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“As crenças que as pessoas têm sobre si 
mesmas é que são elementos fundamentais 
em seu exercício de controle e realizações 
pessoais, culturais e sociais”. 
 

Pajares e Olaz (2008) 
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RESUMO 
 
 
O presente trabalho está embasado na Teoria Social Cognitiva proposta por Albert 
Bandura, mais especificamente referente ao constructo das crenças de autoeficácia, 
sendo esta definida como “julgamentos das pessoas em suas capacidades para 
organizar e executar cursos de ação necessários para alcançar certos tipos de 
desempenhos, ou seja, são as percepções que os indivíduos têm sobre suas 
próprias capacidades” (PAJARES; OLAZ, 2008, p.100), sendo assim este estudo 
está voltado a crença de autoeficácia docente. Considerando os desafios e 
complexidades que permeiam o contexto educacional atualmente, o presente 
trabalho teve como objetivo geral analisar a crença de autoeficácia dos acadêmicos 
do último ano do curso de Pedagogia de uma Instituição Pública em relação à 
atuação profissional e como objetivos específicos comparar o nível de autoeficácia 
dos acadêmicos em função da atuação profissional, comparar os níveis de 
autoeficácia dos graduandos em função do período de oferta do curso e analisar os 
itens Decisão de carreira e Autoeficácia Profissional dos acadêmicos 
separadamente. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, com 76 
acadêmicos, dos períodos, matutino e noturno, de uma Universidade Pública 
localizada ao norte do Estado do Paraná matriculados no último ano do curso. A 
coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de uma escala elaborada por 
Teixeira e Gomes (2005 apud GLASER, 2010), do tipo Likert, de cinco pontos, 
contendo 18 questões a serem assinaladas, referentes à Decisão de Carreira e 
Autoeficácia Profissional. A análise dos dados evidenciou que os acadêmicos 
apresentaram um nível de crença moderado, e em sua grande maioria possuem 
carreiras e planos profissionais já estabelecidos. Constatou-se que os acadêmicos 
que atuavam na área da educação apresentaram níveis mais altos de crenças em 
relação aos outros, que atuavam em diferentes segmentos ou não trabalhavam. Em 
relação aos turnos em que os graduandos estudavam, houve uma mínima diferença, 
na qual esta aponta que os acadêmicos do noturno se sentem mais confiantes em 
sua atuação. Quanto à participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa, 
extensão, iniciação a docência e em disciplina especial, estes apresentaram níveis 
mais elevados de eficácia. Referente à Decisão de Carreira e Autoeficácia 
Profissional os resultados não houve diferenças entre as mesmas. Portanto, é 
fundamental que sejam propostas pela Instituição de Ensino Superior, cada vez 
mais, medidas que fortaleçam as crenças dos acadêmicos, pois conforme o 
referencial teórico aponta, as crenças positivas contribuem de maneira significativa 
na atuação profissional do docente. 
 
Palavras-chave: Teoria Social Cognitiva. Crença de autoeficácia. Universidade. 
Formação docente. Atuação profissional. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Por meio de um Curso Superior, o acadêmico visa sua formação, a 

aquisição de novos conhecimentos e, por conseguinte busca a realização e 

satisfação pessoal e profissional. No entanto, muitas vezes o período na 

Universidade torna-se uma fase complexa, na qual pode exigir mudanças, novas 

experiências, surgem conflitos pessoais e nas relações, de modo que acabam 

levando o indivíduo a ter muitas dúvidas e inseguranças, ao longo do Curso, tendo 

em vistas que alguns acadêmicos acabam por desistir. Todavia, o processo de 

evasão é tido como resultado da interação entre o indivíduo, o sistema acadêmico 

e social no contexto da instituição (MAGALHÃES, 2013). 

Sendo que, para Santos et al. (2010 apud MOGNON, SANTOS, 2014, p.90):  

 
Esse processo de interação entre as variáveis inerentes ao 
contexto universitário enseja o estudante a modificar o ambiente em 
razão de suas percepções, escolhas, objetivos, esforços e ações, e 
ainda, sendo ele mesmo também modificado pelas normas, 
exigências, expectativas e oportunidades relativas à instituição. 

 

De modo que, nos dias atuais, a Universidade é considerada como 

oportunidade para o ingresso no mercado de trabalho, proporcionando ainda, além 

de novos conhecimentos, novas perspectivas sobre a profissão escolhida, 

aquisição de valores e amadurecimento pessoal que de fato impulsione 

profissionalmente o acadêmico (MOGNON; SANTOS, 2014).  

Nesta mesma direção, Franzoi (2006 apud GLASER, 2010, p. 4) 

afirmam que:  

 

[...] a profissão é o reconhecimento social dos saberes que o 
individuo adquiriu na esfera da formação, bem como dos serviços e 
produtos que ele é capaz de oferecer, reconhecimento esse 
conferido pela sua inserção no mercado de trabalho em uma 
posição correspondente ao conhecimento adquirido.  

 

A proposta deste trabalho está embasada na Teoria Social 

Cognitiva proposta por Bandura (1986 apud PAJARES; OLAZ, 2008), com ênfase 

sobre as crenças de autoeficácia. De acordo com Bandura (1986), a crença de 

autoeficácia se refere às percepções que os indivíduos têm de suas próprias 

capacidades, as quais podem influenciar neste processo, de formação e atuação, 
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assim como coloca Bandura (2008b, p. 46), “[...] as expectativas de eficácia e de 

resultados das pessoas influenciam a maneira como elas agem, e os efeitos 

ambientais criados por suas ações, por sua vez, alteram suas expectativas.” 

As crenças de autoeficácia formam-se a partir de interpretações 

oriundas de quatro fatores. Sendo o primeiro, a interpretação de resultados, pois à 

medida que são ditos como bons aumentam a autoeficácia, já o fracasso, a diminui; 

o segundo, a partir da observação de resultado de outras pessoas denominado 

como experiência vicária; o terceiro fator que contribui para a formação da crença 

de autoeficácia se dá por meio de persuasões sociais que recebem de outras 

pessoas, e por último, resultante de estados emocionais, como estresse, 

ansiedade, entre outros, que podem agregar informações a respeito da crença de 

autoeficácia, segundo Pajares e Olaz (2008). 

Tendo em vista que o interesse pela Teoria Social Cognitiva surgiu 

em uma aula da disciplina de Psicologia da aprendizagem B, no terceiro ano do 

curso de Pedagogia, na qual ao conhecer sobre a Teoria e principalmente como se 

formam as crenças de autoeficácia gostei muito; considerando que sempre me 

identifiquei com a área de Psicologia e esta me desperta muito interesse.  Eu já 

possuía um pré-projeto montado na área sobre outro tema (Dificuldade na 

aprendizagem e depressão infantil), no entanto antes de iniciar as orientações eu 

resolvi que queria mudar o meu tema, assim em conversa em comum acordo com 

minha orientadora decidimos por desenvolver este trabalho baseado na Teoria 

Social Cognitiva de Albert Bandura. 

Considerando a sociedade contemporânea em meio a tantos 

desafios que permeiam o campo educacional; “[...] carga horária excessiva, turmas 

numerosas, baixos salários, desrespeito, indisciplina, entre outros” como destaca 

Iaochite et al. (2011, p. 827);  surgiu a indagação e o eventual problema a ser 

trabalhado, se diante de tais desafios, os acadêmicos do curso de Pedagogia de 

uma Instituição Superior Pública se sentem preparados, após a conclusão do curso 

superior, a exercer a profissão, ou seja, se estes apresentam uma alta crença de 

autoeficácia em relação ao exercício profissional. Sendo assim, o objetivo geral da 

presente pesquisa foi analisar a crença de autoeficácia dos acadêmicos do último 

ano do curso de Pedagogia de uma Instituição Pública em relação à atuação 

profissional e teve como objetivos específicos, comparar o nível de autoeficácia dos 

acadêmicos que já atuam na área de educação e os que ainda não estão atuando 
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profissionalmente neste campo, comparar os níveis de crença de autoeficácia 

obtidos dos acadêmicos que estudam no período matutino com os acadêmicos do 

período noturno e analisar separadamente os níveis de Decisão de Carreira e 

Autoeficácia Profissional dos participantes a fim de promover melhor compreensão 

e reflexão sobre os resultados. 

Nesse sentido sobre a formação docente e autoeficácia, a literatura 

vem indicando que, professores com elevado nível de autoeficácia apresentam-se 

mais motivados e acabam gerando motivação também aos seus alunos 

acarretando mudanças no comportamento dos mesmos (AZZI; POLYDORO; 

BZUNECK, 2006; BZUNECK, 2001; ROSS, 1995 apud SILVA; IAOCHITE; AZZI, 

2010, p. 942). “As crenças de auto-eficácia seriam preditoras da ação do professor 

e, conseqüentemente, fator de extrema relevância na aprendizagem do aluno”, 

conforme ressalta Rocha (2009, p. 76). 

Segundo Azzi; Polydoro; Bzuneck (2006), pesquisas sobre a 

autoeficácia docente são essenciais para o direcionamento das medidas 

educacionais tendo vista os planejamentos, orientações, que possam colaborar 

para o aumento e manutenção de tais crenças nos profissionais, de maneira que 

possam promover a aquisição de novos conhecimentos e, por conseguinte, a 

aprendizagem, sendo mediadores dos alunos quanto a formação de suas crenças 

de autoeficácia.  

Dessa forma, a presente pesquisa poderá subsidiar reflexões sobre 

o processo de formação inicial dos pedagogos, ao que se refere à ação educativa, 

em especial em relação ao senso de autoeficácia dos acadêmicos em relação ao 

exercício da profissão.  

Sendo assim, este trabalho é resultado de uma pesquisa de 

campo, realizada em uma Universidade Pública com 76 alunos concluintes do 

Curso de Pedagogia. Deste modo esse trabalho está organizado da seguinte 

maneira: apresenta no primeiro capítulo a Teoria Social Cognitiva, proposta por 

Albert Bandura, destacando a definição e conceitos da mesma, bem como o 

conceito de agência humana, reciprocidade triádica. Para melhor compreensão do 

mesmo, será abordada a definição sobre as crenças de autoeficácia, sua 

importância, assim como estas se formam, sendo abordado um item referente as 

crenças de autoeficácia relacionada a formação docente e suas implicações neste 

contexto, aspecto relevante na discussão do trabalho. 
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 Ao passo que no segundo capitulo está apresentada a 

metodologia utilizada para a realização da pesquisa, que inclui a caracterização 

dos participantes, os instrumentos utilizados, os procedimentos realizados. Os 

resultados e discussões são apresentados no terceiro capítulo, tendo em vista a 

realização da análise dos dados e por último, no quarto capítulo, são apresentadas 

as considerações finais bem como as reflexões que o trabalho proporcionou.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capitulo será realizada a apresentação sobre a origem e 

definição da Teoria Social cognitiva, os aspectos que a constitui, bem como o 

conceito e exemplificação do determinismo reciproco, o conceito de agência 

humana, sua importancia e papel no comportamento humano. De modo que é 

destacado em outro item as crenças de autoeficácia, a definição da mesma e 

influencia que exerce no funcionamento humano, na qual ressalta-se alguns 

estudos e pesquisas em diferentes areas que esta se faz presente. Em outro 

subitem como se da a formação destas crenças de Autoeficácia; e no ultimo topico 

a relação da formação docente e a autoeficacia, bem como a importancia da 

mesma no contexto educativo. 

 

2.1 TEORIA SOCIAL COGNITIVA DE ALBERT BANDURA  

 

A Teoria Social Cognitiva é resultado de estudos contemporâneos, 

e ainda está em desenvolvimento, para os quais, são realizadas novas pesquisas 

sobre a mesma no decorrer do tempo. 

Tendo como precursor Albert Bandura, surge em meados de 1960, 

a princípio denominada Teoria da Aprendizagem Social, na qual em 1970, o 

mesmo percebeu que faltava algo fundamental nas demais teorias do momento e 

em sua própria teoria referente à aprendizagem social. Sendo assim, em 1977, 

com a Publicação de Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change, 

Bandura identificou que os indivíduos criam e desenvolvem percepções pessoais 

sobre si mesmos, servindo como mecanismos de persistência e de controle sobre 

ambiente em que vive. Desse modo, em 1986, Bandura modificou e adaptou o 

nome de sua teoria para a atual Teoria Social Cognitiva destacando a importante 

função que a cognição desempenha na capacidade das pessoas em construir a 

realidade, autorregularem-se, decifrar informações e realizar comportamentos 

(PAJARES; OLAZ, 2008, p. 97) 

De acordo com Pajares e Olaz (2008, p. 98), Bandura, ao propor a 

sua Teoria Social Cognitiva, enfatiza que “os indivíduos são auto-organizados, 

proativos, auto-reflexivos e auto-regulados, em vez de organismos reativos que são 
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moldados e orientados por forças ambientais ou movidos por impulsos interiores 

encobertos”.  

Esta teoria é tida como um importante aporte teórico que contribui 

para a compreensão dos pensamentos que afetam o funcionamento humano, no 

que concerne a um “indivíduo que se constitui inserido em sistemas sociais, nos 

quais por meio de trocas, vão ocorrendo adaptações e mudanças.” (AZZI; 

POLYDORO, 2006, p. 17). 

A base da concepção de Bandura (1986 apud PAJARES; OLAZ, 

2008) respalda-se no determinismo recíproco, na qual este consiste em “fatores 

pessoais na forma de cognições, afetos e eventos biológicos, influências 

comportamentais e ambientais criam interações que resultam em uma 

reciprocidade triádica”, segundo Pajares e Olaz (2008, p. 98) Ao passo que 

“operam todos interagindo, como determinantes que influenciam um ao outro 

bidirecionalmente” (BANDURA; JOURDEN, 1991 apud AZZI; POLYDORO, 2006, p. 

17) de modo que estes fatores interferem no funcionamento humano. 

 

Figura 1 - Modelo ilustrando as relações entre determinantes na causação 
recíproca tríadica 

 

Fonte: Pajares e Olaz (2008, p. 98). 

 

Bandura trata em sua teoria o “processo do determinismo recíproco 

como a oportunidade para as pessoas moldarem seus destinos, bem como os 

limites do autodirecionamento.” (BANDURA, 2008b, p. 65). Neste processo, o 

sistema do self refere-se a “estruturas cognitivas que proporcionam mecanismos de 

referência e um conjunto de subfunções para a percepção, avaliação e regulação 

do comportamento”, não atuando como agente psíquico controlador do 

comportamento, segundo Bandura (2008b, p. 50). 
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2.1.1 Conceito de Agência Humana 

 

A Teoria Social Cognitiva ressalta, por meio do conceito de agência 

humana, o pressuposto de que “o indivíduo influência o próprio comportamento e 

as circunstâncias de sua vida, pois não é apenas alvo das influências do meio, mas 

também age sobre ele e produz influências que o modificam.” (BANDURA, 2001 

apud FONTES; AZZI, 2012, p. 106). Entre os fatores pessoais, segundo Olaz e 

Pajares (2008, p. 99) “os indivíduos possuem autocrenças que lhes possibilitam 

exercer certo grau de controle sobre seus pensamentos, sentimentos e ações”, de 

modo que estas podem influenciar em seu comportamento. Rocha (2009, p. 21) 

sintetiza que “o poder de iniciar ações para alcançar determinados resultados é a 

chave da agência pessoal.”  

Segundo Olaz e Pajares (2008, p. 99), “os indivíduos são produtos 

e produtores de seus ambientes e sistemas sociais”, uma vez que este pode agir 

sobre o ambiente e ser alterado através do mesmo, sendo contrário às teorias do 

funcionamento humano que extrapolam o papel dos fatores ambientais no 

comportamento humano e desenvolvimento da aprendizagem. 

Tendo em vista que a Teoria Social Cognitiva elenca além da 

concepção de agência humana pessoal descrita acima, a agência humana 

delegada e coletiva, segundo Rocha (2009, p. 21) define como “um tipo de agência 

socialmente mediada, em que a pessoa delega decisões a outras, como forma de 

alcançar os recursos ou resultados desejados”. Assim sendo, a pessoa depende de 

outro indivíduo para conseguir a realização de algo que necessita, e que não pode 

ou não consegue executar. Já a agência humana coletiva tem como requisito 

fundamental “a crença comum das pessoas para produzir resultados desejados, 

em seu poder coletivo” de modo que “são pessoas, agindo em conjunto, segundo 

uma crença comum, e não uma mente de grupo desincorporada, que percebem, 

aspiram, motivam e regulam.” (BANDURA, 2008a, p. 83). 

A agência humana destaca algumas características que são tidas 

como capacidades básicas do ser humano, nas quais agem como mecanismos 

cognitivos capazes de influenciar, regular e determinar o comportamento das 

pessoas, até mesmo modificando o rumo de suas vidas. Sendo estas, a 

capacidade simbólica, capacidade de antecipação, aprendizagem vicária, 
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autorregulação e por último a capacidade de autorreflexão (BANDURA apud 

ROCHA, 2009, p. 22). 

No que concerne às capacidades simbólicas dos indivíduos, os 

mesmos são capazes de atribuir significado para suas vidas, seus ambientes, 

construir novas ações, simbolizar suas experiências, aprender por meio da 

reflexão, armazenar informações necessárias que possam orientar 

comportamentos futuros, sendo capazes de modelar o comportamento observado. 

Sendo ainda que, através dos símbolos, pode-se resolver problemas 

cognitivamente, promovendo a antecipação, na qual as pessoas podem planejar 

suas ações, prevendo as consequências da mesma, estabelecendo objetivos, 

orientando e regulando atividades (PAJARES; OLAZ, 2008). 

A aprendizagem Vicária segundo Pajares e Olaz (2008) refere-se 

ao fato de que as pessoas aprendem observando os comportamentos de outras 

pessoas e não apenas com a sua experiência, permitindo que os sujeitos 

aprendam um novo comportamento, não passando pelo processo de tentativa e de 

erro, necessários para executá-lo. Já por meio do processo de autorregulação os 

sujeitos são capazes de se autorregularem promovendo mudanças, em seus atos, 

comportamentos, julgamentos, ações, escolhas, dependendo de sua auto-

observação e automonitoramento, incluindo o self do mesmo. 

Por último, considerado um elemento imprescindível da Teoria 

Social Cognitiva, é por meio da autorreflexão que “as pessoas tiram sentido de 

suas experiências, exploram suas próprias cognições e crenças pessoais, auto 

avaliam-se e alteram o seu pensamento e seu comportamento”, conforme Pajares 

e Olaz (2008, p. 101). 

Um dos pensamentos que afetam o funcionamento humano são as 

crenças de autoeficácia, núcleo fundamental da teoria social cognitiva, que será 

tratada a seguir.  

 

2.2 CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA 

 

As crenças de autoeficácia são definidas como os “julgamentos das 

pessoas em suas capacidades para organizar e executar cursos de ação 

necessários para alcançar certos tipos de desempenhos, ou seja, são as 
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percepções que os indivíduos têm sobre suas próprias capacidades.” (PAJARES; 

OLAZ, 2008, p.100). 

Segundo Bandura (1997 apud FONTES; AZZI, 2012, p. 107) as 

crenças de autoeficácia “tem papel crucial para a determinação do comportamento 

humano”. Sendo ainda que a autoeficácia é tida como um constructo pessoal e 

social, considerando que os indivíduos agem de maneira coletiva e individualmente 

(PAJARES; OLAZ, 2008). 

Em relação ao funcionamento humano, desempenham um papel 

importante que, segundo Bandura (1997 apud PAJARES; OLAZ, 2008, p. 102) se 

refere ao fato de que o “nível de motivação, os estados afetivos e as ações das 

pessoas baseiam-se mais no que elas acreditam do que no que é objetivamente 

verdadeiro”. Tendo em vista que a autoeficácia não se refere ao fato dos sujeitos 

possuírem ou não habilidades, conhecimentos, capacidades, mas sim do indivíduo 

acreditar que as possui, e que é capaz de realizar determinada ação (BZUNECK, 

2001), torna-se assim um forte mecanismo na agência pessoal; (BANDURA, 1986, 

1997 apud VIEIRA; COIMBRA, 2006) afetando assim, as escolhas, a persistência, 

o desempenho e desafios e serem enfrentados e conseguintemente a vida do 

indivíduo. 

Conforme Bandura (1998 apud COSTA; BORUCHOVITCH, 2006), 

a autoeficácia é um constructo composto por três dimensões, sendo estas: a 

intensidade, que refere-se à convicção de um sujeito frente a uma determinada 

tarefa, variando de modo a ser positiva ou negativa; a generalidade, referente a 

mudança das crenças de um contexto para o outro, e por último ao grau de 

dificuldades, que consiste nos anseios de eficácia apenas para tarefas fáceis ou 

para todas as tarefas. 

As crenças de autoeficácia, segundo Rocha (2009), têm uma 

importância fundamental para o funcionamento humano, atuando como regulador e 

ativador do mesmo, através de quatro processos no qual operam em conjuntos ou 

isolado, sendo estes os processos cognitivos, processos motivacionais, processos 

afetivos e processos seletivos. 

Portanto, os efeitos das crenças de autoeficácia nos processos 

cognitivos referem-se ao estabelecimento de metas e objetivos, por meio de 

pensamentos antecipatórios, que regulam as ações, direcionamento e 

perseverança sobre as tarefas, conforme o anseio que destina para a obtenção de 



18 

sucesso. No que concerne aos processos motivacionais, a autoeficácia desenvolve 

a função sobre a autorregulação e a motivação dos sujeitos. Já em relação aos 

processos afetivos, estas influenciam no nível de estresse ou depressão, frente a 

situações difíceis e de ameaças, de modo que as crenças operam regulando a 

ativação da ansiedade e da depressão frente ao controle de pensamentos ruins, ao 

passo que a principal fonte de angústia não está em conseguir controlá-los, mas 

sim inibir os mesmos. E nos processos de seleção, faze-se referência às situações 

que os indivíduos selecionam situações que julgam serem capazes ou conhecidas 

para realizá-las; evitando tarefas difíceis, por considerar como ameaçadoras a si 

próprios (BANDURA, 1999 apud ROCHA, 2009, p. 27-28). 

Assim sendo, as crenças de autoeficácia estão presentes na vida 

dos indivíduos em inúmeras situações, como apontam os estudos realizados por 

Fontes e Azzi (2012), na qual ressaltam a importância das crenças de autoeficácia 

em relação à resiliência, tanto na adolescência, quanto no desenvolvimento ao 

longo da vida, na recuperação pós trauma, em relação também às crenças e 

resiliência nas organizações. Podem ser encontrado trabalhos realizados por 

Guerreiro-Casanova e Polydoro (2011) relacionados à autoeficácia e formação 

superior, vários estudos relacionados à área de Educação Física, como o de 

Ferreira (2008), outros referentes a eficácia docente, como ressaltam Silva, 

Iaochite e Azzi (2010), autoeficácia e desempenho em Matemática, proposto por 

Souza e Brito (2008), e ainda a relação da autoeficácia na transição para o 

trabalho, presentes no capítulo escrito por Vieira e Coimbra (2006). Alguns destes 

estudos citados serão tratados no decorrer do trabalho. Entre outros trabalhos, 

percebe-se que as crenças de autoeficácia estão presentes nas relações sociais, 

influenciando as ações e comportamentos das pessoas. 

 

2.2.1 Formação das Crenças de Autoeficácia  

 

Considerando as crenças de autoeficácia como um constructo 

essencial da Teoria Social Cognitiva, que resulta em implicações no 

comportamento, no funcionamento, nas ações humanas a partir da confiança na 

capacidade para realizações, estas constituem cognitivamente informações por 

meio de quatro fatores, conforme Pajares e Olaz (2008): Experiência de Domínio, 
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Experiência Vicária, Persuasão Social e por último, Estados Somáticos e 

Emocionais.  

De modo que tida como a fonte mais influente, a Experiência de 

Domínio refere-se à interpretação de resultados oriundos das ações das pessoas, 

na qual estas usam tais interpretações para desenvolver suas crenças a respeito 

de suas capacidades frente a realização de atividades atuando conforme as 

crenças produzidas. Sendo que os resultados interpretados como bons, aumentam 

a autoeficácia, e os interpretados como ruins, as diminuem (PAJARES; OLAZ, 

2008). 

As pessoas formam ainda as crenças de autoeficácia por meio da 

Experiência Vicária, que implica na observação de ações e resultados de outras 

pessoas, principalmente quando os sujeitos possuem dúvidas sobre suas 

capacidades ou não possuem experiência, enfatizando os efeitos do processo de 

modelação, descrito na Teoria Social Cognitiva proposta por Albert Bandura. 

Ressaltando ainda que terá maior influência, se a pessoa observada obter 

significado, admiração do outro sujeito. No entanto, estas crenças podem ser 

aumentadas por outro fator, oriundo das persuasões sociais que recebem de outras 

pessoas, de modo que estas persuasões em geral verbais, devem desenvolver as 

crenças das pessoas em suas próprias capacidades. Porém estas persuasões 

podem ser positivas, reforçando as crenças de autoeficácia ou negativas, 

enfraquecendo e diminuindo-as, conforme relata Pajares e Olaz (2008). 

Em relação aos Estados Somáticos e Emocionais, fatores como 

ansiedade, estresse, cansaço, condições de humor, segundo Pajares e Olaz (2008, 

p. 105) “proporcionam informações sobre as crenças de auto-eficácia. As pessoas 

podem avaliar o seu grau de confiança por seu estado fisiológico enquanto passam 

em uma determinada ação”. Ou seja, afetam a realização e a confiança do sujeito 

para realizar determinadas atividades, uma vez que os indivíduos confiantes 

prevêem resultados sociais bem-sucedidos, já os estudantes que duvidam de suas 

habilidades, prevêem que serão ridicularizados e rejeitados antes mesmo do 

contato social. No entanto, considerando que,  

 

Dependendo da situação e da circunstância, duas ou mais dessas 
fontes podem operar conjuntamente, influenciando o modo pelo 
qual a crença de eficácia é percebida. As crenças de eficácia são 
dinâmicas, ou seja, não são estáticas, e podem sofrer oscilação em 
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seus níveis de confiança percebida em decorrência das 
interpretações realizadas frente às circunstâncias de vida ou do 
ambiente (BANDURA, 2000 apud CASANOVA, 2013, p. 22).  
 
 

Entretanto “o ambiente influencia o comportamento, mas em parte 

este é criado pela própria pessoa; por meio de suas ações, as pessoas 

desempenham um papel na criação do meio social e de outras circunstâncias que 

surgem.” (BANDURA, 2008b, p. 44). Resultando assim no comportamento 

recíproco do indivíduo, como levantado acima, de modo que envolve fatores 

comportamentais, cognitivos e ambientais. Guerreiro-Casanova e Polydoro (2011, 

p. 52) destacam que “as crenças de autoeficácia são constituídas ao longo da 

vida.” Sendo assim, é essencial ressaltar esses fatores no processo de aquisição 

de conhecimento do indivíduo e sua formação. Na sequência será tratado sobre a 

crença de autoeficácia e a formação docente. 

 

2.3 FORMAÇÃO DOCENTE E AUTOEFICÁCIA 

 

A educação esta tornando se cada vez mais complexa, e 

consequentemente acontece o mesmo com a profissão docente; na qual tal 

complexidade é oriunda das mudanças científicas, sociais, e educativas 

(IMBERNÓN, 2002). Sendo assim, a instituição educativa e a profisssão docente 

fazem parte de um contexto envolto por : 

 

[..] mudança vertigionosa nas formas adotadas pela comunidade 
social, no conhecimento cientifico e nos produtos do pensamento, a 
cultura e a arte.Uma evolução acelerada da sociedade em suas 
estruturas materiais, institucionais e formas de organização da 
convivência, modelos de familía, de produção e de distribuição, que 
tem reflexos na mudança inevitável das atuais formas de pensar, 
sentir e agir das novas gerações. Contextos sociais que 
condicionarão a educação e refletirão uma serie de forças em 
conflito. As enormes mudanças dos meios de comunicação e da 
tecnologia foram acompanhadas por profundas transformações na 
vida institucional de muitas organizações e abalaram a transmissão 
do conhecimento e, portanto, também suas instituições 
(IMBERNÒN, 2002, p. 9). 

 

Considerando fundamental que a formação docente promova 

conhecimentos, habilidades e um bom desempenho na prática educativa, pode-se 

ressaltar segundo Ghedin, Leite e Almeida (2008, p. 31) que:  
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É preciso assegurar que a formação de professores possibilite ao 
profissional docente saber lidar com o processo formativo dos 
alunos em suas várias dimensões, além da cognitiva, englobando a 
dimensão afetiva, da educação dos sentidos, da estética, da ética e 

dos valores emocionais. 
 

Segundo Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006), as crenças de 

autoeficácia têm sido exploradas no campo educativo, entre alunos, professores, 

coordenadores pedagógicos, diretores, equipes, até mesmo a escola como um 

todo. Estas podem contribuir na prática docente, ao passo que a autoeficácia 

docente é “entendida como a crença na própria capacidade de exercer efeito 

produtivo e relevante na quantidade e qualidade do envolvimento e aprendizagem 

dos alunos, considerando a diversidade destes.” (BANDURA, 1977, BZUNECK; 

GUIMARÃES, 2003, TSCHANNEN-MORAN; WOOLFOOLK HOY, 2001 apud AZZI; 

POLYDORO; BZUNECK 2006, p. 151).  

No entanto, as crenças de autoeficácia docente são formadas a 

partir das quatro fontes de informação conforme já descritas acima e destacadas 

aqui:  

 

[...] experiência direta (experiências de êxito em tarefas) anteriores, 
experiência vicária (observação de outras pessoas com êxito em 
situações similares), persuasão social (influências sociais de 
convencimento) e estado físico e emocional (fornecedor de critério 
para julgamento da capacidade, força e vulnerabilidade). 
(BANDURA, 2004 apud AZZI; POLYDORO; BZUNECK, 2006, p. 
153). 

 

De modo que a autoeficácia do professor, pode contribuir nas 

implicações em decorrência de sua prática educativa, em relação à maneira de 

ensinar do mesmo, em suas ações, de promover a aprendizagem e a motivação 

dos alunos, inclusive contribuir para o desenvolvimento das crenças de autoeficácia 

do mesmo, bem como as estratégias usadas, a competência para abordar e 

trabalhar conteúdos, referentes ao domínio da sala, e ainda estratégias que 

possibilitem maior insistência e perseverança quanto às situações adversas. Ao 

passo que os professores devem acreditar na transformação dos alunos, e 

possivelmente na transformação social (AZZI; POLYDORO; BZUNECK, 2006). 



22 

Estudos realizados no âmbito internacional revelam, segundo 

Rocha (2009, p. 46) que, “a auto-eficácia do professor não somente se relaciona 

com resultados dos alunos quanto ao seu rendimento, motivação e autoeficácia, 

mas também está vinculada aos comportamentos que os alunos manifestam na 

aula.”  

É possível associar que a crença de autoeficácia para a formação 

docente torna-se preponderante para a ação educativa, partindo do pressuposto de 

que estas podem influenciar na maneira de pensar dos sujeitos, o quanto é 

persistente, frente aos desafios, refletindo no comportamento e na realização de 

ações na vida dos indivíduos (PAJARES; OLAZ, 2008).  

Considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia, no seu Artigo 3º ressalta que,  

 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e 
sensibilidade afetiva e estética. 
Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é 
central: 
I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem 
a função de promover a educação para e na cidadania; 
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de 
investigações de interesse da área educacional; 
III - a participação na gestão de processos educativos e na 
organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino 
(BRASIL, 2006). 

 

Sendo assim, faz-se necessário que, na formação acadêmica, os 

futuros docentes, estejam com suas crenças de autoeficácia com um bom nível 

positivo, para que possam ser transformadores da realidade, e se sintam confiantes 

em suas capacidades, frente ao processo de ensino. Conforme Gibbs (2002 apud 

ROCHA, 2009, p. 40) aborda que: 

 

[...] professores com fortes crenças de auto-eficácia, além de 
persistirem mais em situações de fracasso, melhorarem a 
realização de seus alunos e os manterem mais motivados, 
arriscam-se mais em novas abordagens de ensino, são mais 
propensos à satisfação com o trabalho, demonstram mais 
compromisso e apresentam baixos índices de absenteísmo. 
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Rocha (2009, p.76) ressalta que a formação docente deve incumbir 

este aporte teórico da autoeficácia docente, como “possibilidade do 

desenvolvimento de um professor que confie na possibilidade de lidar com os 

recursos próprios disponíveis para enfrentar os desafios inerentes à docência, 

focado na solução de problemas e que assuma responsabilidades pelo próprio 

crescimento.” Goya, Bzuneck e Guimarães (2008 apud GLASER, 2010, p. 10) 

concluem que:  

 

[...] toda instituição escolar, e pode-se incluir aí a Universidade, 
deve exercer a dupla função de propiciar que os alunos 
desenvolvam tanto as reais competências que o mundo moderno 
exige, como também as crenças de que possuem tais 
competências, o que lhes confere força motivacional para 
aprenderem e continuarem aprendendo, para terem êxito nestes 
novos tempos.  

 

Este trabalho está focado principalmente na crença de autoeficácia 

dos acadêmicos na formação superior. Nesse sentido, Dias e Azevedo (2001 apud 

GUERREIRO-CASANOVA; POLYDORO 2011) afirmam que a autoeficácia na 

formação superior constitui-se como um decisivo para o rendimento acadêmico. 

Esta implica em oferecer subsídios, para que o graduando se sinta mais eficaz e 

mais confiante para a atuação profissional. Considerando segundo Imbernón 

(2002, p. 15) que:  

 

A formação assume um papel que transcende o ensino que 
pretende uma mera atualização científica pedagógica e didática e 
se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, 
reflexão e formação para que as pessoas se adaptem para poder 
conviver com a mudança e a incerteza. 

 

“As crenças em relação às habilidades pessoais influenciam 

positivamente na precisão das atividades que o universitário irá exercer 

futuramente.” (OURIQUE, 2010 apud CERUTTI et al., 2011, p. 59). 

Bandura (1997 apud AZZI; POLYDORO; BZUNECK, 2006, p. 156) 

destaca ainda a importância da eficácia coletiva, na qual a define como “crenças 

compartilhadas no grupo sobre sua capacidade para organizar e executar ações 

em direção a uma meta especifica”. Referindo-se que um censo positivo de eficácia 
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coletiva no contexto escolar, pode contribuir de maneira significativa para melhor 

desenvolvimento da prática educativa, podendo englobar e favorecer grande parte 

da equipe, professores, alunos, gestores, entre outros, fortalecendo a cooperação e 

a realização em prol de metas e objetivos propostos, contribuindo para um melhor 

desenvolvimento do processo educacional. No entanto não é o foco deste trabalho 

discutir esse aspecto coletivo, mas este se caracteriza como fundamental em 

qualquer ambiente. 

Rocha (2009) ressalta que investigar as crenças de autoeficácia 

trará subsídios para a discussão a respeito da formação docente, e nesse sentido 

torna-se importante que as Instituições de Ensino Superior criem condições 

favoráveis nos cursos de licenciaturas, para que os alunos em processo de 

formação tenham oportunidades de reflexões sobre  a percepção de suas 

capacidades, de modo que se sintam autoeficazes, afetando de maneira positiva 

seu planejamento e ação. Nesse sentido o presente trabalho buscou investigar 

sobre o nível de autoeficácia dos acadêmicos do último ano de um curso de 

Pedagogia de uma Instituição Pública Superior em relação a sua atuação docente 

profissional. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PARTICIPANTES 

 

A presente pesquisa foi realizada com um total de 76 acadêmicos, 

pertencentes a faixa etária entre 21 e 54 anos. Do total, 74 eram do sexo feminino 

e 2 do sexo masculino. No momento da coleta de dados, que foi realizada no 1º. 

Semestre de 2014, os participantes estavam cursando o último ano (5ª série) do 

curso de Pedagogia, período matutino (Turmas 3000 e 4000) e noturno (Turmas 

1000 e 2000). Portanto, os participantes foram distribuídos da seguinte forma: 

Turma 1000 (26 participantes); turma 2000 (20 participantes), Turma 3000 (16 

participantes) e Turma 4000 (14 participantes).  

 

3.2 INSTRUMENTOS 

 

Para a realização da pesquisa foi aplicado um questionário para 

coleta de informações contendo questões para caracterização do participante; 

(Apêndice A) e uma Escala composta por 18 itens, sendo 10 itens relativos à 

Autoeficácia profissional e 8 itens relativos a Decisão de Carreira, elaborada por 

Teixeira e Gomes (2005 apud GLASER, 2010, p. 12). Este instrumento é uma 

escala do tipo Likert, de cinco pontos, indicando diferentes graus de concordância 

com as afirmações. Para tanto, o participante deveria assinalar para cada questão, 

correspondente a sua resposta, 1- Nada característico, 2- Um pouco característico, 

3 - Irrelevante, 4 - Característico, 5 - Muito característico (Ver anexo A). 

 

3.3 PROCEDIMENTO 

 

A princípio foi solicitada ao Colegiado do Curso de Graduação em 

Pedagogia a autorização para a realização desta pesquisa (Apêndice B). Mediante 

a autorização da coordenação do curso, o presente projeto tramitou junto ao 

“Comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos” (CEP/UEL), sendo 

aprovado, conforme parecer 056/2014 (Anexo B). Antes da realização da coleta de 

dados, primeiramente foi feito o levantamento de todos os docentes da 5ª. Série do 
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curso de Pedagogia, dos períodos, matutino e noturno, e seus respectivos horários 

nas turmas a serem pesquisadas. Na sequência, foram realizados os contatos com 

os docentes, por email e/ou pessoalmente, no período de 07 a 12 do mês de maio 

de 2014, visando o agendamento de um horário para a coleta de dados, que não 

interferisse no andamento das atividades acadêmicas. Todos os docentes 

contactados atenderam prontamente ao pedido, oportunizando a realização da 

coleta de dados.  

Após os agendamentos junto aos docentes, deu-se a realização da 

pesquisa, conforme descrito a seguir: Dia 15 de maio (Turmas 3000 e 4000); Dia 

16 de maio (Turma 2000) e no dia 22 do mesmo mês (Turma 1000), sendo que 

todas as coletas foram realizadas nos respectivos turnos das turmas. 

Para a coleta de dados, foram entregues o seguinte documento e 

instrumentos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice C), 

o questionário para caracterização do participante (Apêndice A) e a Escala sobre 

Autoeficácia profissional e Decisão de Carreira, elaborada por Teixeira e Gomes 

(2005 apud GLASER, 2010, p.12) (Anexo A). Após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os participantes preencheram os 

demais instrumentos individualmente, sendo que a aplicação se deu coletivamente 

nas respectivas turmas. 

A amostra apresentada nesta pesquisa não totaliza o número de 

acadêmicos matriculados no curso no ano de 2014, tendo em vista que no dia da 

realização da pesquisa alguns alunos faltaram e 3 alunas se recusaram a participar 

da pesquisa, uma vez que os alunos foram convidados a participar por meio da 

apresentação do TCLE e poderiam se recusar a participar. Após a recolha do 

material para análise, verificou-se que alguns participantes não assinaram o TCLE 

por esquecimento ou para garantir o anonimato e alguns participantes deixaram de 

responder algumas questões, o que inviabilizaria a contabilização dos dados, 

totalizando 10 participantes nestas condições. Buscando verificar se a falta de 

assinatura foi por esquecimento ou por não querer participar da pesquisa, embora 

tenham respondido aos instrumentos, foi feito um novo contato com os respectivos, 

sendo que destes, apenas dois não puderam ser validados, por falta de 

identificação nos instrumentos, e 1 outro questionário não pode ser validado pelo 

fato da participante não cursar Pedagogia, apenas frequentava uma disciplina 

especial. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise dos dados foi realizada, considerando num primeiro 

momento a caracterização dos participantes em relação a turma a qual perteciam, 

em relação a: sexo, idade, conclusão de outro curso superior, participação em 

atividades acadêmicas, que envolviam participação em projetos de 

pesquisas/iniciação científica, disciplinas especiais, projeto de extensão e de 

iniciação a docência, e por último relativo ao exercício ou não de atividade 

profissional relacionada ou não à area de formação.  

Na sequência, foi realizada a tabulação e análise dos dados 

obtidos por meio da aplicação da Escala de Autoeficácia Profissional e Decisão de 

carreira (TEIXEIRA, 2005 apud GLASER, 2010) (Anexo A). Esta análise foi 

realizada com base em 18 itens de Autoeficácia profissional e Decisão de Carreira, 

elaborada por Teixeira e Gomes (2005 apud GLASER, 2010) do tipo Likert, 

respondidos pelos acadêmicos. Conforme proposto pela escala, a pontuação de 

cada item da escala varia de 1 a 5. Do total de itens, 7 questões eram afirmativas 

negativas, e nesse caso, os valores foram invertidos. Por exemplo, se um 

participante assinalou 1 para a negativa (Nada Característico), o valor atribuído foi 

5 e, nas 11 questões, consideradas como afirmativas positivas, o valor atribuído 

equivalia ao número assinalado pelo participante. Para obter o escore total, os 

valores atribuídos a cada item foram somados, por participante e na sequência 

obtida a média por turma.  

Os resultados das análises estão apresentados a seguir. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Os dados referentes ao sexo dos participantes evidenciou que do 

total de participantes (76), 74 eram do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Dos 

participantes do sexo masculino, 1 era da Turma 1000 e o outro da Turma 3000. A 

idade dos participantes variou entre 21 a 54 anos, média de 26,85, (faltou a idade 

de uma participante que não preencheu este item , e não foi possivel idenfificá-la). 

Do total de participantes, 6 informaram ter cursado outra graduação. 

No que concerne a participação em atividades acadêmicas, como 

projeto de pesquisa/iniciação científica, disciplinas especiais, projeto de extensão e 
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iniciação a docência, verificou-se que, dos 76 participantes da pesquisa, 30,27% 

(23 acadêmicos) participavam destas atividades, sendo que destes 23 acadêmicos 

, 86,95% (20 acadêmicos) fizeram parte de projetos de pesquisa/iniciação científica 

e 4,35 % (1 acadêmico) cursou disciplina especial, (4,35%) participou de projeto de 

extensão e 1 outro acadêmico (4,35%) teve participação em projeto de iniciação a 

Docência (Pibid).  

Segundo Cardoso e Sampaio (2004 apud GLASER, 2010), tornou-

se uma realidade cada vez mais frequente nas Instituições de Ensino Superior 

Brasileiro estudantes que trabalham, devido às transformações ocorridas neste 

contexto, considerando inclusive cada vez mais as oportunidades dos cursos 

noturnos e o ingresso em universidades particulares.  

Para que fosse possível compreender melhor o perfil dos 

participantes e sua trajetoria durante a graduação, foi realizado o seguinte 

levantamento em relação a sua atuação profissional, no momento da pesquisa, de 

modo que obter os seguintes dados, conforme apresentado no Gráfico 1, a seguir; 

 

Gráfico 1 - Atividade Profissional dos Acadêmicos  

 
Fonte: Da autora. 

 

A partir desses dados, é possível perceber que a maior parte dos 

participantes exerce alguma atividade profissional relacionada à área do curso de 

pedagogia. A minoria trabalha em outros setores, sem relação com o curso e uma 

quantidade considerável de acadêmicos não desenvolvem nenhuma atividade 

profissional conforme relatado pelos participantes durante a pesquisa. 
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4.2 ANÁLISE DA ESCALA DE AUTOEFICÁCIA PROFISSIONAL E DECISÃO DE CARREIRA 

 

A tabulação e análise dos dados foram realizadas visando atender 

os objetivos propostos, considerando as informações obtidas por meio da aplicação 

da Escala de Autoeficácia Profissional e Decisão de carreira, elaborada por 

Teixeira (2005 apud GLASER 2010). A princípio foi realizada a soma da pontuação 

obtida por cada participante, conforme os requisitos propostos pelo instrumento.  

Conforme proposto pela escala, a pontuação mínima é de 18 

pontos e a máxima de 90 pontos no total. O cálculo da pontuação de cada 

participante evidenciou que o menor escore obtido por participante nesta pesquisa, 

foi de 31, seguido de 40, e os mais altos foram 86 e 88 pontos. A seguir na Tabela 

1, apresentada a seguir, evidencia a pontuação obtida pelos participantes, por 

turma. 

 

Tabela 1 - Número de participantes (n) e pontuação média obtida relativa à 
autoeficácia profissional e decisão de carreira por turma dos 
participantes 

Turmas  N    Média Dp 

  1000 
  2000 
  3000 
  4000 

26 
20 
16 
14 

    67,19 
    67,00 
    68,87 
    63,35 

12,53 
14,01 
12,57 
10,61 

  Total                76      66,78                                                    12,43 

Fonte: Da autora. 

 

Os dados mostram que as turmas apresentaram escores 

semelhantes, com exceção apenas na média menor obtida pelos participantes da 

turma (4000), na qual podemos ressaltar como possível hipótese, que a turma 

estava se preparando para apresentar trabalho no dia da coleta dos dados, o que 

pode ter influenciando os alunos ao responderem o questionário.  

Observou-se que em relação à média geral de autoeficácia dos 

acadêmicos participantes da pesquisa, considerando que a pontuação mínima da 

Escala De Autoeficácia Profissional e Decisão de carreira (TEIXEIRA, 2005 apud 

GLASER, 2010), (ANEXO A) é 18 e o máximo 90, pode-se sugerir então que, 

apresentaram uma pontuação intermediária entre boa e alta, (66,78), com base nos 

escores apresentados, ressaltando que a autora, na qual a escala foi utilizada não 

traz em seu trabalho o que seria considerada pontuação alta. No entanto deve-se 
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ser levado em consideração que nem todos os acadêmicos do curso pelo qual o 

trabalho foi desenvolvido participaram da pesquisa. 

Em relação à análise por turno dos participantes, obtiveram-se os 

seguintes dados: os acadêmicos que estudam no período matutino (Turmas 3000 e 

4000), totalizando estes 39,47% dos participantes; obtiveram a média de 66,3. Já a 

pontuação média dos acadêmicos do período noturno (1000 e 2000) foi de 67,10, 

totalizando 60,53% dos participantes. Estes dados indicam uma pequena diferença 

entre as médias obtidas em função dos turnos matutino e noturno. Os dados 

obtidos nesta pesquisa corroboram com os dados apresentados por Pereira, 

Zuppani e Gonçalves (2014), uma vez que os autores apontam uma pesquisa 

realizada com alunos de Administração, na qual os acadêmicos do turno diurno 

apresentaram ter crenças menores, e os do noturno demonstraram acreditar mais 

no seu sucesso profissional. 

Guerreiro-Casanova e Polydoro (2010 apud SOUSA; BARDAGI; 

NUNES, 2013, p. 255) definem o constructo de autoeficácia na Formação superior 

como “O conjunto de crenças que um indivíduo tem sobre a sua capacidade de 

mobilizar recursos cognitivos e executar atos de controle sobre os eventos e 

demandas referentes aos aspectos compreendidos pela formação universitária”. No 

que concerne as crenças de autoeficácia em relação aos universitários concluintes, 

estando estes inerentes a atuação docente, é necessário ressaltar que para 

Bandura (1992 apud BARDAGI; BOFF, 2010, p. 43), 

 

[...] pessoas com baixos escores de auto-eficácia podem 
desenvolver comportamentos de evitação, devido às expectativas 
negativas sobre seu futuro desempenho. Por outro lado, sujeitos 
que acreditam em seu sucesso profissional tendem a assumir uma 
postura mais ativa no que diz respeito ao direcionamento de suas 
carreiras. 

 

Silva, Iaochite e Azzi (2010) desenvolveram um estudo com 

objetivo de identificar e analisar a percepção de autoeficácia de 159 acadêmicos 

licenciandos de Educação Física dos anos finais, de instituições de ensino superior 

privadas, no qual identificaram que os participantes demonstraram nível elevado de 

autoeficácia para a docência, ressaltando a importância da experiência direta 

durante o período de formação dos mesmos. 
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Já em uma pesquisa realizada por Simões, Custódio e Rezende 

Junior (2014) com 26 acadêmicos da graduação de Licenciatura em Física da 

modalidade presencial de duas Universidades públicas, sendo estes dos dois anos 

iniciais do curso, com objetivo de identificar a relação entre a crença de 

autoeficácia e a escolha da carreira de professor de Física, os autores observaram 

que, dos 26 alunos, 21 demonstraram crenças de autoeficácia elevadas em relação 

às atividades de Física, inclusive na sala de aula, como provas e trabalhos, e no 

que concerne a autoeficácia a docência a “análise evidenciou que vinte (20) 

licenciandos, 80% dos entrevistados, declararam alta crença de eficácia quando 

questionados se acreditavam que pudessem ser bons professores.” (SIMÕES; 

CUSTÓDIO; REZENDE JUNIOR, 2014, p. 509).  

Segundo Tschannem-Moran e Woolfolk Hoy (2001 apud AZZI, 

POLYDORO, BZUNECK, 2006), as crenças de eficácia podem ser vistas em duas 

direções, sendo, as crenças docentes relacionadas ao ensino e as crenças 

pessoais sobre a competência de ensinar. Na qual a atuação profissional docente 

requer, além de conhecimento e domínio de inúmeras estratégias pedagógicas, 

que o professor acredite que suas condutas sejam capazes de intervir no processo 

de aprendizagem de seus alunos, e acreditar em suas capacidades para tomada 

de decisões e ações nesse sentido (AZZI; POLYDORO; BZUNECK, 2006).  

Para melhor compreensão, a Tabela 2 apresentada a seguir, 

evidencia a frequência (%) de participantes e respectivos escores, por turma.  

 

Tabela 2 - Frequência (%) de participantes que obtiveram os respectivos escores, 
por turma 

Escores 
Turmas  

 
31 a 50 

 
51 a 70 

 
71 a 88 

  Frequências (%)  

1000 
2000 
3000 
4000 

15,39% 
20% 
6,25% 

14,29% 

42,30% 
25% 

43,75% 
50% 

42,31% 
55% 
50% 

35,71% 

Total Geral                                                    14,47% 39,97% 46,05% 

Fonte: Da autora. 

 

A partir destes resultados, pode-se afirmar que escores entre 31 a 

50 foram menos frequentes, o que indica que os alunos do último ano do curso de 
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Pedagogia apresentam um bom senso de autoeficácia profissional e decisão de 

carreira, uma vez que 86,02 apresentaram um escore acima de 51 pontos, sendo 

que a maioria dos alunos pesquisados apresentaram escores acima de 71 pontos. 

Considerando que 1 participante da turma 1000, 4 da turma 2000 e 

1 da turma 4000 possuem outra graduação, a seguir foi realizada uma análise das 

médias obtidas por estes alunos. Esta análise evidenciou uma média total de 

65,33, quase não apresentando discrepância em relação à média geral obtida 

pelos participantes da pesquisa.  

Ao refletir sobre a média dos acadêmicos que participam de 

Projetos de Pesquisa/Iniciação Científica, Disciplinas Especiais, Projetos de 

Extensão e de Iniciação a Docência, esta foi equivalente a 67,52, sendo que a dos 

acadêmicos que não participam de nenhuma atividade acadêmica foi de 66,47 

sendo levemente inferior a outra apresentada. No entanto, quando realizada a 

análise da média dos acadêmicos que declararam ter participado de duas 

atividades acadêmicas, como projeto de pesquisa/iniciação científica, estes 

apresentaram uma média de 69,6 sendo superior às demais. 

Estudos realizados por Teixeira e Gomes (2005), Bardagi e Boff 

(2010) apontam que alunos que participam de atividades acadêmicas 

extracurriculares, como de pesquisa, apresentaram níveis mais elevados de 

autoeficácia. Com o objetivo de investigar variáveis possivelmente associadas à 

decisão de carreira entre estudantes em fim de curso universitário Teixeira e 

Gomes (2005), em uma pesquisa realizada com 252 estudantes de 24 cursos de 

uma Universidade Pública, constataram que em relação a decisão de carreira, “as 

variáveis exploração de informação, exploração de prática e participação em bolsa 

de pesquisa, contribuíram significativamente para a explicação do nível de auto-

eficácia percebida” (TEIXEIRA; GOMES, 2005, p. 331), na qual ainda segundo os 

autores, estas variáveis tem fundamental importância para o aumento da 

autoeficácia, ao passo que estão relacionadas a experiências de aprendizagem 

que provavelmente sucedem o desenvolvimento do senso de competência 

profissional. 

Segundo uma pesquisa realizada com 231 formandos de 17 cursos 

diferentes da Universidade de Caxias do Sul, na qual tinha como objetivo avaliar as 

trajetórias acadêmicas, a satisfação com o curso, as expectativas profissionais dos 

formandos, relacionando esses aspectos com clareza de autoconceito, autoeficácia 
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profissional e comportamento exploratório, Bardagi e Boff (2010), constataram que 

os participantes que ampliaram suas atividades acadêmicas para extracurriculares 

apresentaram níveis mais altos de autoeficácia, considerando ainda os alunos que 

demonstraram planos definidos para o futuro também apresentaram índices 

elevados de autoeficácia, corroborando comprometimento com a profissão, de 

modo que isso promove maior preparo para lidar com as particularidades no 

mercado de trabalho. 

Teixeira e Gomes (2004 apud GLASER; 2010 p.16) também 

ressaltam a importância da participação em atividades acadêmicas afirmando que 

estas “favorecem maior integração entre os aspectos práticos e teóricos ao longo 

da formação profissional, e o desenvolvimento de atitudes pessoais e estilos de 

comportamento que facilitam a transição da universidade para o mercado de 

trabalho”. Ourique, (2010, p. 65) ressalta que “essas atividades permitem não 

somente que o estudante conheça melhor aspectos relativos à profissão, mas 

também fornecem subsídios para que avalie seus próprios interesses, habilidades 

e valores, o que auxilia na definição da identidade profissional”, de modo que os 

participantes que declaram participar ou ter participado de alguma atividade 

acadêmica demonstraram maior confiança em suas capacidades em relação aos 

demais.  

Considerando os conceitos de Decisão de Carreira e Autoeficácia 

Profissional, foi realizada uma análise separadamente de cada aspecto por meio da 

aplicação da escala, sendo 8 questões referentes a Decisão de Carreira e 10 

questões referentes a Autoeficácia Profissional. A pontuação mínima em relação a 

Decisão de Carreira equivale a 8 e a máxima 40. O menor escore obtido em 

relação a Decisão de Carreira foi 11 e o maior escore foi 40. Em relação a 

Autoeficácia Profissional, o escore mínimo é 10 e o máximo 50. A análise dos 

dados evidenciou que a menor pontuação obtida foi 20 e o maior escore obtido foi 

50. A seguir, estão apresentados no Gráfico 2, a média dos escores obtidos por 

itens referentes à Decisão de Carreira e Autoeficácia Profissional.  
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Gráfico 2 - Média dos escores dos participantes em relação à 
Decisão de Carreira e à Autoeficácia Profissional 

 
Fonte: Da autora. 

 

A partir destes dados, foi possível verificar que, em todas as 

turmas, os escores mais altos referem-se às crenças de autoeficácia em relação à 

atuação profissional (M= 37,63; DP= 6,86) e menores escores quanto à Decisão de 

Carreira (M= 29,16; DP= 7,25). Por meio do teste não paramétrico de Kruskal 

Wallis, verificou-se não haver diferença significativa entre Decisão de Carreira e 

Autoeficácia Profissional. 

Considerando que a autoeficácia profissional é definida como 

sendo “a crença do indivíduo em sua capacidade para desempenhar com sucesso, 

as atividades relativas à sua profissão.” (TEIXEIRA; GOMES, 2005 apud GLASER, 

2010, p. 9), de acordo com Ourique (2010, p. 51), “a auto-eficácia profissional pode 

vir a facilitar o processo de planejamento de carreira, representando uma fonte de 

motivação para que o indivíduo realize atividades exploratórias e estabeleça metas 

profissionais”, estes aspectos são essenciais neste período de transição dos 

acadêmicos. 

Segundo Teixeira e Gomes (2005, p. 327), a Decisão de Carreira é 

“entendida como a capacidade que o indivíduo tem de identificar seus interesses 

pela profissão, estabelecer objetivos profissionais que espera alcançar e traçar 

estratégias de ação coerente com essas finalidades”. No entanto, a Decisão de 

Carreira deve estar associada à Autoeficácia Profissional, considerando que para 
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que o sujeito sinta-se capaz de apresentar um bom desempenho em suas 

atividades profissionais, é necessário a elaboração de um projeto de carreira 

(TEIXEIRA; GOMES, 2005). Desta forma pode-se sugerir que os participantes 

desta pesquisa em grande parte, demonstraram ter projetos profissionais já 

estabelecidos e confiança suficiente em sua capacidade para executar os mesmos.  

Castelo e Luna (2012) enfatizam ainda que as crenças de 

autoeficácia podem ser associadas à construção da identidade profissional, tendo 

em vista que “a identidade profissional é entendida, de forma genérica, como 

resultado do movimento das percepções da pessoa sobre si mesma e dos outros 

sobre ela, em sua dimensão profissional.” (CASTELO; LUNA, 2012, p. 28). Ao 

passo que a autoeficácia é um importante fator nesse processo que, 

 

[...] pode motivar o professor a ser criativo e persistente em seu 
objetivo de ensinar e menos vulnerável ao estresse, mesmo frente 
às dificuldades encontradas em seu trabalho, o que se relaciona 
com a manutenção de um sentido de identidade profissional. 
(BANDURA, 1993, POCINHO; CAPELO, 2009 apud CASTELO; 
LUNA, 2012, p. 40). 

 

Santos (2013, p. 24-25) corrobora com esta afirmação, ressaltando 

que é necessário, 

 

[...] oportunizar aos futuros professores espaços e tempos que 
favoreçam a tematização e a problematização de experiências 
docentes, tornando-as fonte de aprendizagem e de conhecimento, 
além de contribuírem para sua identificação com a profissão. 

 

Tendo em vista que alguns acadêmicos trabalham durante a 

graduação, e algumas destas atividades profissionais estão relacionadas à área na 

qual o acadêmico está cursando e que, outros exercem alguma atividade sem 

nenhuma relação ao curso, e ainda há acadêmicos que não desenvolvem nenhuma 

atividade profissional, o Gráfico 3, apresentado a seguir busca evidenciar os 

escores obtidos, a fim de analisar se há diferenças considerando as atividades 

exercidas ou não pelos alunos.  
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Gráfico 3 - Média dos escores obtidos em função da atividade profissional 
exercida ou não pelos alunos pesquisados 

 
Fonte: Da autora 

 

Pode-se verificar, a partir destes dados que os acadêmicos que 

atuam no contexto educacional apresentaram escores mais alto em relação à 

decisão de carreira e autoeficácia profissional, sugerindo que supostamente a 

relação teoria e prática contribuem para a formação, conforme destaca Glaser 

(2010, p.17):  

 

A atividade de trabalho que se relaciona com a área de formação 
permite o exercício de competências necessárias à profissão, o 
ajustamento das expectativas e de projetos em função da realidade 
concreta da carreira e o engajamento precoce do aluno em 
relacionamentos pessoais e profissionais pertinentes ao seu 
contexto laboral.  

 

Corroborando com esta afirmação, (43,47%) dos acadêmicos que 

estudam no período noturno declararam exercer alguma atividade profissional 

relacionada à área em formação e obtiveram a média 71,40, sendo que (42,85%) 

dos acadêmicos que cursavam o período matutino na mesma situação, 

apresentaram a média 69,33, ou seja, quanto mais alunos tiverem experiências e 

vivências com a realidade no qual irão atuar, estas podem vir a fortalecer e 

aumentar a crença de autoeficácia profissional. 
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Já os acadêmicos que não exercem atividade profissional 

apresentaram uma média abaixo dos que trabalham na área da educação, e por 

último os que exercem atividade profissional desvinculada ao campo da educação, 

obtiveram a menor média. Nesse sentido, Glaser (2010, p. 17) aponta que, 

 

[...] o trabalho desvinculado da formação, embora possa contribuir 
para a própria continuidade dos estudos e de forma geral aproximar 
o aluno do mercado de trabalho, eventualmente pode contribuir 
para um menor envolvimento nas atividades próprias da carreira. 

 

Casanova (2013), em sua Tese de Doutorado, apresenta um 

estudo a respeito da crença de autoeficácia de gestores escolares, ao passo que 

Bandura (1997 apud CASANOVA, 2013, p. 23) define a autoeficácia de gestores 

como “um julgamento dos gestores sobre as próprias capacidades para estruturar 

cursos de ação específicos, a fim de produzirem resultados desejados nas escolas 

por eles dirigidas”. Portanto, a autoeficácia dos gestores “refere-se à liderança em 

ambientes escolares, contemplando tarefas pedagógicas, de relacionamento 

interpessoal e de administração geral.” (CASANOVA, 2013, p. 24).  

Considerando que o curso de Pedagogia da Universidade na qual a 

pesquisa foi realizada, oferece a formação acadêmica para atuação na Docência, 

Gestão pedagógica e ainda este profissional pode atuar em espaço de educação 

não formal (UEL, 2015), a fim de ampliar a compreensão, torna-se fundamental que 

os universitários concluintes apresentem alto senso de eficácia, para que possam 

sentir-se aptos e capazes de atuar, em qualquer destes seguimentos no qual estão 

habilitados a exercer profissionalmente. 

Pereira, Zuppani e Gonçalves (2014), em uma pesquisa realizada 

com 585 alunos de um curso de Administração de uma Instituição de Ensino 

Superior privada do Estado de São Paulo, na qual buscaram identificar a crença 

dos acadêmicos sobre a relação entre o curso superior e a percepção de 

comportamentos e mudanças que interferem no desenvolvimento de suas 

carreiras, constatou-se que os alunos que apresentaram maior crença de 

autoeficácia foram os do oitavo semestre, “[...] tendo em vista a expectativa de que 

os último-anistas tenham a autopercepção de estarem mais preparados para o 

mercado de trabalho do que os calouros ou estudantes que estão na metade do 

curso.” (PEREIRA; ZUPPANI; GONÇALVES, 2014, p. 545).  
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Assim sendo, pode-se entender que as crenças de autoeficácia 

positivas frente à formação docente inicial, atuam como essencial no 

desenvolvimento e culminância da ação educativa, pois Pajares e Olaz (2008, p. 

106), ressaltam que “fortes crenças de auto-eficácia promovem as realizações 

humanas e o bem-estar de incontáveis maneiras. Os indivíduos confiantes 

abordam tarefas difíceis como desafios a serem dominados, em vez de ameaças a 

serem evitadas”. Nesse mesmo sentido, Vieira e Coimbra (2006) indicam que estas 

poderão oferecer aos acadêmicos uma importante contribuição otimista e 

persistente frente aos obstáculos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos objetivos propostos por este trabalho, a análise dos 

resultados evidenciou que a maior parte os acadêmicos do último ano do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina apresentaram um nível 

moderado de crença de autoeficácia em relação à futura atuação docente 

profissional, ressaltando que a participação em atividades de pesquisa, iniciação a 

docência, e o trabalho relacionado à área de educação contribuíram para crenças 

de autoeficácia mais elevadas de alguns destes participantes.  

Nesse sentido, atividades acadêmicas exploratórias, como a 

participação em projetos de pesquisa/iniciação científica, projetos de iniciação a 

docência, disciplinas especiais, e os estágios obrigatórios presentes na grade 

curricular do curso de graduação, podem contribuir como fonte para o aumento das 

crenças de autoeficácia, mais precisamente a considerada experiência de domínio. 

Os participantes que declararam trabalhar no campo da educação durante a 

graduação apresentaram ter mais confiança e sentiram-se mais preparados em 

relação aos demais, que atuam em seguimentos distintos ou até mesmo não 

trabalhavam. Esta análise dá indicativos de que a relação teoria e prática 

contribuem de maneira positiva e significativa, para a formação, promovendo 

melhor desenvolvimento do acadêmico em sua atuação.  

Com base na análise dos resultados obtidos, pode-se considerar 

que os acadêmicos do curso de Pedagogia, em sua grande maioria se sentem 

preparados, em relação aos  conhecimentos profissionais e habilidades, confiantes 

em sua capacidade, e já estabeleceram metas e objetivos diante da futura carreira 

profissional. 

Em relação aos turnos, matutino e noturno, período no qual os 

acadêmicos cursavam a graduação, obteve-se uma pequena diferença entre as 

médias, no qual podemos considerar que os acadêmicos do período noturno 

apresentaram um nível levemente maior em relação a crença de autoeficácia frente 

a atuação profissional, ou seja, se sentiam mais confiantes. Podemos sugerir que 

este fator esteja associado ao fato de que, mais da metade dos acadêmicos que 

estudam no período noturno acabam desempenhando alguma atividade 

profissional durante o dia, e que grande parte conforme constatado nesta pesquisa, 
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esta associada ao contexto educacional, experiência esta que pode ter contribuído 

para o aumento das crenças de autoeficácia. 

Para tanto, a atuação profissional docente exige requisitos, 

qualificação, aquisição de conceitos, conhecimentos, habilidades nas quais o 

período da graduação é fundamental para a construção e formação dos mesmos, 

influenciando o nível da crença de autoeficácia dos alunos. Tendo em vista o 

referencial teórico apresentando neste trabalho, pode-se concluir que quanto maior 

a crença de autoeficácia, melhor será o desempenho e atuação frente a desafios e 

situações adversas presentes no contexto da prática educativa do docente.  

Considerando a importância e a influência que as crenças de 

autoeficácia exercem sobre o indivíduo, nos seus pensamentos, ações e em seu 

comportamento, as interações estabelecidas na Universidade, as experiências no 

contexto educacional e seus resultados, exercem papel preponderante na 

formação acadêmica e na formação das crenças dos indivíduos durante a 

graduação, no qual o comportamento do sujeito é tido como interpretação da 

relação com o meio. 

Sendo assim, respaldada nos estudos já realizados e na Teoria 

Social Cognitiva proposta por Bandura, em relação à importância que as crenças 

de autoeficácia possuem frente à atuação docente, é essencial que cada vez mais 

sejam propostas e efetivadas nos cursos de formação superior, medidas que 

contribuam para reforçar positivamente tais crenças, que garantam ao futuro 

docente, condições para que cada vez mais se sintam capazes e confiantes frente 

a sua ação docente e evidentemente no contexto profissional. 

Nesse sentido, o incentivo por parte dos docentes e da 

Coordenação Pedagógica, a fim de que os alunos participem de atividades 

relacionadas à pesquisa e extensão, inclusive já nos primeiros anos de graduação, 

bem como a orientação e indicação de que os alunos exerçam atividades 

profissionais relacionadas à Educação poderá contribuir cada vez mais, para que 

estes possam através da teoria e da prática, desempenhar ações e reflexões 

fundamentais para a formação docente, tornando-se alunos altamente capacitados 

e confiantes em relação a sua atuação profissional. 

Ainda como propõe alguns autores, o feedback é um importante 

meio, que pode ser utilizado como fonte de eficácia, inclusive nos cursos de 

formação docente, para que o graduando possa refletir sobre seu aprendizado, 
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podendo contribuir tanto de maneira positiva, quanto negativa, pois dependerá de 

como o sujeito irá interpretar os seus resultados. Ao passo que o professor 

Universitário também pode utilizar do encorajamento verbal, a fim de contribuir para 

a autoeficácia na formação superior. 

No entanto é necessário que outros estudos sejam realizados 

sobre as crenças de autoeficácia na formação superior, principalmente no contexto 

de formação docente, especificadamente sobre o curso de Pedagogia, uma vez 

que na revisão bibliográfica não foi possível localizar trabalhos que tratem 

exclusivamente deste curso.  

Este trabalho contribuiu de forma significativa para minha formação 

acadêmica, pessoal e profissional, inclusive na aquisição de novos conhecimentos 

e para melhor compreensão da importância de acreditar em minhas próprias 

capacidades frente à realização de uma determinada atividade, principalmente no 

contexto do exercício profissional docente, no qual existem atualmente muitos 

desafios e barreiras, de modo que o nível positivo da crença de autoeficácia 

contribuirá para melhores desdobramentos desta ação, consequentemente 

refletindo na formação e aprendizado dos alunos, pois se não acreditarmos que 

somos capazes de fazermos diferente e cada vez melhor, cairemos na mesmice e 

no tradicionalismo, que permeia o contexto educativo. Bem como, ressaltando aqui 

a importância e a contribuição do incentivar e acreditar na capacidade dos 

acadêmicos em formação, pois estes aspectos agregam no aumento positivo das 

crenças de eficácia do mesmo frente aos desafios e adversidades que surgem ao 

longo de todo percurso, de modo que este perceba que é capaz e almeje novas e 

maiores conquistas profissionais e acadêmicas. 

Portanto, como acadêmicos devemos sempre e cada vez mais 

acreditar em nossa capacidade de profissionais da educação, e que somos 

capazes de proporcionar, por meio de nossa atuação, uma educação significativa e 

de qualidade para todos. 
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APÊNDICE A 

Questionário de Caracterização do Participante 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

1-Nome (opcional):  

2- Turma: (  ) 1000 ( ) 2000 (  ) 3000 ( ) 4000 

2-Sexo: (  ) Feminino ( ) Masculino Idade: ___ 

3- Você já concluiu algum outro curso superior além deste? 

(  ) SIM (  ) NÂO  

4- Você participa de alguma atividade relacionada abaixo: 

( ) Projeto de pesquisa 

( ) Disciplinas especiais 

( ) Bolsa de Iniciação cientifica 

5- Exerce alguma atividade profissional: 

( ) SIM  ( ) NÃO  

6- ( Caso tenha respondido sim na questão anterior) Esta atividade está 

relacionada ao curso de Pedagogia? 

( ) SIM ( ) NÃO  
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APÊNDICE B 

Solicitação de Autorização ao Colegiado 
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APÊNDICE C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



51 

ANEXO A 
 

Escala de Autoeficácia Profissional e Decisão de Carreira 
 

PESQUISA DE AUTOEFICÁCIA PARA ALUNOS CONCLUINTES 
 
Respaldada na teoria social cognitiva os pensamentos que afetam o 

funcionamento humano, dá-se destaque as crenças de autoeficácia, que segundo 
Bandura (1986), são as percepções que os indivíduos têm de suas próprias 
capacidades. Leia atentamente e responda a Escala de Autoeficácia profissional e 
Decisão de Carreira, elaborada por Teixeira e Gomes (2005 apud GLASER, 2010), 
utilizando 1, 2, 3, 4, 5 ao passo que:  

Cada um deles apresenta uma frase afirmativa em relação ao período de 
conclusão de curso. Indique se a frase é característica ou não a suas atitudes. 
Responda todas as questões analisando o momento em que este agora, o de final 
de curso. 
 
RESPONDA TODAS AS QUESTÕES. Em cada um dos itens abaixo, faça um X 
no quadrinho que melhor caracteriza você.  
1 - NADA CARACTERISTICO  
2 - UM POUCO CARACTERISTICO  
3- IRRELEVANTE            
4 - CARACTERISTICO 
5 - MUITO CARACTERISTICO 
 
1-Acho que não tenho conhecimento suficiente para exercer minha 
profissão satisfatoriamente. 1 2 3 4 5 

2-Considero que tenho um projeto profissional realista para mim. 1 2 3 4 5 

3-Eu domino as habilidades necessárias para exercer a minha profissão 
eficazmente. 1 2 3 4 5 

4-Eu me considero capaz de lidar com situações novas para mim em minha 
profissão. 1 2 3 4 5 

5-Eu me considero um profissional bem preparado na área em que atuo ou 
pretendo atuar. 1 2 3 4 5 

6-Eu me sinto capaz de executar satisfatoriamente as tarefas relacionadas 
à minha profissão. 1 2 3 4 5 

7-Eu me sinto confiante para solucionar problemas e tomar decisões no dia 
a dia da minha profissão. 1 2 3 4 5 

8-Eu me sinto inseguro para exercer minha profissão. 1 2 3 4 5 

9-Eu não estou seguro sobre qual caminho seguir dentro da minha 
profissão. 1 2 3 4 5 

10-Eu percebo que tenho qualidades importantes para exercer bem a minha 
profissão. 1 2 3 4 5 

11-Eu tenho clareza sobre quais são os meus objetivos profissionais. 1 2 3 4 5 

12-Eu tenho metas definidas em relação a minha profissão e um plano para 
alcança-las. 1 2 3 4 5 

13-Eu tenho planos profissionais já bem estabelecidos. 1 2 3 4 5 

14-Não sei muito bem o que fazer em termos profissionais depois que eu 
me formar. 1 2 3 4 5 

15-Sinto que tenho ou terei dificuldade para me desempenhar bem em meu 
papel profissional. 1 2 3 4 5 

16-Tenho dificuldade de definir um plano profissional para mim. 1 2 3 4 5 

17-Tenho avaliado o rumo que a minha carreira está seguindo a fim de 
verificar se meus objetivos estão sendo atingidos. 1 2 3 4 5 

18-Tenho medo de não ser competente na minha profissão. 1 2 3 4 5 
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ANEXO B 

Parecer Comitê de Ética  

 


