
ATRIBUIÇÃO CAUSAL DO SUCESSO ACADÉMICO EM ESTUDANTES DO 
ENSINO SUPERIOR 

 
Maria Elisa Chaleta*, 

Pedro Rosário**, 
Maria Luísa Grácio*  

 
 (*Universidade de Évora, **Universidade do Minho) 

 
 

 
A presente investigação procurou conhecer as atribuições causais dos estudantes do ensino superior 
sobre o seu sucesso académico. Os dados que apresentamos foram obtidos a partir de um questionário 
aberto aplicado a 500 estudantes do 1º ano e do 4º ano de oito licenciaturas. A análise realizada 
indicou-nos que, de um modo geral, os estudantes referiam valores idênticos a causas internas 
(inteligência, memória, cansaço, nervosismo, motivação e esforço) e a causas externas (sorte, 
dificuldade das provas de avaliação e subjectividade do professor). Os resultados mostraram-nos 
ainda associações significativas entre os estudantes do 1º ano e do 4º ano. Verificou-se que os 
estudantes do 4º ano atribuíam o seu sucesso, mais que os do 1º ano, à motivação e ao esforço (causas 
internas), e também à sorte e a subjectividade do professor (causas externas). 

 

 

Introdução 

A reflexão em torno da qualidade da aprendizagem no Ensino Superior surgiu com 

alguma intensidade nos anos 90 em consequência de um maior aprofundamento dos sistemas 

democráticos, do confronto com uma educação superior massificada e de financiamentos 

públicos cada vez mais reduzidos. Apesar da discussão que actualmente se desenvolve em torno 

do processo de Bolonha, acreditamos que não existe ainda uma compreensão profunda de que, 

além da uniformização dos graus académicos e da possibilidade de mobilidade internacional, 

este processo tenha subjacente um novo paradigma de ensino e aprendizagem. Do nosso ponto 

de vista, Bolonha comporta um pressuposto de mudança que visa substituir um modelo centrado 

no professor e na transmissão de conhecimentos por um modelo centrado no aluno e na 

construção de conhecimento mediante atribuição de significado. A componente formativa mais 

prática e profissionalizante torna-se central, sendo fundamental garantir não só a aquisição de 

conhecimentos, mas também a promoção do desenvolvimento de competências pessoais e 

profissionais que permitam a flexibilidade e adaptabilidade a diferentes contextos de vida. A par 

destes factores existe também a determinação de promover a qualidade da formação com o 

menor custo possível, o que obriga a olhar com atenção para o insucesso no Ensino Superior. 

De facto, o insucesso escolar chega em muitos cursos a atingir mais de 50% da população 

estudantil. 

A percepção desta realidade e da complexidade do fenómeno do insucesso no Ensino 

Superior impulsionou diversos estudos na última década (Martins, 1997; Nico, 1995; 

Gonçalves, 2000; Tavares, Santiago & Lencastre, 1998) e investigações que procuraram 
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conhecer de modo aprofundado a forma como se processa a aprendizagem dos estudantes neste 

nível de ensino (e.g., Almeida, 1998; Chaleta, 1996; Chaleta, 2002; Grácio, 2002; Grácio & 

Rosário 2004; Rosário, 1999; Tavares, 1999). No entanto, falta ainda investigar as questões 

relacionadas com o ensino, por exemplo, analisando as relações entre o ensino e a forma como 

os estudantes aprendem. A reflexão apresentada anteriormente contextualiza a investigação que 

temos vindo a desenvolver, que tem por alvo a compreensão da forma como os estudantes 

aprendem no Ensino Superior. Tal investigação enquadra-se na perspectiva SAL (Students 

Approaches to Learning), que visa compreender a forma como os estudantes aprendem a partir 

da descrição da sua própria experiência de aprendizagem. A investigação realizada procurou 

conhecer factores cognitivos, afectivos e contextuais que influenciam a aprendizagem dos 

estudantes no Ensino Superior. Os dados que apresentamos reportam-se apenas a parte do 

trabalho relativo ao domínio afectivo e em particular às causas que os estudantes referem como 

determinantes para o seu sucesso académico. 

O domínio afectivo constitui uma categoria geral que compreende um conjunto de 

componentes dos quais destacamos as atitudes e os valores, o comportamento moral e ético, o 

desenvolvimento pessoal e social, as emoções, os sentimentos, a motivação e as atribuições 

(Legendre, 1993; Lafortune & Saint Pierre, 1996). De entre os componentes anteriormente 

referidos daremos especial relevo às atribuições, tendo subjacente o modelo de Weiner (1979; 

1983; 1985; 1990) que pressupõe que cada indivíduo tenta explicar o sucesso ou o fracasso (o 

seu ou o de outro) realizando determinadas atribuições causais. As teorias da atribuição referem-

se pois ao modo como os sujeitos respondem às questões acerca do porquê dos acontecimentos 

(cognições causais). A perspectiva atribucional para a realização, proposta por Weiner e 

colaboradores procura integrar as dimensões ou as propriedades das causas e as suas 

consequências cognitivas, afectivas e comportamentais. Assim, é considerado que o sujeito não 

age exclusivamente para obter o prazer do sucesso ou evitar a vergonha do fracasso, mas sim 

em função da interpretação cognitiva das causas dos acontecimentos (Weiner, 1985). De um 

modo geral, a aprendizagem académica pode ser direccionada para dois tipos de causas: as que 

se relacionam com a aquisição de conhecimentos e competências implicando a centração nos 

processos aprendizagem, (causas internas que têm subjacente a motivação intrínseca) e as 

centradas nos resultados, nas quais a maior preocupação reside em obter juízos favoráveis e 

evitar juízos desfavoráveis sobre a própria competência (causas externas que têm subjacente a 

motivação extrínseca). 

A estrutura da classificação das causas permite organizar um esquema em torno de três 

dimensões, denominadas por Weiner (1983) de dimensões causais, que envolvem locus de 

causalidade (externo/interno), locus de estabilidade (estável/instável) e locus de controlabilidade 
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(controlável/incontrolável). A Figura 1 é ilustrativa da classificação das causas para o sucesso e 

para o fracasso de acordo com as dimensões referidas anteriormente. 
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Figura 1 – Dimensões causais e causas para o sucesso e para o fracasso (adaptado de Weiner, 1983) 
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Os resultados sobre as consequências cognitivas e afectivas da interpretação dos 

acontecimentos indicam que, independentemente das suas causas, o sucesso está ligado a 

sentimentos de alegria e felicidade e o fracasso a sentimentos de frustração e tristeza. Deste 

modo, a produção de reacções afectivas tem início a partir de um acontecimento interpretado 

como de sucesso ou de fracasso (Faria, 1998). Esta interpretação gera sentimentos diferenciados 

em função dos resultados modulados pelas atribuições causais e influencia a acção dos sujeitos. 

Segundo Weiner e Graham (1984), a manifestação dos afectos directamente dependentes do 

resultado para descrever as reacções emocionais sobre a realização decresce com a idade, 

enquanto que a manifestação de afectos dependentes das dimensões causais aumenta. Este facto 

pressupõe a existência de um processo de diferenciação emocional à medida que a idade vai 

aumentando. Segundo Weiner (1983) a atribuição causal para o sucesso ou para o fracasso 

apresenta como causas principais a capacidade, o esforço, a sorte e a dificuldade da tarefa. No 

entanto, outras causas podem ser referidas tais como o humor, a atenção, a concentração durante 

o estudo, a memória, a maturidade, a experiência prévia, os hábitos, a auto-confiança, os demais 

(Bar-Tal, Goldberg & Knaani, 1984). De acordo com Dweck e Legget (1998), os sujeitos 

adoptam diferentes padrões de realização para o sucesso ou para o fracasso porque em situações 

de realização avaliam de forma diferente a relação entre a capacidade e o esforço. No Ensino 

Superior, onde a aprendizagem é realizada essencialmente através de estudo autónomo (ideia 

aliás reforçada nas propostas da declaração de Bolonha), é fundamental levar o estudante a 
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desenvolver uma atribuição centrada no esforço (interna, controlável). Pelo contrário, realizar 

atribuições centradas na capacidade (interna, incontrolável) faz com que o estudante, ao 

experimentar algumas dificuldades no processo de aprendizagem, dificilmente consiga 

mobilizar os comportamentos mais adequados para aprender (Huitt, 2001).  

 

Método 

Amostra 

A amostra do presente estudo é composta por 500 estudantes que frequentavam oito 

cursos de ensino superior, quatro direccionados para o ensino (Cursos A- Ensino de História, 

Ensino de Biologia e Geologia, Ensino de Matemática e Ensino de Física e Química) e quatro 

direccionados para outras áreas profissionais (Cursos B- Biologia, Matemática Aplicada, 

História - Ramo de Património Cultural e Química). Destes 500 alunos, 152 frequentavam o 1º 

ano dos cursos A (30.4%), 161 frequentavam o 1º ano dos cursos B (32.2%), 98 frequentavam o 

ao 4º ano dos cursos A (19.6%) e 89 frequentavam o 4º ano dos cursos B (17.8%). 

 

Instrumentos e procedimentos 

No trabalho que apresentamos utilizámos uma metodologia qualitativa já que queríamos 

avaliar as experiências de aprendizagem descritas pelos próprios estudantes (Entwistle, 1985; 

1986; 1998a;1990a; Marton & Säljö, 1976a). Posteriormente tratámos os dados 

quantitativamente. Os objectivos do estudo consistiram em identificar o tipo de causas evocadas 

pelos estudantes para justificar o seu sucesso académico, analisando eventuais diferenças entre 

os estudantes do 1º ano e do 4º ano. Interessava-nos ainda perceber se existiam diferenças entre 

os estudantes que frequentavam os cursos via ensino e os que frequentavam cursos 

direccionados para outras áreas profissionais. Para procedermos à recolha dos dados elaborámos 

um questionário aberto construído a partir de entrevistas realizadas previamente (Chaleta, 

2002). As respostas escritas ao questionário foram submetidas a análise de conteúdo a partir da 

qual se construíram categorias de descrição que se reportam a um nível colectivo. Para o 

tratamento estatístico dos dados recorremos ao teste do Qui-quadrado de associação seguido do 

teste dos desvios de Freeman-Tukey, que permitia encontrar diferenças entre grupos em 

situações de análise categorial, dado que este se revela bastante robusto quando as frequências 

esperadas são maiores do que 5. Para todos os tratamentos estatísticos, com excepção do Teste 

de Qui-quadrado e Teste dos Desvios de Freeman-Tukey em que foi utilizada uma versão para 

MS-DOS, foi utilizado o programa SPSS for Windows (versão 12.0). 
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Resultados 

 

Neste trabalho, por questões de parcimónia, não descreveremos em profundidade as 

causas atribuídas pelos estudantes ao seu sucesso académico. Optámos por seguir a estrutura de 

classificação das causas proposta por Weiner (1983) em torno de três dimensões (locus de 

causalidade, de estabilidade e de controlabilidade), já que esta nos permite classificar de forma 

económica as causas referidas pela totalidade dos estudantes. O modelo é redesenhado em 

função dos dados obtidos (Figura 2). No que se refere ao locus de causalidade, a análise dos 

resultados permite-nos verificar que os estudantes para explicarem o seu sucesso académico 

referem mais causas internas (55.3%) do que externas (44.7%). Em relação ao locus de 

estabilidade, 40.2% das causas referidas são percebidas como estáveis e 59.8% como instáveis. 

Relativamente ao locus de controlabilidade os dados mostram-nos que os estudantes explicam o 

seu sucesso académico referindo essencialmente causas incontroláveis (88.2%) sendo o esforço 

a única causa controlável referenciada (11.8%). 
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Figura 2 – Dimensões causais e causas para o sucesso dos estudantes do Ensino Superior 
 

A análise quantitativa realizada (Quadro1) indica-nos diferenças entre os estudantes do 

1º ano nas sub-categorias de capacidades intelectuais e estado de espírito/motivação (causas 

internas), mais referidas pelos estudantes que frequentam o 1º ano dos cursos B (Biologia, 

Matemática Aplicada, História - Ramo de Património Cultural e Química) do que pelos que 

frequentavam os cursos A, i.e., via Ensino (Ensino de História, Ensino de Biologia e Geologia, 

Ensino de Matemática e Ensino de Física e Química). As diferenças encontradas entre os 

estudantes do 4º ano A (i.e., via Ensino) e do 4º ano B, situam-se nas sub-categorias relativas ao 
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estado de espírito/motivação, esforço (causas internas) dificuldade das provas de avaliação e 

subjectividade do professor (causas externas), sempre mais referidas pelos estudantes do 4º ano 

dos cursos B, i.e., cursos de Licenciatura não direccionados para o ensino. A análise 

comparativa entre os estudantes do 1º ano e do 4º ano dos cursos indicam-nos que apenas duas 

sub-categorias, capacidade de memória e cansaço, não comportam diferenças entre os 

estudantes. As restantes apresentam diferenças entre o 1º e o 4º ano dos cursos, sendo sempre 

mais referidas pelos estudantes do 4º ano. 

 
Quadro 1 - Atribuição causal do sucesso escolar; Cursos A/Cursos B; 1ºano/ 4º ano 

 
ASSOCIAÇÕES SIGNIFICATIVAS  

ATRIBUIÇÃO CAUSAL DO SUCESSO ESCOLAR 1º A/ 1º B 4º A/ 4º B 1º ano / 4º ano 
Capacidades intelectuais * (+ 1º B)  (+ 4º ano) Interna; 

Estável; 
Incontrolável 

Capacidades de memória    

Cansaço    

Nervosismo   (+ 4º ano) 
Interna; 
Instável; 

Incontrolável 
 Estado de espírito/motivação (+ 1º B) (+ 4º B) * (+4º ano) IN

TE
R

N
A

S 

Interna ; 
Instável; 

Controlável 

Esforço 
 

(+ 4º B) ** (+ 4º ano) 

Externa; 
Instável; 

Incontrolável 

Sorte 
 

 ** (+ 4º ano) 

Dificuldade das provas de avaliação  * (+ 4º B) (+ 4º ano) 

EX
TE

R
N

A
S 

Externa; 
Estável; 

Incontrolável 
Subjectividade do professor  * (+ 4º B) * (+ 4º ano) 

(** significância para p<.01; * significância para p<.05) 
 

Conclusões 

A análise dos resultados relativa à atribuição causal do sucesso escolar, permitiu-nos 

verificar que no locus de causalidade as causas internas e as causas externas obtinham valores 

aproximados em termos de volume de informação. Em relação ao locus de estabilidade os 

estudantes referem valores superiores para causas instáveis. A diferença mais acentuada 

encontra-se no locus de controlabilidade em que o esforço é a única causa referida como 

controlável, embora representando apenas 11.8% do total da informação. No 4º ano, de forma 

mais acentuada nos cursos B, os estudantes atribuem o seu sucesso ao estado de 

espírito/motivação e esforço (causas internas instáveis e, no caso do esforço, controláveis), 

revelando maior possibilidade de controlo sobre a sua aprendizagem e, consequentemente, sobre 

o seu sucesso académico. Estes dados levam-nos a considerar que é fundamental incentivar os 

estudantes a realizar uma atribuição mais centrada no esforço, pois como refere Huitt (2001), 
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este tipo de atribuição pode contribuir para ultrapassar dificuldades com que os estudantes 

inevitavelmente se confrontam ao longo do seu percurso académico. As associações 

significativas encontradas entre o 1º e o 4º ano dos cursos permitem-nos também inferir que 

existe um processo de diferenciação emocional dependente das dimensões causais que se vai 

desenvolvendo consoante a idade dos estudantes vai aumentando à medida que vai decrescendo 

a manifestação dos afectos directamente dos resultados académicos. Esta componente é 

fundamental para o sucesso dos estudantes no ensino superior, pelo que deve se integrada na 

problemática geral da melhoria da aprendizagem, entendida nas suas vertentes não só 

académicas mas também pessoais e desenvolvimentais. Globalmente, estes dados constituem 

um pequeno contributo para entender a forma como os alunos perspectivam as causas do seu 

sucesso, mas esperamos que suscitem a atenção da comunidade académica, uma vez que a 

literatura refere, recorrentemente, a importância das variáveis emocionais no aprender. 
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