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RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve como objetivo central investigar as crenças de eficácia do 
ensino e as crenças de autoeficácia do professor.  A crença de autoeficácia está 
inserida em uma teoria de Albert Bandura intitulada Teoria Social Cognitiva. Esta 
tem suas raízes na tendência cognitivista de estudos em psicologia. As crenças de 
autoeficácia correspondem aos julgamentos que as pessoas têm em sua capacidade 
para realizar determinadas ações. Os estudos têm mostrado que uma alta crença de 
autoeficácia pode interferir no quanto as pessoas se motivam e persistem na busca 
e execução de um determinado objetivo. Este trabalho contou com uma amostra 
constituída por 84 professores da rede municipal do ensino fundamental de 
Londrina. O instrumento consistiu de um questionário em escala Likert, destinado a 
avaliar a crença de autoeficácia do professor e a eficácia do ensino, conforme as 
variáveis: tempo de magistério e série que lecionam. A análise estatística dos 
resultados indicou que não há correlação entre a eficácia pessoal e a eficácia do 
ensino, confirmando que são constructos independentes. Constatou-se ainda que, a 
variável tempo de magistério, apresentou-se significativa para a crença de eficácia 
do ensino entre 6 e 10 anos e entre 11 e 15 anos de magistério com médias 
diferentes para cada grupo. As demais variáveis não foram significativas. Os 
resultados foram discutidos tendo como referencial a teoria social cognitiva de 
Bandura. O desenvolvimento de novas pesquisas poderá confirmar e indicar 
caminhos alternativos para o trabalho docente no contexto escolar. 
 
Palavras-chave: Teoria Social Cognitiva, Crenças de Autoeficácia do professor e 
eficácia do ensino..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes por faixas de idade ................................. 26 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço no magistério........ 26 

Tabela 3 – Distribuição dos participantes de acordo com a série que lecionam ...... 27 

Tabela 4 – Análise de correlação entre crença de autoeficácia do professor e 

eficácia do ensino ..................................................................................................... 29 

Tabela 5 – Variável: autoeficácia do professor versus idade ................................... 29 

Tabela 6 – Variável: autoeficácia do ensino versus tempo de magistério ................ 30 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO. ...................................................................................................... 9 

 

2 TEORIA SOCIAL COGNITIVA .............................................................................. 11 

 

3 CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA ............................................................................ 16 

3.1 AUTOEFICÁCIA NO ENSINO E AUTOEFICÁCIA DO PROFESSOR ..................................... 19 

 

4 METODO.............................................................................................................26 

4.1 PARTICIPANTES ..................................................................................................... 26 

4.2 INSTRUMENTOS  ..................................................................................................... 27 

4.3 PROCEDIMENTOS  .................................................................................................. 28 

 

5 RESULTADOS.....................................................................................................29 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 31 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 34 

 

ANEXOS ................................................................................................................... 36 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT ................................................ 37 

 

 



 9

1 INTRODUÇÃO  

 

A princípio, vale considerar que a essência de ser um educador 

pode ser vista como mais abrangente do que ser um professor na concepção 

daquele que apenas ensina. O educar é um reflexo da relação entre professor e o 

aluno, tornando assim um diálogo com aspectos não somente profissionais, mas 

também, pessoais. Esta função de mediador do saber implica em um complexo 

processo de inter-relações no qual estão envolvidos fatores pessoais, sociais e 

profissionais na sua prática docente.    

A postura do professor é reflexo de uma sociedade construída 

historicamente pelo homem, que recebe e promove influências recíprocas, tendo em 

conta que é um individuo dotado de processos cognitivos, pensamentos, afetos e 

julgamentos. As teorias psicológicas ao longo da história trazem teses sobre o 

comportamento humano, apontando os diferentes fatores que o influenciam, sejam 

eles, fatores sociais, culturais, históricos, fatores externos, ou ainda, os fatores 

intrínsecos, ou internos do individuo.  

  O interesse por esta pesquisa surgiu a partir dos estudos que fiz na 

disciplina de Psicologia da Aprendizagem em minha graduação. Nesta disciplina foi 

abordado o tema da teoria Social Cognitiva e seus principais conceitos. Durante 

estes estudos percebi a importância das crenças dos professores em relação à sua 

prática docente. A agência humana, conceito este abordado com bastante ênfase na 

teoria confirmou algumas impressões que eu tinha sobre o comportamento humano, 

sendo assim, pude relacionar, através da teoria, a importância das crenças pessoais 

de uma pessoa com o seu trabalho, neste caso, com a sua prática docente.  

Neste trabalho, buscaremos compreender melhor, a partir do 

referencial da teoria Social Cognitiva de Albert Bandura, as crenças de autoeficácia 

dos professores. Estes estudos avaliam as crenças das pessoas nas suas 

capacidades de ação.  

O professor é uma figura que recebe inúmeras influências do seu 

meio, como o da sua formação profissional, as oriundas dos seus alunos, da direção 

da escola onde leciona, da sociedade que transfere a ele uma grande 

responsabilidade. Enfim, o professor é alvo de inúmeras influências que afetam seu 

trabalho. Compreender como estão as crenças sobre sua competência, sobre sua 

autoeficácia torna-se importante já que, de acordo com estudos desenvolvidos por 
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Bandura (2009) estas podem afetar a forma como ele planeja e organiza seu 

trabalho. Muitas questões se apresentam, estas crenças realmente afetam sua 

percepção sobre a eficácia do ensino? Elas afetam o seu trabalho docente? Elas 

afetam seu manejo em sala de aula? Elas influenciam seus alunos?  

Nas ultima décadas, diversos estudos têm sido desenvolvidos sobre 

autoeficácia, no conjunto destas pesquisas, elegemos investigar a percepção de 

autoeficácia de uma pequena amostra de professores da rede municipal do ensino 

fundamental de Londrina. O presente estudo é de caráter exploratório, descritivo e 

correlacional e objetiva examinar as crenças de autoeficácia dos professores em 

relação às variáveis, tempo de magistério e a série que lecionam. Sendo assim, 

buscou-se: 

1. Avaliar, em uma pequena amostra de professores do ensino 

fundamental, o grau da crença de autoeficácia pessoal; 

2. Avaliar na mesma amostra, o grau da crença de eficácia no 

ensino; 

3. Analisar a variância dos níveis de autoeficácia em função do 

tempo de magistério e série que leciona. 

 A pesquisa foi realizada por meio do questionário em escala Likert, 

atendendo a especificações de BZUNECK e GUIMARÃES (2003). 

O enfoque desta pesquisa é no trabalho docente, pois creio que, um 

professor bem motivado, que acredita em sua eficiência e em suas capacidades, tem 

maiores probabilidades de exercer melhor sua função de ensino e também 

acrescentar qualidade em relação ao processo de aprendizagem de seus alunos. 

Este trabalho foi inspirado em pesquisas já existentes na área da 

psicologia, especificamente em estudos sobre autoeficácia. Nos próximos capítulos 

abordaremos os seguintes assuntos: A Teoria Social Cognitiva, Reciprocidade 

Triádica, Crença de Autoeficácia e Autorregulação, Crença de Autoeficácia dos 

professores, Crenças de autoeficácia no ensino. No capítulo 2 apresentaremos a 

Teoria Social Cognitiva, no capítulo 3, as crenças de autoeficácia, no 4 o método 

utilizado na pesquisa, no capitulo 5 serão apresentados os resultados obtidos e, por 

fim, as discussões e considerações finais. 
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2 TEORIA SOCIAL COGNITIVA 

 

No campo da psicologia, encontramos várias vertentes de 

pesquisas. Dentre estes estudos, vêem-se algumas teorias que contribuem para o 

conhecimento sobre o desenvolvimento e sobre o comportamento humano. Segundo 

uma classificação feita por Gauy e Junior (2005), pode-se citar as teorias 

maturacionais, em que se prega que o comportamento humano está centrado nos 

sistemas sensorial e motor e o desenvolvimento é visto como um processo que 

padroniza respostas. Há também estudos que privilegiam o cognitivo, ou seja, 

teorias cognitivistas. Nelas, encontra-se a preocupação em conhecer os processos 

que o individuo passa na construção do conhecimento. E, por fim, os autores citam 

as teorias da aprendizagem que enfatizam a interação entre o organismo e o 

ambiente considerando que o individuo é influenciado biologicamente e 

essencialmente pelas suas experiências.  

A Teoria Social Cognitiva, elaborada por Albert Bandura em meados 

da década de 70 busca superar as divergências das outras teorias, discordando da 

ênfase dada a um ou outro aspecto isoladamente. .A teoria surge do 

descontentamento de Albert Bandura com as correntes teóricas apregoadas até a 

década de 70 que elaboravam explicações para importantes processos humanos, 

principalmente a partir da valorização das contingências ambientais sobre o 

comportamento humano. A modelação, por exemplo, era “[...] interpretada como 

“imitação”, somente produziria mimetismo de resposta” Bandura (2008, p.19). Para o 

autor, modelação é um processo importante no qual o observador não apenas copia 

o modelo, mas usa seu próprio referencial para abstrair as informações 

apresentadas pelo mesmo. A partir disto, Bandura intensificou a necessidade da 

elaboração de novos estudos voltados à aprendizagem observacional, entre outros, 

contrapondo concepções errôneas vigentes.  

Para Bandura (2008) faltava nas outras teorias um elemento novo, 

pois, para ele, o desenvolvimento e o funcionamento humano operam dentro de uma 

ampla rede de influências sociais. Afirma que “O nível de motivação das pessoas, 

seus estados emocionais e suas ações são baseadas mais naquilo que elas 

acreditam do que no que é objetivamente verdadeiro” Bandura (apud, Pajeras e 

Olaz, 2008, p. 102). A partir destas colocações, novas perspectivas se abrem para o 
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estudo da aprendizagem humana, investigando processos cognitivos, vicários, 

autorreguladores e autorreflexivos.  

O ser humano deixa de ser considerado resultado de forças externas 

ou apenas internas. A Teoria Social Cognitiva desenvolvida pelo autor e 

colaboradores, estuda o comportamento humano se baseando na crença de que o 

homem é um individuo agente e que vive num meio social construído historicamente 

por diferenciadas culturas e o seu comportamento é modelado por ele, assim como 

pelos seus processos cognitivos internos (Bandura, 2008). Esta teoria propõe a idéia 

de agência humana como fundamental para o próprio desenvolvimento, para suas 

ações e interações no ambiente social. Nas palavras de Bandura (2008, p.15), “Ser 

agente significa influenciar o próprio funcionamento e as circunstâncias de vida de 

modo intencional.”  

O autor considera que as pessoas são dotadas de intenções e 

desejos, tornando assim, a intencionalidade uma das características importantes de 

sua teoria. Em segundo lugar, a teoria considera a criação de objetivos, ou seja, a 

antecipação, em que o futuro não é um fenômeno material, portanto, é imaginário, e 

assim sendo, ele serve para a motivação de alguns comportamentos que 

consequentemente vão levar a conquistá-lo, ou seja, torná-lo material. Em terceiro 

lugar, é necessário considerar que as pessoas são auto-organizadas, pois 

padronizam, regulam e monitoram suas atitudes. “As pessoas não são apenas 

agentes da ação. Elas são auto-investigadoras do próprio funcionamento”. 

(BANDURA, 2008 p.15). Em suma, o ser humano é dotado de capacidade de 

atuação intencional sobre suas ações. Ser agente, nesta visão é, de forma 

intencional, influenciar no funcionamento e nas circunstâncias da vida. Através da 

intencionalidade e da antecipação, o individuo cria objetivos, antecipa os esforços 

necessários, e prevê os prováveis resultados dos atos. (BANDURA, 2008) 

Partindo destes conceitos sobre a agência humana, é possível 

verificar que o individuo, através da sua ação, opera em uma organização social 

estruturada. A participação, o exercício das relações dentro de um sistema social, 

por sua vez, cria regulamentações para as ações e para o desenvolvimento humano. 

Este processo recíproco e bidirecional de influências conecta as atividades sociais e 

as atividades humanas, tornando-se o cerne da teoria Social Cognitiva (BANDURA, 

2008) 
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Esta organização social na qual o individuo está inserido, ou seja, 

seu ambiente reflete a face social da teoria. O ambiente para Bandura, se mostra de 

três diferentes formas: imposto, em que não se possui total controle sobre ele, mas 

pode-se definir como interpretá-lo ou como reagir ao mesmo. Pode se configurar 

também como ambiente selecionado em que “na maior parte das vezes, o ambiente 

é potencialidade, o que exige seleção do que e como será vivenciado.” (AZZI e 

POLYDORO, 2010 p.127). O ambiente pode trazer também, segundo o autor, uma 

configuração onde suas condições provêm da ação pessoal, ou seja, ele se 

concretiza quando há uma ação decorrente de uma intenção, ou uma finalidade 

pessoal (BANDURA, 2008). 

 Como já abordamos anteriormente, a agência humana é um fator 

crucial da teoria social cognitiva. Partindo deste pressuposto, a teoria considera que 

o individuo interage com outros por meio da sua razão e ação, tornando assim 

possível uma interação permeada por influências. Estas influências podem derivar 

de outros indivíduos, do ambiente e também da própria percepção do 

comportamento pessoal e alheio (Pajares, Olaz, 2008). Esta ação de observação do 

próprio comportamento e do comportamento do outro pode desencadear 

intervenções que alterem ou reforcem a ação deste individuo, ou seja, por meio da 

observação da própria atuação e da atuação do outro, e também da observação do 

resultado deste ato no meio em que está inserido, pode ocasionar uma interpretação 

que o levará a uma ação contrária ou dar continuidade à mesma. Este princípio 

descreve muito bem o conceito central da teoria, pois: 

 

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. Esta é à base da concepção de Bandura 
(1986) do determinismo recíproco. (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 98). 

 

Vale dizer que, a partir da analise do seu histórico, a teoria social 

cognitiva evita os conceitos que dão ênfase excessiva à interferência ambiental, da 

predominância de interferências cognitivas, da exacerbação da adaptação e 

evolução biológica, pelo contrário, a teoria se utiliza desses conceitos, elaborando 

outro conceito em que apregoa uma influência bidirecional entre os elementos da 

reciprocidade triádica. 
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Para Bandura (2008) um conceito importante dentro da teoria é o do 

determinismo recíproco, que propõe a existência de três fatores que interferem na 

ação humana de forma recíproca. Um dos elementos desta interação são os fatores 

pessoais que abrangem as crenças, expectativas, sentimentos, fatores biológicos, 

emocionais. Outro elemento são os fatores comportamentais, como já foram 

abordados anteriormente, que se manifestam em atos individuais, escolhas e 

declarações verbais. E, por ultimo, e não menos importante, considera-se também 

os fatores ambientais que abrangem o ambiente físico, recursos, as conseqüências 

das ações. A relação entre estes três fatores promove a reciprocidade triádica.  

Baseando-se na agência humana, o individuo para ser influenciado 

pelo ambiente, deve primeiramente refletir sobre o mesmo e compreender como se 

processam os fatores ambientais, assim, então, haverá uma influência efetiva deste 

ambiente no comportamento do individuo. Portanto, através da interpretação, ou 

seja, de uma ação cognitiva e dos fatores do ambiente o individuo age sobre ele 

modificando-o ou reproduzindo-o, conforme a sua confiança e necessidade 

(PAJARES e OLAZ, 2008). 

A representação abaixo demonstra claramente a bidirecionalidade 

das influências no que Bandura (apud PAJARES e OLAZ, 2008, p.98) denominou de 

reciprocidade triádica.  

 

 

    Comportamento humano 

 

 

Fatores Pessoais                                   Fatores ambientais 

 

 

 

As interpretações do individuo sobre os fatores ambientais 

interferem nas suas ações, ou seja, no seu comportamento, mas, deve-se assinalar 

ainda que, os fatores pessoais, considerando aspectos biológicos, afetivos e 

cognitivos, construídos durante a vida do indivíduo, afetam o seu modo de 

interpretar estes fatores, alterando também o seu comportamento neste ambiente.  
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Há ainda as influências do comportamento sobre este ambiente que pode alterar as 

suas percepções sobre ele e também influenciar nos fatores sociais.  

Em síntese, esta natureza recíproca entre os diversos fatores, 

ambientais, pessoais e comportamentais, constitui um principio básico da Teoria 

Social Cognitiva e pode ser usada: 

 

[...] para analisar os fenômenos psicossociais em diferentes níveis de 
complexidade, variando do desenvolvimento intrapessoal ao 
desenvolvimento interpessoal e o funcionamento dos sistemas 
sociais e organizacionais (AZZI, POLYDORO, 2010 p. 127). 

 

O espaço da sala de aula apresenta vários exemplos desta 

reciprocidade triádica, um aluno que inicia sua vida escolar em uma escola que já o 

recebe sabendo dos problemas que teve na escola anterior, as relações 

estabelecidas estarão permeadas de emoções (fatores pessoais), fatores ambientais 

(classe observando) que resultarão em um modo de comportamento por parte de 

todos, que, por sua vez, promoverão formas de interações interpessoais e 

intrapessoais.  

A teoria social cognitiva postula, ainda, que o comportamento 

humano é afetado pelas condições socioeconômicas, estruturas familiares e 

educacionais apenas na medida em que “[...] influenciam as aspirações, 

autopercepções, padrões pessoais, estados emocionais, atitudes e outras 

influências auto-regulatórias das pessoas” (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 100).   

No próximo capítulo será abordado sobre crenças de autoeficácia, 

considerado um importante constructo que afeta o funcionamento humano e sobre 

autoeficácia do professor e eficácia do ensino. 
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3   CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA 

 

 

Segundo Bandura (2008, p. 78): 

 

Entre os mecanismos da agência pessoal, nenhuma 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. As crenças 
de autoeficácia são à base da agência humana. 
 

Podemos dizer, portanto, que, no núcleo essencial da Teoria Social 

Cognitiva encontram-se as crenças de autoeficácia. O termo “Teoria da autoeficácia” 

aparece pela primeira vez, segundo Azzi e Pollydoro (2006) em um artigo escrito por 

Albert Bandura em 1977 denominado Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of 

Behavioral Change. No decorrer do amadurecimento desta teoria, algumas 

definições foram sendo modificadas. Estes movimentos para o aperfeiçoamento da 

descrição da teoria culminaram na afirmação de que: 

 

[...] um fenômeno de caráter subjetivo (crenças) sobre possibilidades 
pessoais (crenças de capacidades) e de ser agente na produção da 
própria trajetória (organizar e executar), destacando que a 
concepção de autoeficácia está relacionada a metas e objetivos 
(produzir certas realizações) (AZZI e POLYDORO, 2006, p. 14)  

 

A crença de autoeficácia é um conceito formulado dentro desta 

Teoria, para descrever o julgamento da pessoa sobre suas capacidades de ação. É 

um ato de reflexão sobre as expectativas de sucesso no desenvolvimento de certa 

atividade. A crença na autoeficácia está intimamente ligada a agencia humana, pois 

ela regula o pensamento do individuo, baseando-se nas ações praticadas por ele 

anteriormente, tornando-se, assim, uma prática de autorreflexão (AZZI e POLYDORO, 

2006, p. 14).  

Em outras palavras podemos dizer que a autoeficácia é o ato de 

estimar as aptidões pessoais do sujeito, baseados em informações adquiridas 

através de resultados de ações anteriores, ou seja, é o “julgamento das pessoas em 

suas capacidades para organizar e executar cursos de ação necessários para 

alcançar certos tipos de desempenhos.” (PAJARES E OLAZ 2008, p. 101).  



 17 

De acordo com Bandura (2008) estas expectativas de capacidade de 

desempenho são baseadas na percepção de resultados obtidos através de fontes 

informativas como: a experiência de domínio, que está baseada na interpretação 

que o individuo faz sobre os resultados de suas experiências anteriores; Experiência 

vicária, baseada na capacidade humana de aprender por observação de 

experiências vividas por terceiros, ou seja, por outras pessoas. Nesse sentido, 

Bandura (apud Costa, 2008, p.134) se refere à experiência vicária como aquela “[...] 

na qual novas respostas são adquiridas ou respostas existentes são modificadas em 

decorrência da observação do comportamento de outras e de suas conseqüências 

reforçadoras.” 

A percepção de autoeficácia pode ser formada também, por meio da 

persuasão social, ou seja, algumas das informações que fornecem dados para a 

formação da crença de autoeficácia vem por meio dos feedbacks vindos do 

ambiente social, dos pais, dos professores, dos amigos; e pelos estados físicos e 

emocionais da pessoa, como suas emoções (tristeza, felicidade, satisfação), e seus 

estados biológicos (doenças, mal estar, indisposição) pois eles são analisados 

anteriormente ou no transcorrer da situação e levam à interpretação da capacidade 

pessoal na atuação indicando assim, mais ou menos vulnerabilidade.   

Sendo assim, as crenças de autoeficácia são formadas a partir de 

interpretações de informações adquiridas através de resultados de diversas 

situações, sendo essas pessoais ou não. Estas informações podem surtir um efeito 

altamente influenciador nas tomadas de decisões no decorrer da vida de uma 

pessoa, e por isso, ela é considerada reguladora, pois é através da crença na sua 

capacidade de atuação que o individuo toma decisões de seguir em frente e 

desenvolver tal atividade, ou retroceder e não agir porque, através da sua reflexão 

sobre seus resultados, ele percebe-os como não satisfatórios. 

Portanto, podemos considerar que as fontes de autoeficácia, são 

vivenciadas no cotidiano do individuo. As diferentes experiências influenciam na 

crença de eficácia da pessoa, no seu dia-a-dia, no seu funcionamento humano, nas 

suas escolhas. O individuo com altas crenças em sua eficácia é percebido como 

mais confiante e comprometido na realização de tarefas, estes estabelecem 

objetivos para alcançarem seu alvo, traçam estratégias e perseveram, (PAJARES e 

OLAZ, 2008, p.106). Segundo esses pesquisadores 
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Os indivíduos confiantes abordam tarefas difíceis como desafio a 
serem dominados, em vez de ameaças a serem evitadas. Eles têm 
maior interesse e absorção nas atividades, estabelecem objetivos 
difíceis para si mesmo e mantém um forte compromisso com esse 
objetivo aumentando e mantendo seus esforços frente ao fracasso  

 

A autoeficácia, desta forma atua como mobilizadora das crenças 

motivacionais, dos recursos cognitivos e dos cursos de ação para o estabelecimento 

de metas, ou seja, através dela o individuo mede o nível da ação e traça estratégias 

de acordo com o que se julga eficaz. Nesta perspectiva, outro aspecto importante e 

relacionado com autoeficácia da teoria de Bandura segundo Costa e Boruchovitch 

(2006) é a autorregulação. De acordo com essas autoras, um dos objetivos 

importantes para a educação na atualidade é dotar o estudante de instrumentos 

intelectuais, autocrenças e capacidades de regular seu próprio comportamento de 

aprender, pois na medida em que somos capazes de observar, analisar e 

autorregular nossa ação, a aprendizagem passa a ser responsabilidade permanente 

do indivíduo, que passa a ser dotado de uma ferramenta para autorregular-se ao 

longo da vida.  

Para Bandura (2008) as pessoas possuem mecanismos auto-

reguladores que proporcionam uma potencialidade para mudanças auto dirigidas em 

seu comportamento. A maneira e o grau em que as pessoas auto-regulam seus atos 

e comportamentos envolvem a precisão e coerência de sua auto-observação e 

automonitoramento. Os julgamentos que elas fazem de suas ações, escolhas e 

atribuições provocam reações avaliativas e tangíveis em relação ao seu próprio 

comportamento, por meio do processo de autorregulação.   

A autorregulação é uma característica humana que envolve escolha, 

tomada de decisões, planejamento, e responsabilidade pelas próprias ações. 

(Bandura, 2008). Para o autor, a autorregulação é um processo que deve ser ativado 

pela agencia humana e significam a liderança do próprio comportamento, 

pensamento e sentimento para aquisição de metas. A autorregulação opera por três 

modos: através da auto-observação em que o individuo informa o que está fazendo, 

em quais circunstancias, se ambientais ou pessoais; partindo também da avaliação 

das atividades a serem realizadas, ou seja, do julgamento dessas atividades, que, 

por sua vez, possibilitam a terceira subfunção da autorregulação, a auto-reação, 

onde a mudança auto dirigida ocorre considerando as conseqüências reforçadoras 

ou punitivas. 
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Segundo Azzi e Polydoro (2010) os pesquisadores Zimmerman 

(2000) e Cleary (2006) ao escreverem sobre a autorregulação, afirmam que ela é 

cíclica, pois, na percepção do desempenho de uma situação anterior, o individuo 

adapta sua performance atual fazendo com que ela se aprimore aumentando assim 

as suas metas e os desafios. Este processo abrange três fases de pensamento. 

Estas três fases se dão antes, durante e após a tarefa a ser executada. O 

pensamento antecipatório é o que se efetua antes da tarefa, envolvendo a analise 

dela e da crença de auto-motivação para desempenhá-la. O controle de 

desempenho se dá durante a atividade e envolve o auto-controle e também a auto 

observação. E também há a auto-reflexão que ocorre após a tarefa envolvendo o 

auto-julgamento e a auto reação. 

Para que o processo de autorregulação seja efetivo é requerido que 

se tenha fortes auto-crenças para a realização de tal atividade.  

 

A autoeficácia interfere na autorregulação, pois está associada à 
antecipação, seleção e preparação da ação. Por sua vez e de modo 
recíproco, a autorregulação influência a crença de autoeficácia ao 
fornecer informações sobre o progresso, esforço e tempo despendido 
na realização da atividade. Participando de sua construção (AZZI e 
POLYDORO, 2008 p.158) 
 

Em síntese, na medida em que as crenças de autoeficácia têm um 

papel importante nas ações, nos determinantes cognitivos, motivacionais e afetivos, 

ela apresenta uma função essencial no processo de autorregulação.  

 

3.1  EFICÁCIA DO ENSINO E AUTOEFICÁCIA DO PROFESSOR 

 

 De acordo com Bzuneck (2000), embora ainda aconteçam algumas 

confusões em relação ao conceito de eficácia pessoal no ensino e crença de eficácia 

no ensino em geral, de modo geral a maioria dos pesquisadores tem procurado 

investigar esses dois constructos de forma distinta. O autor destaca que essas duas 

dimensões tiveram origem em trabalho desenvolvido inicialmente por Gibson e 

Dembo.   

Os conceitos de eficácia no ensino e autoeficácia do professor foram 

sendo moldadas conforme os estudos foram sendo levados para dentro do ambiente 
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escolar. Abaixo, demonstraremos o histórico destes conceitos a partir de pesquisas 

realizadas entre as décadas de 60 e 90. 

Em meados das décadas de 60 e 70, influenciados pelo 

desenvolvimento da tendência cognitivista, as pesquisas se voltaram para o 

engajamento do professor nas atividades de sala de aula. Brophy (apud Bzuneck, 

1996) considera que os estudos referentes a esta temática começaram a surgir em 

meados das décadas de 60 e 70, mesmo tendo seu enfoque um pouco distante das 

crenças de autoeficácia. Nestes estudos eram analisadas as relações entre o ganho 

dos alunos com o manejo do professor em sala de aula. Havia também preocupação 

com o aproveitamento do tempo dos alunos e o engajamento dos professores.  

Já na década de 80, percebe-se, através da análise das pesquisas 

realizadas neste período, que o enfoque foi se modificando e tomando proporções 

que englobassem o estudo do senso de eficácia. Esta mudança pôde ser qualificada 

devido ao aprimoramento das técnicas de pesquisa que tomaram caráter mais 

refinado e de propriedades qualitativas. O enfoque voltou-se para processos em sala 

de aula e aprendizagem. Além disso, passou-se a se preocupar com a 

autorregulação no aprender. “Os pesquisadores deste período identificaram 

diferenças nos professores (as), em relação aos seus conhecimentos sobre a 

matéria e as suas crenças sobre o ensino e a aprendizagem” (Pajares apud 

Bzuneck, 1996. p. 1). Foi nesta década também, que os pesquisadores trouxeram as 

contribuições da Teoria Social Cognitiva para seus estudos sobre a motivação. 

(BZUNECK, 1996). 

Os conceitos descritos por Albert Bandura na Teoria Social Cognitiva 

abasteciam as pesquisas da época. Os pesquisadores se apoiavam principalmente 

no conceito de comportamento em que  

 

As mudanças de comportamento, embora ainda circunscritas a 
situações de terapia, são possíveis apenas na medida em que o 
indivíduo tiver um alto e forte senso de autoeficácia. O que 
determinará se uma pessoa irá iniciar comportamentos com os quais 
enfrente situações difíceis, envide esforços correspondentes e, a 
despeito de quaisquer obstáculos ou condições adversas, persista 
em seus propósitos, são suas expectativas de autoeficácia. 
(BZUNECK, 1996, p.2) 

  

Na visão do autor, é possível verificar dois tipos de expectativas: a 

expectativa de resultado que consiste na espera de resultados da própria ação, e a 



 21 

crença na eficácia pessoal que é explicada como o fato de acreditar na capacidade 

de trazer à tona comportamentos que façam o indivíduo atingir os resultados 

esperados. 

Em Ashton, (apud Bzuneck, 1996), vê-se o conceito de autoeficácia do 

professor como: “[...] ter a capacidade de influênciar a performance dos alunos” 

(p.2). Segundo Bzuneck (2000), Ashton e seus colaboradores foram os primeiros a 

estudarem, mais especificamente, o senso da autoeficácia, baseados na teoria de 

Albert Bandura. A partir de suas pesquisas, Ashton passa a considerar algumas 

variáveis contextuais na sustentação de um alto senso de autoeficácia do professor. 

Em sua primeira pesquisa, ainda segundo Bzuneck (2000), Ashton 

utiliza duas questões elaboradas em Escala Likert1, duas frases de um teste 

aplicado anteriormente pela Rand Corporation2. Os itens eram de âmbito afirmativo. 

O primeiro item foi considerado relacionado à eficácia de ensino geral, que segundo 

Bandura (apud, Bzuneck, 2000), corresponde à expectativa de resultado. Nele, 

constava-se uma afirmação abrangente em que os professores não podiam, através 

da sua atuação docente, fazer muito por seus alunos “problemas”, pois as suas 

influências externas à escola (família, convívio social) o prejudicavam. O segundo 

item usado nesta pesquisa foi relacionado à eficácia pessoal no ensino, 

correspondente à autoeficácia de Albert Bandura, nele afirmava-se que se eu 

(professor) me esforçar, poderei auxiliar meu alunos com dificuldades (Bzuneck, 

2000). Estas afirmativas foram norteadoras para que se chegasse à diferenciação do 

conceito de eficácia pessoal do professor e da crença na eficácia do ensino, pois: 

 
[...] num professor pode ocorrer que suas crenças de eficácia não 
alcancem o mesmo grau nos seus dois aspectos, por se tratar de 
medidas independentes. [...] Embora sejam elevadas suas crenças 
de eficácia do ensino, o mesmo não ocorre com a eficácia pessoal 
quanto ao seu ensino em particular, ou seja, tem baixas crenças de 
eficácia pessoal no ensino. (BZUNECK, 2000.p, 3)  
 

Segundo Bzuneck (1996), mais adiante Gibson e Dembo elaboraram 

30 itens em escala Likert para avaliar o senso de autoeficácia dos professores. Em 

                                                 
1
 A Escala Likert é uma escala de resposta psicométrica usada comumente em questionários. Ao 

responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de 
concordância com uma afirmação. 
 
2 Rand Corporation é uma instituição sem fins lucrativos que realiza pesquisas. Eles se basearam na 
teoria social de Rotter (Bzuneck, 2000)  
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seus estudos eles confirmam as duas dimensões propostas por Bandura. O primeiro 

mostra que a crença na eficácia é um fator motivador para a efetivação de “projetos 

como agentes de mudanças” (p. 5). O segundo resultado extremamente relevante é 

referente à influência positiva da crença na autoeficácia dos professores provocando 

um maior rendimento da criança em leitura e matemática. Além destes resultados, 

Ashton e Webb (apud Bzuneck, 1996) demonstraram que professores que crêem em 

sua eficácia proporcionam ambientes mais favoráveis à aprendizagem, há uma 

participação ativa dos alunos e percebe-se maior rendimento em matemática e 

leitura. Nos professores, foram observados comportamentos como 

 

[...] hábil controle da classe, associado à crença de que podem 
efetivamente exercer tal controle; uso adequado de elogio e baixo 
nível de críticas aos alunos; apoio às suas idéias; atenção 
individualizada às suas necessidades e verificação do progresso. 
(BZUNECK, 1996, p. 5) 

 

Ainda a partir de sua revisão das principais pesquisas na área, 

Bzuneck (1996), aponta os pesquisadores Parkay, Greenwood, Olejnik e Proller 

(1988), que também utilizaram o teste da Rand Corporation para efetuarem um 

estudo relacionado ao estresse e o esgotamento em professores. Chegaram à 

conclusão de que professores crentes em sua eficácia utilizam técnicas mais 

apropriadas em situação de estresse, seus alunos apresentam menos problemas de 

comportamento, e há um relacionamento mais positivo entre pais, administração e 

professores.  

Brousseau, Book e Byers (apud Bzuneck, 1996) estudaram sobre a 

crença de autoeficácia de professores considerando a variável tempo de magistério, 

avaliada também neste trabalho. Os resultados de suas pesquisas apontam que 

professores com mais tempo de magistério tendem a desacreditar na eficácia do 

ensino no decorrer do tempo. Este resultado se deu pelo fato de a maioria concordar 

com a frase ‘‘não importa o empenho e o esforço de professores e alunos, pois 

alguns alunos não conseguirão atingir as habilidades básicas de leitura e 

matemática’’(BZUNECK, 1996, p. 5).  

Em outra pesquisa é possível ver a baixa crença de eficácia do 

professor refletindo na expectativa do aluno, resultando num baixo rendimento. 

Segundo Bzuneck (1996, p. 4) esta pesquisa foi efetuada por Midgley, Feldhaufer e 

Eccles em 1989. No ano seguinte, Woofolk e Hoy, fizeram um estudo com 
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professores que estavam num estágio preparatório para o magistério, descobrindo 

que os futuros profissionais com alto senso de eficácia pessoal, adotaram práticas 

mais humanísticas com os alunos como confiança, aceitação, respeito e democracia. 

Segundo Tretham, Silvers e Brogdorn, (1985) Soodak e Poodel 

(apud Bzuneck, 1996) verificaram que há certo grau de convicção em relação aos 

procedimentos mediadores efetuados por professores com alto senso de eficácia. As 

estratégias por eles sugeridas para o trato de alunos com dificuldades de 

aprendizagem e com comportamentos inadequados estavam associadas ao grau do 

seu senso de eficácia, concluindo que “professores com alto senso de eficácia 

pessoal têm igualmente mais confiança em sua capacidade de efetuar mudanças em 

alunos-problema.” (Bzuneck, 1996, p. 5) 

  Foi pesquisada também, segundo o autor, a eficácia pessoal de 

professores da 6ª série que posteriormente atuariam na série seguinte. Foi 

constatado que os alunos de professores com baixo senso de eficácia também 

apresentavam baixos níveis de autoeficácia para matemática e também baixas 

expectativas em relação à performance do próximo ano. Outro resultado mostrou 

que alunos que tiveram professores com altos sensos de eficácia na sexta série e no 

ano seguinte tiveram professores com baixos sensos de eficácia tiveram seus níveis 

de autoeficácia significamente reduzidos.  

  Em relação ás experiências dos professores quando crianças, 

Chiarelott e Czerniak (Apud Bzuneck, 1996) perceberam que as origens e as 

conseqüências de eficácia em ciências deste período da vida dos professores 

afetam a docência de modo que tratam esta disciplina superficialmente. Segundo 

Bzuneck (1996), isso se dá pelo sentimento de ansiedade frente a alguma situação 

que já foi de fracasso anteriormente, ou seja, quando se deparam com situações 

que foram desagradáveis, ou de fracasso no passado trazem à tona sentimentos de 

ansiedade e ineficácia, e o fato de tratarem a disciplina com superficialidade se deve 

ao fato de evitarem o sentimento de ineficácia experimentado anteriormente. 

Ainda segundo Bzuneck (2000), pode-se notar uma correlação entre 

as crenças de eficácia e o nível de comprometimento com o ensino de acordo com 

pesquisa realizada por Evans e Trimble (1986), Benz Bradley, Alderman e Flowers 

(1992) e por Ross (1985). É possível observar também que, altas crenças de 

eficácia no ensino levam a uma maior disposição para prosseguir na execução da 

função docente, resultados estes averiguados também por Tretham, Silvern, 
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Brogdom (1985 apud Bzuneck 2000). Vê-se também maior disposição na adoção de 

novas práticas em sala de aula, fato este analisado por Smylie (apud Bzuneck 2000). 

Safran, Barciokowski (apud Bzuneck 2000), identificaram que quanto mais os 

professores propiciam construção de ambientes favoráveis à aprendizagem, mais os 

alunos tornam-se ativos e participantes, aumenta o rendimento escolar, 

consequentemente aumentando os elogios e feedback positivo por parte do 

professor, aceitação das idéias dos alunos, atenção individualizada, promovendo 

assim, a relação proposta da influência bidirecional entre os fatores, ideia  

comprovada também por Gibson e Dembo (apud Bzuneck 2000).  

A época de vida em que os professores lecionam, também é uma 

variável que pode ser relacionada com as crenças de autoeficácia. Analisando 

professores experientes, em formação e recém formados, vêem-se diferentes níveis 

de crença de eficácia pessoal e eficácia no ensino. Bzuneck (2000) cita pesquisas 

de Benz (1992) e de Guskey (1987) que mostram que, em professores mais 

experientes é percebida uma menor crença na eficácia na resolução de problemas 

individuais de alunos, entretanto, é vista maior crença na eficácia na resolução de 

problemas grupais. Ele cita também o caso de professores-alunos pesquisados por 

Hoy e Woofolk (1990), ou seja, acadêmicos, a crença na eficácia do ensino diminui 

no período de término do curso, contudo, a crença na eficácia pessoal, se mantém 

ao mesmo nível ou até aumentam devido ao aprendizado trazido pelo curso. 

 Segundo Bzuneck (2000) já nas pesquisas de Gorrell e Hwang 

(1995), é verificado que o senso de eficácia pessoal dos alunos do curso de 

formação de professores aumenta no decorrer do curso, mas a crença na eficácia do 

ensino continua menor em relação à eficácia pessoal, pois já estaria bem 

estabelecida antes do início do curso. 

A idade cronológica dos professores também é uma variável 

relevante, pois se constata que os que se propõem ao ensino com mais idade 

apontam mais senso de compromisso e maior crença de eficácia comparada aos 

iniciantes nas mesmas condições.  Esta diferença pode ser explicada, segundo 

Bzuneck (2000), pela maturação da opção vocacional dos professores que se 

comprometem ao ensino com mais idade. 

Como podemos ver, as variáveis de tempo de magistério e idade 

cronológica do professor interferem em suas percepções de eficácia. Nesse sentido, 
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esta pesquisa buscou correlacionar a autoeficácia pessoal e eficácia do professor  

com o tempo de magistério. 
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4 MÉTODO  

 
4.1 PARTICIPANTES 

 
 
A presente pesquisa foi realizada entre os meses de Abril e Julho do 

ano de 2011, com o número de 84 professores que atuam na rede municipal de 

ensino fundamental, primeira fase, do município de Londrina, situada no norte do 

Paraná. Um participante era do sexo masculino e 83 do sexo feminino. A distribuição 

da faixa etária está apresentada na tabela 1, na tabela 2 está apresentada a 

distribuição pelo critério de tempo de atuação no ensino. Na tabela 3, apresentadas 

a seguir, está distribuída o número de professores que atuam nas diferentes séries .  

 

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    

 

 

4.2   INSTRUMENTOS 

 

Os participantes responderam ao questionário em escala Likert com 

o total de 20 questões, composta da escala de autoeficácia do professor e eficácia 

do ensino. O questionário utilizado no presente estudo foi traduzido por Bzuneck 

(1996) da escala de Woolfolk e Hoy (1990). Em 2003, Bzuneck e Guimarães, 

adaptaram e validaram-na a partir de pesquisa com uma grande amostra de 

professores do Ensino Fundamental. O questionário composto de duas escalas 

estão apresentadas no anexo 1.  

 Ao responderem essas questões, os participantes da pesquisa 

deveriam assinalar um número de 1 a 5, em que 1 significa que a afirmativa estaria 

totalmente falso, ou seja, aquela afirmação não condizia com a realidade do 

participante, e 5, totalmente verdadeiro, em que a afirmativa estaria totalmente 

coerente com a realidade do participante.  

A primeira subescala do instrumento é de autoeficácia do professor 

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

professor: “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 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 deste questionário busca 
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identificar de que modo o professor se percebe quanto à sua autoeficácia, de que 

modo suas crenças estão mediando suas ações de ensinar, já que promover um 

ensino de qualidade para seus alunos pressupõe crenças de autoeficácia altas. 

 
 
4.3   PROCEDIMENTOS 

 

A aplicação do instrumento aconteceu durante o curso de formação 

continuada com um grupo de professores da rede municipal de Londrina, sob a 

elaboração e supervisão da diretoria de ensino da Secretaria de educação em 

parceria com os assessores de Alfabetização, Língua Portuguesa, Língua inglesa e 

Educação Infantil. Esta reunião ocorre quinzenalmente, e visa proporcionar a estes 

professores uma formação continuada sobre os mais variados assuntos do âmbito 

educacional.  

O instrumento foi aplicado por duas alunas do curso de Pedagogia da 

UEL que trabalharam com o mesmo tema em seus TCCs. Antes da aplicação do 

instrumento, foi explicada aos professores a finalidade da pesquisa e a importância 

da participação dos mesmos. A proponente informou aos professores acerca dos 

objetivos do estudo (pesquisa para TCC sobre a percepção de autoeficácia dos 

professores e eficácia do ensino), assegurando o sigilo das informações e a 

possibilidade de não realizarem a tarefa caso não quisessem. Todas as professoras 

concordaram em participar do estudo. Enquanto um entrevistador procedia à 

explicação do questionário, o segundo monitorava se os professores estavam 

compreendendo as questões. Em função de um número pequeno em cada encontro, 

para que fosse possível a aplicação dos 84 questionários, foi necessária a aplicação 

em duas sessões de aproximadamente 45 minutos.  
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5 RESULTADOS  

 

 Os dados estão apresentados de acordo com as respostas obtidas 

por meio da aplicação 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 à crença de eficácia do ensino. O que se constatou a partir da análise de 

variância é que não houve correlação entre as duas variáveis.  

Pelo teste HSD de Tukey, em relação à variável tempo de magistério, a 

diferença significativa ocorreu apenas quanto à eficácia do ensino, como se pode 

verificar na tabela 4. O desempenho nos períodos entre 6 e 10 anos e entre 10 a 15 

anos de experiência no magistério revelou-se, embora com médias diferentes, como 

apresentando períodos em que a percepção de eficácia do ensino é maior.  

 
 
 
Tabela 4 - Tukey HSD tests; Variável: eficácia do ensino versus tempo de 
magistério. p < ,05000 

Tempo de magistério 1 
M=3,9722 

2 
M=4,3214 

3 
M=3,6827 

4 
M=3,7311 

1 - de 0 a 5 anos     
2 - de 6 a 10 anos   0,038477  
3 - de 11 a 15 anos  0,038477   
4 - Acima de 16 anos                               
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5 E DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta investigação realizada com uma amostra de professores do 

ensino fundamental apresentou resultados que permitem algumas reflexões 

importantes para o contexto educacional e podem contribuir para uma melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos na autoeficácia e no processo 

motivacional.  

A autoeficácia é uma teoria que, apesar de ser elaborada no campo 

da psicologia e da educação, transcende estes campos, pois, já é reconhecida como 

influente nos campos da saúde, no campo da gestão empresarial e do trabalho, no 

ensino da matemática e das ciências exatas, na área do esporte e também na 

medicina como podemos observar no livro “Autoeficácia em diferentes contextos”, 

organizado por Azzi e Polydoro em 2006, em que as autoras ressalvam a amplitude 

desta temática, apontando para a pertinência, a clareza e a relevância desses 

constructos para os estudos e para as práticas cotidianas, nos mais diferentes 

aspectos.  

Hoy e Davis (apud MACEDO, 2009) em seus estudos identificaram que 

professores que apresentavam uma forte percepção de autoeficácia com relação ao 

domínio de conteúdo e administração das relações interpessoais na sala de aula, 

demonstravam maior tendência a auxiliarem alunos com maiores dificuldades, 

aceitavam a opinião dos alunos e estimulavam autonomia. Estes professores 

apresentavam melhor domínio de suas emoções, assim como, auxiliavam seus 

próprios alunos a ter domínio emocional, ou seja, a aprender a se autoregular.      

No campo educacional, pode-se constatar através de estudos 

elaborados nas últimas décadas, que os níveis de autoeficácia, tanto docente, como 

dos estudantes estão relacionadas ao seu desempenho e ao seu comportamento. A 

partir dos resultados apresentados por estas pesquisas, pode-se constatar a 

alternância de níveis de percepção de eficácia do ensino no decorrer da carreira 

docente.  

Os resultados obtidos por esta pesquisa com relação à crença de 

eficácia pessoal e à crença de eficácia do ensino, de que ambas não apresentaram 

correlação entre si, é confirmado por  Bzuneck (1996) a partir de pesquisas 

realizadas por Ashton e colaboradores, de que um professor não necessariamente 
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apresenta alto nível nas duas variáveis (eficácia no ensino e auto eficácia pessoal), 

já que se trata de medidas independentes. Sendo assim, um professor pode 

apresentar alto senso de eficácia no ensino e baixo senso de eficácia pessoal ou 

vice versa. 

Bzuneck (2000), afirma que a co-ocorrência de crença na autoeficácia 

pessoal do professor e a percepção da eficácia do ensino certamente permitiriam 

experiências educacionais muito mais ricas e possibilitariam a mobilização de mais 

habilidades para efetuar determinada atividade. Portanto, investir para que o 

professor não apenas perceba-se como autoeficaz, mas também acredite que o 

ensino pode ter uma força maior do que os fatores externos à escola na 

determinação do sucesso escolar, são essenciais.  

O resultado que apresenta um nível maior de percepção de eficácia do 

ensino nos anos iniciais e intermediários da carreira, entre 6 e 10 anos e 11 e 15 

anos no exercício do magistério, (período que pode ser considerado como 

intermediário quanto ao tempo que o professor deverá exercer sua função) também 

é um aspecto importante a ser discutido pela escola. O que acontece que diminui a 

crença no ensino conforme aumenta o tempo de magistério?  Bzuneck (1996) relata 

pesquisa realizada por Brousseau, Book e Byers (1988), onde os autores 

apresentam dados relativos à percepção  da eficácia do ensino e o tempo de 

magistério, em que aparece que 87% dos professores em final de carreira, 

demonstraram um “rebaixamento do senso de eficácia”, ou seja, quanto mais no final 

da carreira, menor a crença na eficácia do ensino.  

Este dado, confirmado de certa forma pelo nosso estudo, já que nele 

não aparece crença na eficácia do ensino nos professores que estão nos últimos 

anos de magistério, pede uma reflexão sobre a importância do ensino. Cabe a 

instituição educacional investigar e elaborar estratégias para apoiar o professor na 

construção de sua crença tanto pessoal quanto sobre a força e consistência 

processo educacional, valorizando-o, tendo em vista, possibilitar ao professor chegar 

ao final da sua vida profissional com firmes convicções sobre a eficácia do processo 

de ensino.   

Novas pesquisas serão relevantes para confirmar resultados e 

aperfeiçoar os instrumentos utilizados para este tipo de pesquisa, considerando que 

o instrumento de autorrelato pode levar o sujeito a responder conforme o que ele 

acredita que esperam dele, ou seja, a desejabilidade social.  
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5.1 Implicações Educacionais  

 

Ampliar estudos e conseqüentes proposições sobre o 

desenvolvimento de crenças de autoeficácia tem importantes implicações 

educacionais. Se acreditarmos, a partir de significativos resultados de pesquisas, 

que as crenças de autoeficácia são importantes preditores para organização de um 

clima da sala de aula, estabelecimento de metas e uso de estratégias motivacionais, 

devemos voltar nossa prática nesta direção, pois são essenciais para o processo 

educacional.  No contexto da sala de aula são estabelecidos diversos tipos de 

relações, recíprocas entre os professores e os alunos e, estes, por sua vez, 

transmitem informações aos professores na medida em que aprendem ou não.  Se 

em determinadas situações, alunos mais lentos ou com alguma dificuldade, por 

exemplo, o professor duvidar da sua capacidade, esta situação pode exercer uma 

influência negativa direta sobre a crença de eficácia pessoal tanto do professor 

quanto e especialmente do próprio aluno.  

O professor deve utilizar estratégias que proporcionem mais 

chances de acertos aos alunos, pois segundo Costa e Boruchovitch (2006) é 

necessário proporcionar ao aluno instrumentos intelectuais, auto crenças e 

capacidades de regular seu próprio comportamento de aprender, pois quando temos 

a capacidade de observar, analisar e autorregular nossa ação, a aprendizagem se 

torna encargo permanente do indivíduo, que passa a ter uma ferramenta para 

autorregular-se ao longo da sua aprendizagem. Sendo assim Azzi e Polydoro, (2010) 

nos dizem que, a autoeficácia dos alunos é para a autorregulação “um mediador 

entre os efeitos do compromisso dos estudantes, com as tarefas escolares e seus 

resultados e responsabilidades acadêmicas”.  

 Se o professor oferecer poucas situações para que o aluno realize 

com qualidade, ele terá apenas poucas chances de acertos. Mas se o professor der, 

por exemplo, dez exercícios, o aluno terá dez chances de acertar, aumentando, 

assim, suas possibilidades de acerto, ampliando sua história de sucesso e sua 

percepção de eficácia. Outra sugestão consiste em proporcionar a cooperação dos 

alunos nas tarefas escolares, isso também tem grandes chances de elevar as 

crenças de autoeficácia dos alunos, e consequentemente dos professores, pois não 

dependerá apenas dele o aprendizado do aluno. Devemos considerar, nesse caso, 

que o aluno é agente da sua aprendizagem, ele não é apenas mero receptor de 
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informações e estas não precisam ser unicamente transmitidas pelo professor. 

Muitas vezes a construção do conhecimento se dá dentre os alunos, em momentos 

de discussões e trabalhos em grupo. 

Por ser uma relação recíproca, a percepção de crença de eficácia do 

professor também interfere na aprendizagem do aluno. Vemos grande relevância 

nas linhas de pesquisa sobre a construção do senso de eficácia dos professores, 

pois elas demonstram ser claramente um fator proeminente que tem reflexo na 

aprendizagem dos alunos. Sendo assim, os estudos têm comprovado que a crença 

de eficácia dos professores é uma das poucas características pessoais que influem 

diretamente no desempenho dos alunos.  

Um professor bem motivado é comprometido com o ensino e 

acredita na sua capacidade de ação, tem maiores probabilidades de exercer um 

trabalho mais significativo em sala de aula e tem reações positivas frente a situações 

de fracasso. No seu dia-a-dia, o professor analisa seu desempenho, medindo seus 

fracassos e sucessos, se sua percepção de crença de eficácia estiver alta ele se 

sentirá capaz de reverter a situação e buscar outras estratégias que permitam um 

melhor trabalho. O professor com alto senso de autoeficácia, não tem medo de 

tentar, pois ele se julga competente o suficiente para realizar tarefas difíceis e que 

nunca foram realizadas por ele. Ele proporciona um ambiente favorável ao ensino. 

Um ambiente em que os alunos têm liberdade de perguntar, manifestar suas 

opiniões, suas ambições e dúvidas, pois este professor se sente preparado para 

ajudar os alunos no que for preciso. 

O cultivo da autoeficácia, principalmente em um ambiente escolar, 

em que se deve considerar que a interação social está mais aguçada, é promovido 

pelos fatores pessoais e ambientais. Seja intencional ou não, o papel de incentivo à 

noção de eficácia do professor deve ser claro na atuação da equipe pedagógica. A 

execução de uma gestão não deve basear-se em um mero relacionamento 

hierárquico que submete o professor a um papel de mero reprodutor de conteúdos, 

mas deve tornar-se uma relação dialética de cooperação, coletividade e alteridade, 

em que o papel do pedagogo é justamente a promoção de condições para o 

aumento nas crenças da eficácia do professor.  

O ambiente favorável é aquele em que há gestos de apoio, 

colaboração, contribuição, cooperação, suporte tanto estrutural como interpessoal, 

integração nos planejamentos dos professores, promoção de formação continuada 
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entre outros. A coordenação pedagógica juntamente com a direção da escola pode 

também se utilizar de estratégias para criar este clima agradável entre os 

professores e a direção, estabelecendo reuniões em que se discutam a filosofia da 

escola, as concepções de cada professor em relação aos assuntos ligados a 

educação, em suma, ouvir este professor, ouvir suas idéias, mensurar seus 

conhecimentos, e suas capacidades e dar oportunidade que ele exerça essa suas 

competências.  

Todos os que são comprometidos e se preocupam com as questões 

educacionais, devem estudar e buscar compreender o papel das crenças de 

autoeficácia pessoal e a crença de eficácia do ensino e sua relevância no trabalho 

docente. Quando uma pessoa acredita que é capaz, ela vai atrás de reativar ou 

desenvolver suas capacidades e habilidades, ela desenvolve suas potencialidades.  

Em síntese, faz-se necessário ressaltar, a importância de 

proporcionar aos professores avaliar e ampliar constantemente suas crenças de 

autoeficácia. Possibilitar que professores e alunos vivenciem experiências de êxito. 

Para finalizar, usamos as palavras de Pajares e Olaz (2008, p.99), quando apontam 

que “[...] as crenças que as pessoas têm sobre si mesmas são elementos críticos em 

seu exercício de controle e agência pessoal. Assim, os indivíduos são produtos e 

produtores de seus ambientes e sistemas sociais”. Em síntese, as crenças de 

autoeficácia têm reflexos significativos no comportamento humano e sobre a 

motivação de professores e alunos. 

 

.   
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT 
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Nome do professor: 

Escola: 

Questionário n
o
: 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 

influênciar muitos alunos. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


