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RESUMO

Este estudo apresenta os dados da versão portuguesa da Escala
Multidimensional de Auto-eficácia Percebida (MSPSE), numa amostra de estu-
dantes do primeiro ano, do ensino superior (N =296). Dos resultados, desta-
cam-se os índices de consistência interna e da estrutura factorial dos itens, que
são favoráveis à utilização da medida. Os resultados das escalas tendem tam-
bém a confirmar a natureza do constructo de eficácia pessoal em contexto edu-
cacional, e salientam a forte relação das crenças de eficácia académica com as
aprendizagens escolares e sociais. A medida MSPSE tem grandes potenciali-
dades em aconselhamento vocacional, nas possibilidades que proporciona de
aprofundar o significado pessoal das experiências na formação dos interesses,
das escolhas e dos projectos, bem como articular as diferentes componentes de
aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Com fundamentação na teoria
sócio-cognitiva (Bandura, 1977,
1990, 2007), a investigação realizada
com a versão portuguesa da Escala
Multidimensional de Auto-eficácia
Percebida (MSPSE), em amostras de
estudantes dos ensinos básico e
secundário, revela indicadores positi-
vos quanto à homogeneidade e à orga-
nização interna da medida (Carmo,
2003; Carmo & Teixeira, 2004;
Teixeira, 2007). Alguns destes estu-
dos, tendem ainda a confirmar a rela-
ção das crenças de auto-eficácia com
a formação dos interesses e dos pro-
jectos vocacionais, conforme o pro-
posto nos modelos de Lent, Brown e
Hackett, 1994). O conjunto, dos tra-
balhos realizados, é sugestivo das
potencialidades da medida MSPSE

em aconselhamento educacional e de
carreira (Teixeira, 2007).

A partir das características métricas
da MSPSE, anteriormente observa-
das, continua-se o plano de validação
do instrumento, com a finalidade de
responder às necessidades da inter-
venção psicológica no ensino supe-
rior, em particular, nos alunos do 1º
ano. De acordo com Levinson (1978),
este período de vida representa uma
fase transição no desenvolvimento,
que consigna processos exploratórios
da passagem do fim da adolescência
para o advento da vida adulta. Em
Portugal, o sistema de ingresso no
ensino superior tem características de
grande selectividade, o que pode difi-
cultar a adaptação e o desenvolvimen-
to dos estudantes, no primeiro ano.

O presente estudo tem uma natureza
exploratória, e pretende avaliar as qua-

ABSTRACT

This study presents the results of the college Portuguese version of
Multidimensional Scales of Perceived Self Efficacy (MSPSE), in a sample of
the college students (N =296) who frequented the 1rt year. From data, to point
out the indices of internal consistency and the factorial structure of the item,
which are favourable to the use of MSPSE measure. The results of the scales
also tend to confirm the nature of the construct of the self-efficacy in the edu-
cational context, and stress the strong relationship between the academic perso-
nal beliefs and the school and the social learning. The measure MSPSE has great
potentialities in vocational counseling therefore allows deepening the meaning
of the diversity of the experiences in the interest formation and student’s choi-
ces and projects, as such as to integrate the different components of the learning. 

Key words: learning, self-efficacy beliefs, choice, interests

142

RIDEP · Nº 25 · Vol. 1 · 2008


