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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa apresenta como tema central a crença de autoeficácia dos 
professores. A autoeficácia é um importante conceito da teoria social cognitiva de 
Albert Bandura. A agência humana, proposta por Bandura vê o ser humano como 
produtor de sua própria vontade, nela as pessoas fazem coisas de forma intencional, 
levando à satisfação em realizá-las. As crenças de autoeficácia é uma das 
características de agência humana que se revela muito importante para identificar o 
curso da ação do individuo, se destacando entre os fatores que faz com que o 
individuo busque caminhos para alcançar os objetivos e metas traçadas. como estão 
as crenças de autoeficácia dos professores da rede municipal de Londrina como 
objetivos específicos, avaliar o grau da crença de autoeficácia pessoal, o grau de 
eficácia do ensino e analisar a variância dos níveis de autoeficácia em função da 
idade de uma parcelade professores da primeira fase do Ensino Fundamental, da 
Rede Municipal da cidade de Londrina. A coleta de dados foi realizada por meio de 
aplicação de questionário em escala Lickert, a um grupo de 84 professores 
participantes de um curso de formação continuada da Rede Municipal de Londrina.  
resultado indicou que não há correlação entre a eficácia pessoal e a eficácia de 
ensino. Com relação à crença de autoeficácia pessoal e a variável idade, constatou-
se que os professores com mais de 50 anos de idade apresentaram um escore 
maior com relação à crença de autoeficácia pessoal. Os resultados foram discutidos 
a partir da teoria de Bandura (2008), permitindo reflexão sobre a importância da 
autoeficácia do professor na qualidade do seu trabalho docente.  
 
Palavras-chave: Teoria social cognitiva. Autoeficácia. Professores. Eficácia pessoal. 
Eficácia de ensino.  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes segundo faixa de idade .......................... 30 

 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço no magistério........ 30 

 

Tabela 3 – Distribuição dos participantes segundo a série que leciona ................... 31 

 

Tabela 4 – Tukey HSD tests: Variável; Autoeficácia do professor versus idade.......33 

 

 



 

 

 SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

2  A TEORIA SOCIAL COGNITIVA ........................................................................... 14 

3  AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA ...................................................................... 18 

3.1 COMO SÃO CRIADAS AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA ............................................ 20 

3.1.1 Experiência de Domínio ............................................................................. 20 

3.1.2 Experiência Vicária .................................................................................... 21 

3.1.3 Persuasões Sociais ................................................................................... 22 

3.1.4 Estados Somáticos e Emocionais .............................................................. 22 

3.2  AVALIAÇÃO DAS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA ...................................................... 23 

4  CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA DO PROFESSOR .............................................. 25 

5. MÉTODO ............................................................................................................... 28 

5.1 PARTICIPANTES .................................................................................................. 28 

5.2 INSTRUMENTO .................................................................................................... 29 

5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 30 

6  RESULTADO ........................................................................................................ 31 

7  DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................... 31 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 35 

ANEXOS ................................................................................................................... 37 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

A crença de autoeficácia é uma das características da agência 

humana, que se revela muito importante para identificar o curso da ação do 

individuo. A agência humana “significa influenciar o próprio funcionamento e as 

circunstancias de vida de modo intencional” (BANDURA, 2008 p. 15), ser agente é 

fazer as coisas de forma intencional, trazendo satisfação em realizá-las. Professores 

que identificam sua autoeficácia com um grau elevado apresentam maior grau de 

motivação, são mais criativos, são menos relutantes em modificar suas ações para 

atingir os objetivos propostos para a aprendizagem do aluno. 

A crença de autoeficácia ocupa o lugar principal dentro da Teoria 

Social Cognitiva. A partir do momento em que as pessoas traçam metas e objetivo 

para realizar determinada tarefa, a crença de autoeficácia, entre outros fatores, 

apresenta grande importância na determinação das condições para a pessoa 

realizar a tarefa proposta. De acordo com os autores que fundamentam estas 

pesquisas (Bandura (2008), Bzuneck (1996, 2000, 2001), Azzi e Polydoro (2006)) 

uma crença de autoeficácia baixa poderá fazer com que a pessoa não fique 

motivada a realizar determinada tarefa, ao passo que se a crença for elevada terá 

maior estímulo para realizar a tarefa.  

O presente estudo tem como relevância pessoal concluir uma etapa 

de minha vida, concluir o curso de Pedagogia em uma Universidade tão bem 

conceituada como a UEL. A partir dessa pesquisa poderei numa futura pós-

graduação dar continuidade a essa investigação, ampliado o número de dados e os 

objetivos, podendo investigar a relação de autoeficácia do professor com a 

motivação e o sucesso acadêmico do aluno. 

As leituras realizadas no curso de pedagogia me levaram a 

identificar que as crenças de autoeficácia são essenciais para a agência humana 

(conceito que será abordado na parte teórica do trabalho). Constatar a relevância 

das crenças tanto no âmbito pessoal quanto profissional, despertou em mim 

interesse pela teoria, o que me levou a seguinte pergunta: nas condições reais do 

ensino fundamental, como estão as percepções das crenças de autoeficácia dos 

professores? 

Os objetivos do presente estudo foram: identificar o grau de 

autoeficácia dos professores do ensino fundamental, identificar o grau de percepção 



13 

 

de eficácia do ensino; e também analisar a variância dos níveis de autoeficácia em 

função da variável idade. Este estudo tem caráter exploratório e descritivo. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi aplicado um questionário de autopercepção em 

escala Lickert com 20 perguntas, referente à eficácia do ensino e autoeficácia do 

professor, conceitos distintos que serão abordados no terceiro capítulo. Este 

questionário foi aplicado a um pequeno grupo de 84 professores das séries iniciais, 

em encontros de formação continuada da Rede Municipal de Londrina. A partir das 

respostas procedeu-se a uma análise estatística, obtendo-se os resultados que 

serão descritos no capítulo de resultados. 

Com relevância cientifica pretendemos com os dados apresentados 

a partir deste estudo, poder contribuir para que professores e a instituição escolar  

refletir sobre como melhorar suas ações a fim de modificá-las, ou confirmá-las, tendo 

em vista o aprimoramento da qualidade da aprendizagem de seus alunos. Levando-

se em conta a importância de se identificar o grau das crenças de autoeficácia dos 

professores, esta pesquisa pretende contribuir com dados relevantes que poderão 

ser confirmados a partir de futuras pesquisas. Para uma fundamentação deste 

estudo, no segundo capítulo, será apresentada a Teoria Social Cognitiva de Albert 

Bandura. No terceiro capítulo são apresentadas as Crenças de Autoeficácia na 

perspectiva da teoria. O quarto traz considerações sobre a crença de Eficácia 

docente. No quinto são apresentados os dados da pesquisa, no sexto capítulo são 

apresentados os resultados  obtidos. E, no último, e sétimo apresentamos uma 

discussão dos resultados e as considerações finais sobre a relevância deste 

trabalho. 
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2  A TEORIA SOCIAL COGNITIVA 

Os primeiros estudos sobre a Teoria Social Cognitiva foram 

desenvolvido por Albert Bandura, psicólogo canadense que realiza suas pesquisas 

desde a década de 1950 na Stanford University nos Estados Unidos. Bandura 

elaborou sua teoria a partir de estudos realizados por Neal Miller e John Dollard, que 

datam de 1941. Essa teoria tem base na aprendizagem social e na imitação, 

rejeitando as noções do behaviorismo (PAJARES; OLAZ, 2008).  

Em 1963, Bandura juntamente com Richard Walters propuseram 

uma teoria com princípios de aprendizagem pela observação e pelo reforço vicário. 

Contudo Bandura compreendia que faltava um elemento fundamental para sua 

teoria da aprendizagem social. De acordo com Pajares e Olaz (2008) em 1977, 

como resultado de suas pesquisas, Bandura publicou o livro Self-efficacy: toward a 

unifying theory of behavioral change, no qual: 

[...] ele identificou esse importante elemento que faltava – que os 
indivíduos criam e desenvolvem percepções pessoais sobre si 
mesmos, as quais se tornam instrumentais para os objetivos que 
perseguem e para o controle que exercem sobre o seu próprio 
ambiente (p. 97).  

Essa constatação nos conduz à importância da percepção que o 

indivíduo tem de si mesmo, o que nos leva a identificar o elemento fundamental que 

vem a ser o sentimento de autoeficácia dos seres humanos, o sentimento que leva o 

ser humano a acreditar em suas potencialidades e capacidades de realizar 

determinada tarefa. Esse tema será abordado mais detalhadamente no próximo 

capítulo. No momento se faz necessário nos atentar aos conceitos que envolvem a 

teoria social cognitiva. 

 Bandura com essa teoria traz um novo modo de ver o ser 

humano. Nela, os seres humanos são autorregulados, autorreflexivos, auto-

organizados e proativos, “[...] em vez de organismos reativos que são moldados e 

orientados por forças ambientais ou movidos por impulsos interiores encobertos.” 

(PAJARES; OLAZ, 2008, p. 98), constituindo assim uma teoria com menor ênfase 

nos fatores ambientais ou evolutivos, das teorias do funcionamento humano. E como 

enfatiza Macedo (2009) esta forma de estudar o ser humano, leva em conta sua 
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capacidade de ser agente de suas próprias ações, proporcionando assim, um novo 

olhar. 

Para Bandura (2008) o conceito de agência humana, central à teoria 

social cognitiva, leva em conta várias características. O autor apresenta duas 

principais: a primeira é a intencionalidade, que são as “[...] intenções que incluem 

planos e estratégias de ação para realizá-las” (p. 15). A segunda é a antecipação, 

que não é apenas planejar o futuro, é traçar objetivos e prever resultados prováveis 

que guiarão e motivarão seus esforços. “Pelo exercício do pensamento 

antecipatório, as pessoas se motivam e guiam suas ações em antecipação aos 

eventos futuros.” (BANDURA, 2008, p. 75). 

 Os seres humanos vistos dessa perspectiva, de agentes 

autorregulados, autorreflexivos, auto-organizados e proativos, realizam projetos que 

lhes “[...] trazem satisfação e um sentido de amor-próprio, abstendo-se de atos que 

levem à autocensura.” (BANDURA, 2008, p. 15). A teoria da agência humana, 

segundo o autor, vê os seres humanos como agentes autorregulados, pois adotam 

padrões pessoais, podendo agir sobre eles, os monitorando e modificando se 

necessário, por meio de influências autorreativas. Nessa teoria o futuro não pode ser 

pautado em ações do presente, por não ser material, porém devido a capacidade 

cognitiva humana, o futuro pode ser considerado como guia e motivador para as 

ações atuais.  

A teoria social cognitiva diz que a agência humana e a estrutura 

social estão interligadas e não se pode pensar em uma isolada da outra. Assim 

como afirma Bandura (2008), “o funcionamento humano está enraizado em sistemas 

socioestruturais” (p.16), a vida humana esta ligada a vários aspectos, não podendo, 

assim, separar a agência humana das estruturas sociais. 

As teorias acerca da agência humana são quase que 

exclusivamente acerca do exercício da agência individual, porém a teoria social 

cognitiva estabelece três diferentes tipos de agência: a agência individual, agência 

delegada e a agência coletiva. 

A agência individual consiste em realizar tarefas, estabelecendo 

metas e traçando objetivos, pelos quais, criará estratégias, que por fim levará a um 

resultado, sendo este processo realizado individualmente, sem que precise de 

outros apoiando e colaborando para que o resultado seja alcançado. 
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A agência delegada diz respeito a pessoas que não tem controle 

direto sobre condições sociais e práticas institucionais e afetam diretamente suas 

vidas cotidianas “[...] elas buscam o seu bem estar, segurança e resultados 

desejados por intermédio da agência delegada” (BANDURA, 2008, p. 33). Nesse 

modo de agência humana as pessoas buscam apoio em outras com acesso a 

informações e ao conhecimento, com influência e poder a fim de ter apoio para 

atingir os resultados desejados.  

Na agência coletiva as pessoas, em um grupo, não são autônomas e 

dependem umas das outras para atingir os resultados desejados. É “[...] baseada na 

crença compartilhada das pessoas em suas capacidades conjuntas de produzir 

mudança em suas vidas por meio do esforço coletivo” (BANDURA apud BANDURA, 

2008, p. 33). Conforme afirma Pajares e Olaz (2008) a agência coletiva é quando “as 

pessoas trabalham juntas, com base em crenças compartilhadas sobre aspirações 

comuns, para melhorar as suas vidas” (p. 100). 

A agência humana, sendo o fator que leva as pessoas a fazerem as 

coisas acontecerem, é impensável que aconteça isolada das interferências do 

sistema social, de tal forma que Bandura (2008) enfatiza a existência de um 

determinismo recíproco, no qual os fatores pessoais, comportamentais e os 

ambientais formam uma relação de constantes trocas, no qual ocorrem adaptações 

e mudanças. 

A maneira como as pessoas interpretam os resultados de seu próprio 
comportamento informa e altera os seus ambientes e os fatores 
pessoais que possuem, os quais, por sua vez, informam e alteram o 
comportamento futuro (PAJARES; OLAZ, 2008, p. 98) 

Portanto, os fatores pessoais alteram o comportamento humano 

modificando, assim, o ambiente, promovendo dinâmicas alternativas nas ações 

futuras. No determinismo recíproco a relação é sistematizada por uma pirâmide. No 

topo encontra-se o comportamento humano, na base os fatores pessoais e os 

ambientais, cada um em uma extremidade. Esses fatores estão em constante 

interação, de modo que um completa o outro, se inter-relacionando.  

Com afirma Azzi e Polydoro (2006) “na lógica da Teoria Social 

Cognitiva, o comportamento humano é expressão de uma relação de constante 

interação entre individuo e meio.” (p. 17) compondo assim o comportamento 

humano. 
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A Teoria Social Cognitiva distingue as potencialidades humanas 

básicas e a sociedade (cultura) molda outras potencialidades. Nessa constante 

relação, do individuo dentro de uma sociedade, com uma cultura e características 

próprias, os padrões de comportamentos e costumes se revelam como inevitáveis e 

inerentes a essa relação, o ser humano se molda por meio das observações dos 

outros a sua volta. Partindo dessa reflexão, Bandura nos traz o conceito de 

Modelação Social. 

Um dos seus primeiros trabalhos de Bandura foi sobre a modelação 

social, segundo ele é quando “[...] as pessoas padronizam seus estilos de 

pensamento e comportamento segundo exemplos funcionais de outras pessoas” 

(BANDURA, 2008, p. 16). A modelação é atingida por meio da imitação, o ser 

humano imita comportamentos e trejeitos dos pais, professores amigos ou de 

pessoas que admiram. A imitação já teve várias explicações da ciência 

comportamental, imitamos por instinto, imitamos por admiração e identificação para 

com o observado, ou por sermos, de alguma forma, recompensados pela imitação 

(COSTA, 2008, p. 124). Um exemplo é uma criança no início de seu 

desenvolvimento social pegar seu telefone de brinquedo e conversar com seu pai da 

mesma forma como sua mãe faz no telefone de verdade. A criança imita os que são 

considerados por ela modelo de comportamento. Esse processo acontece por meio 

da observação do imitador para o imitado, ocorrendo, assim, a modelação. A 

modelação acontece a partir do momento em que o ser humano observa outro 

realizando determinada ação. No exemplo anterior, o imitador, que vem a ser a 

criança, realiza uma ação idêntica, ou o mais próximo possível, da ação da mãe, a 

imitada, ao telefone, repetindo falas e movimentos semelhantes aos da mãe. 

O princípio da modelação acontece por meio da aprendizagem 

vicária, nome que Bandura deu para a aprendizagem por observação. Assim a 

criança aprende ao ver outras pessoas realizando determinada tarefa, no entanto a 

imitação não reproduz o comportamento da mesma forma como ele é observado, 

pois cada sujeito é único, mesmo que imite comportamentos de outras pessoas, o 

imitador terá a sua maneira de realizar a mesma ação. 

Sendo feita todas essas considerações sobre a Teoria Social 

Cognitiva, o próximo capítulo será destinado a conceituar e explanar sobre como as 

crenças de autoeficácia são criadas.  
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3  AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA 

As crenças pessoais para se criar sentimentos de autoeficácia 

acionam mecanismos psicológicos que influenciam o comportamento das pessoas. 

Segundo Bandura (2008)  

Entre os mecanismos da agência pessoal, nenhum é mais central ou 
penetrante do que as crenças pessoais em sua capacidade de 
exercer uma medida de controle sobre o seu próprio funcionamento e 
os eventos ambientais (p. 78). 

As crenças de autoeficácia são as bases para o conceito de agência 

humana. São ferramentas que possibilitam a ação do individuo frente a tomada de 

decisões. As crenças como confirma Azzi e Polydoro (2006): 

Partindo da perspectiva de que o comportamento é determinado por 
múltiplos aspetos de natureza ambiental e pessoal, Bandura 
compreende a autoeficácia como um dos mecanismos-chave 
componente da perspectiva de agência humana. (p. 18)  

Como afirma Bandura (apud, PAJARES E OLAZ 2008) a crença de 

autoeficácia é o núcleo fundamental da Teoria Social Cognitiva, “[...]  julgamentos 

das pessoas em suas capacidades para organizar e executar cursos de ação 

necessários para alcançar certos tipos de desempenho (p. 101). Sendo assim a 

autoeficácia é uma crença e refere-se às convicções do indivíduo sobre suas 

habilidades de mobilizar suas facilidades cognitivas, motivacionais e de “[...] 

comportamento, necessárias para a execução de uma tarefa específica em 

determinado momento e em dado contexto” (AZZI; POLYDORO, 2006, p. 16). As 

crenças de autoeficácia são crenças que o individuo tem em suas capacidades e 

habilidades para realizar determinadas tarefas e, em determinados contextos. 

Como já mencionado no capitulo anterior, Bandura apresenta a 

teoria das crenças de autoeficácia na década de 70, no qual aponta que o constructo 

de autoeficácia tem um papel central nas mudanças de comportamento humano 

(AZZI, POLYDORO, 2006).  

Os estudos de Bandura têm difundido o referencial teórico dessa 

estrutura psicológica, denominada self, que é o autoconhecimento, conhecimento 

sobre seus sentimentos, sobre suas capacidades de realizar as tarefas propostas. 

Essa referência se mostra muito importante no sentido de demonstrar seu “[...] 
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elevado poder explanatório de sucessos e fracassos em condições adversas” 

(MACEDO, 2009, p. 15) podendo ser gerador de estudos de aplicação, inclusive em 

contexto escolar. 

As crenças de autoeficácia não podem ser confundidas com 

julgamentos sobre as consequências que as ações do indivíduo produzem, isto é, 

existem expectativas em relação ao resultado da ação, contudo, essas expectativas 

não determinarão o resultado real dessa ação. Comumente as crenças de 

autoeficácia ajudam a determinar os resultados das ações, por exemplo, professores 

com confiança em suas habilidades, conduzirão uma aula com resultados 

satisfatórios. O oposto também é verdadeiro, professores que duvidam de suas 

habilidades, terão dificuldade em atingir os objetivos. Bandura destaca aspectos 

inerentes às crenças de autoeficácia:  

[...] magnitude envolve os diferentes e dificuldades próprias do 
domínio de atividade; a força refere-se ao nível de intensidade da 
crença do indivíduo diante dos diferentes aspectos do domínio; e a 
generalidade trata da amplitude das crenças de autoeficácia se 
relacionadas a domínio mais geral ou especifico (AZZI, POLYDORO, 
2006, p. 14). 

Esses aspectos são considerados como importantes também para 

se fazer a avaliação adequada da autoeficácia, envolvendo julgamentos de 

capacidade diante de domínios e contextos específicos. 

A motivação, o afeto e as ações humanas, na perspectiva do modelo 

teórico de Bandura, podem ser gerados por meio do sistema de crenças de 

autoeficácia, conforme Azzi e Polydoro (2006). 

[...] a autoeficácia afeta as escolhas que fazemos, os esforços que 
despendemos nas atividades, o grau de persistência que mostramos 
em face das dificuldades e como nos sentimos ao realizá-la (p. 15). 

As crenças de autoeficácia influenciam na vida humana, 

influenciando em como as pessoas pensam para realizar determinada tarefa, em 

pensar estrategicamente, em quais cursos de ação escolhem para seguir, se pensa 

de forma otimista ou pessimista.  

Diante do que foi colocado se faz importante ilustrar o processo de 

constituição das crenças de autoeficácia. 
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3.1 COMO SÃO CRIADAS AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA 

As crenças de autoeficácia, segundo Bandura (2008), são 

construídas em diferentes domínios a partir de interpretações de informações de 

quatro fontes principais: experiência de domínio, experiência vicária, persuasões 

sociais e estados somáticos e emocionais (AZZI; POLYDORO, 2006, p. 16). A seguir 

cada uma destas fontes será mais detalhada. 

 

3.1.1 Experiência de Domínio 

Essa é a fonte mais influente na construção da crença de 

autoeficácia, “[...] é a interpretação do resultado do comportamento anterior do 

individuo” (PAJARES; OLAZ, 2008, p. 104). Ao passo que as pessoas realizam 

tarefas e atividades, são retiradas informações a respeito dos resultados obtidos. 

Essas informações são interpretadas, são relativas aos atos que funcionam como 

base para se desenvolver as crenças em suas capacidades em realizar as tarefas e 

atividades subsequentes, agindo de acordo com as crenças criadas. Os resultados 

interpretados como bem sucedidos elevam a autoeficácia, da mesma forma que os 

resultados interpretados como fracassos, a reduzem. 

Geralmente pessoas com um baixo sentimento de autoeficácia, 

desvalorizam o sucesso em atividades, em vez de mudarem sua crença.  Ou seja, 

“mesmo depois de alcançar um objetivo por meio de seus esforços persistentes, 

alguns indivíduos continuam a duvidar de sua eficácia para fazer um esforço 

semelhante.” (PAJARES; OLAZ, 2008, p. 104). Com isso as experiências de domínio 

são dados brutos para a interpretação do indivíduo. Outros fatores influenciam em 

como as informações serão processadas cognitivamente afetando sua 

autoavaliação. Um importante fator é a experiência vicária. 
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 3.1.2 Experiência Vicária 

Experiência vicária é a experiência através da qual o individuo, pela 

observação dos resultados positivos de outras pessoas ao realizarem tarefas, passa 

a acreditar que também é capaz de realizar tarefas semelhantes. 

Essa fonte de informação é mais fraca para a criação de crença de 

autoeficácia que a anterior, porém se o individuo têm dúvidas sobre sua capacidade, 

de realizar determinada tarefa, ou pouca experiência anterior, essa fonte pode 

auxiliá-lo a acreditar em sua capacidade.  

A modelação nessa fonte é relevante, pois os modelos são a base 

para indivíduos pouco experientes. Como afirma Pajares e Ollaz (2008)  

A experiência vicária é particularmente poderosa quando 
observadores enxergam semelhanças em alguns atributos e 
acreditam que o desempenho do modelo é diagnóstico de sua 
própria capacidade (p. 104)   

Os observadores nesse contexto acreditam que suas semelhanças 

com as pessoas que estão realizando determinada tarefa, podem ser indicadores 

para que realize a mesma tarefa ou tarefa semelhante. Por exemplo, uma garota ao 

observar uma mulher apresentar força física, aumenta sua percepção de eficácia, 

mas não ao ver um homem fazê-lo, pois a semelhança está relacionada ao gênero 

(PAJARES; OLAZ, 2008, p. 104).  

Da mesma forma que resultados positivos observados podem 

auxiliar na criação de crença de autoeficácia, resultados negativos podem diminuir a 

autoeficácia do observador. Bzuneck (2001) aponta que pessoas ao “verificar que 

seus pares não estão tendo sucesso, facilmente concluirá que ele também não terá 

êxito, caso se julgue de nível semelhante aos deles” (p. 123). Experiências reais de 

fracasso são experiências vicárias que levam a diminuição da autoeficácia assim 

como experiências vicárias de sucesso poderão aumentar a autoeficácia. Outro fator 

importante são as persuasões sociais. 
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3.1.3 Persuasões Sociais 

As pessoas também desenvolvem crenças de autoeficácia por meio 

de persuasões pessoais recebidas de outras pessoas, ao serem exposta a 

julgamentos verbais. Segundo Pajares e Olaz (2008) “os persuasores efetivos 

devem cultivar as crenças das pessoas em suas capacidades, enquanto garantem 

que o sucesso imaginado é alcançável” (p. 105), dessa forma, persuasores têm um 

importante papel na criação de autoeficácia de um individuo. Um exemplo pode ser 

quando uma criança realiza uma atividade com sucesso e seu professor faz uma 

boa avaliação, aprecia a qualidade do trabalho, isso fará com que em uma próxima 

atividade, o aluno se empenhará em realizar a atividade da melhor maneira possível. 

Conforme os mesmos autores, persuasões positivas podem encorajar e empoderar 

o indivíduo, persuasões negativas têm o poder de frustrar e enfraquecer o mesmo. 

Geralmente enfraquecer crenças de autoeficácia por meio de avaliações sociais 

negativas é mais comum do que fortalecer as mesmas crenças por meio de 

avaliações sociais positivas. 

O professor é um importante persuasor social, pois sua influência na 

vida dos alunos é muito grande, por meio de suas falas, seus julgamentos, as 

crenças de autoeficácia do aluno podem aumentar ou diminuir. 

 

3.1.4 Estados Somáticos e Emocionais 

Estados somáticos e emocionais como estresse, ansiedade, 

excitação e algum tipo de humor, podem levar o indivíduo a duvidar de sua 

capacidade de realizar determinada tarefa. 

As pessoas fornecem importantes pistas para avaliar seu grau de 

confiança enquanto pensam em como realizar determinada tarefa. Reações 

emocionais fortes frente a uma tarefa dão a base para saber se conseguirão 

sucesso ou fracasso. 

Pessoas com pensamentos negativos e temores sobre uma tarefa 

pode desencadear agitação e mais estresse, influenciando seu desempenho final, 

podendo levar a um resultado inadequado e temido. Considerando que as pessoas 
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têm a capacidade de controlar e alterar seus pensamentos e sentimentos, “[...] a 

promoção de crenças de autoeficácia pode influenciar poderosamente os próprios 

estados fisiológicos” (PAJARES; OLAZ, 2008, p. 105). Promover estados de bem 

estar emocional e reduzir os pensamentos negativos são maneiras de elevar as 

crenças de autoeficácia. 

Faz-se importante ponderar que as crenças de autoeficácia são 

criadas de forma diferente para cada indivíduo, cada um faz um processamento 

cognitivo dessas fontes. A mesma experiência, interpretada por pessoas diferentes, 

pode levar a crenças de eficácia diferentes, em situações diferentes para a mesma 

pessoa. Essas formas de criação de crenças podem “atuar de forma independente 

ou combinada” (BZUNECK, 2001, p. 121) 

 

3.2  AVALIAÇÃO DAS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA  

A avaliação de autoeficácia é muito sensível às mudanças de 

julgamentos que fazemos diante das situações. São particularizadas, “[...] não se 

restringindo à análise a partir das sub-habilidades envolvidas na ação específica” 

(AZZI; POLYDORO, 2006, p. 15), mas sim, nos julgamentos que se tem sobre as 

possibilidades de lidar com diferentes situações contextuais que podem acorrer.  

A avaliação precisa ser medida “[...] em termos de julgamentos 

particularizados de capacidade que pode variar entre domínios de atividade, sob 

diferentes níveis de um determinado domínio, sob diferentes circunstancias.” 

(BANDURA apud AZZI; POLYDORO, 2006, p. 14). É um processo individual, que 

analisa o contexto e a especificidade de cada ação. Sendo observada a 

possibilidade de lidar com todos os aspectos envolvidos na situação. 

A eficácia percebida diz respeito ao que se julga capaz de fazer com 

as habilidades que se tem, conforme as circunstâncias, e não ao número de 

habilidades que têm (AZZI; POLYDORO, 2006). Portanto, a avaliação de 

autoeficácia não depende somente das habilidades que a pessoa já tem, mas 

também da maneira com que utilizará essas habilidades num determinado contexto 

e suas variabilidades.  
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Uma percepção de autoeficácia pode ser considerada específica da 

situação, por se referir “[...] ao julgamento de alguém para lidar com determinada 

situação/contexto” (AZZI; POLYDORO, 2006, p. 15). 

Pajares e Olaz (2008) afirmam que a avaliação adequada das 

crenças de autoeficácia varia em magnitude, força e generalidade, descritas no 

primeiro item deste capítulo. Por exemplo, um pesquisador quer avaliar como está a 

escrita dos estudantes de uma determinada série, para isso utiliza uma avaliação 

com vários níveis da escrita, avançando os níveis conforme ocorre à evolução do 

trabalho. Considerando que existem diferentes níveis de exigência dentro de um 

dado domínio, podendo variar do nível inferior, com estrutura gramatical e pontuação 

adequada, ao nível mais superior de escrita, com sentenças mais compostas e 

complexas, também com adequação na estrutura gramatical e pontuação. Esta 

avaliação normalmente é precedida de uma avaliação por parte do aluno, que regula 

e inicia sua ação em função das mesmas, ou seja, no quanto acredita em sua 

própria capacidade para realizar determinada atividade. 

No próximo capítulo serão feitas considerações acerca da 

autoeficácia do professor, objeto de estudo desse trabalho. 
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4  CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA DO PROFESSOR 

O inicio das pesquisas no Brasil sobre tão importante tema começou 

com a pesquisa de Bzuneck, publicado em 1996, com professores das quatro séries 

iniciais do ensino fundamental. No mundo os expoentes sobre os estudos de 

autoeficácia docente são: Anita Woolfolk e Hoy, docente da Universidade do Estado 

de Ohio; Leonor Pietro Navarro, na Espanha, Bzuneck no Brasil entre outros (AZZI, 

POLYDORO, BZUNECK, 2006,). 

Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006) apontam que  

Para Tschannem-Moran e Woolfolk e Hoy (2001) a crença de 
autoeficácia do professor é definida como o julgamento de suas 
capacidades em alcançar os resultados desejados de engajamento e 
aprendizagem do aluno, até mesmo entre aqueles alunos que 
possam ser difíceis ou desmotivados (p. 151-152). 

Os mesmos autores colocam que a crença de autoeficácia docente 

não é um conceito unitário, podendo ser vistas em duas perspectivas: a eficácia do 

professor refere-se às crenças pessoais que os mesmos têm em sua capacidade de 

ensinar; e a crença de eficácia de ensino, referente às crenças que o professor tem 

sobre o sistema de ensino. 

Bzuneck (2000) aponta baseado em estudo de Ashton e 

colaboradores, que “[...] num professor pode ocorrer que suas crenças de eficácia 

não alcancem o mesmo grau nos seus dois aspectos, por se tratar de medidas 

independentes” (p. 120), ou seja, a crença de autoeficácia do professor não 

necessariamente é igual à crença de eficácia de ensino. Um exemplo pode ser de 

um professor que acredita, tem confiança, em suas habilidades e capacidades para 

ensinar, porém não acredita que conseguirá, se a família criar obstáculos durante o 

processo de aprendizagem. Embora sejam elevadas as crenças pessoais, o 

professor tem um nível baixo de crença no ensino em geral. 

As crenças de eficácia docente são formadas e revistas 

continuamente por meio das quatro formas de formação de crenças de autoeficácia 

já expostas no capítulo anterior, as experiências de domínio (situações anteriores 

bem sucedidas ou não), experiências vicária (obtendo êxito ou não por meio da 

observação de outras pessoas), por persuasões sociais (influências sociais de 

convencimento) e por estados somáticos (físico e emocional). 



26 

 

Algumas características de professores com relação à autoeficácia 

foram agrupadas por alguns pesquisadores, professores com nível elevado de 

eficácia são mais abertos à novas  e a experimentar novos métodos. Apresentam 

ainda, elevado nível de planejamento e organização, procurando estratégias mais 

adequadas aos alunos, atuam de forma mais humanística e persistente com alunos 

que apresentem dificuldades, cria clima positivo e procura motivar o aluno para a 

aprendizagem. Assim o professor exerce uma grande influência na vida escolar de 

seus alunos, “[...] a autoeficácia dos professores aparenta ser um bom preditor de 

sucesso acadêmico do aluno” (BANDURA, GODDARD, HOY E WOOLFOLK HOY 

apud, AZZI, POLYDORO, BZUNECK, 2006, p. 155).  

Muitos são os desafios encontrados na sala de aula. Com o objetivo 

de compreender os caminhos para superá-los, Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006) 

classificaram-nos em dois blocos temáticos para fins de estudo, dada sua 

importância optamos por citá-los como no original. O primeiro se refere ao 

engajamento do estudante, sugerem então que se deve: 

 
- Possibilitar que os alunos se familiarizem com suas próprias 
estruturas mentais sem perder confiança, otimismo e controle;  
- Fomentar a crença de que a competência ou habilidade é um 
aspecto mutável e controlável;  
- Incentivar o esforço, a perseverança e a persistência como um 
caminho para superar obstáculos;  
- Nutrir as crenças necessárias para desenvolver e manter a busca 
pela excelência do saber; promover a autorregulação, dentre outros. 
(p. 149).  
 
 

O segundo bloco refere-se a estratégias instrucionais: 

 
- Dar aos alunos feedback e incentivos positivos, consistentes com 
sua realização;  
- Ajudá-los a entender o que sabem e o que não sabem para que 
possam ser mais efetivos na utilização de estratégias cognitivas no 
desempenho de uma tarefa;  
- Acompanhar e medir não só os conhecimentos e habilidades, mas 
também as crenças de autoeficácia para melhorá-las;  
- Planejar ambientes que promovam a autorregulação e o senso de 
autoeficácia, dentre outros. (AZZI, POLYDORO, BZUNECK, 2006, p. 
149). 
 
  

Na medida em que o professor possibilite aos seus alunos 

desenvolver confiança, autonomia, perceber a importância do esforço e da 
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perseverança para obtenção dos seus objetivos, ele estará contribuindo para 

melhorar as crenças de autoeficácia dos alunos e sua capacidade de 

autorregulação. Esta postura implica dar incentivos consistentes e adequados, 

apoiando nas dificuldades e especialmente criar ambientes na sala de aula que 

possibilitem a todos o desenvolvimento das crenças positivas em si próprias.   

Com esses desafios os professores precisam de alta motivação para 

exercer todas essas ações. Motivação supõe a crença de autoeficácia. Porém, 

outros fatores são relevantes para se manter a motivação. Como exemplo o clima 

geral da escola, as normas escolares, os tamanhos das classes, os equipamentos e 

recursos da escola, relação entre os colegas, a definição do papel do professor por 

seus colegas e autoridades, sistema de feedback e a liderança da escola (MACEDO, 

2009). 

Outro ponto importante a ser considerado é o fato de o professor ter 

o conhecimento do conteúdo. De nada vale o professor ter um sentido de 

autoeficácia elevado se não tem o conhecimento necessário para desenvolver o 

conteúdo na sala. O conhecimento dos conteúdos é fundamental para que os 

professores tenham êxito no processo de aprendizagem dos seus alunos. Por outro 

lado, a falta de conhecimento por parte do professor acabará por diminuir seu senso 

de autoeficácia comprometendo assim, o ensino. 

Os professores em suas práticas precisam acreditar em suas 

possibilidades de atuação para a transformação de seus alunos, acreditarem em sua 

experiência e conhecimento para atuar em sala de aula, porém é relevante ressaltar 

que somente acreditar não é suficiente. Vale salientar a necessidade d 

conhecimento do conteúdo, como também parcerias com a família com o objetivo d 

desenvolver um trabalho mais coerente com a realidade do aluno, além de apoios  

dentro da equipe de trabalho.  

A seguir, no capitulo 5, será descrita a metodologia utilizada para 

esta investigação.  
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5. MÉTODO 

5.1 PARTICIPANTES 

A presente pesquisa foi realizada com uma pequena amostra de 84 

professores de Rede Municipal de Ensino Fundamental, do município de Londrina. 

Foi realizada em uma sala de reuniões do Sesc, onde os professores se reuniam 

para cursos de formação continuada. Apenas um participante era do sexo 

masculino, os outros 83 eram do sexo feminino. A distribuição por faixa de idade 

está apresentada na Tabela 1 e, na Tabela 2, a distribuição é por série que leciona. 

Na Tabela 3, a distribuição é feita pelo tempo de serviço no magistério. 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes por faixas de idade 

                                                         N                                            % 

De 20 a 30                                       4                                             4,76 

De 30 a 40                                      33                                           39                                       

De 40 a 50                                      37                                           44 

Acima de 50                                   10                                           11,9       

Total                                               84                                         100 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço no magistério 

                                                       N                                              % 

De 0 a 5 anos                                 18                                            21 

De 6 a 10 anos                                 7                                              8,3 

De 11 a 15 anos                             26                                             30              

Acima de 16 anos                           33                                             39                                 

Total                                                84                                           100 
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Tabela 3 - Distribuição dos participantes de acordo com a série que lecionam 

                                                           N                                               % 

1ª e 2 ª série                                      60                                              71            

3ª e 4ª série                                        24                                              28,5 

Total                                                   84                                            100    

 

 

5.2 INSTRUMENTO 

O instrumento utilizado foi um questionário em escala Likert com o 

total de 20 questões, composta de duas escalas: de autoeficácia do professor e 

eficácia do ensino. O questionário utilizado no presente estudo foi adaptado e 

validado por Bzuneck e Guimarães (2003).  

A primeira subescala do instrumento é de autoeficácia do professor 

incluindo 12 questões. Um exemplo de um item da subescala de autoeficácia do 

professor é como segue: “Quando melhoram as notas de meus alunos, usualmente 

é porque descobri métodos mais eficazes de ensino”. A segunda subescala é a de 

eficácia do ensino, composta de 8 questões. Um exemplo de um item desta 

subescala é “A quantidade do que um dado aluno pode aprender relaciona-se 

prioritariamente com sua base familiar”. 

Compõem a subescala de autoeficácia do professor, fator 1, as 

questões 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 e 19. A subescala correspondente ao 

fator 2, eficácia do ensino é composta das seguintes questões: 5, 6, 9, 11, 13, 15, 18 

e 20, totalizando assim, vinte questões. A organização destas questões leva em 

conta que um ensino de qualidade depende bastante da forma como o professor se 

percebe quanto a sua capacidade de ensinar e de como mobilizar seus alunos, 

desafiá-los, direcioná-los para que possam realizar aprendizagem eficaz. 
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5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A aplicação do instrumento aconteceu no início de um curso de 

formação continuada, para um grupo de professores da Rede Municipal de Londrina, 

vindas de várias escolas. No momento da aplicação do instrumento, as proponentes 

informaram aos professores acerca dos objetivos do estudo (pesquisa para TCC 

sobre a percepção de autoeficácia dos professores e do ensino). As proponentes 

asseguraram aos mesmos o sigilo das informações e a possibilidade de não 

realizarem a tarefa, caso não quisessem. Todas as professoras concordaram em 

participar do estudo.  

Os questionários foram aplicados por duas alunas do curso de 

pedagogia que estavam trabalhando com o mesmo tema. Os questionários f em dois 

dias diferentes, em sessões com duram aproximadamente 45 minutos, pois, na 

primeira aplicação o grupo estava composto por apenas 40 professores, enquanto 

que na segunda aplicação responderam ao questionário 44 professores. Os mesmos 

responderam aos itens do questionário de autoeficácia numa escala de 1 a 5, na 

qual 1 representava  totalmente falso até 5, totalmente verdadeiro, marcando com 

um X a resposta que mais se aproximava da sua percepção. 

Enquanto um aplicador procedia à explicação do questionário, o 

segundo monitorava se os professores estavam compreendendo as questões, o 

questionário foi aplicado de forma coletiva, no qual cada participante respondia em 

sua a folha de respostas.  
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6  RESULTADO 

Os dados estão apresentados de acordo com as respostas dos 

questionários que foram aplicados aos professores participantes. Os procedimentos 

estatísticos adotados procuraram cumprir os objetivos deste estudo. O primeiro 

resultado estatístico obtido refere-se à crença de eficácia pessoal e a crença de 

eficácia do ensino. O que se pode constatar, a partir da análise de variância é que 

não houve correlação entre as duas variáveis. Pelo teste HSD de Tukey, com 

relação à autoeficácia do professor houve diferença apenas com relação à variável 

idade. Aparecendo crença da autoeficácia nos professores nas faixas 3 (acima de 50 

anos) e na faixa 4 ( entre 40 e 50 anos) embora com médias diferentes, como 

podemos observar na Tabela 4.  

Tabela 4 - Tukey HSD tests; Variável: auto-eficácia do professor versus idade.  

p < ,05000 

IDADE 
1 

M=3,5000 

2 

M=3,6591 

3 

M=3,9775 

4 

M=3,4167 

1 - de 20 a 30      

2 – de 30 a 40     

3 – de 40 a 50    0,043703 

4 – acima de 50   0,043703  

 

 

 

 

 7  DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo que foi realizado com professores da Rede 

Municipal do Ensino Fundamental apresentou resultados que, embora com uma 

amostra pequena e limitações próprias de um estudo inicial como este, poderá 

contribuir tanto em relação à minha prática profissional, quanto para despertar nos 

professores e acadêmicos de pedagogia a importância da autoeficácia para o 

desempenho de professores e motivação dos alunos.  
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Os primeiros anos do ensino fundamental é uma das etapas da vida 

escolar mais importante para a criança, merecendo uma maior atenção por parte 

dos profissionais da educação. É um período no qual as crianças fazem 

significativos avanços intelectuais, cognitivos, sociais, neste sentido a escola e seu 

corpo docente necessitam de forte motivação para o cumprimento de suas funções, 

para estruturar o ambiente escolar de tal forma que favoreçam a construção de uma 

história de sucesso para a criança, maior que a de fracasso. A autoeficácia 

apresenta-se assim, como um dos preditores essenciais para a motivação, portanto 

o professor tem que mantê-la em um grau elevado, o que, de acordo com os 

estudos realizados sobre o tema, os professores com auta motivação serão mais 

ativo, permitindo que busquem novas alternativas e estratégias diferenciadas para 

alcançar seus objetivos educacionais. 

Partindo do pressuposto de que o professor é um importante modelo 

para o aluno, o mesmo poderá promover situações que incentivem os alunos a 

participarem e promover a aprendizagem.  

Aperfeiçoar os estudos sobre autoeficácia docente tem implicações 

educacionais importantes, na medida em que essas crenças refletem no clima geral 

da sala, e da escola, nas metas e objetivos de determinado contexto e nas formas 

para alcançar esses objetivos. 

s resultados da presente pesquisa apontaram, como primeiro dado 

estatístico, que não há correlação entre autoeficácia do professor e eficácia do . Este 

dado confirma o que Bzuneck (1996) aponta de pesquisas realizadas por Ashton e 

colaboradores de que, um professor não necessariamente apresenta alto nível nas 

duas variáveis, já que se trata de medidas independentes. Sendo assim, um 

professor pode apresentar alto senso de eficácia no ensino e baixo senso de 

autoeficácia pessoal ou vice versa. Certamente que, um alto   nas duas variáveis, 

deverá representar um professor mais completo, já que acredita tanto em sua 

própria capacidade, quanto na eficácia do ensino, condições estas necessárias para 

o processo de ensinar. 

 segundo dado apresentou que nas categorias dos professores com 

idade entre 40 e 50 anos e os acima d 50 anos, apresentam percepção de 

autoeficácia pessoal num grau mais elevado que as outras faixas etárias, 

salientando que as médias entre as duas categorias é diferente, indicando uma 

maior prevalência da percepção de autoeficácia pessoal nos professores acima de 
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50 anos. Este resultado pode ser um indicador importante para reflexão de todos os 

profissionais envolvidos com a educação, avaliadoois, professores com menor 

idade, e, provavelmente em início de carreira, deveriam ser apoiados, para 

desenvolver suas potencialidades, bem como, para se perceber como capazes de 

realizar e promover uma educação de qualidade. Deveriam ser apoiados na 

elaboração e execução de planejamentos para criar ambientes que promovam a 

autorregulação e o senso de autoeficácia, dentre outros. Deveriam ainda, ter 

inúmeras possibilidades, para acreditar que são capazes de ajudar até mesmo os 

alunos mais difíceis, com alguma dificuldade ou defasagem ou seja, deveriam estar 

aptos para desenvolver e se perceber como autoeficazes em seu trabalho.  

O contexto escolar como um todo, revela-se assim, um importante 

espaço de reflexão e ação,  que pode e deve ser apoiado não apenas na prática 

cotidiana da sala de aula, mas especialmente em teorias como a Social Cognitiva, 

que oferece dados essenciais para fundamentar as práticas de professores e de 

toda equipe da escola, apoiando a formação de crenças de autoeficácia, promotoras 

de motivação tanto para professores quanto para os alunos. 

Promover um ambiente escolar mais leve e prazeroso, havendo 

relações sinceras entre os colegas, é fundamental, pois, como afirma Bzuneck 

(2000) “uma condição imprescindível [...] é que a colaboração seja sincera, profunda 

e rica em mensagens positivas” (p. 131), promovendo assim a formação das crenças 

por meio de persuasões sociais verdadeiras. Promover o bem estar dentro do 

ambiente escolar fará com que os professores e alunos se sintam mais seguros, o 

que levará a um estado emocional mais tranquilo para realizar as atividades diárias. 

s percepções de autoeficácia do professor e de eficácia do ensino, 

dependem entre outros fatores, de como as relações acontecem dentro do ambiente 

escolar. Bzuneck (2000) nos traz algumas reflexões relevantes e pertinentes sobre 

este tema .  o autor enfatiza a importância das relações intra-escolares, no que diz 

respeito o segundo trata da questão da colaboração entre os colegas de trabalho, 

ressaltando a importância da ajuda e do apoio dos colegas para as práticas 

educativas, de tal forma que os professores se sintam valorizados, reconhecidos e 

mais autoeficazes em seu trabalho.  

Um professor com alta autoeficácia terá melhores condições de 

ajudar seus alunos na mesma direção, criando oportunidades para que eles possam 

desenvolver suas potencialidades e, possibilitar gradativamente aos seus alunos o 



34 

 

aumento da percepção de autoeficácia. Conforme salientado por Bzuneck (2000) 

esta postura gera ganhos para professores e alunos, já que, na medida em que 

professor consegue promover aprendizagem em seus alunos, ele próprio, sente-se 

mais confiante e melhora sua crença de autoeficácia.  Uma  reflexão que o autor faz 

é sobre a parceria entre a escola e a . Esta relação entre a escola e a academia, 

esta enquanto centro de pesquisa, pode ser muita rica, na medida em que uma pode 

aprender com a outra 

As reflexões expostas acima não têm como função superestimar a 

importância das crenças de autoeficácia dos professores, pois outras variáveis 

devem ser analisadas na obtenção do sucesso escolar do aluno, como também da 

Instituição. Muitos são os fatores para se promover condições para um ambiente 

escolar favorável à eficácia de ensino  reciprocidade triádica da teoria de Bandura, 

explica bem as influencias recíprocas entre os diferentes fatores que interferem 

sobre nossos comportamentos. Portanto, sobre o comportamento do professor 

incidem fatores pessoais, ambientais que se influenciam reciprocamente. Sendo 

assim, uma escola que promove ambientes de reflexão sobre o trabalho, que tem a 

participação efetiva dos pais, com materiais adequados ao trabalho docente, com 

todos os professores envolvidos em realizar um bom trabalho, fará com que o 

professor de forma individual e coletiva, a partir destas relações refletir sobre suas 

ações e comportamentos, tendo a possibilidade de modificá-los, sofrendo e 

exercendo influencia sobre seu meio  

Diante de tudo que foi discutido neste trabalho podemos concluir que 

o problema foi respondido, pois conseguiu-se responder como estão as crenças de 

autoeficácia dos professores do ensino fundamental. Pode-se concluir também que 

os objetivos foram alcançados na medida em que os dados foram analisados e 

pode-se avaliar o grau de como as crença estão de autoeficácia dos professores 

com relação a idade. 

 Muitos estudos ainda são necessários para esclarecer melhor estes 

resultados. Todos esses fatores apontados acima são caminhos importantes para o 

sucesso escolar, e para que isso ocorra, o sistema como um todo, tem que promover 

mudanças que sejam significativas para a evolução de educação. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO DE AUTOEFICÁCIA DOS PROFESSORES 

 

 

  

Nome do professor: 

Escola: 

Questionário 

no: 

 

Masculino  Feminino Tempo de 

magistério: 

Idade: Série que leciona: 

 

Por favor, responda cada um dos itens seguintes da escala Likert, 

especificando o quanto cada um é verdadeiro para você em relação à sua 

crença de eficácia enquanto professora. Use a escala: onde “1” representa 

totalmente falso até “5”, totalmente verdadeiro. 

 

 

1. Quando realmente tento sei que posso dar conta dos alunos mais 

    difíceis. 

1 2 3 4 5 

 

 

2. Se um aluno não se lembra do que eu ensinei numa aula passada eu 

    saberia como melhorar sua aprendizagem na lição seguinte. 

1 2 3 4 5 
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3. Quando um aluno consegue uma nota melhor do que usualmente 

    recebe é porque eu descobri melhores meios de ensinar aquele aluno. 

1 2 3 4 5 

 

 

4 Se um aluno em minha aula se torna bagunceiro e perturbador, com 

   toda certeza eu conheço técnicas com as quais eu o controlo 

   rapidamente. 

1 2 3 4 5 

 

 

5. Se os pais fizessem mais por seus filhos os professores também 

    poderiam fazer mais. 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Se levarmos em conta todos os fatores os professores não representam 

   uma influência poderosa sobre os alunos. 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Quando um aluno está tendo dificuldade em alguma tarefa, usualmente 

   sou capaz de ajustar a tarefa ao nível do aluno. 

1 2 3 4 5 

 

8. Quando melhoram as notas de meus alunos, usualmente é porque 

   descobri métodos mais eficazes de ensino. 

1 2 3 4 5 

 

9. A quantidade do que um dado aluno pode aprender relaciona-se 

    prioritariamente com sua base familiar. 

1 2 3 4 5 
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10. Tenho preparo suficiente para lidar com praticamente qualquer problema 

     de aprendizagem. 

1 2 3 4 5 

 

11. Um professor tem muitas limitações porque o ambiente de casa do aluno 

     exerce grande influência sobre o desempenho dele. 

1 2 3 4 5 

 

12. Se um aluno chegar a Dominar rapidamente um novo conceito, isso 

     pode ser porque eu conhecia os passos necessários quanto ao ensino 

     daquele conceito. 

1 2 3 4 5 

 

13. Quando a aprendizagem dos alunos vai mal mesmo o professor não 

     pode fazer muito, porque a maior parte da motivação e do rendimento do 

     aluno depende de seu ambiente no lar. 

1 2 3 4 5 

 

14. Quando um aluno se sai melhor do que de costume, normalmente é 

     porque eu estou me esforçando mais no ensino. 

1 2 3 4 5 

 

15 Se os alunos não são disciplinados em casa, provavelmente não 

     aceitarão qualquer disciplina na escola. 

1 2 3 4 5 

 

16. Meu curso de graduação, de preparação para o magistério, e/ou 

     experiência deram-me as habilidades necessária para ser um professor 

     eficaz. 

1 2 3 4 5 
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17. Se eu realmente me empenhar com afinco, posso dar conta até dos 

     alunos mais difíceis ou desmotivados. 

1 2 3 4 5 

 

18. As horas que os alunos passam na classe têm pouca influência sobre 

     eles, em comparação com a influência de seu ambiente de casa. 

1 2 3 4 5 

 

19. Se algum de meus alunos não puder dar conta de alguma tarefa 

      prescrita, eu seria capaz de avaliar corretamente se a tal tarefa está ou 

      não no nível adequado de dificuldade para ele. 

1 2 3 4 5 

 

20 Mesmo um professor com boas habilidades de ensino não consegue 

     influenciar muitos alunos. 

1 2 3 4 5 

 

 

 


