Sexo Etapa AEFS 

F p F p F p 

Rosto bonito 3,68   0,05* 0,80 0,37 6,31    0,002* 

Corpo bonito 2,71 0,10 0,32 0,57 2,18 0,12 

Saúde 0,95 0,33 0,15 0,70 5,99    0,003* 

Boa condição financeira 0,26 0,61 0,52 0,47 0,15 0,86 

Sociável 0,55 0,46 3,84  0,05* 6,10    0,003* 

Determinado (a) e Trabalhador(a) 0,25 0,62 1,63 0,20 11,10 < 0,001* 

Inteligente 0,02 0,90 3,55 0,06 4,45   0,01* 

Bem humorado(a) 0,74 0,39 3,23 0,07 4,65   0,01* 

Fiel 2,85 0,09 2,74 0,10 1,59 0,21 

Atratividade Geral 4,93  0,03* 0,007 0,93 7,57    0,001* 

Nota: *Resultado significativo p < 0,05 

 

Nessa rodada de testes, foi verificada apenas uma interação. Essa se deu em relação ao 

traço Rosto bonito e envolveu Sexo x Etapa de formação x AEFS [F = 3,89; p = 0,02]. Nessa 

interação, encontramos que mulheres Ingressantes atribuíram pontuação significativamente 

diferente conforme o nível de AEFS. As que apresentaram AEFS Baixa autoavaliaram seu 

rosto com uma pontuação significativamente inferior àquelas com AEFS média e AEFS Alta 

[Diferença I (AEFSBaixa) - J (AEFSMédia) = -2,048; p < 0,001; Diferença I (AEFSBaixa) - J 

(AEFSAlta) = -2,122; p < 0,01] . 
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Figura 2. Médias e erros padrão referentes aos traços de Autoavaliação como parceiro romântico e Atratividade 

Geral associados aos diferentes níveis de AEFS. No gráfico estão apontadas as diferenças significativas, 0,05 (p 

< 0,05) de acordo com o Post hoc de Bonferroni. (a) Médias para cada um dos traços de APR associadas aos três 

níveis distintos de AEFS, contendo as diferenças significativas entre os níveis de AEFS; (b) Médias da 

Atratividade Geral associadas aos três níveis distintos de AEFS, contendo as diferenças significativas entre os 

níveis. 

                     

Discussão 

 

Dados os diversos papéis sociais assumidos pelos indivíduos ao longo do seu curso de 

vida, as autopercepções estão constantemente sendo atualizadas e como vimos, essa noção de 

si encontra-se fortemente relacionada à seleção sexual em nossa espécie (Buston & Emlen, 

2003; Castro et al., 2014; Eastwick & Hunt, 2014; Little & Mannion, 2006; Mafra & Lopes, 

2014 ; Mafra, Castro, & Lopes, 2016). Embora o comportamento reprodutivo humano seja 

tema de grande interesse há anos, com vários trabalhos científicos divulgados (Barclay, 2017; 

Buss, 2007; Buss & Schmitt, 1993; DeIuliis, 2013; Edlund & Sagarin, 2010; Nöe & 

Hammerstein, 1995), ainda é difícil precisar as diversas variáveis de influência sobre o valor 

de mercado de um indivíduo no mercado de acasalamento. O método de utilização dos 

questionários de autorrelato em um foco de interesse específico (visão de competência em 

universitários) pode nos dar um indício do direcionamento da mudança da autopercepção de 

homens e mulheres ao serem expostos a diferentes contextos (etapas de formação).  

Considerando a vivência acadêmico-universitária como fator modificador dos 

autoconceitos dos indivíduos (Gomes & Soares, 2013; Pascarella & Terenzini, 2005; Teixeira, 

2002), buscamos voltar nosso olhar a representantes de dois grupos distintos de universitários, 

àqueles que recentemente adentraram ao ensino superior e alunos que estão finalizando seu 
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curso universitário. A opção por esses dois grupos foi feita com o intuito de observar se o 

tempo de experiência dentro da academia iria promover algum tipo de influência sobre a 

autopercepção de alunos nos domínios eficácia e valor de mercado. Os alunos ingressantes, 

por se encontrarem apenas nos momentos iniciais da experiência universitária, ainda não 

sofreram grande influência das demandas de ajuste e aprofundamento características do 

ensino superior; portanto, muito da sua visão de si será pautada em experiências prévias 

(Cunha & Carrillho, 2005), sendo sua autoavaliação pouco ou nada influenciada pela vida 

universitária.  

O segundo grupo selecionado, foram os alunos concluintes, pois esses vivenciaram 

todos os anos de curso que potencialmente influenciariam suas autopercepções, uma vez que 

para seguir em frente em sua trajetória acadêmica o aluno deve fazer ajustes em suas 

características pessoais, desenvolver habilidades em vários domínios intra e interpessoais com 

o objetivo de atender as demandas necessárias para obter os resultados esperados para 

prosseguir (Almeida & Soares, 2004). Dessa forma, esses grupos possibilitam um nível de 

comparação entre grupos com contextos distintos.  

Nossos achados fazem emergir uma interessante discussão sobre a modulação da 

autopercepção de valor de mercado por variáveis referentes à noção de competência que um 

indivíduo tem de si (representada pela autoeficácia). Através dos resultados obtidos, 

apresentamos evidências de que a autoeficácia, seja ela geral ou uma específica para o 

contexto da população estudada (como no caso da nossa, AEFS, específica para vivência 

universitária) atua influenciando na autoavaliação de diversos traços como parceiro 

romântico.   

Um achado consistente em todos os testes realizados para nossa amostra foi a não 

relação do traço Boa condição financeira com nenhuma das variáveis analisadas. Atribuímos 

esse achado ao perfil da população utilizada em nossa pesquisa, composta por jovens 

universitários que ainda não tinham ingressado no mercado de trabalho, como apontado por 

Castro et al. (2014), em sua maioria sendo ainda dependentes financeiramente de seus pais e 

não tendo ainda adquirido uma condição financeira própria.  

Com base nos testes realizados para averiguar a influência da Autoeficácia geral, 

Etapa de formação do universitário e do Sexo, verificamos que o Sexo do graduando não 

apresentou influência sobre sua APR. Além disso, nossos resultados revelaram que a AEG 

demonstrou influenciar diversas características avaliadas através da APR, em uma relação, tal 
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como previa a nossa hipótese, de quanto maior a autoeficácia do indivíduo maior julgará ele 

ser o seu valor de mercado (a partir da maior atribuição de pontuação para algumas 

características). Outra de nossas hipóteses foi corroborada por esse teste, o qual demonstrou 

que a Etapa de formação dos graduandos também possui influência sobre a APR, uma vez que 

para todos os traços que apresentaram efeito da Etapa, os Concluintes atribuíram a si um 

maior valor de mercado geral (considerando a mudança de pontuação mais elevada entre os 

Concluintes para algumas características).  

Tais resultados nos levam a crer que, de fato, a vivência universitária atua sobre a 

visão que o graduando possui de si, influenciando a formação das suas autopercepções, dentre 

elas a autoavaliação como parceiro romântico (seu valor de mercado percebido). Os 

estudantes universitários que possuem maior bagagem acadêmica (Concluintes) consideram-

se mais valorosos como parceiros românticos. Atribuímos esse comportamento a aquisição de 

novas habilidades, conhecimentos, ao próprio aprimoramento e desenvolvimento pessoal, que 

foram conquistados ao longo dos anos de graduação e culminam na formatura, representando 

o acesso a oportunidades de construção de carreira profissional e elevação de status social e 

financeiro. Todos esses fatores podem contribuir para a valorização de si por parte dos 

Concluintes que se enxergam como versões aprimoradas de si, com muito a oferecer no 

mercado de acasalamento.  

Essa percepção se mostra em congruência com o observado na literatura, a respeito do 

desenvolvimento proporcionado pela vivência acadêmico-universitária, a qual atua 

estimulando o desenvolvimento de um repertório de habilidades, fundamentais para sucesso 

acadêmico do aluno (Gomes & Soares, 2013). A visão positiva de si observada nos 

concluintes pode ser compreendida pela experiência adquirida que possibilitou melhores 

hábitos de estudo e amadurecimento do processo de aprendizagem, trazendo consigo uma 

maior confiança em suas habilidades (Igue, Bariani, & Milanesi, 2008; Kocaman, Dicle, & 

Ugur, 2009) e, dessa maneira, influenciando a visão de si em diversos. 

Ainda, quanto à noção de altos níveis de AEG, os mesmos estão relacionados à 

expansão de relações sociais satisfatórias, o que elevam a satisfação com a vida. Assim, 

pessoas com elevada autoeficácia tendem a apresentar melhor qualidade de vida social e 

sucesso (Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005) refletidos na melhor avaliação de 

si. Com base nesse raciocínio, confirmado pelos dados, os alunos concluintes com AEG alta 

foram os que consideraram possuir os maiores valores de mercado (considerando suas 

pontuações na APR). Quando analisada a influência da Autoeficácia na Formação Superior, a 
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influência da autoeficácia sobre a APR manteve-se para a maioria das características, 

reforçando nossa proposta. Todos os traços sob o efeito da AEFS apresentaram valores mais 

altos associados a níveis mais elevados de AEFS. 

Os dados obtidos por meio da presente pesquisa sugerem uma estreita ligação entre a 

noção de competência, associada à percepção de autoeficácia, e a autoavaliação como 

parceiro romântico, oferecendo evidências de que a autoeficácia atua como um dos agentes 

que influenciam a noção de valor de mercado que um sujeito possui de si. Potencialmente 

atuando como um importante fator de aprimoramento do sucesso de um indivíduo no mercado 

de acasalamento, sendo o investimento na busca por qualificação e desenvolvimento de 

habilidades/ competências, característicos da noção de autoeficácia, meios para promover 

aumento do valor de mercado. 
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O presente trabalho obteve êxito em contribuir para o conhecimento referente às 

autopercepções humanas. Mostrando-se importante no contexto do estudo das vivências 

universitárias ao trazer uma abordagem que integra a autoestima, tão importante e já 

largamente discutida no contexto acadêmico (Michie et al., 2001; Chouikrat, 2013), e um 

constructo ainda pouco abordado, a autoeficácia. Além disso, nosso trabalho foi inovador na 

área de estudo do comportamento reprodutivo humano, oferecendo uma nova perspectiva de 

abordagem sobre os fatores influenciadores da autopercepção de valor de mercado, ao utilizar 

pela primeira vez o constructo autoeficácia no contexto da seleção sexual (sendo explorado 

com viés de agente modificador da autoavaliação de um indivíduo como parceiro romântico). 

Nossos achados demonstram a relevância das associações propostas, podendo ser melhor 

visualizados no resumo ilustrado pela Tabela 2, que aponta as predições para cada hipótese 

proposta e os resultados encontrados. 

Nossos achados chamam a atenção para o potencial de desenvolvimento de políticas 

de incentivo e promoção não só da autoestima universitária, mas também da autoeficácia, uma 

vez que esses constructos caminham juntos, porém são conceitos distintos, se relacionando 

com os fins de maneiras diferentes (Lightsey, Burke, Ervin, Henderson, & Yee, 2006). Assim 

sendo, merecem atenções específicas para promoverem os resultados almejados.  

Nesse sentido, estímulos ao desenvolvimento adequado dos níveis de autoeficácia 

nessa população, contribuiriam não só para elevar o desempenho acadêmico dos graduandos, 

como também promoveriam saúde mental e bem-estar dos estudantes universitários. Dessa 

forma, para combater problemas frequentemente destacados em estudos a respeito do ensino 

superior em nosso país, como baixo rendimento dos alunos, insatisfação com o curso, 

absentismo, e até mesmo o abandono de curso (Igue et al., 2008; Porto & Soares, 2017), é 

interessante refletir sobre a identificação e melhor conhecimento dos potenciais agentes 

influenciadores nessa problemática. Portanto, como bem destacou Soares e colaboradores 

(2014) o Ensino Superior deve estar atento à diversidade e complexidade das vivências dos 

estudantes, disponibilizando recursos para a sua integração, aprendizagem e desenvolvimento 

psicossocial.  
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Tabela 2 - Quadro Resumo das Hipóteses e Predições e dos Resultados Relacionados  

 

Hipótese 1 (testada no Estudo Empírico 1): Os níveis de Autoestima estão diretamente relacionados aos níveis de 

Autoeficácia geral. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 1.1: Universitários que 

apresentam maiores valores para 

Autoeficácia geral possuem maior 

Autoestima. 

Foi observada forte correlação 

positiva entre as medidas de 

Autoeficácia geral e Autoestima. 

Corroborada. 

Hipótese 2 (testada no Estudo Empírico 1): A Autoeficácia na formação superior está positivamente relacionada a 

Autoestima dos universitários. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 2.1: Alunos com maiores 

níveis de Autoeficácia na formação 

superior, apresentam, também, maiores 

níveis de Autoestima. 

Foi observada relação positiva entre 

Autoeficácia na formação superior e 

Autoestima. Sendo sua correlação 

moderada. 

Corroborada. 

Hipótese 3 (testada no Estudo Empírico 1): A Autoeficácia, seja ela geral e/ou específica (para formação superior), 

difere em função da etapa de formação do estudante (ingressantes x concluintes). 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 3.1: A Autoeficácia será 

maior entre o grupo de alunos 

concluintes. 

Não houve diferença significativa 

entre as etapas de formação. 

Não corroborada. 

Hipótese 4 (testada no Estudo Empírico 2): A Autoeficácia geral dos universitários influencia na sua percepção 

quanto ao seu Valor de Mercado. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 4.1: Alunos que demonstram 

maior Autoeficácia geral, também se 

julgam possuidores de maior Valor de 

Mercado. 

Os alunos com maior Autoeficácia 

geral pontuaram mais alto para a 

maioria das características referentes 

ao seu Valor de Mercado, porém não 

houve associação para a característica 

Boa condição financeira e Fiel. 

Parcialmente corroborada. 

Hipótese 5 (testada no Estudo Empírico 2): A Autoeficácia na formação superior atua influenciando a autopercepção 

dos universitários quanto ao seu Valor de Mercado. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 5.1: Graduandos com níveis 

mais altos de Autoeficácia na formação 

superior se consideram detentores de 

maior Valor de Mercado. 

Os alunos com maior Autoeficácia na 

formação superior apresentaram 

associada uma autoavaliação mais 

positiva de suas características como 

parceiro romântico (Valor de 

mercado) para a maior parte dos 

traços, porém não houve associação 

para as características Boa condição 

financeira, Fiel e Corpo bonito. 

Parcialmente corroborada. 
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Dado o potencial de influência da autoeficácia em diversas vertentes da vida de um 

indivíduo, sendo ela embasada na visão do sujeito a respeito de suas capacidades (Honicke & 

Broadbent, 2016), escolhemos esse constructo para averiguar sua interferência sobre uma 

autopercepção bem específica e não usualmente utilizada em pesquisas envolvendo 

autoeficácia, a autoavaliação como parceiro romântico (indicativo de valor de mercado 

autopercebido). A escolha do contexto do estudo também foi pensada levando em 

consideração a importância do senso de capacidade e bom desempenho, tão ligados ao 

conceito de autoeficácia que ao mesmo tempo é tão característico da vivência universitária, 

período transição significativo na vida de uma pessoa, que oferece oportunidades para o 

indivíduo testar e desenvolver suas habilidades. 

Nesse cenário, nossa pesquisa demonstrou que a autoeficácia possui influência sobre a 

maneira como os estudantes universitários se enxergam como potenciais parceiros 

românticos, em que aqueles com maiores níveis de autoeficácia (tendência observada para os 

dois tipos de autoeficácia utilizados no estudo) julgaram-se, em geral, mais atraentes que os 

indivíduos com níveis mais baixos de autoeficácia. Esses achados são muito interessantes no 

sentido de ampliar a discussão sobre os fatores que influenciam no valor de mercado de um 

indivíduo no mercado de acasalamento. Nosso trabalho também propôs, portanto, a bagagem 

de vivência universitária do graduando como um dos fatores de influência sobre o valor de 

mercado. O que os resultados mostraram ser coerente com a realidade da amostra, uma vez 

que, para a maioria dos casos que envolveram a diferença entre as etapas de formação, os 

concluintes foram àqueles que obtiveram maiores pontuações para o traço de APR. 

Dessa forma, o presente trabalho veio oferecer indícios de que a formação superior 

pode representar também um meio para o aprimoramento do valor de mercado de uma pessoa. 

Seria interessante que mais estudos fossem conduzidos para a investigação dessa relação entre 

AEf e APR, com uma ampliação de amostra e representatividade entre os grupos de 

ingressantes e concluintes, assim como uma investigação com uma maior extensão temporal 

para que os mesmos indivíduos possam ser acompanhados longitudinalmente, ao longo de 

toda a sua experiência universitária, o que não foi possível durante o decurso do tempo 

disponível para o desenvolvimento do presente trabalho (dois anos de mestrado). 

Novos desdobramentos ainda ocorrerão decorrentes das coletas e análises realizadas, 

em que pretendemos ampliar o estudo da relação entre Autoeficácia, Vivência Universitária e 

Seleção Sexual, para a influência dessa associação sobre as preferências observadas na 
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seleção de parceiros românticos. Serão verificadas influências dos níveis de autoeficácia e 

vivência universitária sobre a Idealização de um parceiro romântico? Veremos. 
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5.1. ANEXO 1 

Parecer da Aprovação do Projeto 
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5.2. ANEXO 2 

TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A experiência universitária altera as características 

buscadas em um parceiro romântico?”, que tem como pesquisadoras responsáveis Daniella Bezerra dos Santos, 

Fívia de Araújo Lopes e Anthonieta Looman Mafra. 

Esta pesquisa pretende ampliar o estudo do comportamento humano no quesito escolha de parceiro 

romântico, levando em consideração mudanças pessoais do indivíduo, mais especificamente, o crescimento 

pessoal e a experiência acadêmica-universitária. 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido ao preenchimento de um questionário com 

duração de aproximadamente 30 minutos, no qual você deverá responder como você se sente em relação a si 

próprio, como você se vê como parceiro(a) romântico(a) e suas preferências de parceiros(as) românticos(as) de 

curto e de longo prazo, além de perguntas de caráter pessoal (sexo, idade, etc.).  

Durante a realização do questionário a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um desconforto, como se 

sentir constrangido. No entanto, este risco será minimizado pela pesquisadora ao orientar previamente os 

participantes para que evitem comentários sobre a pesquisa. Caso alguma pergunta lhe cause constrangimento de 

qualquer natureza, por favor, não respondê-la. Em caso de algum problema que você possa comprovadamente 

ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo Programa de Pós-

graduação em Psicobiologia.  

Ao participar da pesquisa, você terá a oportunidade de fazer uma autoavaliação a respeito de diversas de 

suas características pessoais, levando a uma maior reflexão e autoconhecimento. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Fívia de Araújo Lopes 

(84) 3211 9206. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com as pesquisadoras 

responsáveis, Daniella Bezerra dos Santos, Fívia de Araújo Lopes e Anthonieta Looman Mafra. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “A experiência universitária altera as características 

buscadas em um parceiro romântico?”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

  

Natal, ___ de ______________ de 2017    ___________________________________ 

                                                                                        Assinatura do participante da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A experiência universitária altera as características 

buscadas em um parceiro romântico?”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 
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5.3. ANEXO 3 - Questionário 

 

Perguntas de caráter pessoal/ Dados sociodemográficos 

Vamos fazer algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação econômica. Todos 
os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso 
não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses.  

Vamos começar? No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM) 

  Quantidade que possui 

Itens de Conforto Não 
possui 

1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 

particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que 

trabalham pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando 

DVD de automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de 

mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, 

palms ou smartphones 

     

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 

exclusivamente para uso profissional 

     

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e 

seca 

     

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

(  ) Rede geral de distribuição 

(  ) Poço ou nascente 

(  ) Outro meio 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

(  ) Asfaltada/Pavimentada 

(  ) Terra/Cascalho 
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Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que 

contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

Nomenclatura atual Nomenclatura anterior 

Analfabeto/Fundamental I incompleto  (     ) Analfabeto/Primário incompleto 

Fundamental I completo/Fundamental II 

incompleto  (     ) Primário completo/Ginásio incompleto 

Fundamental completo/Médio incompleto (     ) Ginásio completo/Colegial incompleto 

Médio completo/Superior incompleto (     ) Colegial completo/Superior incompleto 

Superior completo (     ) Superior completo 

 

Sobre você: 

Sexo: Idade: Peso: Altura: 

(  ) Feminino     (  ) Masculino Anos Completos: 
  

Sua escolaridade (Marque um “x”):  

 

Estuda há quantos 

anos (durante toda 

a sua vida)? 

(     ) 

(  ) Fundamental I incompleto 

(  ) Fundamental I completo\ Fundamental II incompleto 

(  ) Fundamental completo\ Médio incompleto 

(  ) Ensino Médio completo\ Superior incompleto 

(  ) Ensino Superior completo 

Você:  

(  ) Só estuda  

(  ) Estuda e é responsável pelo seu sustento  

(  ) Estuda e é responsável pelo sustento da casa  

(  ) Estuda e ajuda nas contas de casa  

Eu sinto atração 

sexual por pessoas: 

Eu já me relacionei 

sexualmente com pessoas: 

Eu já me envolvi 

romanticamente 

com pessoas: 

Quanto à 

sexualidade, eu me 

considero: 

(  ) Do sexo oposto (  ) Do sexo oposto (  ) Do sexo oposto (  ) Heterossexual 

(  ) Do mesmo sexo (  ) Do mesmo sexo (  ) Do mesmo sexo (  ) Homossexual 

(  ) Dos dois sexos  (  ) Dos dois sexos  (  ) Dos dois sexos  (  ) Bissexual 

(  ) Não sei 
(  ) Nunca tive relação 

sexual 

(  ) Nunca tive 

envolvimento 

romântico 

(  ) Não sei 
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Atualmente você está: 

(  ) Solteiro(a) (  ) Casado(a) 

(  ) Namorando (  ) União estável 

(  ) Noivo(a) (  ) Outro, qual? ________________________ 

Se você estiver em um relacionamento, responda as questões abaixo: 

Quanto tempo já dura o relacionamento?  

Qual a idade de seu (sua) parceiro(a) atual?  

Qual a altura de seu (sua) parceiro(a) atual?  

Independente de estar ou não em um relacionamento, responda as questões abaixo: 

Qual a idade mínima de um(a) parceiro(a) ideal?  

Qual a idade máxima de um(a) parceiro(a) ideal?  

Qual a melhor idade de um(a) parceiro(a) ideal?  

Com quantas pessoas você ficou na semana passada*?  

Com quantas pessoas você ficou no mês passado*?  

Com quantas pessoas você já namorou?  

Quanto tempo demorou seu namoro mais longo?  

Qual a idade que você quer se casar ou se casou?  

Você tem filhos? (  ) Não   (  ) Sim Quantos? 

* se estiver em um relacionamento, não conte com a pessoa com a qual você está se relacionando  

Qual a sua cor? 

Qual a cor de um(a) 

parceiro(a) 

romântico ideal? 

Se estiver se 

relacionando, qual a 

cor do(a) parceiro(a) 

atual?  

Se você já teve outro 

relacionamento, qual 

a cor do parceiro 

anterior? 

(  ) Amarelo (  ) Amarelo (  ) Amarelo (  ) Amarelo 

(  ) Branco (  ) Branco (  ) Branco (  ) Branco 

(  ) Indígena (  ) Indígena (  ) Indígena (  ) Indígena 

(  ) Pardo (  ) Pardo (  ) Pardo (  ) Pardo 

(  ) Preto (  ) Preto (  ) Preto (  ) Preto 

Você prefere parceiros 
românticos? 

(  ) Mais alto; (  ) Mesma altura; 

(  ) Mais baixo; (  ) Tanto faz 

A cor da pele de um parceiro romântico faz diferença na 

escolha? 
(  ) Sim 

 (  ) Não 
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Como você se avalia? Preencha as bolinhas indicando quanto você tem para cada uma das 

características abaixo: 

 

  Por favor, não esqueça de marcar na reta acima quão atraente você se considera para 
pessoas que possam ter interesse em se relacionar romântica ou sexualmente com você. 
 

Como você espera que tais características se apresentem em um parceiro(a) ideal? Preencha 
as bolinhas indicando quanto você espera para cada uma das características abaixo: 

Por favor, não esqueça de marcar na reta acima quão atraente você considera o(a) 
parceiro(a) idealizado. 
 
 O(a) parceiro(a) descrito(a) acima, seria para um relacionamento de: 

(   ) curto prazo 
(   ) longo prazo 
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Marque com um “X” a opção que melhor se adequa a você: 

 Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 

plenamente 

1. De forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito(a) comigo 

mesmo(a). 

    

2. Às vezes, eu acho que eu não sirvo para nada 

(desqualificado(a) ou inferior em relação aos outros). 

    

3. Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas 

qualidades. 

    

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das 

outras pessoas (desde que me ensinadas). 

    

5. Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que 

não tenho muito do que me orgulhar. 

    

6. Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as 

coisas). 

    

7. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num 

plano igual (num mesmo nível) às outras pessoas. 

    

8. Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito 

por mim mesmo(a). 

    

9. Quase sempre eu estou inclinado(a) a achar que sou um(a) 

fracassado(a). 

    

10. Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e 

sentimentos positivos) em relação a mim mesmo(a).  

    

 
Avalie as sentenças abaixo pontuando-as de 1 a 5, de acordo com a sua concordância em 

relação ao que foi dito, 1 representando a total discordância e 5 a total concordância. 
 

Itens 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Indiferente 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

1. Planejo ações para atingir minhas metas 

profissionais. 

     

2. Reflito sobre a realização de minhas metas de 

formação. 

     

3. Seleciono, dentre os recursos oferecidos pela 

instituição, o mais apropriado à minha formação. 

     

4. Tomo decisões relacionadas à minha formação.      

5.  Defino, com segurança, o que pretendo seguir 

dentre as diversas possibilidades de atuação 

profissional que existem na minha área de 

formação. 

     

6. Estabeleço minhas metas profissionais.      

7. Resolvo problemas inesperados relacionados à 

minha formação. 
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Avalie as sentenças abaixo pontuando-as de 1 a 5, de acordo com a sua concordância em 
relação ao que foi dito, 1 representando a total discordância e 5 a total concordância. 

 

Itens 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Indiferente 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

1. Sou capaz de realizar com sucesso meus planos 

de vida. 
     

2. Confio nas minhas habilidades.      

3. Quando decido fazer algo, logo parto para a 

ação. 
     

4. Lido bem com problemas inesperados.      

5. Sinto-me capaz de lidar bem com a maioria dos 

problemas que aparecem na minha vida. 
     

6. Encaro dificuldades como um desafio.      

7. Eu desisto facilmente daquilo que me proponho 

a fazer. 
     

8. Se algo parece muito complicado, eu nem tento 

realiza-lo. 
     

9. Sinto-me inseguro diante de situações novas. 

 
     

10. Deixo-me abater diante de fracassos.      

11. Sinto-me incapaz de realizar uma nova 

atividade sem ajuda de instruções. 
     

12. Mesmo que comece mal uma atividade, posso 

finalizá-la com sucesso. 
     

13. Posso dizer que na vida tive mais sucessos que 

fracassos. 
     

14. Recupero-me rapidamente depois de um 

fracasso. 
     

15. Sinto-me incapaz de iniciar uma atividade sem 

o encorajamento de outras pessoas. 
     

 

 

 


