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RESUMO: 

O presente estudo teve como principal objetivo aferir a perceção da auto - 

eficácia dos professores que lecionam turmas PIEF (Programa Integrado de Educação 

e Formação), CEF (Cursos de Educação e Formação) e PCA (Percursos Curriculares 

Alternativos), o seu empenhamento e as relações que estes desenvolvem com os 

seus alunos. Para contextualizar esta temática, recorremos à fundamentação teórica 

sobre formação de professores (inicial e contínua) uma vez que pensamos que estas 

são bastante importantes para um aumento do sentimento de eficácia nos docentes e 

aos conceitos de autoeficácia de Bandura e Pajares. 

Na metodologia, foi utilizado um questionário (Escala de Bandura), aplicado a 

uma amostra de 30 docentes a lecionar as turmas referidas anteriormente num 

Agrupamento de escolas do Concelho da Amadora. Os dados das perguntas fechadas 

foram tratados através de análise estatística (frequência absoluta e percentagem) e os 

das perguntas abertas foram tratados a partir da análise de conteúdo temática. 

Os resultados permitem verificar que os professores se sentem eficazes de 

uma forma geral, apresentando no entanto, um baixo sentimento de eficácia nalguns 

aspetos, nomeadamente no que diz respeito à sua relação com os órgãos de gestão 

da escola. A maioria sente-se bem no desempenho da sua profissão, mas refere que 

por vezes se sente cansada devido à sobrecarga horária, tamanho das turmas, 

considerando que cada vez trabalha mais e recebe menos. É relevante salientar que 

nenhum dos inquiridos fez referência à formação contínua como sendo um aspeto 

importante para um melhor desempenho das suas funções. Relativamente, à sua 

relação com os alunos, com os colegas e com a comunidade, foi no relacionamento 

com os alunos que os professores responderam que se sentem mais eficazes e no 

trabalho desenvolvido com os colegas, nomeadamente, na entreajuda e partilha de 

saberes, experiências e materiais. 
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ABSTRACT:  

 

 The present study had as main goal to assess the perception of teachers’ self-

efficacy in specific  classes such as “PIEF” (Integrated Programme for Education and 

Training), “CEF” (Education and Training Courses) and “PCA” (Alternative Curriculum 

Courses)”, their commitment and the established relationships with these students. In 

order to contextualize this issue we used the theoretical foundation about  tackled the 

teachers’ initial and further training because we consider these quite important to 

increase teachers' sense of efficacy and the applying Bandura’s and Pajares’s 

concepts.  

As methodology it was used a questionnaire (Bandura's Scale), applied to a 

sample of 30 teachers of the previously mentioned classes in “Group of schools in 

Amadora County”. The data from the closed questions were treated through statistical 

analysis (absolute frequency and percentage) and those of the open questions were 

treated from the analysis of thematic content. 

 Results showed that teachers feel effective in a general manner. However, they 

had a low sense of efficacy in some aspects, particularly in which regards their 

relationship with the school board. Most of them have a feeling of well-being performing 

their occupation. However, they mention some weariness because of the excessive 

working hours, the number of students per class considering that each time they work 

harder and get less. It is important to underline that none referred further training as an 

important issue to improve their performance. In what concerns their relationship with 

students, peers and community they refer as the most efficient the ones they have with 

pupils as well as with their working colleagues, through mutual support, with whom they 

share materials, experiences and knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

A escolha do tema para este trabalho de investigação decorre da nossa 

experiência profissional em turmas PIEF. 

Este programa integra jovens entre os quinze (15) e os dezoito (18) anos que 

estão a frequentar o segundo ou terceiro Ciclo do Ensino Básico. Verificamos que a 

maioria destes jovens têm percursos de vida complicados, muitos deles com 

processos no tribunal de menores ou a ser acompanhados por técnicos da DGRS, 

CPCJ, ECJ, Segurança Social e outros. Pela nossa experiência, podemos constatar 

que alguns dos jovens com que trabalhamos foram sinalizados por outras escolas por 

absentismo escolar, outros por excesso de processos disciplinares, havendo, também, 

casos de jovens que se auto sinalizam por já não estarem matriculados há mais de um 

ano letivo e quererem voltar a estudar. Ou seja, “o PIEF trabalha com aquelas 

populações que, por razões variadas, abandonaram a escola sem obterem sucesso e 

estão simultaneamente fora do mundo do trabalho, sem certificações e sem 

dispositivos de integração social, tornando-se populações de risco ou efetiva exclusão. 

Acresce a esta situação a realidade prévia da sua pertença social se caracterizar 

quase sempre por cenários de desfavorecimento económico, cultural e afetivo (…) 

eles obedecem a um padrão com muitos pontos semelhantes: repetências 

acumuladas, insucesso recorrente, indisciplina e desacatos muitas vezes, assiduidade 

irregular. Mas este é apenas o retrato médio, que induz facilmente a que 

consideremos que todos passaram pelo mesmo da mesma maneira, o que é um 

equívoco.” (Roldão, 2008, p. 7). 

Na escola onde lecionamos existem também turmas CEF e PCA, cujos alunos 

têm caraterísticas idênticas aos das turmas PIEF. 

Pelo facto de trabalharmos há bastantes anos com “alunos de risco”, fez com 

que nos interrogássemos sobre quais os sentimentos dos professores que lecionam 

estas turmas e que aspetos (fontes de eficácia) consideram mais importantes para o 

desempenho das suas funções, pois para trabalhar com estes jovens / alunos é 

necessário haver uma grande resiliência dos professores para não desistirem perante 

as situações adversas que ocorrem; além de uma grande dedicação e persistência no 

decorrer das atividades letivas, de modo a motivar e interessar os alunos para a 

realização das tarefas / atividades propostas. 

Pereira (1998) disse relativamente aos professores de apoio que: “… este 

caminho difícil de trilhar pode levar a um sentimento de não ser competente, uma vez 

que a tarefa que se tem em mãos é muito diferente …” (pp. 73), esta referência na 

nossa opinião, pode também aplicar-se aos professores que lecionam as turmas 

referidas no nosso estudo, uma vez que estas têm características diferentes, às quais 

os professores se têm que adaptar e a autora coloca o sentimento de eficácia dos 

professores como uma das razões que pode levar a uma maior dedicação na 

realização das tarefas que se lhes deparam. 

Neste contexto, a perceção do sentimento de autoeficácia dos professores tem-

se revelado muito importante na explicação da motivação dos mesmos para a prática 

educativa, no maior ou menor esforço despendido e na persistência que revelam face 

às dificuldades / constrangimentos que se lhes deparam; estabelecendo-se, assim, 
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uma relação entre a perceção da autoeficácia e alguns indicadores do desempenho 

dos professores face às funções que lhes são atribuídas e às relações que 

estabelecem com os seus alunos. 

Os professores que trabalham com as turmas PIEF, CEF e PCA e outras 

similares devem ter uma grande motivação e sentimento de autoeficácia para não 

“desistirem” da tarefa de ensinar, pois muitos deles são contratados e quando chegam 

à escola não estão preparados para lecionar estas turmas. Assim, a formação 

contínua é importante, nomeadamente, em ações que os ajudem e vão ao encontro 

das dificuldades com que estes se deparam para trabalhar com essas turmas. 

Portanto, tendo em conta a diversidade e complexidade da profissão docente, a 

formação contínua é cada vez mais uma necessidade e não apenas um direito e dever 

do professor enquanto agente de educação e desenvolvimento harmonioso das 

crianças e jovens de hoje.  

A sobrecarga horária, muitas vezes aliada ao isolamento profissional, 

transforma-se na “resistência à mudança”, isto porque muitas vezes os professores 

passam muitas horas na escola e não têm oportunidade de trocar experiências / ideias 

com os colegas de forma a poderem fazer mudanças na sua prática e, alguns, 

também têm receio em expor as suas dificuldades de modo a serem ajudados por que 

acham que os vão considerar menos eficazes no desempenho das suas funções.  

A formação contínua pode contribuir significativamente para aliviar esta 

“resistência” ao estimular a interação e partilha entre os docentes. Se os professores 

trabalharem em colaboração uns com os outros, partilhando e desenvolvendo 

conjuntamente as competências poderão ajudar-se mutuamente a aumentarem o seu 

sentimento de eficácia. 

O estudo que apresentamos tem como objetivo aferir os níveis de autoeficácia 

dos professores ao lecionarem turmas PIEF, CEF e PCA. Ao mesmo tempo, 

pretendemos analisar a relação entre o nível de eficácia dos professores destas 

turmas face às suas funções, o seu sentimento de autoeficácia e as experiências 

mencionadas por estes como sendo importantes na sua formação como reforço desse 

sentimento ou seja, quais as fontes de autoeficácia mais relevantes relativamente à 

escola, aos alunos, aos colegas e à comunidade envolvente com a escola. 

Esta investigação será desenvolvida em quatro partes que passaremos a 

explicitar: 

- na primeira parte é apresentada a revisão da literatura, em que se procura analisar o 

campo teórico subjacente à formação dos professores, autoeficácia e empenhamento 

e a sua relação com aspetos da vida pedagógica dos professores, bem como a 

eficácia das escolas e do ensino; 

- na segunda parte do trabalho é delimitado o problema, apresentados os objetivos do 

estudo e a metodologia utilizada, bem como as limitações do estudo. Neste ponto será 

também contemplado os procedimentos de recolha e análise dos dados; 

- na terceira parte é feita a apresentação e análise dos dados; 

- na quarta parte apresentamos as principais conclusões e implicações da 

investigação. 
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CAPÍTULO I 

REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 – FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

Vamos iniciar este capítulo começando por descrever a formação inicial e contínua  

dos professores e qual a sua importância para o desempenho das suas funções, bem 

como, quais as necessidades de formação ao longo da carreira e as diferentes 

modalidades de formação. 

 

 

1.1.1 – FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  

A profissionalização dos professores remonta ao Séc. XVIII, quando foi 

necessário proceder à criação duma rede escolar que legitimasse as ideias 

dominantes e o controlo do Estado sobre os docentes. O professor era entendido 

como um transmissor de conhecimentos numa lógica institucional de funcionário 

público. Nos anos 70, a massificação do ensino originou o grande recrutamento de 

docentes, que impulsionou o desenvolvimento de programas de formação de 

professores. (Nóvoa, 1992). 

Este fator levou a que a formação inicial assumisse um papel primordial no 

desempenho das funções do professor, uma vez que é muito importante para a 

aquisição de saberes e competências essenciais para o desempenho da profissão 

docente. Uma das vertentes da formação inicial de professores é a prática pedagógica 

orientada nas escolas ou o estágio pedagógico acompanhado por um orientador 

pedagógico, com um papel muito importante no desenvolvimento profissional do 

professor em formação, através da assistência ativa, nomeadamente no planeamento, 

na ação e na reflexão (Tomlinson, 1996, cit. por Jacinto, 2003). O ensino da prática 

como meio principal para aprender a ensinar deve ser valorizado pelos programas de 

formação inicial, apesar da diversidade existente em termos dos diferentes planos 

curriculares no que diz respeito ao tempo que consagram à prática de ensino pelos 

estagiários (Ben-Peretz e Rumney, 1991, cit. por Jacinto, 2003). O professor deve ser 

treinado para tomar decisões e resolver os problemas com que se venha a deparar no 

decorrer da sua prática, porque o bom ensino vai depender da qualidade das suas 

decisões, bem como da adequação das suas ações aos objetivos de aprendizagem.  

Na formação inicial, o orientador é considerado um especialista no domínio das 

técnicas de ensino (Zimpher e Hawey, 1987), criando situações que levem o estagiário 

a adquirir técnicas e competências eficazes, porque o estagiário limita-se, a maior 

parte das vezes, a cumprir o que está previamente definido quanto ao que deve ser 

ensinado, a quem e porquê. O orientador deve, por sua vez, informar o estagiário 

acerca do que fez correta ou incorretamente, dizendo-lhe o que deve ou não fazer; 

deve, também, ensiná-lo a colocar perguntas claras e objetivas, a desenvolver 

competências de gestão de aula de modo a que este consiga prever e controlar o que 

se passa na aula, mantendo os alunos empenhados e interessados nas atividades 

propostas (Doyle, 1986, cit. por Jacinto, 2003). Estas funções que o orientador tem na 
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formação inicial devem ser semelhantes ao papel que os professores mais experientes 

devem ter relativamente aos colegas que chegam à escola e tomam conhecimento 

que vão trabalhar com as turmas PIEF, CEF ou PCA; assim, os professores devem 

partilhar as experiências / estratégias utilizadas para que estes depois possam tomar 

as suas decisões e sentirem-se mais eficazes. Quando os professores se sentem 

preparados para transmitir determinados conteúdos tendem a influenciar os alunos, 

motivando-os para a aprendizagem (Silva, 2006). 

Para Willie e Howey (1981, cit. por Smyth, 1991), os adultos aprendem fazendo 

e beneficiam da maioria das atividades que combinem ação e reflexão, assentes numa 

relação de confiança, abertura entre os colegas, entusiasmo e satisfação no trabalho e 

descoberta da razão de ser das atividades que praticam. A ação – reflexão é muito 

importante, assim, após cada aula o professor deve refletir sobre ela e verificar quais 

os aspetos positivos e negativos que ocorreram, para que possa modificar algumas 

ações que não resultaram bem e corrigi-las para que em situações similares estas 

resultem melhor. Assim, o “Saber Fazer”, vai-se aprendendo através da prática ao 

refletirmos sobre as ações realizadas. O conceito de reflexão na ação (Schön, 1987, 

1992) tem como foco o pensamento interativo do professor, através da troca de 

experiências, partilha de informação e conhecimento dos alunos. Isto implica que o 

professor trace novas abordagens, proceda ou não a reformulações (adequação do 

plano de aula em função de alguma situação que se tenha criado). Schön, 1987, faz 

também uma separação entre a reflexão – na – ação e a reflexão – sobre – a – ação. 

Assim, o professor, ao refletir na ação e fazendo as reformulações necessárias que 

considera importantes pôr em prática, está simultaneamente a refletir sobre a ação, 

isto a partir do momento em que avalia o problema e procura soluções para a 

resolução do mesmo. Esta reflexão pressupõe um distanciamento da ação e engloba 

todo o processo ensino - aprendizagem, nomeadamente planeamento, execução e 

avaliação da aula. É a partir de situações diferenciadas associadas a reflexões sobre 

as ações, que o professor vai construindo o seu conhecimento. Assim, o professor 

prático – reflexivo pode ser definido a partir de três atitudes referidas por Dewey 

(1968): abertura de espírito, responsabilidade / sinceridade e empenhamento na sua 

atividade ao mostrar-se motivado para a renovação e para a mudança, contraria a 

rotina que se instala a maior parte das vezes. 

O modelo proposto por Wallace (1991) reconhece que as ideias / crenças que 

os docentes acreditam e defendem influenciam o seu modo de ser e de ensinar. 

Assim, o sentimento de autoeficácia afeta a sua atividade e orienta o seu processo de 

ensino (prática pedagógica). As crenças estão associadas à forma como os 

professores decidem quando planeiam ou atuam na sala de aula e o efeito dessas 

decisões na sabedoria e nas suas convicções acerca do ensino (Clark & Peterson, 

1986, Pérez & Gimeno, 1988, cit. por Onofre, 2000, p. 123). Assim, as crenças 

aparecem muitas vezes, devido a acontecimentos vivenciados pelos professores na 

sua vida pessoal ou profissional. 

Pajares (1992) caracteriza as crenças dos professores como sendo um efeito 

das suas experiências pessoais e profissionais, justifica-as ainda, como tendo um 

sentido afetivo e uma certa resistência à mudança durante a idade adulta. Refere 

ainda, que as crenças mais precoces têm uma dimensão afetiva maior, e que, por 

isso, são mais suscetíveis à mudança. 
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As crenças de eficácia das pessoas afetam a forma como estas pensam, como 

se motivam, e se comportam (Bandura, 1997). Assim, as expetativas de autoeficácia 

correspondem às convicções que as pessoas têm de que possuem capacidade de 

executar ações exigidas para atingirem os resultados pretendidos, sem desistirem ao 

longo da sua realização 

A formação precoce das crenças que se reportam ao ensino, realiza-se através 

de vários processos de socialização (cit. por Onofre, 2000), onde se destaca o tempo 

que os professores passaram como alunos na escola. Algumas crenças assumem um 

caráter central face a outras, sendo mais resistentes à mudança e influenciam, por 

isso, os comportamentos adotados pelos profissionais do ensino. 

Os professores principiante por vezes alteram as crenças que formaram 

durante o período de formação inicial, depois de curtos períodos de ensino, durante os 

quais tendem a assimilar as conceções mais presentes na cultura das escolas onde 

lecionam (Ennis, 1994a, cit. por Onofre, 2000). 

Para se trabalhar com turmas específicas como as de PIEF, CEF e PCA, as 

crenças e conhecimentos favoráveis dos professores são muito importantes, pois além 

dos alunos terem características próprias, em cada uma delas, como referimos 

anteriormente, o seu currículo também é diferente das turmas de ensino regular. 

Assim, no PIEF os professores têm liberdade de escolher quais os conteúdos a 

lecionar em cada projeto trabalhado ao longo do ano. Os projetos têm a duração de 

mês e meio a dois meses com o tema escolhido pela equipa técnico - pedagógica 

(professores e técnica de intervenção local), o tema deve estar ligado com a 

atualidade e com os interesses dos alunos. Os conteúdos são escolhidos consoante 

as turmas e, tendo em conta o ciclo de ensino, pois as turmas são de 1º e 2º ciclo; 2º 

ciclo ou 3º ciclo, bem como, com as aprendizagens dos alunos. Relativamente às 

turmas CEF existe um currículo próprio definido pelo ministério da educação (normas 

específicas para cada disciplina) e que tem que ser totalmente cumprido; nas turmas 

de PCA o currículo é o das turmas de ensino regular mas adaptado às características 

dos alunos que as constituem. 

A relação entre o professor e o aluno não se deve limitar ao que é explicitado,  

mas deve ter, também, por base as emoções, as vivências de ambos, a maneira de 

estar, ou seja, as perceções de cada um. Assim, consideramos que o professor na sua 

ação deve juntar o “eu” pessoal e o “eu” profissional, de forma a compreender o aluno, 

as suas motivações, os seus conflitos, ou seja, a sua maneira de ser e estar. 

Em todos as turmas mas, principalmente, nas que têm características próprias 

como as que referimos anteriormente, os professores devem ter formação no sentido 

de desempenhar o papel de conselheiro, de facilitador do autodesenvolvimento, 

criando um ambiente caloroso para que o aluno se sinta à vontade para se expor e 

expressar as suas dificuldades, motivações, potencialidades e competências no 

sentido de se sentir bem consigo próprio. 

Os professores além da formação profissional devem desenvolver 

competências para desempenharem as suas funções, (Perrenoud, 2001) que se 

dividem em dez aspetos: 

1. Organizar e estimular situações de aprendizagem; 

2. Gerar a progressão das aprendizagens; 

3. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; 

4. Envolver os alunos nas suas aprendizagens e no trabalho; 
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5. Trabalhar em equipa; 

6. Participar na gestão da escola; 

7. Informar e envolver os pais; 

8. Utilizar as novas tecnologias; 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

10. Gerar sua própria formação contínua. 

Assim, todos os professores devem ter estas competências, de modo a promover o 

processo ensino – aprendizagem de forma eficaz. 

O professor deve ter também hábitos de reflexão – ação que conduzam a uma 

pesquisa crítica sobre o ensino e sobre o contexto em que este ocorre, assim, a 

formação inicial deverá ser baseada em programas de pesquisa orientada, 

identificando, assim, problemas por exemplo, ao nível da aprendizagem dos alunos 

para, posteriormente, tentar solucioná-los, elaborando estratégias de atuação que 

funcionarão como hipóteses que poderão, depois, ser comprovadas na prática e 

devem determinar não só como ensinar, mas também o quê e o porquê. 

O professor deve acompanhar e incentivar os seus alunos a investigar, ou seja, 

deve planificar, agir, observar e refletir sobre situações e dilemas relacionados com a 

sua prática educacional e os contextos sociais e políticos em que a mesma está 

implementada, tendo por objetivo a sua compreensão e transformação no sentido da 

sua melhoria. Deve empenhar-se, também, em proporcionar situações de formação 

estimulantes com o intuito de servirem de ponto de partida para a exploração da 

consciência crítica / social dos alunos. 

Os professores necessitam de aprender a transformar o saber em conteúdos 

de ensino, percebendo a melhor maneira de estes serem transmitidos e 

compreendidos pelos alunos (Zeichner e Tabachnick, 1991). Assim, é necessário 

interligar conhecimentos e pedagogia, representados pelas conceções de Shulman 

(1986), que referem que conhecer a matéria de uma dada disciplina não é suficiente 

para se ser capaz de a ensinar bem. É preciso o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que permite compreender porque razão alguns conteúdos são difíceis ou 

fáceis de aprender, consoante as idades e as origens sociais dos alunos (Carreiro da 

Costa, 1996). Deste modo, cabe ao professor refletir sobre o seu trabalho, reajustando 

os objetivos, métodos e estratégias para que os alunos compreendam e se interessem 

pelo que lhes é ensinado, de forma a construírem o seu próprio conhecimento. O 

ensino é encarado, muitas vezes, como uma atividade que decorre de forma natural, 

sem necessitar de formação específica para além do domínio do conhecimento 

científico por parte do docente (Nóvoa, 1992). 

O professor competente / eficaz é aquele que revela um conhecimento 

profundo das matérias que ensina, apresentando-se como um especialista numa ou 

mais área curriculares (consoante a sua formação / área de estudo que seguiu). 

Revela uma atitude cognitiva ativa em relação aos conteúdos que ensina, 

nomeadamente, quando no decorrer duma exposição desenvolve um pensamento 

próprio, retomando-o e modificando-o de forma a proporcionar aos alunos o contacto 

com uma atividade intelectual desejável e indicadora de uma preocupação pedagógica 

da sua parte. 

Os trabalhos de Benz, Bradley, Alderman & Flowers (1992) e de Onofre, Corvo 

& Brito (1995) permitiram evidenciar que o sentimento de capacidade dos professores 

com diferentes níveis de experiência variava em função da natureza das situações de 
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ensino consideradas. Os professores menos experientes manifestavam um sentimento 

de capacidade superior em situações relacionadas com a promoção da motivação dos 

alunos, enquanto, os professores mais experientes eram mais confiantes 

relativamente a situações que envolviam a planificação e avaliação das aulas. A idade 

dos professores é outra das características consideradas influentes na eficácia do 

professor. Sikes (1985, cit. por Marcelo, 1999) desenvolveu um estudo para analisar 

as várias etapas pelas quais passam os professores, verificando que estas se podiam 

dividir em cinco etapas: 

1ª Etapa – 21 aos 28 anos, é a fase de exploração das possibilidades da vida adulta e 

de início de uma estrutura estável de vida. A disciplina é o que preocupa mais os 

professores, devido à ausência de autoridade. Preocupa-os também o domínio de 

conteúdos. É a fase de Socialização Profissional; 

2ª Etapa – 28 aos 33 anos, denominada por Levinson de Transição. É a fase de 

estabilidade no posto de trabalho para uns e procura de um novo emprego para 

outros. Nesta fase, os professores começam a estar mais interessados no ensino no 

que no domínio do conteúdo. 

3ª Etapa – 30 aos 40 anos, fase de Estabilização, na qual os professores tentam ser 

mais competentes no seu trabalho. É uma fase especialmente difícil para as mulheres 

devido à tensão provocada pela maternidade e pelos filhos. 

4ª Etapa – 40 aos 50 / 55 anos, nesta fase os professores já se adaptaram à sua 

maturidade, adotando novos papéis na escola e no sistema educativo. Estes 

professores mantêm os princípios e costumes da escola, são aqueles sobre quem 

recaem muitas das responsabilidades e fazem-no porque acreditam que é o que 

devem fazer. 

5ª Etapa – 50 / 55 anos até à jubilação, fase de Preparação de Jubilação. Os 

professores afrouxam a disciplina, assim, como as suas exigências face aos alunos. 

Huberman (1990, cit. por Marcelo, 1999) também identificou várias fases na 

carreira dos professores, de acordo com os seus anos de serviço, que são: 

1ª Fase – Entrada na Carreira (1 a 3 anos de serviço), é a fase de sobrevivência 

(choque com a realidade) e descoberta (entusiasmo do começo, experimentação, 

orgulho de ter a sua classe); 

2ª Fase – Estabilização (4 a 6 anos de serviço), coincide com a aquisição de uma 

posição permanente como professor e com um compromisso deliberado com a 

profissão. Têm um maior sentimento de facilidade no lidar com as classes, domínio de 

um repertório básico de técnicas de ensino, capaz de selecionar métodos e materiais 

apropriados em função dos interesses dos estudantes. Atuam de forma mais 

independente, sentem-se razoavelmente bem integrados com os colegas e começam 

a pensar na promoção; 

3ª Fase – Experimentação ou Diversificação (7 a 25 anos de serviço), esta fase não é 

igual para todos os professores. Para alguns, as suas energias são canalizadas 

principalmente para melhorar a sua capacidade como docente, diversificam métodos 

de ensino, experimentam novas práticas e procuram com frequência fora da classe um 

estímulo profissional; 

4ª Etapa – (25 a 35 anos de serviço) É um período que pode ser de mudança mais ou 

menos traumática para os professores que frequentemente se questionam sobre a sua 

eficácia como docentes. Dividem-se em dois grupos: 
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- serenidade e distanciamento afetivo, sentem-se menos energéticos, inclusivamente 

menos capazes, mas mais relaxados, menos preocupados com os problemas 

quotidianos da classe; 

- conservadorismo, atitude adotada por alguns professores entre os 50 e 60 anos, que 

se queixam sistematicamente de tudo, dos alunos, dos colegas e do sistema. 

5ª Etapa – Preparação da Jubilação (35 a 40 anos de serviço), e tem três padrões de 

reação: 

- Perspetiva Positiva, têm interesse em se especializar ainda mais, têm uma maior 

preocupação com a aprendizagem dos alunos, trabalhando com os colegas com que 

se dão melhor; 

- Defensivo, semelhante ao anterior, mas com menos otimismo e uma atitude menos 

generosa face às experiências passadas; 

- Desencantados, adotam padrões de desencanto em relação às experiências 

passadas, estão cansados e podem ser uma frustração para os professores mais 

jovens. 

 

Anos de 

Carreira 

 

1 – 3 

 

 

4 – 6 

 

 

 

7 – 25 

 

 

 

 

25 – 35 

 

 

 

35 – 40 

Fases / Temas 

 

 

Entrada, Hesitação 

 

 

Estabilização, Consolidação de  

um repertório pedagógico 

 

 

Diversificação                                               Reposicionamento 

  “Ativismo” 

 

 

 

Serenidade, Distanciamento                        Conservadorismo 

                Afetivo 

 

 

Rutura 

(com serenidade ou amargura) 

Fig. 1: Etapas, fases e anos da carreira docente (Huberman, 1990) 

 

 

 

Atualmente, estas fases não estão atualizadas pois os professores demoram mais 

anos até conseguirem estabilizar a nível profissional, o que na nossa opinião pode 

provoca desânimo e frustração quando não conseguem ser colocados. 

 

Supervisão (1987) foi considerada como o “processo em que um professor, em 

princípio mais experiente e informado, orienta um outro professor ou candidato a 
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professor no seu desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão & Tavares, p. 18); 

em 2003 é definida como “dinamização e acompanhamento do desenvolvimento 

qualitativo da organização escola e dos que nela realizam o seu trabalho de estudar, 

ensinar ou apoiar a função educativa, através de aprendizagens individuais e 

coletivas, incluindo as dos novos agentes” (p. 154). Assim, a supervisão deve ter como 

objetivo principal a qualidade de formação e do ensino que se pratica, ou seja, não ser 

centrada única ou maioritariamente na sala de aula, mas no contexto mais abrangente 

da escola, como esta sendo um lugar e um tempo de aprendizagem para todos: 

crianças e jovens, educadores e professores, todos os profissionais e para si própria: 

“escola como organização qualificante, que também aprende e se desenvolve” 

(Alarcão, 2002, p. 218). 

Sullivan e Glantz, em 2000 (cit. por Alarcão, 2007), afirmavam que a 

supervisão do séc. XXI, teria fundamentalmente duas características: - 

Democraticidade (supervisão baseada na colaboração entre professores, em decisões 

participadas e na prática reflexiva, visando profissionais autodirigidos ou se quisermos 

como se utiliza mais frequentemente, mais autónomos) e – Liderança (que perspetive 

o futuro, promova os valores da democraticidade e desenvolva programas 

supervisivos com impacto). 

Segundo Alarcão e Tavares (2003), apesar da figura do supervisor tender a 

desaparecer após a profissionalização, é importante que esta não desapareça, 

embora possa assumir novas formas, como a auto supervisão e a ajuda do supervisor 

colega no âmbito do grupo disciplinar, dos professores da mesma turma (conselho de 

turma), do departamento curricular ou da escola. 

Assim, a função dos supervisores institucionais é encorajar os professores a 

trabalharem em conjunto, como colegas numa atitude indagadora e transformadora. 

Hoje, os supervisores / orientadores ouvem com mais atenção o que o 

estagiário / professor tem para dizer e quanto mais coerentes forem as suas 

conceções, maior é a possibilidade de funcionarem como “suportes”, para o 

desenvolvimento das suas competências; porque o supervisor deve ser a pessoa que 

cria condições para que os estagiários / professores pensem e ajam de forma 

colaborativa, crítica, indagadora, portanto com espírito de investigação pois só isso é 

que possibilita que haja inovação, transformação e eficácia no desempenho das suas 

funções.  

Quando falamos em supervisão de professores, pensamos sobretudo na 

formação inicial e centramo-nos muito no professor. Mas, hoje em dia, a supervisão 

tem também a função de dinamizar e acompanhar o desenvolvimento da escola. Na 

formação contínua a supervisão pedagógica “emerge como uma auto e hetero -

supervisão, comprometida e colaborante, em que os professores se entreajudam a 

desenvolver e a melhorar o seu próprio ensino” (Alarcão & Tavares, 1987, pp. 148). Se 

os períodos de formação em serviço forem eficazes, contribuem para colmatar a 

necessidade de atualização de conhecimentos e aperfeiçoamento de competências, 

impedindo o retorno às “velhas” práticas e aumentando a eficácia do ensino e de cada 

docente. 

O conceito de supervisão deve estender-se assim, ao desenvolvimento e às 

aprendizagens organizacionais e ao seu impacto nas escolas. Segundo Oliveira (2000) 

a supervisão aplica-se a outros contextos fora da sala de aula, nomeadamente nas 

áreas administrativa, pedagógica e curricular. Na supervisão como processo auto -
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supervisivo e hetero - supervisivo todos têm a função de se entreajudar e contribuírem 

para uma escola melhor. Neste contexto, é oportuno recordar Sergiovanni e Starratt, 

que em 2002, anteciparam que no futuro a supervisão dos Presidentes dos Conselhos 

Diretivos e de outros ligados à gestão (Diretores da Escola) deviam envolver os pares, 

isto é, supervisão colaborativa e hetero -supervisão. 

Assim, antes de se pensar em inovação curricular, devia-se começar por 

organizar ações de formação, porque é preciso formar os professores para 

trabalharem de maneira diferente; essas ações deviam ter uma abordagem de 

“aprender a fazer, fazendo”, criando-se uma comunidade de aprendizagem num 

espírito realmente colaborativo entre todos os docentes. Este facto comprova a 

necessidade de formação ao longo da carreira docente. 

A formação dos docentes é muito importante para o desempenho das suas 

funções e deve ser encarada de forma positiva e construtiva para a aprendizagem e 

melhoria de práticas, além disso, é um contributo para o seu: - crescimento pessoal e 

profissional; - qualidade na educação; - adquirir / reciclar conhecimentos; - escolher 

percursos / perspetivas em educação. 

Os professores sabem que fora da formação inicial, a avaliação de que são 

alvo, é o instrumento privilegiado de recolha de níveis de desempenho, por isso, é 

normal que a maior parte não encare a avaliação de uma forma construtiva e sim 

como um meio de avaliar o seu desempenho, e até por vezes, numa dimensão 

hierárquica e autoritária, receando que ela se limite a um exercício subjetivo de 

alguém com poder e não por competência provada ou demonstrada foi denominado 

relator / avaliador. Nestes casos, as relações interpessoais entre avaliador e avaliado 

podem ser afetadas. 

A formação deve ser baseada em: 

+ análise e interpretação (de práticas, processos, ações, resultados);  

+ incentivo à reflexão (na ação e sobre a ação, sobre a educação, o ensino, a 

profissão, as estratégias);  

+ estratégia (para a formação de professores reflexivos e criativos, que apreciem as 

suas decisões e posteriores consequências, de modo a desenvolverem saberes);  

+ partilha e colaboração (mediante a implementação de práticas de colegialidade cada 

vez mais dialogadas e negociadas).  

Isto é muito importante porque Paulo Freire, pedagogo brasileiro do século 

passado já referia que “dificilmente alguém ensina algo a alguém; mas as pessoas 

aprendem nas relações com os seus semelhantes, mediatizadas pelo mundo”. 

(apontamentos das aulas com a professora Idália Sá Chaves). 

Assim, a formação contínua deve ser encarada como um meio de ultrapassar 

necessidades / problemas quer pessoais quer institucionais que facilite a atuação dos 

diversos agentes do processo educativo com vista à aprendizagem ao sucesso dos 

alunos e à satisfação profissional dos professores.  

O conceito de formação deve ter subjacente a ideia de que “a aprendizagem da 

profissão docente não se inicia com a frequência de um curso de formação inicial, nem 

termina com a obtenção de um diploma de ensino; é algo que o professor realiza 

durante toda a vida” (Carreiro da Costa, 1996). Assim, o processo de aprender a 

ensinar é algo que ocorre durante toda a carreira do docente. 

O decreto-lei nº 240/2001 de 30 de Agosto que define o perfil geral do 

desempenho profissional refere nas suas dimensões a forma de agir do professor, 
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dando importância também para a formação contínua. As dimensões que o professor 

deve ter sempre em conta no decorrer da sua prática são: 

- Dimensão profissional, social e ética – o professor promove aprendizagens 

curriculares, fundamentando a sua prática profissional num saber específico, 

resultante da produção e uso de diversos saberes, integrados em função das ações 

concretas; 

- Dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem – o professor promove 

aprendizagens no âmbito do currículo, no quadro de uma relação pedagógica de 

qualidade, integrando com critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos 

das áreas que o fundamentam; 

- Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade – o professor 

exerce a sua profissão de forma integrada, no âmbito das diferentes dimensões da 

escola como instituição educativa e no contexto da comunidade em que esta se 

insere; 

- Dimensão do desenvolvimento profissional ao longo da vida – o professor incorpora a 

sua formação como elemento de prática profissional, construindo-a a partir das 

necessidades e realizações que consciencializa, mediante a análise problematizada 

da sua prática pedagógica, a reflexão fundamentada sobre a construção da profissão 

e o recurso a investigação em cooperação com os colegas. 

Todas as dimensões referidas no decreto que regulamenta o desempenho do 

professor são muito importantes e devem ser tidas em conta por todos os professores 

mas, acima de tudo, por aqueles que trabalham com turmas com características 

diferentes como as referidas anteriormente, pois têm que se adaptar aos alunos em 

questão, ter um conhecimento muito grande do currículo para poder adaptá-lo e o, 

conhecimento da realidade envolvente para entender melhor os alunos com quem 

trabalha. E, nas turmas PIEF, têm também um contacto muito próximo com a 

comunidade envolvente pois os jovens desenvolvem formação vocacional em 

empresas / instituições na área da escola. Esses professores têm no seu horário horas 

para procurarem locais / empresas recetivas para receber os alunos e, posteriormente, 

são também os professores que semanalmente têm que ir a esses locais informarem-

se de qual a atitude / comportamento dos jovens, bem como da sua assiduidade. 

A formação contínua é assim, muito importante para o desenvolvimento 

profissional dos professores e deve ir de encontro às necessidades de cada um 

individualmente e da escola como um todo. 

 

 

 

 

1. 1. 2 – NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 

Quanto à formação dos professores, Tejedor (1990 cit. por Marcelo 1999) 

referiu que é importante diagnosticar as suas necessidades e que estas se podem 

dividir em quatro tipos: 

* “necessidades normativas”: aquelas que são impostas pela política educativa ou pela 

investigação; 

* “necessidades percebidas”: referenciadas às perceções individuais em relação a 

dificuldades e problemas identificados; 
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* “necessidades expressas”: são aquelas que se refletem em função da exigência de 

um programa; 

* “necessidades relativas”: que são o resultado de comparações entre diferentes 

situações ou grupos. 

Por sua vez, Hewton (1998, cit. por Marcelo 1999) estabeleceu quatro tipos de 

necessidades em projetos de formação centrada na escola: 

* “necessidades relativas aos alunos” (por exemplo: necessidades de aprendizagem 

dos alunos, problemas de disciplina, rendimento escolar e motivação); 

* “necessidades relativas ao currículo” (por exemplo: o desenvolvimento de novos 

planos curriculares que implica a necessidade de aperfeiçoamento profissional dos 

professores, nomeadamente a adoção de novos estilos de ensino, esquemas de 

apresentação da informação, de avaliação, de definição de objetivos); 

* “necessidades dos próprios professores” (por exemplo: mais ligadas à abordagem 

dos professores, como profissionais e como pessoas do que ao ensino. Prendem-se 

com o desenvolvimento da carreira docente e numa maior satisfação com o trabalho); 

* “necessidades da escola como organização” (por exemplos: necessidades da 

instituição na sua globalidade, do currículo, dos alunos, da organização, dos 

professores, do clima interno e das relações com o exterior). 

Na nossa opinião, apesar destas necessidades, os docentes muitas vezes 

sentem-se descontentes com o modo como se caracteriza a oferta formativa porque 

raramente são consultados sobre o tipo de formação que mais necessitam. 

De acordo com o artigo 9º do Despacho Conjunto nº 984/2001, datado de 29 

de outubro, são sete as modalidades reconhecidas para a realização de ações de 

formação contínua: cursos de formação, módulos de formação, seminários, oficinas de 

formação, estágios (utilizados quando se pretende uma mudança de práticas 

profissionais apoiada em supervisão), projetos e círculos de estudos e na opinião de 

Joyce e Showers (1980 cit. por Marcelo 1999) deve incluir cinco componentes que 

são: 

- Teoria / informação; 

- Demonstração / exemplificação; 

- Prática / experienciação; 

- Feedback / apreciação formativa; 

- Apoio profissional e assistência para a realização na situação real de desempenho. 

Assim, a formação segundo Alarcão (1987) deve permitir ao formando uma 

visão do mundo de trabalho e dos seus problemas, permitindo uma reflexão dialogante 

sobre o observado e as suas vivências, conduzindo à construção ativa do 

conhecimento segundo a metodologia do aprender a fazer fazendo learning by doing. 

Para Loucks et al. (1987 cit. por Marcelo, 1999), existem estratégias concretas 

de desenvolvimento profissional para serem aplicadas em função das necessidades 

formativas e da situação dos professores (figura 2). 
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Necessidades e Situação 

 

Modalidade de Formação 

Necessidade de desenvolver 

conhecimentos e métodos de 

ensino 

- Desenvolver um programa de inovação 

- Enviar um professor selecionado para um 

curso 

- Contactar com outras escolas com 

necessidades semelhantes 

Os professores sentem-se muito 

isolados 

- Coaching de colegas 

- Estabelecer um programa de assessoria 

- Proporcionar mentores aos professores 

principiantes 

- Ir a um centro de professores 

Os professores estão num meio 

fechado 

Incapacidade para se adaptarem às 

mudanças 

- Estabelecer ligações com a universidade 

para ampliar a sua visão 

-Contactar com outros professores com 

preocupações semelhantes 

O professor é capaz e está disposto 

a melhorar o seu ensino 

- Investigação – ação 

- Apoiar o seu próprio programa de 

desenvolvimento profissional 

- Enviar alguns professores a um centro 

especializado 

- Estabelecer contactos com outras escolas 

Preparação suficiente 

Necessidade de avaliação para 

melhorar os professores e a escola 

- Proporcionar mentores aos professores 

principiantes 

- Coaching de colegas 

- Proporcionar professores assessores 

- Implementar práticas de inovação 

- Supervisão clínica 

Fig. 2: Modalidades de desenvolvimento profissional em função das necessidades dos 

professores 
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1.2 – SENTIMENTO DE AUTOEFICÁCIA DOS PROFESSORES 

 

No ponto anterior vimos a importância da formação dos professores e da 

necessidade de formação para que estes se sintam mais eficazes no desempenho das 

suas funções. Neste ponto vamos destacar os sentimentos que os professores têm na 

realização das suas funções e quais as fatores que influenciam de forma positiva o 

seu sentimento de eficácia. 

Assim, começamos por definir autoeficácia dos professores pois esta é muito 

relevante no contexto educativo. Passamos depois a analisar a eficácia das escolas, 

do ensino e a autoeficácia dos professores e fontes de autoeficácia, uma vez que 

consideramos que estes fatores estão interligados, pois se as escolas forem eficazes, 

o ensino destas também será mais eficaz e o sentimento de autoeficácia dos 

professores também deverá ser maior e, por sua vez, se os professores tiverem um 

sentimento de eficácia alto, irão desenvolver estratégias que tornarão o ensino mais 

eficaz e, por sua vez, influenciar também a eficácia da escola. 

Segundo Bandura (1977), autoeficácia é a crença que o indivíduo tem sobre a 

sua capacidade de realizar com sucesso determinada atividade. 

 

1.2.1 – EFICÁCIA DAS ESCOLAS 

 

Bzuneck, (1996), refere que a dimensão da escola é uma das condições 

organizacionais mais associadas à eficácia. Escolas mais pequenas parecem dar mais 

facilmente resposta aos problemas e às necessidades dos alunos, influenciando 

também positivamente o empenhamento dos professores e, consequentemente, o 

sucesso dos seus alunos. 

Podemos então considerar que nos estabelecimentos de ensino de menores 

dimensões, os professores gostam mais da sua escola, da sua profissão, beneficiam 

mais de autonomia para tomar decisões, voluntariam-se mais para os trabalhos extra -  

aula que conduzem ao melhoramento do clima da escola, assim, como do seu 

funcionamento em geral, relacionam-se mais com as famílias dos seus alunos 

(Pereira, 2002) e assumem um papel mentor (Goleman, 2003). Todas estas situações 

são muito importantes para o desempenho da função docente e, consequentemente, 

do aumento da sua eficácia. Na nossa opinião, hoje em dia, esta ideia está cada vez 

menos em voga devido à criação dos mega agrupamentos, o que faz com que haja 

menos contacto entre a escola em si e a comunidade envolvente. 

Relativamente ao contexto escolar, a expetativa de eficácia é a convicção de 

que o sujeito consegue realizar com sucesso o comportamento necessário para 

produzir bons resultados (Bandura, 1982). 

A escola eficaz promove o êxito educacional dos alunos e reduz as diferenças 

existentes entre eles (Venâncio, 2001, cit. por Silva, 2006). Isto verifica-se com a 

criação de turmas de nível, de modo a que todos estejam inicialmente ao mesmo nível 

de aprendizagem e ser mais fácil o professor “chegar” a toda a turma; assim, o bom 

desempenho dos professores e a sua satisfação em relação ao trabalho que 

desenvolvem são fatores muito importantes na construção de escolas eficazes.  

Podemos dizer também, que quando o clima é orientado para o sucesso 

(ambiente de tranquilidade e segurança), contando com a colaboração de todo o corpo 

docente, valorizando a comunicação aberta entre toda a comunidade escolar, 
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reconhecendo o esforço, o empenho e a participação de todos na tomada de decisão. 

Todas as situações mencionadas anteriormente contribuirão para que as escolas se 

tornem eficazes.  

O diretor tem também um papel importante nas escolas eficazes, pois o bom 

funcionamento depende da boa comunicação que existe entre o ele e os professores 

num clima de respeito e confiança mútua. 

Uma escola será mais eficaz, se o diretor for um líder no ensino, visitando as 

turmas com frequência, assumindo a responsabilidade das funções educativas da 

escola e incumbindo todo o pessoal para ser eficiente na instrução de todos os alunos. 

Como fizemos referência anteriormente, esta situação nos mega agrupamentos é 

difícil de executar uma vez que, este, é muitas vezes constituído por várias escolas 

distanciadas umas das outras, o que impede que estas ações se realizem 

periodicamente, como seria o ideal. 

Os diretores das escolas eficazes definem claramente os objetivos educativos, 

organizam trocas de experiências e zelam pela execução das tomadas de decisões, 

estão abertos a novas ideias e mantêm um contacto estreito com os professores e 

com os pais que por sua vez se reflete na organização da vida escolar e abrem a 

escola ao exterior (Rutter, 1983; Davis & Thomas, 1992; Perrenoud, 2000); 

impulsionam os professores a serem eficientes para com todos os alunos, 

comprometendo-os a conseguir de todos eles um nível mínimo de competências 

básicas (sobretudo para os mais fracos) e proporcionam um elevado nível de interação 

entre os professores, uma cooperação baseada na harmonia e no apoio mútuo 

(Mortimore, 1998). 

Nas escolas ineficazes o professor sente-se responsável apenas pela disciplina 

e não atua como líder no ensino (Mortimore, 1998).  

Segundo Bandura (1986), nas escolas em que os professores têm o hábito de 

trabalhar em conjunto para resolver os problemas de aprendizagem e motivação dos 

alunos, o nível de sentimento de eficácia manifestado pelos professores é maior. 

Assim, podemos dizer que a colaboração facilita o desenvolvimento de uma série de 

estratégias que levam os professores a melhorar a qualidade do seu trabalho e ajustar 

as suas expetativas sobre o seu rendimento. Para trabalhar em equipa e para que esta 

seja eficiente, existem segundo Druskat (2001, cit. por Silva, 2006), três condições 

essenciais: confiança entre os elementos do grupo, identidade do grupo e um 

sentimento de eficácia positivo, em que os seus membros acreditem que trabalham 

melhor em grupo do que em separado.  

Miller, Brownell e Smith (1999, cit. por Pereira, 2002), verificaram que os 

professores que beneficiavam da autonomia necessária para tomar decisões 

importantes acerca dos alunos, nomeadamente em relação ao currículo e programa 

sentiam-se mais satisfeitos e empenhados com o seu trabalho, sentindo-se, 

simultaneamente mais eficazes no desempenho do mesmo. 

Os professores das escolas eficazes direcionam a sua ação para a construção 

de saberes (saber fazer, saber ser e saber estar) e programam as atividades 

extracurriculares para depois das aulas académicas (Mortimore, 1998). Nas escolas 

eficazes, os professores revelam uma maior confiança na possibilidade de os alunos 

mais fracos aprenderem, têm uma relação mais calorosa e encorajadora para com 

eles e manifestam mais interesse pelas suas realizações pessoais (Ashton, 1986). 

Preocupam-se também com o controlo da aula, a ordem e a disciplina na sala de aula, 
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normas que devem ser bem definidas por toda a escola e aplicadas com justiça e 

firmeza (Purkey & Simth, 1983, cit. por Davis, 1992). Os professores eficazes “têm 

olhos nas costas” e atuam imediatamente perante comportamentos desviantes, 

impedindo que se voltem a repetir (Zabalza, 1994). Valorizam a realização de 

trabalhos em grupo, pois através deles os alunos aprendem a comunicar de uma 

forma mais eficaz, aprendem a respeitar os seus pares, melhorando as relações 

interpessoais (Levin & Rock, 2003). O “erro” é encarado de forma positiva para ajudar 

os alunos a progredir nas suas aprendizagens (Pacheco, 1995; Marcelo, 1999). 

Nas escolas eficazes, os professores sentem-se mais orientadores, assim, para 

além de se preocuparem com as aquisições intelectuais dos alunos, preocupam-se 

também com o desenvolvimento das suas capacidades emocionais, sociais e morais. 

Com isto, os alunos aprendem a gostar mais da escola e a ver os professores como 

seus aliados, tornando-os mais seguros e cooperativos no processo ensino-

aprendizagem (Martin & Boeck, 1999; Goleman, 2003). 

 

1.2.2 - EFICÁCIA DO ENSINO 

 

Eficácia do latim efficacia, pode ser definida como o sentimento qualitativo 

daquilo que se faz, que possui poder de persuasão e efeito positivo (Fernandes et al., 

1996), assim, se os membros da comunidade escolar e a escola forem eficazes, o 

ensino por eles desenvolvido também será eficaz. 

No contexto organizacional, eficácia é quase sempre definida como o 

sentimento de vinculação que se desenvolve quando os sujeitos partilham valores com 

outros membros de um grupo. 

Allen e Meyer (1990, cit. por Pereira, 2002) apresentaram três componentes do 

empenhamento / eficácia, que representam os diferentes estados psicológicos, 

acentuando que é importante considerar que a relação entre a eficácia e o 

comportamento do sujeito no seu trabalho varia em função da: 

- componente afetiva, que é observada sempre que se gosta do trabalho; 

- componente de permanência, observa-se quando se necessita do trabalho, mas não 

se manifesta desejo ou interesse de pertencer à organização; 

- componente normativa, quando se verificam sentimentos de lealdade e obrigação 

moral para com a organização e deseja-se continuar como um dos seus membros. 

La Mastro (1998, cit. por Pereira, 2002) refere que a abordagem do 

empenhamento organizacional utilizando as três componentes (afetiva, de 

permanência e normativa), proporciona uma forma de compreender a eficácia 

profissional, dado que o compromisso que se estabelece entre o sujeito e o seu 

trabalho é semelhante ao que se estabelece com a organização onde desempenha 

funções. A autora verificou que, relativamente aos professores, estes não fazem 

distinção entre a profissão e a organização quando pensam no seu empenhamento / 

eficácia. 

Segundo Clark & Peterson (1986), os professores realizam atribuições causais 

internas e externas para justificar o sucesso e o insucesso dos alunos; umas vezes, 

atribuem a si essa causa, noutras remetem a causa do sucesso para si e o insucesso 

para os alunos, ou podem ainda atribuir ao aluno a causa do seu sucesso ou 

insucesso. Estes padrões de atribuição são influenciados por um conjunto de fatores 
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relacionados com a eficácia que o professor tem sobre o seu papel e estatuto 

profissional; com a sua conceção sobre as potencialidades e possibilidades de 

aprendizagem dos alunos; com as ideias que têm sobre a formação do conhecimento 

humano e desenvolvimento da cultura e com as suas teorias sobre os procedimentos 

de intervenção no processo ensino - aprendizagem (Januário, 1994). 

Os pais atribuem o insucesso a causas extrínsecas à família, ou seja, atribuem-

no ao sistema educativo e particularmente à escola e aos agentes do ensino, 

reportando-o às deficientes estruturas, incompetência e indisponibilidade dos docentes 

e ambiente pouco disciplinado (Benavente, 1990), muitas vezes os pais remetem o 

insucesso dos seus educandos para a falta de eficácia dos professores e da escola. 

Fonseca (1999) confirma a influência positiva no aproveitamento escolar dos 

alunos a partir de certas atitudes dos professores, a aceitação do aluno como 

“pessoa”, a empatia em relação às suas dificuldades e o encorajamento dos aspetos 

positivos da sua conduta são atitudes positivas que os professores devem ter em 

conta para criar uma relação pedagógica produtiva. A valorização da identidade 

pessoal do aluno é condição básica da sua evolução favorável ao seu sucesso 

escolar. A qualificação da educação escolar e a avaliação frequentemente pouco justa 

são fatores que influenciam o absentismo e o abandono escolar, e consequentemente, 

o insucesso dos alunos (cit. por Azevedo, 2005).  

Perrenoud (2000) explica o insucesso através de um conjunto complexo de 

fatores ligados à vida familiar, às representações sociais dos pais (condições sócio 

profissionais), às relações com os professores e à pedagogia (programas, práticas, 

modelos, métodos e estilos de ensino). Defende ainda, que os alunos são capazes de 

atingir um nível de competências mínimas, desde que se respeite o seu ritmo de 

trabalho / aprendizagem e se lhes ofereçam as estratégias adequadas. Assim, 

podemos concluir que os métodos, modelos e estilos de ensino utilizados pelos 

professores vão também influenciar o sucesso ou insucesso dos alunos.  

A participação e o apoio dos pais são também fatores de facilitação da eficácia 

através da sua co-responsabilização em certas áreas de decisão e de intervenção em 

algumas atividades da escola. Assim, podemos concluir que tudo o que rodeia o aluno 

pode influenciar a sua eficácia no processo de aprendizagem. 

Segundo Macedo (2005) para ensinar é preciso o sujeito apoiar-se naquilo que 

o outro já sabe, considerar as aquisições dos alunos. O facto de os professores 

trabalharem com classes heterogéneas é um dos maiores desafios pedagógicos da 

docência e que pode influenciar o seu sentimento de eficácia. 

Para melhorar resultados, ou seja, a eficácia do ensino, Weinstein (1981, cit. 

por Zabalza, 1994) sugere que o professor deve: mover-se na sala de aula sempre 

que possível, fazer comentários sempre que necessário aos alunos que se sentam 

atrás ou na parte lateral da sala de aula “zona marginal”, trocar periodicamente os 

alunos de lugar, estimular os alunos que se sentam nos lugares do fundo para se 

aproximarem dos lugares da frente e utilizar a escolha dos lugares feitas pelos alunos 

como um indicador da sua auto estima e apreço pela escola. Assim, o professor é 

reconhecido como um dos principais fatores de eficácia das escolas, já que todas as 

suas características e ações contribuem para o rendimento académico dos alunos 

(Carreiro da Costa, 1991; Marcelo, 1998; Onofre, 2000). 
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1.2.3 – AUTOEFICÁCIA DOS PROFESSORES  

 

O sentimento de autoeficácia tem sido destacado pela teoria cognitiva social 

(Bandura, 1986, 1989, 1993, 1995,1997) e é o processo cognitivo a partir do qual as 

pessoas constroem as crenças sobre a sua capacidade para agir com um determinado 

objetivo, os quais influenciam a forma como persistem face aos obstáculos, a 

elasticidade com que lidam com as situações de insucesso e o nível de stress que 

experimentam quando lidam com situações exigentes 

É o conceito de autoeficácia que cada um tem que lhe permite dizer se é ou 

não capaz de realizar determinada tarefa, por exemplo, relativamente, a dar aulas a 

alunos “complicados” é comum ouvirmos dizer a certos professores que não eram 

capazes de lecionar em turmas PIEF, CEF e PCA, isto porque, só ser detentor de 

conhecimentos e ter habilidade para ensinar não é suficiente; é necessário a pessoa 

acreditar que é capaz para conseguir resultados positivos. Por exemplo, os indivíduos 

com um baixo sentimento de autoeficácia num determinado domínio da sua atividade 

evitam enfrentar as dificuldades que lhe são colocadas e desenvolvem um reduzido 

compromisso com a realização dos objetivos que têm que alcançar, assim, quando 

vivem situações de insucesso tendem a atribui-las às suas deficiências na realização 

da ação em vez de se concentrarem na procura de formas adequadas para executar 

essas atividades. Ao invés, indivíduos com elevado sentimento de autoeficácia 

empenham-se cognitivamente de forma muito distinta, encarando as dificuldades das 

tarefas como desafios a ser ultrapassados, colocando-se objetivos ambiciosos e 

mantendo um elevado compromisso com a sua realização. 

Podemos dizer, que a autoeficácia pode influenciar a escolha de atividades a 

desenvolver, na medida em que os sujeitos que julgam ter um baixo sentimento de 

eficácia para a realização de tarefas tendem a evitá-las. Ao contrário, aqueles que 

acreditam que são capazes de as executar podem participar nessas mesmas tarefas 

de uma forma mais intensa. A autoeficácia pode, também, afetar o esforço e a 

persistência do professor face a determinadas tarefas na medida em que quando 

encontram dificuldades aqueles que hesitam acerca das suas capacidades diminuem 

o esforço ou acabam por abandonar totalmente a atividade. 

O sentimento de autoeficácia atua sobre as aspirações que os indivíduos 

desenvolvem em relação aos efeitos esperados nas ações (Bandura, 1989, 1997). 
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Fig. 3 – Efeitos psicossociais e emocionais a partir de diferentes modelos de crenças de 

autoeficácia e expetativas de resultados (Bandura, 1997, p. 20) 
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De acordo com este modelo, um elevado sentimento de autoeficácia 

combinado com um ambiente que envolva uma resposta capaz de retribuir 

valorizações face ao desempenho do sujeito pode criar aspirações, compromissos 

eficientes nas atividades e um sentido de satisfação pessoal. Neste caso, estamos 

perante as condições que capacitam um sujeito para exercer um controlo substancial 

sobre a sua vida, através de um autodesenvolvimento permanente.  

Quando os sujeitos apresentam um baixo sentido de eficácia pessoal e não 

esperam produzir resultados positivos, tornam-se apáticos e resignados. Na perspetiva 

de Bandura (1997) alguém que se percecione como ineficaz e que observe outros 

similares a obter bons resultados vai desenvolver sentimentos de auto depreciação e 

depressão, uma vez que o sucesso evidente dos outros favorece a autocrítica.  

Um indivíduo com um diminuto sentimento de autoeficácia encara com baixo 

nível de aspiração e motivação o desempenho da tarefa, esforçando-se muito pouco 

na sua realização e mantendo uma reduzida persistência. Quando a crença na 

capacidade pessoal é elevada são igualmente mais elevadas as aspirações 

relativamente aos resultados da ação e o esforço e persistência colocadas no 

desempenho da mesma para alcançar esses resultados (Bandura, 1989). 

Assim, as pessoas que se consideram bastante eficazes atuam de modo 

diferente das que têm um sentimento baixo de eficácia, pois são capazes de criar 

incentivos que mobilizem o seu interesse e envolvimento nas tarefas, reforçam os 

seus esforços encarando as tarefas mais difíceis sem ansiedade, em contrapartida, os 

outros diminuem os seus esforços quando encontram dificuldades, insistem nas suas 

deficiências pessoais diminuindo a sua atenção ao que lhes é solicitado e têm um 

baixo nível de aspirações pessoais. 

As crenças de eficácia também diferem em relação à generalidade, pois podem 

julgar-se eficazes dentro de um vasto leque de atividades ou apenas em certos 

domínios do seu funcionamento. 

O sentimento de autoeficácia tem duas características muito importantes que 

são: a perceção contextualizada que se desenvolve em função das circunstâncias do 

envolvimento com que um indivíduo se depara e a perceção que se foca na 

organização que é dada a um conjunto de habilidades (cognitivas, sociais, emocionais 

e comportamentais) utilizadas na ação e não apenas a cada uma das habilidades 

isoladamente. Estas duas perceções determinam uma importante orientação para a 

análise da autoeficácia.  

O nível de sentimento de autoeficácia depende do grau de dificuldade ou 

complexidade da prestação a que se reporta em função das exigências da tarefa e das 

condições de realização da mesma; um professor que enfrenta um vasto número de 

preocupações profissionais e, que simultaneamente, desenvolve um baixo sentimento 

de autoeficácia pode ser especialmente vulnerável a realidades da sala de aula e estar 

desta forma em risco no seu desenvolvimento profissional.  

A autoeficácia atua como um filtro mediador do comportamento humano 

assumindo um papel avaliativo e seletivo decisivo na sua organização (Pajares, 1997). 

Assim, na opinião de Pajares as crenças de autoeficácia determinam, em parte, as 

expetativas de resultados, uma vez que sujeitos que esperam ser bem sucedidos num 

determinado aspeto antecipam resultados de sucesso. 

A perceção de autoeficácia está associada à capacidade de produzir um ato ou 

atividade ligada a um critério bem definido. 
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Armor (1976, cit. por Onofre, 2000) define a eficácia do professor como sendo 

o “grau em que o professor crê possuir capacidade para influenciar o rendimento dos 

alunos”.  

Todos os sentimentos do professor na sua capacidade de ensinar de forma a 

ajudar os alunos a aprender, é considerada autoeficácia dos mesmos. 

O conceito de autoeficácia que os professores manifestam relativamente a todo 

o processo ensino - aprendizagem é um fator que deve ser conhecido paralelamente 

ao conhecimento que têm sobre os princípios e os procedimentos a levar a cabo para 

que o ensino seja cada vez mais eficaz, uma vez que depende da capacidade do 

professor decidir sobre a adoção de determinadas formas de ação. Os professores 

que têm autonomia para tomar decisões importantes, nomeadamente no que diz 

respeito ao currículo e ao programa, sentem-se mais satisfeitos e empenhados com o 

seu trabalho, sentindo uma maior eficácia no desempenho do mesmo. Em 

contrapartida, um baixo sentimento de autoeficácia e de pertença ao grupo eram 

reforçados por diversas características organizacionais (falta de colaboração) e 

pessoais (crenças em objetivos e compreensão da sua história pessoal), sendo que os 

baixos sentimentos de eficácia podem ser determinados pelos seguintes aspetos: 

- pouca capacidade dos professores em influenciar as aprendizagens dos alunos e /ou 

outros membros do grupo; 

- incapacidade em atingir os seus próprios padrões internos ao nível profissional; 

- impedimento de realizar outras aprendizagens e não alcançar as suas expetativas; 

- não conseguir atingir os seus objetivos dentro da escola nomeadamente ao nível da 

tomada de decisões.  

Os baixos sentimentos de eficácia foram considerados por Joffrey e Haughey 

(2001) como determinantes diretos do declínio do empenhamento dos professores. 

Assim, podemos dizer que a diminuição da eficácia pode causar absentismo e 

instabilidade dos professores deixando estes de comunicar e colaborar entre si e 

afetando a eficácia do ensino (cit. por Pereira, 2002). 

Bandura propôs uma escala para aferir o sentimento pessoal do professor em 

sete domínios da sua intervenção na escola (Tschannen – Moran & Woolfolk Hoy, 

1988) que são: tomadas de decisão na escola, gestão dos recursos da escola, 

instrução, disciplina dos alunos, envolvimento dos pais, envolvimento da comunidade 

e promoção de um clima positivo na escola, como podemos verificar estas dimensões 

são referidas no decreto-lei sobre o perfil geral do desempenho docente que refere 

ainda a formação ao longo da carreira como um fator importante. 

A experiência docente representa também um dos fatores que exerce 

influência nas crenças de autoeficácia docente. Woolfok (1990) refere que nos 

professores que já possuem uma certa experiência, a sua autoeficácia é superior à 

dos colegas que estão no início da carreira, mas estes ao trabalharem 

cooperativamente com os professores mais experientes, motivados para o ensino e 

com crenças mais elevadas, aumentam o seu sentimento de autoeficácia. Assim, 

podemos dizer que o desejo de ajudar os outros (interajuda) conduz ao 

estabelecimento de relações interpessoais que levam a que os professores se sintam 

mais empenhados para com o ensino. Fresko, Kfir e Nasser (1997, cit. por Pereira, 

2002), examinaram o nível de empenhamento (eficácia) dos professores e 

constataram que, a partir deste, é possível determinar quais os professores que estão 

em “risco” de abandonar a profissão e os que desejam continuar a desempenhar as 
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suas funções. Relacionaram assim, o empenhamento dos professores com o nível de 

desgaste a nível profissional e a sua intenção de continuar ou abandonar a carreira. 

Os professores mais satisfeitos tendem a empenhar-se mais na realização das suas 

funções e desta forma, aumentar o seu sentimento de eficácia. 

Assim, a autoeficácia docente deve ser entendida como a capacidade de um 

sujeito ou profissional perceber as suas capacidades em saber ensinar a fazer e caso 

sinta que tem algumas lacunas deve procurar formações que vão ao encontro das 

suas necessidades. 

Brunet (1992) considera que o clima (forma pela qual os sujeitos consoante as 

suas características, experiências e expetativas percebem e reagem às características 

culturais das escolas) e a cultura das escolas também favorecem a eficácia do 

desempenho docente. Os professores que revelam um sentimento de autoeficácia 

elevado, revelam-se mais capazes de influenciar a aprendizagem dos alunos e 

sentem-se mais responsáveis pelo sucesso ou insucesso das suas aprendizagens 

(Woofolk & Hoy, 1990). Estes autores verificaram, também, que quanto maior é o nível 

de expetativa de eficácia dos professores, maior é o interesse dos alunos pela escola 

e maior a importância que atribuem ao que aprendem; para além disto, esses alunos 

também realizam avaliações mais positivas dos seus professores do que os alunos de 

professores que apresentam um baixo sentimento de autoeficácia. 

Os professores com elevada noção de eficácia veem-se como as fontes de 

controlo da motivação e da aprendizagem dos seus alunos, revelando confiança no 

seu ensino e na sua preparação e experiência para desenvolver estratégias que lhes 

permitam ultrapassar as dificuldades (Ashton, 1986). 

Moore & Elsennan (1992, apud Tschannen-Moran et al. 1998, cit. por Onofre, 

2000) observaram também que os alunos dos professores com uma elevada 

expetativa de eficácia geral obtinham melhores resultados académicos que os alunos 

dos restantes professores. 

Anderson et al. (1988) constataram que os efeitos do sentimento de eficácia 

dos professores não se restringiam aos resultados de aprendizagem dos alunos, mas 

influenciava também a sua atitude face ao processo de formação. Ao longo de um 

ano, verificaram que os alunos dos professores que manifestaram um sentimento de 

eficácia mais elevado, revelavam também o reforço do seu sentimento de capacidade 

relativamente às tarefas de aprendizagem (cit. por Onofre, 2000) 

Ashton (1985) observou que os alunos dos professores com um sentimento 

mais elevado de eficácia pessoal revelavam maior confiança na aprendizagem e eram 

capazes de elogiar os colegas. Estes professores assumiam, também, uma relação 

afetiva mais positiva com os alunos, aceitando-os melhor, dando-lhes mais apoio e 

manifestando maior tolerância aos desafios e discordâncias que manifestavam nas 

aulas; criavam um envolvimento mais positivo de aprendizagem, manifestando uma 

atenção mais cuidada a todos os alunos e encorajava o seu entusiasmo na 

aprendizagem. Contrariamente, os alunos dos professores com uma eficácia mais 

baixa revelavam um maior receio face às aprendizagens e uma apatia superior.  

Ashton & Webb (1986) observaram que os professores com sentimento de 

eficácia pessoal elevado tinham mais confiança na possibilidade de os alunos mais 

fracos aprenderem, enfatizando mais o ensino e a aprendizagem destes, assumiam 

uma relação mais calorosa e encorajadora e manifestavam mais interesse pelas suas 

realizações pessoais. Os professores com baixo sentimento de eficácia pessoal 
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atuavam junto dos seus alunos recorrendo às diferenças de estatuto para impor a sua 

autoridade na aula, em vez de o fazerem através do seu estilo de ensino. Preteriam os 

alunos com mais dificuldades em favor dos que se mostravam mais capazes, 

ironizando-os ou isolando-os do resto do grupo. 

Saklonfske et al. (1988, cit. por Onofre, 2000) quando analisaram a relação 

entre cada dimensão da eficácia do professor e a sua atividade de ensino, verificaram 

que o sentimento de eficácia pessoal revelava associações positivas com a qualidade 

dos comportamentos de apresentação das atividades, gestão dos comportamentos e 

questionamento utilizado pelos professores. 

Woolfolk et al. (1990) verificaram que quanto maior o nível de expetativa de 

eficácia geral dos professores, maior era o interesse dos alunos pela escola e a 

importância que davam ao que aprendiam. Esses alunos realizavam avaliações mais 

positivas dos seus professores do que os alunos dos professores com um nível mais 

baixo de perceção de eficácia geral. 

Gibson e Dembo (1994, cit. por Pereira, 2002) verificaram que os professores 

com um sentimento de eficácia mais elevado tinham o cuidado de utilizar com maior 

frequência o feedback pedagógico revelando menor criticismo na reação às 

dificuldades dos alunos e uma maior persistência na resolução de situações de 

insucesso; utilizavam, durante mais tempo e com maior facilidade, formas combinadas 

de organização do trabalho, envolvendo o trabalho coletivo com toda a turma e um 

trabalho de controlo individual da aprendizagem. Pelo contrário, os professores com 

um sentimento de eficácia pessoal mais baixo privilegiavam uma instrução para os 

pequenos grupos. 

Melby (1995, apud Bandura, 1997) analisaram a postura dos professores com 

baixo sentimento de eficácia pessoal e verificaram que estes tinham muitos problemas 

nas aulas, manifestando estados de grande tensão emocional ao lidar com 

comportamentos de indisciplina, aos quais reagiam de forma restritiva e punitiva, 

interessando-se mais pela transmissão da matéria de ensino do que pelo seu impacto 

no desenvolvimento dos alunos. 

Bandura (1997) verificou que os professores com elevado sentimento de 

eficácia pessoal acreditavam francamente no sucesso do seu ensino recorrendo a 

processos persuasivos, mais do que a meios autoritários de controlo dos alunos, 

procurando promover o desenvolvimento do seu interesse intrínseco e o seu empenho 

académico. 

Tchannen-Moran et al, 1988 e Emmer & Hickman,1990, concluiram que o 

sentimento de eficácia do professor está relacionado com o seu sentimento de 

dedicação à profissão. Colardaci (1992) fez um estudo sobre o grau de 

empenhamento de professores com diferentes níveis de autoeficácia face ao ensino, 

questionando-os também sobre a hipótese de voltarem a escolher a profissão de 

professor caso pudessem voltar a tomar uma decisão e concluiu que um elevado 

sentimento de eficácia geral e de eficácia pessoal constituíam poderosos fatores do 

sentimento de pertença e desejo dos professores em continuarem ligados à profissão, 

assim, os professores que estavam mais satisfeitos com a sua atividade profissional 

eram os que revelavam um sentimento mais elevado de eficácia. Glikman & 

Tamashiro (1982) tinham concluído o mesmo. 

Ashton (1984) concluiu que os professores com mais eficácia tinham um 

sentimento de maior bem estar em relação à atividade profissional, a si próprio e aos 



 

23 

 

alunos, ao mesmo tempo que valorizavam mais a importância do ensino para a 

formação dos alunos. Contrariamente, os professores com uma eficácia mais baixa 

tinham menor satisfação com o seu trabalho e um sentimento mais elevado de 

frustração. 

Relativamente ao nível de ensino, Bandura (1997) considera que os 

professores parecem revelar um sentimento de eficácia mais baixo nos níveis iniciais 

de escolaridade, o qual vai progressivamente aumentando nos níveis intermédios, 

voltando depois a diminuir nos níveis de escolaridade mais avançados. 

Ashton & Webb (1986) compararam o sentimento de eficácia dos professores 

que ensinavam em escolas de diferentes níveis de escolaridade e verificaram que os 

professores das escolas de ensino médio revelavam um sentimento de eficácia mais 

elevado. Neto et al. (1991) viram que em Portugal, os professores do primeiro ciclo do 

ensino básico assumiam um sentimento de eficácia pessoal mais elevado que os 

professores do segundo e terceiro ciclo (cit. por Onofre, 2000). 

As caraterísticas de gestão da escola, o seu clima geral e as relações entre os 

professores são determinantes no sentimento de autoeficácia dos professores. A 

importância da eficácia coletiva da escola traduz-se pelos seus efeitos nas 

características do seu funcionamento e sobre o sentimento de eficácia do professor e 

por intermédio destes sobre os resultados alcançados pelos alunos (Bandura, 1993, 

1997). 

Nas escolas em que os professores têm o hábito de trabalhar em conjunto para 

resolver os problemas de aprendizagem e de motivação dos alunos, o nível de 

sentimento de eficácia manifesto pelos professores também é maior (Bandura, 1993). 

Isto porque, o corpo docente une-se para promover o sucesso académico, criando um 

clima de trabalho positivo. Este fator é benéfico no processo de socialização / relação 

com os professores principiantes (Tschannen-Moran et al, 1998). Taylor & Tashakkori 

(1995) demonstraram a importância da perceção dos professores sobre a 

comunicação com os seus pares para o reforço do seu sentimento de eficácia pessoal. 

A eficácia pessoal (autoeficácia) revelou-se associada a dois aspetos do clima da 

escola: a perceção do professor de que nem a atitude dos alunos, nem outro fator 

externo constituem obstáculos ao ensino e a perceção acerca da sua influência sobre 

as decisões de gestão relacionadas com a disciplina da escola, o agrupamento dos 

alunos (constituição das turmas), o currículo e os programas de formação contínua. 

Ashton (1984) constatou que os professores das escolas com maior abertura à 

participação na tomada de decisões curriculares e ao trabalho em equipa tinham um 

sentimento de capacidade (eficácia) maior  do que os professores que trabalhavam de 

forma mais tradicional. Ashton (1985) inquiriu um grupo de professores sobre o que 

influenciava de forma negativa a sua noção de eficácia e constatou que os aspetos 

mais referidos eram: insatisfação com a remuneração, incerteza acerca da sua 

competência, falta de autoridade e falta de apoio dos colegas e da direção da escola.  

Webb & Ashton (1987) fizeram um trabalho com o mesmo intuito e verificaram 

que os aspetos mais referidos pelos professores estavam relacionados com: baixos 

salários, exigências do trabalho, baixo estatuto, falta de reconhecimento e isolamento 

profissional. 

Anderson et al (1988) fizeram uma análise intensiva sobre os fatores que 

influenciavam o seu sentimento de eficácia e classificaram as razões referidas pelos 

professores em quatro categorias que são: os alunos, o professor, a escola e a família 
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/ comunidade. Verificaram que dos inquiridos os que referiam os fatores do professor 

eram os que tinham um sentimento de eficácia mais elevado e encontraram várias 

referências entre elas, o facto de os professores “descerem” ao nível dos alunos, gosto 

pelos alunos e capacidade de se relacionarem com eles, entusiasmo e qualidades 

humanas. Relativamente aos alunos foram referidos aspetos relacionados com a 

desmotivação, limitações na aprendizagem e realização dos objetivos pedagógicos. A 

liderança dos diretores da escola, o ruído e as políticas escolares foram alguns dos 

exemplos referidos relativamente ao fator escola. O apoio dos pais e os problemas 

sociais dos alunos foram os mais referidos no fator família / comunidade. 

Smyth (1995) verificou que os professores que desejavam manter-se na 

mesma escola, eram os que desenvolviam estratégias para ultrapassar as 

adversidades que encontravam e aqueles que desejavam mudar de escola assumiam 

uma posição mais fatalista relativamente à possibilidade de alterar essas dificuldades. 

Verificou ainda que, alguns professores ao sentirem a ausência do apoio e 

envolvimento dos alunos, alteraram a sua formas de ensinar, no sentido de 

corresponderem às expetativas da escola face à disciplina e adotaram uma prática 

dirigida sobretudo para a motivação dos alunos e não primordialmente para a 

aprendizagem, passando a considerar como critério de eficácia a qualidade das 

relações interpessoais (cit. por Onofre, 2000). 

Os professores que revelam um sentimento de eficácia mais elevado 

apresentam uma atitude de maior recetividade à inovação técnico - pedagógica. 

A formação também tem influência no sentimento de eficácia dos professores e 

na sua prática de ensino. Smylie (1988) verificou que após um programa de formação 

desenvolvido com o objetivo de aumentar a eficácia de gestão do tempo, os 

professores que revelavam um sentimento de eficácia pessoal mais elevado 

proporcionavam uma maior percentagem de instrução interativa. 

Allinder (1994) verificou que, para além de mais disponibilidade para 

experimentar métodos e materiais, os professores com um sentimento de eficácia 

pessoal mais elevada revelavam um maior desejo por encontrar formas mais eficazes 

de ensinar (cit. por Onofre, 2000). 

Podemos concluir que a perceção da eficácia pessoal é aquela que se tem 

revelado mais frequentemente associada a resultados positivos nos vários domínios 

do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Tschannen-Moran et al. (1998) o sentimento de eficácia do 

professor consiste na interação entre a perceção da eficácia pessoal e a perceção do 

professor sobre o nível de dificuldade colocada pela tarefa de ensino, a apreciação 

que realiza das suas exigências e do seu contexto de realização. A eficácia do 

professor resultaria assim da sua crença no seu nível de habilidade, conhecimentos, 

estratégias e traços pessoais para encarar uma tarefa por ele percecionada com um 

determinado nível de dificuldade. Assim, aproximam o conceito de eficácia do 

professor ao sentimento de autoeficácia, proposto por Bandura. 

A maior qualidade na intervenção pedagógica dos professores com um nível 

maior de autoeficácia reflete-se, claramente, ao nível dos alunos, nomeadamente nas 

aprendizagens realizadas e na formação de uma atitude mais favorável face à 

aprendizagem, ao ensino e à escola. 
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Os professores com uma perceção de eficácia mais elevada têm, assim, um 

sentimento mais forte de pertença à profissão e um grau de satisfação e bem-estar 

mais elevado no seu desempenho. 

 

 

 

1.2.4 – FONTES DE AUTOEFICÁCIA DOS PROFESSORES 

 

Bzuneck (2009) sintetiza as origens das fontes de autoeficácia nas seguintes 

condições: experiências próprias de sucesso, experiências bem sucedidas de pessoas 

próximas, estímulos verbais e condições hormonais ou fisiológicas. Contudo, estas 

fontes de autoeficácia não agem isoladamente, são dependentes de um processo 

cognitivo de interpretação e avaliação, tanto da capacidade como da tarefa a ser 

executada (Bzuneck & Guimarães, 2003). 

A informação sobre a eficácia pessoal para desempenhar um comportamento 

resulta de processos cognitivos, provenientes de quatro experiências (Bandura, 1986, 

1997): 

* Experiências de domínio pessoal no desempenho (mestria) - é a que tem maior 

influência na perspetiva de eficácia, por se basear nas experiências pessoais. 

Atuações bem sucedidas aumentam as expetativas de mestria enquanto os fracassos 

baixam-nas, especialmente se os contratempos surgirem numa fase inicial do 

desempenho. Um mau desempenho tem diferentes efeitos na perceção de eficácia 

pessoal, ou seja, depende do momento em que surge e do número total de 

experiências dentro do qual o fracasso ocorre. Assim, a repetição de situações de 

sucesso promovem pareceres positivos sobre a capacidade pessoal, que se reflete no 

sentimento de autoeficácia; pelo contrário, apreciações negativas sobre as tarefas 

realizadas reduzem esse sentimento. 

Se o indivíduo tiver um grande sentido de autoeficácia devido a situações de 

sucesso repetidas, se tiver uma situação de fracasso ocasional, esta provavelmente 

terá pouco efeito no julgamento das suas capacidades. As pessoas que são seguras 

das suas capacidades tendem a levar em consideração fatores situacionais, esforço 

insuficiente ou estratégias inadequadas como causas para os fracassos isolados 

(Bandura, 1997). 

O autor salienta ainda que existem fatores que podem afetar o nível de 

performance e que têm pouco a ver com a capacidade da pessoa, o que implica que 

uma pessoa pode ter sucesso numa atividade, em função de um fator externo, 

independente da sua habilidade, ou fracassar quando estiver frente a uma situação 

muito adversa, ou seja, as situações de sucesso vão elevar as apreciações de eficácia 

enquanto os insucessos repetidos as diminuem. Sempre que um insucesso é resolvido 

com um esforço por parte do sujeito conduz a níveis elevados de autoeficácia, uma 

vez que este descobre que pode dominar e / ou ultrapassar os obstáculos. Algumas 

dificuldades e contratempos no percurso profissional servem como propostas 

benéficas na tomada de consciência de que o sucesso normalmente requer um 

esforço continuado e aumenta a autoeficácia pois, uma vez desenvolvido um forte 

sentido de autoeficácia fruto de sucessos repetidos, alguns fracassos ocasionais vão 

ter pouco efeito no juízo das capacidades pessoais. 
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Podemos então dizer, que a relação entre o aumento ou diminuição da 

autoeficácia não é linear, uma vez que o que é tido em consideração pelo indivíduo é a 

maneira como interpretou os acontecimentos e não os acontecimentos em si. Assim, 

as mudanças no sentimento de autoeficácia dependem de como as situações são 

interpretadas e do valor que cada um lhes atribui. 

* Experiências vicariantes - referem-se à informação que os sujeitos retiram da 

observação dos desempenhos de sucesso que os seus próximos realizam e que pode 

incutir-lhes confiança na sua capacidade própria, por considerarem que estes 

apresentam características semelhantes às suas (características que podem ser 

etárias, físicas, psicológicas, …). A comparação social funciona, também, como uma 

fonte de autoapreciação da capacidade na realização das tarefas, ou seja, observar 

como os outros desempenham as mesmas ações implica um sentimento de que 

também ele será capaz do mesmo feito ou de outro aproximado (Bandura, 1986). 

A adequação da prestação do indivíduo é aferida, tendo por referência a 

prestação dos outros em situações onde identifica habilidades e conhecimentos 

necessários para um desempenho competente da ação. A escolha do modelo a utilizar 

pode ser de três tipos: a) normativo, através das normas e padrões acerca de como 

grupos de competência reconhecida realizam a atividade; b) social, através da 

prestação dos pares com quem se estabelece uma relação regular que determinam os 

critérios da ação; c) pessoal, através de referências de sucesso em prestações 

anteriores realizadas com um elevado nível de eficácia pelo próprio indivíduo. 

Esta experiência é mais fraca que a referida anteriormente (experiência de 

domínio pessoal) enquanto fonte de influência para o sentimento de autoeficácia, no 

entanto, pode produzir mudanças significativas e duradouras por meio do seu efeito 

indireto na melhoria do seu desempenho. O sucesso apresentado por modelos 

similares aumenta a autoeficácia, enquanto o seu fracasso a diminui. 

* Persuasão Verbal – nesta fonte de auteficácia, a influência dos seus pares depende 

da credibilidade e confiança que estes têm no domínio do conhecimento e habilidades 

para desempenharem de forma eficaz uma tarefa. A persuasão verbal pode não ser 

suficiente para provocar um crescimento no nível de autoeficácia. A repercussão é 

maior se os indivíduos que são alvos da persuasão tiverem um fundo de autoeficácia 

elevado; assim, muitas vezes, as pessoas são levadas a tentar fazer coisas que 

anteriormente evitavam ou a persistir na realização de tarefas que estavam prestes a 

desistir antes de as finalizarem e descobrem que afinal eram capazes de as realizar. 

Quando as pessoas estão convencidas de que têm capacidades para realizar 

determinadas tarefas esforçam-se mais do que as que têm dúvidas e apoiam-se nisso 

quando as dificuldades surgem; ao esforçarem-se para ter sucesso desenvolvem 

capacidades e simultaneamente aumentam o seu sentimento de eficácia. Assim, a 

persuasão verbal tem um efeito maior naquelas pessoas que têm alguma razão para 

acreditar que produzirão algum resultado por meio das suas ações (Bandura, 1986, 

1997). 

Relativamente às atribuições persuasivas (Jesus, 1998) refere que muitos 

professores evitam falar sobre as dificuldades que encontram na sala de aula, este 

facto conduz a uma interiorização da sua incompetência pessoal, assim, o autor 

sugere que os professores deviam assistir às aulas dos colegas para aprenderem uns 

com os outros, num clima de cooperação e ajuda recíproca. Nesta perspetiva, pode 

ser fácil manter um sentimento de autoeficácia especialmente quando existe um 
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esforço evidente para fazer face às dificuldades e quando os outros pares 

significativos expressam confiança nas competências dos colegas em vez de lhes 

transmitirem dúvidas. 

* Indicadores fisiológicos e Emocionais – As pessoas interpretam o seu 

estado fisiológico e emocional no desempenho de uma tarefa como sinais de 

capacidade / incapacidade para a sua realização. Por exemplo, sintomas como: dor 

de cabeça, cólicas, cansaço, estado de humor e stress são apontados como 

indicadores de ineficiência, neste caso o indivíduo tende a confiar menos na sua 

capacidade para desempenhar com sucesso determinada atividade e esperam ter um 

sucesso maior quando estão mais calmos. Geralmente, um elevado nível emocional 

pode prejudicar o desempenho gerando mais medo em situações similares. 

Pensamentos que provocam angústias ou medos fazem com que os sujeitos 

despertem em si mesmos níveis elevados de ansiedade que podem exceder o medo e 

a angústia, sendo entendidos como sinais de debilidade física. É o caso de 

professores que têm medo de enfrentar certas turmas com as quais não conseguem 

lidar adequadamente perante situações difíceis. O aumento da atividade fisiológica 

(tensão e atividade visceral) e os sentimentos de medo e cansaço são exemplos de 

sinais que reforçam a perceção da vulnerabilidade do indivíduo na ação, ou seja, o 

sentimento de ineficácia (Bandura, 1997). Estes aspetos levam-nos a considerar que 

ansiedades típicas experimentadas antes de um acontecimento, são condutoras de 

uma baixa autoeficácia.  

O autor acredita que o estado de humor também afeta o processamento 

cognitivo das reações fisiológicas, pois muitas vezes os pensamentos tristes levam a 

recordações de fracassos anteriores o que faz que o sentimento de autoeficácia 

diminua, enquanto pensamentos positivos aumentam a autoeficácia. 

No âmbito do ensino em geral e de acordo com Onofre (2000) a autoeficácia 

dos professores é uma das determinantes da qualidade da sua intervenção 

pedagógica, sendo um dos argumentos para explicar as diferenças relativamente ao 

modo de intervenção dos professores. Segundo o autor, os professores com uma 

perceção de eficácia mais elevada, assumem uma posição mais pragmática 

valorizando a dimensão prática desta atividade, que parece suportar um conhecimento 

mais rico e flexível e uma maior disponibilidade para a inovação didática. 

Os professores que persistem em atividades e situações nas quais se sentem 

competentes, acreditando que podem ensinar com sucesso alunos com problemas de 

aprendizagem ou de comportamento, estão assim, mais disponíveis para incluir esses 

alunos nas suas aulas, revelando uma maior eficácia. Contrariamente, os professores 

com uma baixa autoeficácia são menos suscetíveis de assumir riscos em relação ao 

currículo e em persistir quando à partida algo se torna mais difícil, têm também mais 

dificuldades em inovar e sentem-se mais insatisfeitos com a carreira que escolheram 

estando mais propensos para adoecer ou para se ausentarem. 

Gibson e Dembo (1984, cit. por Brownell e Pajares, 1999) referiram que os 

professores com fortes crenças de eficácia forneciam aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem ajudas adicionais necessárias ao seu sucesso e que os professores 

com fracas crenças de eficácia desistiam mais facilmente dos estudantes que não 

conseguiam apresentar os resultados esperados. Verificaram também, que os 

professores que geralmente confiam no facto de os alunos poderem aprender e ao 
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mesmo tempo têm confiança nas suas capacidades para os ensinar, transmitem-lhes 

altas expetativas através de comentários menos críticos, persistem com eles até que 

estes apresentam a resposta correta, em vez de se voltarem para outro aluno ou 

mudarem de questão. 

Woolfolk, Rosoff e Hoy (1990) defenderam que os professores com um grande 

sentido de eficácia geral e pessoal confiam mais nos alunos e partilham com eles as 

responsabilidades na resolução de problemas dentro da sala de aula. Para estes 

autores, a relação entre a eficácia do professor e as realizações dos alunos existe 

devido à capacidade do professor em gerir a aula, pois um professor com uma boa 

gestão da sala de aula, sente-se mais eficaz e ao mesmo tempo presta mais apoio às 

aprendizagens dos alunos. 

Miller, Brownell e Smith (1999) concluíram que os professores que sentem um 

ambiente desfavorável, sem suporte no trabalho que realizam, sem oportunidades de 

melhorar as suas capacidades, sem que se sintam capacitados para tomar decisões 

relativas à sala de aula e aos programas, são propícios à redução do sentimento de 

autoeficácia e à diminuição do seu empenhamento para com o local de trabalho. 

Brownell e Pajares (1999) também concluíram que existe um número 

significativo de fatores que podem afetar os julgamentos dos professores em relação 

às suas capacidades para ensinar alunos com dificuldades de aprendizagem e 

comportamentais como: 

* Suporte do órgão de gestão: as escolas ao apresentarem consensos face às 

aprendizagens dos alunos em que o órgão de gestão interage com os professores de 

modo a definirem objetivos de ensino, determinar políticas comportamentais e 

desenvolver critérios para a avaliação dos professores, estes passam a manifestar 

maior confiança nas suas capacidades para lidar com crianças / jovens; 

* Colegialidade: escolas onde os professores recebem apoio do órgão de gestão 

contribuem para que frequentemente estes interajam acerca dos objetivos 

educacionais e como resultado desta interação colegial; os professores ficam mais 

confiantes na forma como se confrontam com o seu trabalho, uma vez que têm 

oportunidades de aprender através da partilha de conhecimentos; 

* Formação inicial e em serviço: o número de formações que os professores do ensino 

regular frequentam ou a quantidade e qualidade de experiências em serviço podem 

aumentar as suas perceções positivas em relação à educação de estudantes com 

dificuldades / problemas na sala de aula através da utilização de estratégias de ensino 

eficazes; 

* Estatuto socioeconómico dos alunos: os professores que trabalham em contextos 

educativos com baixos níveis socioeconómicos podem sentir que as suas 

contribuições para o crescimento e desenvolvimento dos alunos são muito limitadas, 

tornando-se desta forma menos envolvidos com os estudantes, ausentando-se com 

maior frequência e tornando-se menos empenhados para com o seu local de trabalho, 

fatores que podem levar à diminuição do seu sentimento de eficácia. 

Para Joffres e Haughey (2001) os baixos sentimentos de autoeficácia são 

criados por uma combinação de fatores que incluem o sentimento de incapacidade 

para influenciar as aprendizagens dos alunos, incapacidade em atingir o seu padrão 

interno de valores, insatisfação face à profissão, expetativas não alcançadas, 

insucesso na influência de decisões específicas da escola e características específicas 

da liderança da escola. 
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A revisão da literatura mostra-nos que a formação dos professores é 

importante para um aumento da sua eficácia pessoal e que a eficácia das escolas e do 

ensino influencia também a eficácia pessoal de cada docente, assim pretendemos 

perceber como se sentem a nível de eficácia os professores que lecionam turmas 

PIEF, CEF e PCA e que fatores (fontes de eficácia) estes consideram mais 

importantes para o desempenho das suas funções na escola, uma vez que, o 

sentimento de autoeficácia é um fator capaz de melhorar a qualidade das escolas e 

contribuir para a reestruturação do ensino. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

2.1 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

O que desencadeou o nosso interesse pelo tema do estudo que vimos 

anunciando, foram as nossas perceções relativamente às opiniões que os professores 

têm sobre o seu desempenho quanto à lecionação em turmas PIEF, CEF e PCA. 

A revisão da literatura enunciada, revela que nos primeiros anos de carreira 

poderá verificar-se nos docentes uma oscilação entre um ligeiro sentimento de rotina a 

uma crise existencial em relação à continuidade da carreira. Cada vez mais este 

problema se verifica, devido a que a maior parte dos professores contratados nunca 

sabe se no ano seguinte vai conseguir ser colocado e pensa seriamente em percursos 

alternativos. Posteriormente, os professores podem vir a tornar-se conservadores, 

amargurados e desinteressados pelo seu desenvolvimento profissional. 

Para atenuar estes efeitos, as atividades de formação devem ir, cada vez mais, 

ao encontro dos interesses e necessidades dos professores ao longo do seu percurso 

profissional e das turmas que vai lecionar. Apesar disto, a nossa perceção é a de que 

as ofertas de formação são, muitas vezes, desadequadas às necessidades e 

interesses dos professores, tendo estes uma procura somente em função dos créditos 

para a progressão na carreira e não em função das suas necessidades. 

Na revisão da literatura verificámos através dos estudos efetuados, que a 

autoeficácia do professor depende de vários fatores nomeadamente a nível das 

turmas que leciona, da escola onde está colocado, da comunidade envolvente e de si 

próprio (forma como perceciona a sua situação profissional e pessoal). Assim, 

pretendemos perceber qual o sentimento de eficácia que os professores têm ao 

lecionar turmas consideradas “problemáticas” designadamente as turmas PIEF, PCA e 

CEF. 

Neste sentido, também desejamos conhecer a forma como os professores se 

percecionam relativamente à escola (órgãos de gestão), disciplina/indisciplina na sala 

de aula e quais os sentimentos que têm relativamente aos alunos, aos professores, à 

escola e à comunidade envolvente. 

Através da análise das perceções dos professores que lecionam as turmas 

referidas anteriormente, pensamos poder vir a contribuir para que se necessário sejam 

feitas algumas modificações, de modo a que a sua autoeficácia seja aumentada, em 

benefício da aprendizagem dos alunos em questão. 

Assim este capítulo pretende descrever a metodologia adotada no estudo, 

dividindo-se esta em três partes fundamentais, a saber: a primeira referente aos 

objetivos do estudo e metodologia, a segunda referente à descrição da população e 

amostra e a terceira relativa à conceção, construção e administração do questionário, 

bem como das técnicas utilizadas na análise e tratamento dos resultados. 
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2.2 - OBJETIVOS DO ESTUDO E METODOLOGIA 

 

O objeto do estudo da investigação consiste na análise da perceção dos 

professores relativamente à autoeficácia nomeadamente no que diz respeito à gestão 

da escola, aos alunos, aos colegas e à comunidade envolvente e quais as fontes de 

eficácia que os professores do 2º e 3º ciclo destacam como relevantes para o 

desempenho das suas funções. 

 

De acordo com o problema a estudar, os objetivos tidos em conta na 

investigação foram os seguintes: 

 Identificar quais os sentimentos de autoeficácia que os professores do 2º e 3º 

ciclo de turmas PIEF, CEF e PCA, têm face às tarefas que desempenham; 

 

 Conhecer quais os fatores que os professores consideram que influenciam o 

seu sentimento de capacidade (eficácia) no desenvolvimento das suas 

atividades relativamente à escola, aos alunos, aos colegas e à comunidade 

envolvente à escola. 

 

Em termos metodológicos, a pesquisa centra-se numa abordagem quantitativa 

e qualitativa, uma vez que se pretende não só averiguar o sentimento de eficácia que 

cada docente tem, mas também perceber quais as fontes de autoeficácia que 

consideram mais importantes para o desempenho das suas funções. 

 

O conceito de autoeficácia foi estudado a partir da opinião dos professores 

mencionados anteriormente, tendo em conta, o grau de dificuldade / facilidade que 

estes sentem na realização do conjunto das tarefas que habitualmente desempenham 

no exercício dessa função (Tabela 1). A abordagem da autoeficácia implicou o 

levantamento do trabalho dos professores das turmas PIEF, CEF e PCA. 

 

 

CONCEITO 

 

DIMENSÃO  

COMPONENTES / 

FUNÇÕES 

Perceção da autoeficácia 

no ensino de alunos com 

problemas comportamen-

tais e / ou de aprendiza-

gem 

Sentimento de autoeficácia 

na realização das 

diferentes funções que 

estão atribuídas aos 

professores das turmas 

PIEF, CEF e PCA 

Sentimento de capacidade 

em relação ao trabalho  

desenvolvido no 

desempenho das suas 

funções, nomeadamente: 

- Com os alunos; 

- Com os professores; 

- Com os pais; 

- Com os órgãos de 

gestão; 

- Com outros serviços da 

comunidade educativa. 

Tabela1: Conceito de autoeficácia dos professores de turmas PIEF, CEF e PCA. 
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Assim, a pergunta de partida que resume o problema do nosso estudo foi 

sendo testada e reformulada em fundamentos qualitativos de clareza, exequibilidade e 

pertinência (Quivy e Campenhoudt, 2008). Desta reflexão surgiram as seguintes 

perguntas:  

 Qual o sentimento de autoeficácia dos professores que lecionam turmas PIEF, 

PCA e CEF, no desempenho das tarefas que lhe são atribuídas? 

 

 Quais as fontes de autoeficácia que os professores consideram mais 

relevantes no desempenho das suas funções? 

 

O estudo foi realizado num Agrupamento de Escolas do concelho da Amadora 

com 2º e 3º ciclo através de um questionário com perguntas fechadas e abertas 

(Escala de Bandura) aplicado a trinta docentes desse Agrupamento de diferentes 

grupos disciplinares. 

Para a recolha e análise dos dados optou-se por uma abordagem quantitativa 

do problema. Esta foi feita de forma dedutiva e extensiva, através de recolha e análise 

de informações sobre a autoeficácia dos professores que lecionam PIEF, CEF e PCA 

numa escola da área da Amadora.  

As perguntas abertas foram tratadas recorrendo à análise de conteúdo, tendo 

sido elaborada uma tabela de categorias de acordo com os princípios enunciados por 

Bardin (2007, p. 245). Assim, após a leitura dos dados recolhidos foram definidas as 

categorias a partir das variáveis em estudo. A análise foi realizada tendo em conta, a 

frequência das referências registadas (Anexo 3).  

Após a análise de conteúdo com pós-categorização, as respostas dos 

professores foram agrupadas em categorias permitindo perceber quais as tarefas 

adotadas para medir a sua autoeficácia. (Tabela 2). 

 

Componentes do Sentimento de 

Autoeficácia específica / Funções dos 

professores 

 

Tarefas dos Professores 

Trabalho com os alunos Questões 5 a 15, 23, 24, 27, 28 e 29 

Trabalho com professores Questões 21 e 25 

Trabalho com órgão de gestão / escola Questões 1 a 4, 22 e 26 

Trabalho com as famílias / comunidade Questões 16 a 20 

Tabela 2: Operacionalização do conceito de autoeficácia dos professores 

 

Deste modo, o conceito de fontes de autoeficácia foi operacionalizado, 

considerando as quatro fontes referenciadas por Bandura (1986): experiências de 

mestria, experiências vicariantes, persuasão verbal e estados afetivos e fisiológicos. 

Resumindo, com o instrumento de recolha de dados pretendemos auscultar as 

perceções dos professores relativamente ao conceito de autoeficácia e das fontes de 

eficácia mais relevantes para o desempenho das suas funções ao lecionarem em 

turmas PIEF, CEF e PCA. 
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2.3 – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Tendo em conta a nossa problemática e a impossibilidade de inquirir todos os 

professores que lecionam turmas PIEF, CEF e PCA em Portugal, limitámos o nosso 

estudo a uma escola dum Agrupamento do Concelho da Amadora, onde foi possível 

inquirir os docentes através da utilização de um questionário, para percebermos qual o 

seu sentimentos de eficácia relativamente ao seu desempenho junto da direção, dos 

alunos, dos colegas e da comunidade educativa envolvente. Para nossa escolha 

contribuiu o conhecimento do estabelecimento de ensino em causa. 

A circunscrição da amostra a esta escola pareceu-nos favorecer o número de 

respostas a ser analisadas, devido ao número de anos de trabalho da maioria dos 

professores com as turmas referidas anteriormente. Assim, foram estudados os 

professores que lecionam em turmas PIEF, CEF e PCA numa escola da área da 

Amadora, acederam colaborar no preenchimento do questionário: 30 professores. 

 

Relativamente à faixa etária (Gráfico 1) verificamos que as idades variam entre 

os 26 e os 60 anos, embora a maioria esteja na faixa etária dos 36 aos 40 anos. Esta 

faixa etária segundo Sikes (1985) denomina-se fase de estabilização em que estes 

procuram ser mais competentes no desempenho das suas funções. 

 

Gráfico 1: Faixa Etária dos Professores 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Segundo o Gráfico 2, relativo ao grau académico a licenciatura destaca-se com 

86,7% das respostas, distribuindo-se as restantes percentagens pelo grau de técnico, 

bacharéis e mestres. Assim, no que diz respeito ao grau académico, podemos concluir 

que existe uma grande homogeneidade. 
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Gráfico 2 – Habilitações Académicas dos Professores 

 
 

 

         

         

         
 

   

 
 

   

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Relativamente à situação profissional (Gráfico 3) verificamos que a maioria dos 

inquiridos pertence ao quadro da escola (Efetivos), embora uma grande parte dos 

inquiridos sejam contratados. Se compararmos a situação profissional com o tempo de 

serviço como referimos anteriormente, estes docentes já deviam estar na fase de 

estabilização mas continuam “destabilizados” em termos profissionais porque não 

sabem no ano seguinte onde irão estar colocados. 

 

Gráfico 3 – Situação Profissional 
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O Gráfico 4 mostra-nos que metade da amostra leciona unicamente no 3º ciclo, 

um quarto no 2º ciclo e os restantes lecionam simultaneamente no 2º e 3ºciclo do 

ensino básico. 

 

Gráfico 4 – Ciclo de Ensino Lecionado 

 

 

O Gráfico 5 mostra-nos que o tempo de serviço dos professores inquiridos 

varia entre os 6 e os 40 anos. A maioria dos inquiridos, segundo Huberman (1990) 

encontra-se na fase de experimentação / diversificação em que estes procuram 

diversificar estratégias para melhorarem o seu desempenho. 

 

Gráfico 5: Tempo de Serviço (em anos) 
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2.4 – INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Para a fase extensiva utilizámos a técnica do questionário. De acordo com 

Quivy e Campenhoudt (2008) os questionários permitem “colocar a um conjunto de 

inquiridos …, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude, …” (p. 188).  

Com este questionário de opinião pretendemos: 

- Conhecer os níveis de autoeficácia dos professores; 

- Conhecer quais as fontes de autoeficácia determinantes para o desempenho das 

funções de professor. 

O questionário adotado foi adaptado do utilizado por Maria da Anunciação 

Santos Silva na sua tese de mestrado. 

Na introdução prévia são explicados os objetivos do estudo, bem como, a 

garantia de confidencialidade das respostas. Posteriormente, o questionário (anexo 1) 

está dividido em 3 partes. 

Na primeira parte, o questionário solicita os dados correspondentes à 

identificação do professor: nome, idade, grau académico, situação profissional, anos 

de escolaridade e disciplina lecionada, anos de serviço e escola. A identificação do 

professor e da escola foram solicitados para o caso de ser necessário esclarecer 

algum item posteriormente.  

Depois da identificação do professor, o questionário tem o ponto 2 que 

comporta uma série de 29 questões (escala de Bandura) sobre o seu sentimento de 

eficácia em relação ao desempenho das suas funções em relação à escola (gestão), 

aos alunos, aos colegas e à comunidade envolvente. 

A terceira parte solicita ao professor que indique três fatores determinantes 

(fontes de autoeficácia) para as respostas dadas na escala anterior. 

A fase de recolha de dados decorreu no início de novembro de 2013, numa 

escola básica do 2º e 3º ciclos do Concelho da Amadora. É de salientar que esta 

escola tem este ano letivo 5 turmas PIEF (duas do 2º ciclo (certificação do 6º ano) e 

três do 3º ciclo (certificação do 9ºano)), 5 turmas de PCA (duas de 2º ciclo e três de 3º 

ciclo) e duas turmas de CEF. Estes alunos são provenientes maioritariamente de 

bairros sociais com problemas a vários níveis (toxicodependência, roubos, …). 

Como receámos enviar os questionários por correio, devido à possibilidade de 

uma baixa taxa de retorno que geralmente este processo apresenta, decidimos que a 

entrega seria feita diretamente ao professor, depois de autorização dada pelo diretor 

do agrupamento. Assim, os questionários foram entregues presencialmente aos 

professores que lecionam as turmas referidas anteriormente (num total de 50 

questionários). 

Uma vez que o questionário era um pouco extenso para ser preenchido 

aquando da entrega, combinámos uma data até à qual os questionários teriam que 

nos ser entregues devidamente preenchidos. Dos cinquenta questionários entregues 

foram devolvidos preenchidos trinta. 

Os dados recolhidos foram sujeitos a um tratamento estatístico para mostrar as 

características das respostas apresentadas no questionário de opinião (Escala de 

Bandura). 



 

37 

 

Para Quivy e Campenhoudt (2008, p. 224), “a análise estatística dos dados 

impõe-se em todos os casos em que estes últimos sejam recolhidos por meio de um 

inquérito por questionário”. 

Assim, nesta fase do estudo que considerámos como extensiva, os dados 

foram sujeitos a um tratamento estatístico para mostrar as características das 

respostas apresentadas no questionário de opinião. Nas respostas dadas na terceira 

parte do questionário referentes às fontes de autoeficácia consideradas mais 

significativas recorremos à análise de conteúdo, tendo sido realizada uma 

contabilização das respostas dadas em cada categoria, para ser possível averiguar 

quais os fatores positivos e / ou negativos mais referidos pelos docentes inquiridos. 
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2.5 - LIMITAÇÕES DO ESTUDO      

 

O estudo tem algumas limitações devido a estar circunscrito a uma amostra 

reduzida, o que implica uma fraca generalização dos dados e por isso, subsequente à 

nossa interpretação. 

A realização e aplicação do questionário foi um processo moroso, exigindo 

disponibilidade por parte dos inquiridos. O tratamento de dados exigiu também 

disponibilidade e tempo da nossa parte, devido à carga horária e funções 

desempenhadas. Apesar de tudo, acreditamos ter contribuído no que diz respeito à 

eficácia dos professores e da supervisão no âmbito das Ciências da Educação.  
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CAPÍTULO III 

3.1 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados do estudo efetuado obtidos a 

partir dos procedimentos que referimos no capítulo anterior referente à metodologia. 

Tivemos sempre como orientação a pergunta de partida, procurando perceber qual o 

sentimento de eficácia sentido pelos professores e que fontes de autoeficácia 

consideram mais importantes para o seu desenvolvimento profissional. No final, 

procurámos sintetizar as principais conclusões sobre esse sentimento e as fontes de 

autoeficácia em que estes se apoiam. 

 Como referimos a segunda parte do questionário estava dividida em vinte e 

nove questões referentes ao sentimento de eficácia dos professores relativamente às 

dimensões que pretendíamos estudar (escola, alunos, colegas e comunidade). Em 

relação à dimensão escola (órgãos de gestão / direção) iremos analisar como é que os 

professores se sentem perante as tomadas de decisão da escola onde lecionam, se 

conseguem que as suas ideias / pontos de vista sejam tidas em atenção e se fazem 

com que a sua escola seja um lugar seguro onde todos colaborem no sentido de que a 

mesma funcione de forma eficaz. Quanto à dimensão respeitante aos alunos 

pretendemos averiguar como os professores se sentem relativamente à aprendizagem 

dos alunos “mais difíceis”, ao empenho destes na realização das tarefas propostas, ao 

controlo e prevenção de comportamentos inapropriados dentro e fora da sala de aula, 

à motivação dos alunos de modo a que estes gostem de ir para a escola e assim 

reduzir o abandono / absentismo dos mesmos. Relativamente aos colegas, é nosso 

intuito averiguar qual o seu sentimento perante os outros colegas da escola ou de 

outros estabelecimentos de ensino e em relação à dimensão comunidade 

pretendemos verificar qual a eficácia que os professores consideram ter perante a 

participação dos pais na escola e na vida escolar dos seus educandos, bem como, 

qual a sua relação com a comunidade envolvente no sentido de a levar a cooperar 

com a escola. Assim, vamos passar a analisar as respostas dadas a cada uma das 

questões: 

 

Tabela 3: Questão 1 – Eu consigo … influenciar a generalidade das decisões que são 

tomadas na minha escola 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 4 13,4 

 

13,4 

MUITO 

POUCO 

11 36,7 50,1 

ALGUMA 

COISA 

13 43,3 93,4 

BASTANTE 1 3,3 

 

96,7 

MUITO 1 3,3 

 

100,0 
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 Relativamente ao primeiro item verificamos que as respostas se dividem 

equitativamente entre o consigo e não consigo influenciar na tomada das decisões da 

escola, ou seja, metade dos inquiridos considera que tem alguma eficácia neste item.  
 

Tabela 4: Questão 2 – Eu consigo … expressar livremente os meus pontos de vista 

sobre os assuntos importantes da minha escola junto dos colegas e órgãos de gestão 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão a maior parte dos inquiridos respondeu que consegue expressar 

livremente as suas opiniões junto dos colegas ou dos órgãos de gestão, ou seja sente 

que tem um papel interventivo junto da direção e dos colegas do estabelecimento 

onde exerce funções. 

 

Tabela 5: Questão 3 – Eu consigo … obter os materiais de ensino e os equipamentos 

de que necessito 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0 

MUITO 

POUCO 

2 6,7 6,7 

ALGUMA 

COISA 

7 23,3 30,0 

BASTANTE 13 43,3 

 

73,3 

MUITO 8 26,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0 

MUITO 

POUCO 

5 16,7 16,7 

ALGUMA 

COISA 

10 33,3 50,0 

BASTANTE 11 36,7 

 

86,7 

MUITO 4 13,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 
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Relativamente à obtenção dos materiais de ensino e equipamentos 

necessários as respostas distribuíram-se equitativamente entre ter muita dificuldade 

na sua obtenção e ter relativa facilidade em obtê-los. 

 

Tabela 6: Questão 4 – Eu consigo … influenciar o tamanho das turmas na minha 

escola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item quatro a maioria dos inquiridos (aproximadamente dois terços) 

respondeu que não consegue influenciar o tamanho das turmas, os restantes 

consideraram que conseguem muito pouco ou alguma coisa interferir nessa tarefa. 

Logo, podemos concluir que a maior parte dos professores inquiridos não interfere no 

tamanho das turmas que irá lecionar. 

 

 

Tabela 7: Questão 5 – Eu consigo … fazer com que os alunos “mais difíceis” 

aprendam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 19 63,3 

 

63,3 

MUITO 

POUCO 

8 26,7 90,0 

ALGUMA 

COISA 

2 6,7 96,7 

BASTANTE 0 0 

 

96,7 

MUITO 1 3,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

3 10,0 10,0 

ALGUMA 

COISA 

17 56,6 66,6 

BASTANTE 5 16,7 

 

83,3 

MUITO 5 16,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 
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Relativamente a esta questão, mais de metade dos professores inquiridos 

responderam que conseguem fazer alguma coisa para que os alunos mais difíceis 

aprendam. Deste modo, podemos concluir que relativamente à aprendizagem dos 

alunos “mais difíceis” a maior parte dos inquiridos considera que consegue executar 

essa tarefa de forma eficaz. 

 

Tabela 8: Questão 6 – Eu consigo … promover a aprendizagem dos alunos, quando 

eles não têm apoio em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste item as respostas dividiram-se equitativamente entre o consigo muito 

pouco e o consigo bastante. Então, podemos concluir que metade dos inquiridos 

considera que consegue promover as aprendizagens junto dos alunos sem apoio em 

casa e, a outra metade, só o consegue muito raramente, ou seja, metade dos 

inquiridos considera que consegue desempenhar esta função de forma eficaz. 

 

 

 

Tabela 9: Questão 7 – Eu consigo … manter os alunos empenhados nas tarefas de 

aprendizagem mais difíceis 

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

2 6,7 6,7 

ALGUMA 

COISA 

13 43,3 50,0 

BASTANTE 8 26,7 

 

76,7 

MUITO 7 23,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

1 3,3 3,3 

ALGUMA 

COISA 

14 46,7 50,0 
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Relativamente a esta questão, verificamos que quase metade dos inquiridos 

considera que consegue fazer alguma coisa relativamente a manter os alunos 

empenhados nas tarefas de aprendizagem mais difíceis, embora se juntarmos as 

respostas consigo muito pouco / alguma coisa obtemos 50% estando os outros 50% 

distribuídos pelo consigo bastante / muito. As respostas estão equitativamente 

distribuídas, entre conseguir manter os alunos empenhados nas tarefas de 

aprendizagem mais difíceis e não conseguir que os alunos se empenhem, o que nos 

leva a concluir que: metade dos professores inquiridos considera que se sente eficaz 

relativamente a motivar os alunos e a outra metade considera que não desempenha 

essa função de forma eficaz. 

 

 

Tabela 10: Questão 8 – Eu consigo … desenvolver nos alunos a memorização relativa 

ao que lhes foi ensinado em aulas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item 8, quase metade dos inquiridos responderam que conseguem fazer 

alguma coisa relativamente a desenvolverem a memorização dos alunos relativamente 

ao que lhes é ensinado, mas se compararmos os resultados dos itens consigo muito 

pouco / alguma coisa com os de bastante / muito verificamos que os resultados são de 

50% para cada. Concluímos que nesta questão metade dos inquiridos considera que 

consegue desenvolver nos alunos a memorização dos assuntos lecionados e a outra 

metade considera-se ineficaz, uma vez que considera que não consegue que os 

alunos memorizem a matéria ministrada em aulas anteriores. 

 

BASTANTE 7 23,3 

 

73,3 

MUITO 8 26,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

3 10,0 10,0 

ALGUMA 

COISA 

12 40,0 50,0 

BASTANTE 8 26,7 

 

76,7 

MUITO 7 23,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 
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Tabela 11: Questão 9 – Eu consigo … motivar os alunos que revelam pouco interesse 

pela escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nesta questão, verificamos que a súmula das respostas consigo bastante / 

muito tiveram mais de metade das respostas relativas à motivação dos alunos que 

revelam pouco interesse pela escola, ou seja, mais de metade dos professores 

inquiridos sentem eficácia relativamente a motivarem os alunos desinteressados para 

as aprendizagens. 

 

Tabela 12: Questão 10 – Eu consigo … promover o trabalho de grupo entre os alunos 

 

 

 

 

   

Relativamente a esta questão, mais de metade dos professores inquiridos 

responderam que conseguem promover bastante o trabalho de grupo entre os alunos, 

no entanto, quase um terço respondeu que só consegue alguma coisa. Concluímos 

que a maioria dos inquiridos se sente eficaz na promoção do trabalho de grupo nas 

suas aulas entre os alunos com que trabalha. 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

2 6,6 6,6 

ALGUMA 

COISA 

11 36,7 43,3 

BASTANTE 11 36,7 

 

80,0 

MUITO 6 20,0 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

0 0,0 0,0 

ALGUMA 

COISA 

8 26,7 26,7 

BASTANTE 17 56,7 

 

84,4 

MUITO 6 16,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 
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Tabela 13: Questão 11 – Eu consigo … ultrapassar as influências adversas das 

condições sociais e culturais dos alunos na aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente a conseguirem ultrapassar as influências adversas das 

condições sociais e culturais dos alunos na aprendizagem, mais de metade dos 

inquiridos responderam que se sentem ineficazes ou pouco eficazes, uma vez que 

responderam que não conseguem ou só conseguem fazê-lo algumas vezes. No 

entanto, verificamos que os restantes inquiridos conseguem fazê-lo. Chegámos à 

conclusão que metade dos inquiridos considera-se eficaz relativamente a ultrapassar 

as influências adversas dos alunos e, os restantes, sentem-se ineficazes relativamente 

a este aspeto. 

 

Tabela 14: Questão 12 - Eu consigo … garantir que os alunos realizem os trabalhos 

de casa 

 

 

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 1 3,3 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

3 10,0 13,3 

ALGUMA 

COISA 

12 40,0 53,3 

BASTANTE 9 30,0 

 

83,3 

MUITO 5 16,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 1 3,3 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

3 10,0 13,3 

ALGUMA 

COISA 

12 40,0 53,3 

BASTANTE 13 43,4 

 

96,7 

MUITO 1 3,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 
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A maioria dos professores inquiridos respondeu que só consegue muito pouco 

ou alguma coisa garantir que os alunos realizassem os trabalhos de casa, no entanto, 

quase metade dos inquiridos respondeu que o consegue bastantes / muitas vezes, ou 

seja, os inquiridos dividem-se equitativamente entre o sentimento de eficácia e 

ineficácia relativamente a garantirem a realização dos trabalhos de casa pelos seus 

alunos. 
 

Tabela 15: Questão 13 – Eu consigo … garantir que os alunos cumpram as regras da 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão verificamos que mais de metade dos inquiridos consegue 

bastante / muitas vezes garantir que os alunos cumpram as regras da aula. Desta 

forma, podemos concluir que relativamente ao garantirem o cumprimento das regras 

de aula os professores sentem-se eficazes, ou seja, todos os professores consideram 

que conseguem com mais ou menos dificuldade garantir que os seus alunos as 

cumpram. 

 

 

Tabela 16: Questão 14 – Eu consigo … controlar os comportamentos inapropriados na 

sala de aula 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

0 0,0 0,0 

ALGUMA 

COISA 

6 20,0 20,0 

BASTANTE 16 53,3 

 

73,3 

MUITO 8 26,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

1 3,3 3,3 

ALGUMA 

COISA 

6 20,0 23,3 

BASTANTE 11 36,7 

 

60,0 
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Nesta questão, mais de dois terços dos inquiridos respondeu que consegue 

bastante / algumas vezes controlar os comportamentos inapropriados dos alunos com 

que trabalham na sala de aula e só aproximadamente um terço respondeu que tem 

dificuldades em executar essa tarefa. Assim, verificamos que relativamente à gestão 

da sala de aula a maioria dos inquiridos sente-se eficaz no desempenho dessa função. 

 

Tabela 17: Questão 15 – Eu consigo … prevenir os comportamentos inapropriados 

fora da sala de aula 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste item, mais de metade dos inquiridos respondeu que consegue fazer 

muito pouco / alguma coisa relativamente a prevenirem os comportamentos 

inapropriados fora da sala de aula. Concluímos que a maioria dos inquiridos 

considera-se pouco eficaz relativamente à prevenção de comportamentos 

inapropriados dos alunos fora da sala de aula. 
 

 

Tabela 18: Questão 16 – Eu consigo … levar os pais a acompanhar as atividades da 

escola 

 

MUITO 12 40,0 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

7 23,3 23,3 

ALGUMA 

COISA 

12 40,0 63,3 

BASTANTE 7 23,3 

 

86,6 

MUITO 4 13,4 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

6 20,0 20,0 

ALGUMA 

COISA 

14 46,7 66,7 
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Neste item, mais de metade dos inquiridos respondeu que consegue fazer 

muito pouco / alguma coisa para que os pais acompanhem os filhos nas atividades da 

escola. A conclusão retirada é que os professores se sentem ineficazes relativamente 

a conseguirem que os pais acompanhem a vida escolar dos seus educandos. 

 

 

Tabela 19: Questão 17 – Eu consigo … sensibilizar os pais para ajudarem os seus 

filhos a empenharem-se na escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão, metade dos professores inquiridos respondeu que não 

consegue sensibilizar os pais de modo a ajudarem os filhos a empenharem-se na 

escola ou só conseguem muito pouco; no entanto, verificamos que os restantes 

consideram que conseguem bastante chegar junto dos pais de modo a que estes 

cumpram a função de ajudarem os filhos a empenharem-se na realização das 

atividades letivas. Podemos concluir que metade dos inquiridos considera que 

desempenha esta tarefa de forma eficaz. 
 

 

 

 

 

 

 

BASTANTE 7 23,3 

 

90,0 

MUITO 2 6,7 

 

96,7 

NÃO 

RESPONDE 

1 3,3 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

4 13,4 13,4 

ALGUMA 

COISA 

12 40,0 53,4 

BASTANTE 10 33,3 

 

86,7 

MUITO 3 10,0 

 

96,7 

NÃO 

RESPONDE 

1 3,3 100,0 
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Tabela 20: Questão 18 – Eu consigo … fazer com que os pais se sintam bem na 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão, verificamos que mais de metade dos professores inquiridos 

consegue chegar aos pais, de modo a que estes se sintam bem na escola, no entanto, 

observamos também que um sexto dos inquiridos ainda não consegue promover a ida 

dos pais à escola. 
 

 

Tabela 21: Questão 19 – Eu consigo … convencer os parceiros da comunidade a 

envolverem-se em colaborações com a minha escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente a este ponto, verificamos que mais de metade dos inquiridos 

tem dificuldades em intervir junto da comunidade envolvente, no entanto, um terço, já 

consegue “chegar” junto da comunidade e convencê-los a cooperarem com a escola 

tornando-se seus parceiros. A conclusão é a seguinte: a maioria dos inquiridos sente-

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

5 16,7 16,7 

ALGUMA 

COISA 

7 23,3 40,0 

BASTANTE 13 43,4 

 

83,4 

MUITO 4 13,3 

 

96,7 

NÃO 

RESPONDE 

1 3,3 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 3 10,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

5 16,7 26,7 

ALGUMA 

COISA 

11 36,7 63,4 

BASTANTE 7 23,3 

 

86,7 

MUITO 3 10,0 

 

96,7 

NÃO 

RESPONDE 

1 3,3 100,0 
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se pouco eficaz relativamente à tarefa de conseguir que a comunidade envolvente 

tenha um papel interventivo junto da escola.  

 

Tabela 22: Questão 20 – Eu consigo … envolver as empresas em colaboração com a 

minha escola 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Relativamente a esta questão verificamos que a maioria não consegue ou 

consegue muito pouco fazer com que as empresas existentes na comunidade 

colaborem com a escola, ou seja, os inquiridos consideram, maioritariamente, que não 

desempenham esta tarefa de forma eficaz. 

 

 

Tabela 23: Questão 21 – Eu consigo … levar os colegas de outras escolas e 

universidades a colaborarem com a minha escola 

 

 

      

 Tal como no item anterior, verificamos que a maioria dos inquiridos respondeu 

que não consegue ou consegue muito pouco / algumas vezes levar os colegas de 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 6 20,0 

 

20,0 

MUITO 

POUCO 

6 20,0 40,0 

ALGUMA 

COISA 

10 33,3 73,3 

BASTANTE 3 10,0 

 

83,3 

MUITO 3 10,0 

 

93,3 

NÃO 

RESPONDE 

2 6,7 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 5 16,6 

 

16,6 

MUITO 

POUCO 

9 30,0 46,6 

ALGUMA 

COISA 

8 26,6 73,2 

BASTANTE 2 6,7 

 

79,9 

MUITO 4 13,4 

 

93,3 

NÃO 

RESPONDE 

2 6,7 100,0 
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outras escolas e universidades a colaborarem com a escola onde lecionam; no 

entanto, um quarto considera que consegue fazer bastante / muito para que outras 

instituições de ensino colaborem com a escola onde estão a lecionar, ou seja, mais de 

metade dos inquiridos considera-se pouco eficaz em levar colegas de outras 

instituições a colaborar com a escola onde trabalham. 

 

Tabela 24: Questão 22 – Eu consigo … fazer com que a minha escola seja um lugar 

seguro 

 

 

      

Relativamente a conseguirem fazer com que a escola onde lecionam seja um 

lugar seguro a maioria dos inquiridos considera que faz muito pouco nesse sentido, no 

entanto, um quarto considerou que tem conseguido desempenhar essa função de 

forma eficaz. 

 

Tabela 25: Questão 23 – Eu consigo … que os alunos gostem de vir para a escola 

 

 

 

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

6 20,0 20,0 

ALGUMA 

COISA 

14 46,7 66,7 

BASTANTE 5 16,7 

 

83,4 

MUITO 4 13,3 

 

96,7 

NÃO 

RESPONDE 

1 3,3 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

1 3,3 3,3 

ALGUMA 

COISA 

10 33,4 36,7 

BASTANTE 12 40,0 

 

76,7 

MUITO 7 23,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 
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Neste item, aproximadamente um terço dos inquiridos respondeu que tem 

dificuldades em fazer com que os alunos gostem de ir às aulas, no entanto, os 

restantes consideram que conseguem fazê-lo sem dificuldades, ou seja, a maioria dos 

inquiridos considera que consegue realizar esta tarefa eficazmente. 

 

Tabela 26: Questão 24 – Eu consigo … fazer com que os alunos confiem nos 

professores da minha escola 

 

 

 

 

       Tabela 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande parte dos inquiridos considera que consegue fazer bastante / muito 

para que os alunos confiem nos professores da escola, pelo que a maioria dos 

inquiridos se sente eficaz no desempenho do seu trabalho junto dos alunos.  

 

Tabela 27: Questão 25 – Eu consigo … ajudar os outros professores a desenvolver as 

suas práticas de ensino 

 

 

   

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

2 6,7 6,7 

ALGUMA 

COISA 

6 20,0 26,7 

BASTANTE 14 46,6 

 

73,3 

MUITO 8 26,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

1 3,3 3,3 

ALGUMA 

COISA 

6 20,0 23,3 

BASTANTE 16 53,4 

 

76,7 

MUITO 7 23,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 
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Relativamente a ajudarem os outros professores a desenvolverem as suas 

práticas de ensino, a maioria dos inquiridos considera que o faz eficazmente e só 

aproximadamente um quinto considera que não tem um papel muito relevante nesse 

sentido. Podemos inferir que a maioria dos professores inquiridos sente predisposição 

para ajudar os colegas no desenvolvimento das suas atividades. 

 

Tabela 28: Questão 26 – Eu … consigo promover a colaboração entre os professores 

e órgãos de gestão da minha escola de modo a que ela funcione eficazmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à colaboração entre os professores e os órgãos de gestão da 

escola para que esta funcione eficazmente, mais uma vez a maioria dos inquiridos 

considera que o faz eficazmente, embora um terço considere que faz muito pouco / 

alguma coisa nesse sentido.  

 

Tabela 29: Questão 27 – Eu consigo … reduzir o abandono dos alunos da minha 

escola 

   

 

 

 

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

5 16,7 16,7 

ALGUMA 

COISA 

6 20,0 36,7 

BASTANTE 12 40,0 

 

76,7 

MUITO 7 23,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

8 26,6 26,6 

ALGUMA 

COISA 

5 16,7 43,3 

BASTANTE 12 40,0 

 

83,3 

MUITO 5 16,7 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 
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Neste item, a maioria dos inquiridos respondeu que consegue intervir 

eficazmente junto dos alunos de modo a estes reduzirem o abandono escolar, no 

entanto, quase metade considera que ainda não faz muita coisa nesse sentido, uma 

vez que as suas respostas se repartem entre o muito pouco e alguma coisa. 

 
 

Tabela 30: Questão 28 – Eu consigo … reduzir o absentismo dos alunos da minha 

escola 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão, mais de metade dos inquiridos respondeu que consegue fazer 

muito pouco / alguma coisa de modo a reduzir o absentismo dos alunos, os restantes 

consideram que o fazem de forma eficaz, uma vez, que responderam que conseguem 

bastante / muito desempenhar esta função. 
 

 

Tabela 31: Questão 29 – Eu consigo… que os alunos acreditem que podem ser 

melhores nas tarefas escolares 

 

 

  Tabela 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

8 26,7 26,7 

ALGUMA 

COISA 

10 33,3 60,0 

BASTANTE 8 26,7 

 

86,7 

MUITO 4 13,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 

 FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

ACUMULADA 

NADA 0 0,0 

 

0,0 

MUITO 

POUCO 

5 16,7 16,7 

ALGUMA 

COISA 

10 33,3 50,0 

BASTANTE 11 36,7 

 

86,7 

MUITO 4 13,3 

 

100,0 

NÃO 

RESPONDE 

0 0,0 100,0 
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Neste item, as respostas dividiram-se equitativamente entre muito pouco / 

alguma coisa e bastante / muito. Chegamos à conclusão que metade dos inquiridos 

considera que desempenha de forma eficaz a tarefa de fazer com que os alunos 

acreditem neles próprios, de modo a poderem ser melhores e, a outra metade, acha 

que não consegue desempenhar essa função de forma eficaz. 

 

O gráfico seguinte mostra-nos a súmula do número de respostas 

correspondentes a cada item, para verificarmos mais facilmente qual a resposta mais 

dada pelos inquiridos. 

 

 

Gráfico 6: Frequência das respostas dadas em cada um dos itens do questionário 

 

 

 

Na terceira parte do questionário, após a análise das respostas dadas a cada uma das 

questões, procuramos sistematizar cada uma das dimensões, através da frequência e 

percentagem de cada um dos aspetos referidos – componentes do sentimento de 

autoeficácia específicos / funções dos professores. 

Relativamente à dimensão escola, constatamos que as respostas se dividiam 

quantitativamente em aspetos positivos e negativos. Em relação aos aspetos positivos, 

verificamos que o fator mais focado foi a entreajuda entre os colegas e a promoção do 

sucesso educativo dos alunos com que estes professores trabalham. Nos negativos, 

metade das respostas incidiram na falta de recursos principalmente ao nível das 

instalações (Tabela 32). 
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Aspetos Positivos Frequência Percentagem 

Envolvência as tarefas/ participação em reuniões 2 2% 

Abertura relativamente ao programa / autonomia / 

criatividade formulação 

6 7% 

Entreajuda entre os colegas / Recursos humanos / 

Cruzamento de linguagens e ideias / Ambiente 

7 8% 

Cooperação / Compreensão 2 2% 

Segurança / Preservação e funcionamento das 

instalações 

2 2% 

Existência de CEF e PCA / turmas de nível  3 3,5% 

Gestão organizada e eficaz / Resolução eficaz de 

problemas 

3 3,5% 

Articulação entre as estruturas internas e a gestão / 

direção comprometida com os seus alunos e 

professores / instituição séria 

4 4,5% 

Promoção do sucesso educativo / muitas valências e 

atividades 

4 4,5% 

Apoio da Câmara 1 1% 

Aspetos Negativos   

Políticas educativas 1 1% 

Degradação instalações / infraestruturas / Recursos / 

Equipamentos (computadores, impressoras,…) 

17 19% 

Elemento novo na escola / Colocação tardia / Ser 

contratado(a) 

4 4,5% 

Opinião e expressão de ideias cada vez conta menos 

na tomada de decisões / falta de comunicação e 

consenso, pouca frontalidade / Pouca discussão entre 

os professores 

6 7% 

Meio onde está inserida / Nível socioeconómico médio -

baixo  

3 3,5% 

Pouca informação / Burocracia 2 2% 

Instabilidade quanto ao futuro e respetivos órgãos 

(incerteza face aos órgãos de gestão que venham a ser 

eleitos) 

1 1% 

Autonomia não existe (fora do papel /metas) 2 2% 
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Não Responderam 20 22% 

Total 90 100% 

Tabela 32: Componentes do sentimento de autoeficácia referentes à dimensão ESCOLA 

Podemos constatar estas respostas através da opinião de alguns dos inquiridos: 

“ Existência de turmas de nível; Melhores infraestruturas” (Quest. 4) 

“Disponibilização de equipamentos aceitável; Abertura dos órgãos de gestão 

para algumas sugestões / necessidades; Dificuldade na obtenção de documentos / 

materiais impressos” (Quest. 6) 

“Pouca influência na tomada de decisões importantes; Liberdade de expressão 

e de opinião; Necessidade de melhorar as condições e equipamentos” (Quest. 7) 

“Envolvência nas tarefas propostas; Abertura relativamente à formulação do 

programa; Entreajuda entre os colegas” (Quest. 20) 

“Falta de uma sala com computadores para trabalhar; Dificuldade na obtenção 

de documentos / materiais impressos (uso da impressora); Disponibilização de 

equipamentos (equipamentos bastante antigos)” (Quest. 27) 

“Ambiente e condições que promovam o sucesso educativo” (Quest. 30) 

É de salientar que estas opiniões foram semelhantes às respostas dadas pelos 

inquiridos na segunda parte do questionário onde referiram que se sentiam mais 

eficazes em expressar os seus pontos de vista junto dos colegas e da direção da 

escola e na entreajuda entre os docentes. Relativamente aos recursos, existe uma 

discrepância pois, na segunda parte do questionário, referiram que conseguem obter 

materiais de ensino e equipamentos facilmente e, nesta parte, referiram que têm falta 

de recursos nomeadamente ao nível das instalações. 

 

Relativamente aos alunos, podemos concluir que a maior parte dos docentes 

inquiridos referiram como aspetos mais importantes: a promoção do trabalho 

orientando os alunos para a tomada de decisões, a realização de atividades 

diversificadas, o envolvimento em atividades curriculares e extracurriculares, a 

motivação dos alunos para o processo de aprendizagem e a relação estabelecida / 

confiança que conseguem estabelecer entre eles e os alunos. Como aspetos 

negativos destacaram: as dificuldades que os alunos têm em criar hábitos de trabalho 

e estudo, a falta de esforço e de empenho no desempenho das suas tarefas, bem 

como, a falta de regras e pré-requisitos, o fraco acompanhamento familiar, a falta de 

objetivos que estes alunos têm em relação ao futuro foram também referidas pelos 

professores (Tabela 33). 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Aspetos Positivos Frequência Percentagem 

Reforço positivo / acreditarem de que são capazes  3 3,3% 

Promover o trabalho, orientando os alunos na tomada 

de decisões / Aulas práticas como reforço de 

competências / atividades diversificadas e aulas no 

exterior / sistematização de tarefas 

7 7,7% 

Motivação dos alunos / Acreditarem de que são 

capazes 

6 6,6% 

Cumprimento do regulamento interno 2 2,2% 

Laços de confiança com a comunidade educativa / 

Relação com os alunos / capacidade de ouvir os alunos 

5 5,5% 

Objetivos de vida / Boa estrutura familiar 2 2,2% 

Empatia / Empenho 4 4,4% 

Gosto pela escola / hábitos de trabalho e estudo 2 2,2% 

Assiduidade 3 3,3% 

Determinação / Persistência 2 2,2% 

Confiança / Compreensão / Cooperação 3 3,3% 

Comportamento assertivo / cumprimento de regras 

(dentro e fora da sala de aula) 

4 4,4% 

Materiais e equipamentos de ensino / intercâmbio com 

outras escolas 

2 2,2% 

Tolerância à diferença / Existência de estruturas de 

acompanhamento (apoios, ECO, EPES) 

3 3,3% 

Cooperação interpares 1 1,1% 

Aspetos Negativos   

Dificuldades de aprendizagem / falta hábitos de trabalho 

e de estudo / falta de regras básicas (pré-requisitos) 

6 6,6% 

Baixa concentração 1 1,1% 

Fraco acompanhamento familiar / estrutura familiar 5 5,5% 

Falta objetivos / falta de interesse e autonomia 6 6,6% 

Desmotivação dos alunos  5 5,5% 

Condição económica / Contexto social e cultural 4                   4,4% 
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Falta de assiduidade 2 2,2% 

Falta de assistente social 1 1,1% 

Não Responderam 12 13,1% 

Total 91 100% 

Tabela 33: Componentes do sentimento de autoeficácia referentes à dimensão ALUNOS 

Para confirmar estes dados, destacamos algumas opiniões dos docentes 

inquiridos: 

“Reforço positivo; Motivar os alunos para as aprendizagens; Promover o 

cumprimento do Regulamento Interno” (Quest. 27) 

“Estabelecerem “laços de confiança” com a comunidade educativa, 

nomeadamente professores” (Quest. 28) 

“Falta de pré-requisitos; falta de hábitos e métodos de trabalho; Falta de 

concentração; falta de objetivos” (Quest. 19)         

“Dificuldades de aprendizagem; Falta de regras básicas; Fraco 

acompanhamento familiar” (Quest. 26) 

“Relação com os alunos; Capacidade de ouvir os alunos; Motivação dos 

alunos” (Quest. 29) 

Embora os professores tenham feito referência à falta de pré-requisitos e 

regras, bem como a falta de objetivos que estes alunos têm relativamente ao seu 

futuro, verificamos que analisando as respostas dadas na segunda parte do 

questionário que, no trabalho desenvolvido, conseguem fazer com que haja uma 

mudança de atitude, fazendo com que estes alunos se motivem e modifiquem as suas 

atitudes perante as aprendizagens. 

 

Relativamente aos colegas, os professores inquiridos responderam que 

consideravam como aspetos mais importantes, a relação estabelecida entre o corpo 

docente, destacando a colaboração nos trabalhos, partilha de saberes, experiências e 

materiais, bem como, a cooperação e entreajuda entre os colegas. Em relação aos 

aspetos negativos, as suas respostas dividiram-se equitativamente em todos os 

fatores referidos, onde podemos destacar: horários sobrecarregados, falta de 

disponibilidade e imposição de alguns órgão da escola sem ouvir a opinião dos outros, 

ou seja, os professores inquiridos sentem que estão sobrecarregados de trabalho e 

que têm pouco reconhecimento dos outros órgãos da escola e isso leva à saturação, 

pouca motivação e empenho e a um grande desinteresse pela atividade que 

desempenham (Tabela 34). 
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Aspetos Positivos Frequência Percentagem 

Colaboração em trabalhos de equipa / partilha de 

saberes, experiências e materiais / cooperação / 

entreajuda 
30 

 

33,3% 

Disponibilidade para trabalhar em projetos / atividades 

inovadoras (não à monotonia) 

3 3,3% 

Profissionalismo / aptidão de conhecimentos 2 2,2% 

Relação entre pares / colegas / espírito de grupo 7 7,8% 

Competência / empenho / dedicação 8 8,9% 

Articulação dos conteúdos das diferentes disciplinas / 

interdisciplinaridade  

4 4,5% 

Convívio agradável / companheirismo / bom ambiente 3 3,3% 

Conhecimento do meio envolvente dos alunos 2 2,2% 

Lealdade  1 1,1% 

Cumprimento das normas de funcionamento da sala de 

aula  

1 1,1% 

Aspetos Negativos   

Horários sobrecarregados 1 1,1% 

Falta de disponibilidade 1 1,1% 

Saturação  1 1,1% 

Pouco sentido profissional 1 1,1% 

Falta de frontalidade e empenhamento na procura de 

soluções 

1 1,1% 

Pouca motivação e empenho 1 1,1% 

Grande desinteresse 1 1,1% 

Imposição de alguns órgãos sem ouvir a opinião dos 

outros 

1 1,1% 

Não Responderam 21 23,5% 

Total 90 100% 

Tabela 34: Componentes do sentimento de autoeficácia referentes à dimensão COLEGAS 
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Das opiniões que nos permitiram fazer esta análise destacamos: 

 

“Partilha de experiências; Articulação de conteúdos nas diferentes disciplinas; 

Cumprimento rigoroso por parte de todos das normas de funcionamento da sala de 

aula” (Quest. 4) 

 

“Promover o trabalho em conjunto entre os colegas do mesmo grupo e outros 

grupos; Ajudar os novos colegas a integrarem-se no grupo de trabalho e a desenvolver 

as suas práticas de ensino, com trocas de materiais” (Quest. 9) 

 

“Colaboração em trabalhos de equipa; Disponibilidade para participar em 

projetos; Profissionalismo” (Quest. 26) 

 

“Bom relacionamento; Espírito de partilha e entreajuda” (Quest. 30) 

 

“Pouca motivação; Grande desinteresse; Alguma imposição por parte de 

alguns órgãos sem ouvirem a opinião dos professores” (Quest. 2) 

 

“Os professores trabalham muito e são empenhados, embora tenham pouco 

sentido de classe profissional; Falta de frontalidade e empenhamento na procura de 

soluções” (Quest. 8) 

 

“Horários sobrecarregados; Falta de disponibilidade; Saturação” (Quest. 19) 

 

Nesta parte, queremos destacar a forma como os professores se estão a sentir 

perante a carreira que escolheram, pois os aspetos referidos foram essencialmente 

sobre a falta de reconhecimento que sentem perante o trabalho desenvolvido e, que 

faz com que o seu desempenho na realização das tarefas que lhe são solicitadas, não 

seja tão eficaz, nomeadamente na falta de tempo para interagir com os colegas devido 

à distribuição da carga horária.  

 

Na pergunta referente à comunidade, os professores destacaram pela positiva 

a disponibilidade que esta demonstra para colaborar nos projetos escolares, apoiando 

as atividades desenvolvidas, boa relação com o ECO - Espaço e participação nas 

atividades por eles desenvolvidas, bem como, as parcerias desenvolvidas com 

diferentes instituições. Foram referidos como aspetos negativos, a falta de 

acompanhamento dos encarregados de educação e pouca motivação em termos de 

tempo e económicos da comunidade educativa para interagir diretamente com a 

escola (Tabela 35). 

 

Aspetos Positivos Frequência Percentagem 

Disponibilidade para colaborar em projetos escolares / 

apoio às atividades promovidas 

11 12,2% 

Fomentar o interesse pela escola, enquanto fator de 

promoção de integração social 

1 1,1% 
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Comunicação escola – comunidade / aceitação na 

comunidade / respeito 

3 3,3% 

Participação das famílias nas atividades da escola / boa 

relação com os encarregados de educação 

4 4,5% 

Acompanhamento da vida escolar dos alunos 1 1,1% 

Cooperação / atenção / confiança 3 3,3% 

Boa relação com Eco - Espaço / parcerias com 

diferentes instituições (junta de freguesia, banco 

alimentar, paróquia, CPCJ… 

 

7 

 

7,8% 

Boa relação com os auxiliares  1 1,1% 

Câmara Municipal muito dinâmica 1 1,1% 

Eficiente troca de informação / Entreajuda na procura 

de soluções 

2 2,2% 

Boa integração no espaço 1 1,1% 

Estimular a participação de cada um no meio que o 

rodeia 

1 1,1% 

Garantir procedimentos de hábitos saudáveis 1 1,1% 

Colaboração na gestão da escola 1 1,1% 

Contactos / visitas de estudo para conhecer outras 

realidades 

1 1,1% 

Aspetos Negativos   

Pouco conhecimento da comunidade envolvente, 

devido à colocação tardia 

2 2,2% 

Nível sociocultural baixo / condições económicas 

desfavoráveis 

4 4,5% 

Falta interesse 2 2,2% 

Falta de acompanhamento dos encarregados de 

educação 

4 4,5% 

Reduzida expetativa em relação  

à importância dos estudos 

1 1,1% 

Reduzida importância à dimensão das atitudes e 

valores, como fator para obter bons resultados 

1 1,1% 

Falta de contacto com o tecido empresarial 1 1,1% 

Comunidade educativa pouco motivada em termos de 4 4,5% 
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tempo, económicos, … para interagir diretamente com a 

escola / pouca articulação com a escola 

Não Responderam 32 35,6% 

Total 90 100% 

Tabela 35: Componentes do sentimento de autoeficácia referentes à dimensão COMUNIDADE 

 

É de salientar as seguintes respostas dos professores inquiridos relativamente 

à sua opinião quanto à comunidade envolvente à escola: 

 

“Diminuição do número de encarregados de educação que não contactam com 

o agrupamento; Câmara Municipal muito dinâmica; Falta de contacto com o tecido 

empresarial” (Quest. 14) 

 

“Aceitação na comunidade; Participação nas atividades; Colaboração nas 

atividades” (Quest. 24) 

 

“Capacidade de comunicação entre a escola e a comunidade; Abertura da 

escola à sua comunidade; Projetos comuns” (Quest. 29) 

 

“Solicitar maior participação dos encarregados de educação; Procurar parceiros 

e apoios; Colaboração na gestão da escola” (Quest. 7) 

 

“Fraca articulação com a escola” (Quest. 11) 

 

“Penso que de uma forma geral a comunidade educativa ainda não está muito 

motivada, quer seja em termos de tempo, económicos ou outros, para interagir 

diretamente com a escola” (Quest. 12) 

 

“Falta de tempo e recursos; falta de interesse por parte das empresas” (Quest. 

23) 

 

Os aspetos referidos são semelhantes às respostas dadas na segunda parte 

do questionário, uma vez que, globalmente as respostas foram que: só conseguem 

fazer alguma coisa relativamente à participação da comunidade nas atividades da 

escola, bem como na sensibilização dos pais / encarregados de educação na vida 

escolar dos seus educandos. 

NOTA: Há a salientar que um dos inquiridos no final do questionário acrescentou o 

item referente a si próprio, dizendo que está numa fase de grande desmotivação 

profissional, visto que cada vez pedem mais e pagam menos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo apresentaremos as nossas conclusões do estudo a partir da 

informação recolhida através do questionário e do tratamento de dados, na tentativa 

de dar resposta às questões que deram origem à nossa pesquisa, bem como, as suas 

implicações e possibilidades de investigação futuras. 

 

4.1 - PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Com este estudo, pretendemos perceber quais os sentimentos que os 

professores que lecionam turmas PIEF, CEF e PCA têm em relação à escola, aos 

alunos, aos colegas e à comunidade envolvente, bem como os aspetos (fontes de 

autoeficácia) que estes consideram mais relevantes para o desempenho das suas 

funções. 

Os professores inquiridos relativamente ao seu sentimento em relação à escola 

consideram que têm um papel significativo, uma vez que a maioria respondeu nessas 

questões que, consegue algumas vezes, fazer valer a sua opinião / intervenção junto 

dos órgãos de gestão da escola onde exerce funções (62%), no entanto, os restantes 

consideram que não têm ou têm muito pouca influência na tomada de decisões. 

Segundo Perrenoud (2001) uma das dez competências que os professores deviam ter 

para o bom desempenho das suas funções era “participar na gestão na escola”; sendo 

assim, podemos considerar que os professores se sentem bem perante a escola onde 

estão a exercer funções. Relativamente às fontes de eficácia podemos destacar as de 

experiência pessoal no desempenho e as vicariantes como positivas, uma vez que os 

fatores considerados mais relevantes foram a abertura e autonomia relativa ao 

programa que têm para lecionar às turmas referidas anteriormente e os recursos 

humanos e entreajuda entre os docentes; existindo, também, aspetos negativos que 

poderão ser incluídos nos indicadores fisiológicos pois foram referidos a degradação 

das instalações / infraestruturas e falta de alguns equipamentos (computadores, 

impressoras, …). Estes aspetos influenciam a motivação dos docentes, pois por 

vezes, são impeditivos para a realização de algumas tarefas, isto segundo as quatro 

experiências referidas por Bandura (1986). 

Estas opiniões vêm de encontro ao que foi descrito na revisão de literatura, que 

diz que, quando existe comunicação entre todo o corpo docente, em que todos 

participam na tomada de decisões, estão a contribuir para a criação de uma escola 

eficaz. Esta comunicação não é só feita entre o pessoal docente, mas também com os 

órgãos de gestão. Bandura (1986) e Druskat (2001) reforçaram esta ideia, referindo 

que, quando os professores trabalham em conjunto, confiam uns nos outros e 

identificam-se como um grupo que trabalha melhor junto do que separado e isto faz 

com que o sentimento de eficácia de cada um aumente. 

Ashton, 1985, referiu a autonomia na tomada de decisões como um dos fatores 

para aumentar a autoeficácia; deste modo, o facto de os professores terem referido 

que têm abertura e autonomia relativa ao programa, faz com que possamos concluir 

que estes se sentem mais empenhados no desempenho das suas funções e 

aumentem o seu sentimento de eficácia. 
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Nas questões referentes ao desempenho das suas funções com os alunos, os 

professores inquiridos consideram que desempenham a sua função de forma eficaz, 

uma vez que o resultado das suas respostas foi maioritariamente que: conseguem, 

muitas vezes, motivar os alunos para o processo ensino - aprendizagem, reduzir o seu 

abandono / absentismo, bem como controlar os seus comportamentos dentro e fora da 

sala de aula. No entanto, alguns dos inquiridos consideraram ter um baixo sentimento 

de eficácia, uma vez, que não conseguem desempenhar de forma eficaz as suas 

funções, além disso, um dos inquiridos considerou que não faz nada para ultrapassar 

as influências adversas das condições sociais e culturais dos seus alunos, nem para 

garantir que estes realizem os trabalhos de casa. Assim, podemos considerar que a 

maioria dos inquiridos considera ter um elevado sentimento de eficácia, uma vez, que, 

consegue manter uma boa relação com os alunos das turmas que lecionam. Isto é 

muito importante, tendo em conta, as características destes, uma vez que, socialmente 

são muitas vezes rejeitados e alvo de acusações. Anderson et al. (1988) já tinham 

referido que era importante os professores “descerem” ao nível dos alunos e terem 

capacidade de se relacionar com eles para que a sua motivação para as 

aprendizagens aumentasse e desta forma, os professores aumentassem também o 

seu sentimento de eficácia face ao desempenho das suas funções. Perrenoud (2000) 

fez também referência a estes factos quando referiu que o insucesso dos alunos podia 

estar ligado à vida familiar, às representações sociais dos pais e à relação que estes 

estabelecem com os professores. Referiu, ainda, que os alunos conseguem atingir as 

competências mínimas desde que os professores respeitem os seus ritmos de 

trabalho / aprendizagem.  

Em relação aos fatores que os professores referenciaram como os mais 

importantes para as suas respostas podemos destacar os de ordem emocional como a 

relação estabelecida com os alunos e a capacidade para os ouvir que conduz à sua 

motivação e a acreditarem que realmente são capazes. Como aspetos negativos os 

docentes fizeram referência ao contexto social dos alunos, a dificuldades de 

aprendizagem, falta de hábitos de trabalho e de estudo que prejudica o seu 

aproveitamento, mas mesmo estas dificuldades podem ser ultrapassadas com a 

mestria dos professores, graças às suas experiências de domínio pessoal no seu 

desempenho que leva ao envolvimento dos alunos nas atividades curriculares e 

extracurriculares promovidas e à sua persuasão verbal. 

Assim, as respostas dadas pelos professores, vão ao encontro dos trabalhos 

desenvolvidos pelos investigadores, uma vez que mostram que os docentes inquiridos 

procuram realmente ser eficazes no desempenho das suas funções junto dos alunos. 

Segundo Ashton (1986) e Zabalza (2004), os professores eficazes têm uma relação 

calorosa e encorajadora para com os seus alunos, manifestando mais interesse pelas 

suas realizações pessoais e atuam imediatamente sobre comportamentos desviantes 

impedindo que estes se voltem a repetir, ou seja, controlam os comportamentos dos 

alunos dentro da sala de aula, revelam-se mais capazes de influenciar as 

aprendizagens dos alunos, logo, sentindo-se mais responsáveis pelo seu sucesso. 

O facto de os professores inquiridos terem referido como aspetos importantes 

para as suas respostas a relação que conseguem estabelecer com os seus alunos e a 

capacidade para os ouvir vai ao encontro do que Fonseca (1999, cit. por Azevedo, 

2005), concluiu ao referir que a valorização / aceitação do aluno como pessoa e o seu 

encorajamento é importante para o seu desempenho escolar. 
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No que diz respeito ao seu desempenho junto dos colegas, as respostas 

demonstraram que o sentimento de eficácia destes se divide entre o elevado e o 

baixo. Consideram ter um elevado sentimento de eficácia que no que diz respeito, a 

ajudar os professores a desenvolver as suas práticas de ensino e um baixo sentimento 

de eficácia relativamente a levar os colegas de outros estabelecimentos de ensino a 

colaborarem com a escola. Bandura (1986) referiu que os professores que trabalham 

em conjunto e conseguem resolver os problemas dos alunos sentem-se mais eficazes, 

logo o seu sentimento de eficácia aumenta. Jesus (1998) também referiu que os 

professores que evitam falar das dificuldades que sentem no desempenho das suas 

funções interiorizam essa incompetência pessoal, assim, sugeriu que os professores 

assistissem às aulas dos colegas e que era importante haver um clima de cooperação 

e ajuda recíproca. Oliveira (2000) afirmou que todos têm a função de se entreajudar e 

contribuir para uma escola melhor. Assim, podemos concluir que os inquiridos têm um 

sentimento de eficácia elevado face aos colegas da escola onde estão a desempenhar 

funções. 

Quanto aos fatores mais destacados pelos inquiridos podemos inseri-los 

relativamente às fontes de eficácia nas experiências de domínio pessoal no 

desempenho das suas funções e vicariais e na persuasão verbal, no que diz respeito à 

competência, empenho e dedicação, bem como, a colaboração uns com os outros e 

partilha de saberes e materiais. A opinião dos professores vai de encontro ao descrito 

anteriormente, uma vez que estes devem ser formados para trabalhar em conjunto, 

criando uma comunidade com espírito colaborativo entre todos os docentes. Carreiro 

da Costa (1996) referiu que “a formação deve ser algo que o professor realiza durante 

toda a vida” e esta afirmação verifica-se quando relativamente às necessidades de 

formação na revisão de literatura constatámos que esta é importante no sentido de 

formar os professores para «aprender a fazer, fazendo» e em que exista um espírito 

colaborativo entre todos os docentes. 

No que diz respeito à sua relação com a comunidade (pais, instituições, 

empresas, …) foi onde os inquiridos revelaram maior dificuldade no seu envolvimento, 

logo um sentimento de eficácia mais baixo. No entanto, é de salientar que 

relativamente a conseguirem levar os pais à escola e a envolverem-se nas atividades 

escolares dos seus educandos o sentimento de eficácia distribui-se equitativamente 

entre o elevado e o baixo.  

Relativamente às fontes de eficácia mais referidas pelos professores 

destacamos as experiências vicariantes e os indicadores fisiológicos e emocionais 

devido à disponibilidade que estes referiram que disponibilizavam para colaborar em 

projetos escolares, a relação estabelecida com alguns parceiros da comunidade 

educativa nomeadamente a nível camarário, da junta de freguesia, da paróquia, do 

banco alimentar para ajudar as famílias mais carenciadas. Apesar disto, foi também 

referido por alguns docentes a pouca motivação da comunidade educativa para 

colaborar em termos de tempo e economicamente para interagir diretamente com a 

escola. 

Foi ainda referido por um docente um aspeto referente a si próprio de que se 

encontra numa fase de desmotivação profissional, visto que cada vez pedem mais e 

pagam menos; este facto pode influenciar a sua eficácia, uma vez que o desgaste 

profissional, a exigência no trabalho e a falta de reconhecimento são alguns dos 

fatores que influenciam o desempenho docente e diminui a sua eficácia. Ashton (1985) 
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já tinha referido que os aspetos que influenciavam negativamente a autoeficácia eram: 

“baixos salários, exigências no trabalho, baixo estatuto, a falta de reconhecimento e o 

isolamento profissional”. 

Assim, a eficácia dos professores é um assunto a que se deve dar bastante 

atenção, não só a nível pessoal, mas também a nível geral, uma vez que envolve toda 

a sociedade. 

Relativamente à faixa etária da maioria dos docentes, verificamos que segundo 

Sikes (1985, citado por Marcelo, 1999) estes encontram-se na terceira e quarta etapa. 

Estas etapas referem-se à estabilidade profissional, na qual procuram ser mais 

competentes no seu trabalho, já se tendo adaptado e, por isso, são aqueles sobre 

quem “caem” muitas responsabilidades. Em relação aos anos de carreira (tempo de 

serviço), de acordo com as fases definidas por Huberman (1990, citado por Marcelo, 

1999) verificamos que a maioria dos inquiridos se encontram na fase de 

experimentação ou diversificação, em que têm uma maior facilidade em lidar com os 

alunos, utilizando estratégias em função dos estudantes com que se deparam e 

utilizam as suas energias para melhorar o seu desempenho.  

Podemos concluir então, que estas referências vêm de encontro às opiniões 

dos professores inquiridos pois estes revelaram que se sentiam bem com a profissão 

que escolheram e que desempenhavam o seu papel de forma eficaz. 

É de salientar o facto de nenhum dos professores inquiridos ter feito referência 

à formação como sendo um fator importante para o seu desempenho, uma vez que 

esta é considerada fundamental para a atuação docente, para o sucesso dos alunos e 

satisfação profissional dos professores (Carreiro da Costa, 1996). Assim, a formação 

contínua é muito importante para o desenvolvimento profissional e deve ir de encontro 

às necessidades de cada um e da escola onde estes exercem funções. 

 

 

 

 

4.2. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO  

 

O presente estudo pretendeu aferir qual o sentimento de eficácia dos 

professores que lecionam turmas PIEF, CEF e PCA e quais os fatores que estes 

consideram mais importantes a nível positivo e negativo que influenciam o seu 

desempenho. Pretendemos com os objetivos referidos inicialmente, verificar qual o 

sentimento de eficácia que os professores das turmas em questão têm sobre quatro 

dimensões: escola, alunos, colegas e comunidade, identificando onde estes sentem 

uma maior eficácia e quais os aspetos onde se sentem mais ineficazes e quais os 

fatores que consideram mais importantes para que o sentimento de eficácia aumente 

ou diminua. Assim, este estudo parece evidenciar que os professores que lecionam as 

turmas referidas anteriormente e cujos alunos apresentam características 

consideradas “problemáticas” para alguns docentes, se sentem eficazes no seu 

desempenho. No entanto, reconhecem que nalguns aspetos ainda têm algumas 

dificuldades e essas juntamente com tudo o que lhes é solicitado pode afetar a sua 

maneira de ser e estar e interferir com a sua ação no processo ensino - aprendizagem. 

O horário sobrecarregado, a falta de disponibilidade, a saturação, a falta de 

frontalidade e empenho na procura de soluções, o pouco sentido profissional e grande 
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desinteresse, são os fatores mais referidos pelos professores como aspetos negativos 

e necessitam de ser melhorados para não gerarem sentimentos de desvalorização e 

desanimo que conduzam a sentimentos de eficácia baixos. Portanto, é necessário, 

envolver toda a comunidade educativa e órgãos superiores de modo que as iniciativas 

vão de encontro às necessidades reais do meio e dos agentes implicados.  

A formação dos professores deve ir de encontro às suas necessidades e ajudá-

los no seu desenvolvimento profissional de modo a aumentarem o seu sentimento de 

eficácia e assim aumentar também a eficácia do ensino e das escolas. O facto de 

muitos professores serem contratados, embora já tenham alguns anos de tempo de 

serviço também provoca uma baixa autoeficácia, uma vez que, de acordo com os anos 

de serviço, já se encontrem na fase de estabilização e isso não suceda a nível pessoal 

e familiar o que pode provocar algum desgaste devido a não saberem onde irão estar 

colocados no ano seguinte, ou mesmo se irão ter colocação. 

 

 

4.3 - SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES    

 

Sendo a eficácia dos professores, um fator importante para a aprendizagem 

dos alunos e para a eficácia do ensino, consideramos que os resultados deste estudo 

poderão ser pontos importantes para futuras investigações de igual interesse e 

relevância. 

Assim, seria interessante verificar qual o sentimento de eficácia dos 

professores que lecionam outras turmas e comparar os resultados, bem como 

averiguar qual o sentimento de eficácia dos professores que lecionam estes projetos 

em escolas inseridas em contextos socio económicos diferentes. Seria relevante 

também, dividir os professores relativamente à situação profissional (efetivos ou 

contratados) e analisar qual o sentimento de eficácia de cada um dos grupos e as 

razões para esses sentimentos, ou seja, se os professores efetivos e contratados têm 

o mesmo sentimento ou sentimentos diferentes no desempenho das suas funções 

perante as mesmas situações, de modo a podermos cruzar os dados e conclusões 

obtidas.  
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QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO AOS PROFESSORES 

 

  

O seu testemunho é da maior relevância e utilidade para um estudo que estamos a levar a cabo, no 

âmbito do Mestrado em Ciências da Educação – Supervisão Pedagógica, na Faculdade de 

Motricidade Humana.  

O presente questionário foi preparado para nos ajudar a compreender melhor o tipo de fatores 

que criam dificuldades ao professor no desenvolvimento das suas atividades escolares.  

Por razões associadas à continuidade do estudo e pela eventual necessidade de uma posterior 

confirmação dos dados recolhidos, pedimos-lhe que se identifique, garantindo-lhe no entanto, que as 

respostas a este questionário serão estritamente do conhecimento dos autores do trabalho, sendo 

escrupulosamente garantida a sua confidencialidade.  

Desde já agradecemos a sua disponibilidade e imprescindível colaboração. 

 

                                                             A responsável pelo trabalho 

                                                     Zélia Maria Cola de Jesus Pereira Betes 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Identificação 

 

Nome________________________________________________Idade__________ 

Grau Académico______________________      Situação Profissional____________ 

Anos de escolaridade e disciplina que leciona______________________________ 

Anos de serviço_______ Escola:_________________________________________ 

 

2. Nos itens seguintes, responda desenhando um círculo à volta do número que melhor 

corresponde à sua opinião. Para responder considere apenas a sua experiência nesta escola. 

 

Eu Consigo..... Nada Muito 

Pouco 

Alguma 

Coisa 

Bastante Muito 

1. ... influenciar a generalidade das decisões que 

são tomadas na  minha escola 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

2. .... expressar livremente os meus pontos de 

vista sobre os assuntos importantes da minha 

escola junto dos colegas e órgãos de gestão 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3. .... obter os materiais de ensino e os 

equipamentos de que necessito 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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Eu Consigo..... Nada Muito 

Pouco 

Alguma 

Coisa 

Bastante Muito 

4. ....  influenciar o tamanho das turmas na minha 

escola  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 5.  ...  fazer com que os alunos “mais difíceis” 

aprendam 
1  2             

3 

  4            5   6        7  8          9 

6. ... promover a aprendizagem dos alunos, 

quando eles não têm apoio em casa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

7. .... manter os alunos empenhados nas tarefas de 

aprendizagem mais difíceis 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

8. .... desenvolver nos alunos a memorização 

relativa ao que lhes foi ensinado em aulas 

anteriores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

9. .... motivar os alunos que revelam pouco 

interesse pela escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. .... promover o trabalho de grupo entre os 

alunos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. .... ultrapassar as influências adversas das 

condições sociais e culturais dos alunos na 

aprendizagem  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

12. .... garantir que os alunos realizem os trabalhos 

de casa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. .... garantir que os alunos cumpram as regras 

da aula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. .... controlar os comportamentos inapropriados 

na sala de aula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. .... prevenir os comportamentos inapropriados 

fora da sala de aula 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

16. .... levar os pais a acompanhar as atividades da 

escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. .... sensibilizar os pais para ajudarem os seus 

filhos a empenharem-se na escola 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

18. .... fazer com que os pais se sintam bem na 

escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. .... convencer os parceiros da comunidade a 

envolverem-se em colaborações com a minha 

escola 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

20. .... envolver as empresas em colaborações com 

a minha escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. .... levar os colegas de outras escolas e 

universidades a colaborarem com a minha 

escola 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

22. .... fazer com que a minha escola seja um lugar 

seguro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. .... que os alunos gostem de vir para a  escola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Eu Consigo..... Nada Muito 

Pouco 

Alguma 

Coisa 

Bastante Muito 

24. ...  fazer com que os alunos confiem nos 

professores da minha escola 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

25. ...  ajudar os outros professores a desenvolver 

as suas práticas de ensino 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

26. ...  promover a colaboração entre os 

professores e os órgãos de gestão da minha 

escola de modo a que esta funcione 

eficazmente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

27. ...  reduzir o abandono dos alunos na minha 

escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. ...  reduzir o absentismo dos alunos na minha 

escola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. ...  que os alunos acreditem que podem ser 

melhores nas tarefas escolares 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Indique os trêsprincipais fatores que considera serem determinantes para as respostas que 
deu na escala anterior. 

 

a) Relativamente à escola: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Relativamente aos alunos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Relativamente aos colegas: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Relativamente à comunidade envolvente da escola:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Autorização para a Aplicação do Questionário do Estudo 
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                                                                     Exmo. Senhor  Diretor 

  do Agrupamento de Escolas ……   

 

 

Eu, Zélia Maria Cola de Jesus Pereira Betes, docente do quadro de escola, do grupo 

230 – Matemática e Ciências, encontro-me a realizar um trabalho de investigação 

sobre o tema: “AUTOEFICÁCIA: Perspetivas dos Professores que Lecionam Turmas 

PIEF, CEF e PCA”, no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação – Supervisão 

Pedagógica, pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana.   

 Assim, venho por este meio solicitar a V/ Exa. que se digne autorizar-me a efetuar a 

aplicação de um instrumento de recolha de dados (questionário) aos professores do 2º 

e 3º Ciclo a lecionarem turma PIEF, CEF e PCA no agrupamento de escolas que V/ 

Exa. tão bem preside, de forma a obter os dados que conduzam à consecução do 

referido estudo.  

 

 Certa da melhor compreensão e colaboração,     

 

Atentamente, 

_________________________________________ 

(Zélia Pereira Betes) 
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Anexo 3 – Tabelas de Dados do Estudo 
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Súmula das respostas dadas nas questões referentes à escola 

 NADA MUITO 

POUCO 

ALGUMA 

COISA 

BASTANTE MUITO NÃO 

RESPONDE 

TOTAL 

QUESTÃO 

1 

4 11 13 1 1 0 30 

QUESTÃO 

2 

0 2 7 13 8 0 30 

QUESTÃO 

3 

0 5 10 11 4 0 30 

QUESTÃO 

4 

19 8 2 0 1 0 30 

QUESTÃO 

22 

6 6 10 3 3 2 30 

QUESTÃO 

26 

0 5 6 12 7 0 30 

n 29 37 48 40 24 2 180 

% 16% 21% 27% 22% 13% 1% 100% 

 

 

 

Súmula das respostas dadas nas questões relativas aos alunos 

 NADA MUITO 

POUCO 

ALGUMA 

COISA 

BASTANTE MUITO NÃO 

RESPONDE 

TOTAL 

QUESTÃO 

5 

0 3 17 5 5 0 30 

QUESTÃO 

6 

0 2 13 8 7 0 30 

QUESTÃO 

7 

0 1 14 7 8 0 30 

QUESTÃO 

8 

0 3 12 8 7 0 30 

QUESTÃO 

9 

0 2 11 11 6 0 30 

QUESTÃO 

10 

0 0 8 17 5 0 30 

QUESTÃO 

11 

1 3 12 9 5 0 30 

QUESTÃO 

12 

1 3 12 13 1 0 30 

QUESTÃO 

13 

0 0 6 16 8 0 30 

QUESTÃO 

14 

0 1 6 11 12 0 30 

QUESTÃO 

15 

0 7 12 7 4 0 30 

QUESTÃO 

23 

0 1 10 12 7 0 30 

QUESTÃO 

24 

0 2 6 14 8 0 30 

QUESTÃO 0 8 5 12 5 0 30 
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27 

QUESTÃO 

28 

0 8 10 8 4 0 30 

QUESTÃO 

29 

0 5 10 11 4 0 30 

n 2 49 164 169 96 0 480 

% 0,4% 10,2% 34,2% 35,2% 20% 0% 100% 

 

 

Súmula das respostas dadas nas questões relativas aos colegas 

 NADA MUITO 

POUCO 

ALGUMA 

COISA 

BASTANTE MUITO NÃO 

RESPONDE 

TOTAL 

QUESTÃO 

21 

5 9 8 2 4 2 30 

QUESTÃO 

25 

0 1 6 16 7 0 30 

n 5 10 14 18 11 2 60 

% 8,5 % 17 % 23 % 30 % 18 % 3,5 % 100 

 

 

Súmula das respostas dadas nas questões relativas à comunidade 

 NADA MUITO 

POUCO 

ALGUMA 

COISA 

BASTANTE MUITO NÃO 

RESPONDE 

TOTAL 

QUESTÃO 

16 

0 6 14 7 2 1 30 

QUESTÃO 

17 

0 4 12 10 3 1 30 

QUESTÃO 

18 

0 5 7 13 4 1 30 

QUESTÃO 

19 

3 5 11 7 3 1 30 

QUESTÃO 

20 

6 6 10 3 3 2 30 

n 9 26 54 40 15 6 150 

% 6 % 17 % 36 % 27 % 10 % 4 % 100 
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3ª parte do questionário 

 

 

Variável 

 

Categorias 

 

Frequência 

 

E
S

C
O

L
A

 

Envolvência as tarefas/ participação em reuniões 2 

Abertura relativamente ao programa / autonomia / 

criatividade formulação 

6 

Entreajuda entre os colegas / Recursos humanos / 

Cruzamento de linguagens e ideias / Ambiente 

7 

Cooperação / Compreensão 2 

Segurança / Preservação e funcionamento das 

instalações 

2 

Existência de CEF e PCA / turmas de nível  3 

Gestão organizada e eficaz / Resolução eficaz de 

problemas 

3 

Articulação entre as estruturas internas e a gestão / 

direção comprometida com os seus alunos e 

professores / instituição séria 

4 

Promoção do sucesso educativo / muitas valências e 

atividades 

4 

Apoio da Câmara 1 

Políticas educativas 1 

Degradação instalações / infraestruturas / Recursos / 

Equipamentos (computadores, impressoras,…) 

17 

Elemento novo na escola / Colocação tardia / Ser 

contratado(a) 

4 

Opinião e expressão de ideias cada vez conta menos 

na tomada de decisões / falta de comunicação e 

consenso, pouca frontalidade / Pouca discussão 

entre os professores 

6 

Meio onde está inserida / Nível socioeconómico 

médio-baixo  

3 

Pouca informação / Burocracia 2 

Instabilidade quanto ao futuro e respetivos órgãos 

(incerteza face aos órgãos de gestão que venham a 

1 
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ser eleitos) 

Autonomia não existe (fora do papel /metas) 2 
 

A
L

U
N

O
S

 

Reforço positivo / acreditarem de que são capazes  3 

Promover o trabalho, orientando os alunos na 

tomada de decisões / Aulas práticas como reforço de 

competências / atividades diversificadas e aulas no 

exterior / sistematização de tarefas 

7 

Motivação dos alunos / Acreditarem de que são 

capazes 

6 

Cumprimento do regulamento interno 2 

Laços de confiança com a comunidade educativa / 

Relação com os alunos / capacidade de ouvir os 

alunos 

5 

Objetivos de vida / Boa estrutura familiar 2 

Empatia / Empenho 4 

Gosto pela escola / hábitos de trabalho e estudo 2 

Assiduidade 3 

Determinação / Persistência 2 

Confiança / Compreensão / Cooperação 3 

Comportamento assertivo / cumprimento de regras 

(dentro e fora da sala de aula) 

4 

Materiais e equipamentos de ensino / intercâmbio 

com outras escolas 

2 

Tolerância à diferença / Existência de estruturas de 

acompanhamento (apoios, ECO, EPES) 

3 

Cooperação interpares 1 

Dificuldades de aprendizagem / falta hábitos de 

trabalho e de estudo / falta de regras básicas (pré-

requisitos) 

6 

Baixa concentração 1 

Fraco acompanhamento familiar / estrutura familiar 5 

Falta objetivos / falta de interesse e autonomia 6 

Desmotivação dos alunos  5 

Condição económica / Contexto social e cultural 4                   

Falta de assiduidade 2 

Falta de assistente social 1 
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C
O

L
E

G
A

S
 

 

Colaboração em trabalhos de equipa / partilha de 

saberes, experiências e materiais / cooperação / 

entreajuda 
30 

Disponibilidade para trabalhar em projetos / 

atividades inovadoras (não à monotonia) 

3 

Profissionalismo / aptidão de conhecimentos 2 

Relação entre pares / colegas / espírito de grupo 7 

Competência / empenho / dedicação 8 

Articulação dos conteúdos das diferentes disciplinas / 

interdisciplinaridade  

4 

Convívio agradável / companheirismo / bom 

ambiente 

3 

Conhecimento do meio envolvente dos alunos 2 

Lealdade  1 

Cumprimento das normas de funcionamento da sala 

de aula  

1 

Horários sobrecarregados 1 

Falta de disponibilidade 1 

Saturação  1 

Pouco sentido profissional 1 

Falta de frontalidade e empenhamento na procura de 

soluções 

1 

Pouca motivação e empenho 1 

Grande desinteresse 1 

Imposição de alguns órgãos sem ouvir a opinião dos 

outros 

1 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

Disponibilidade para colaborar em projetos escolares 

/ apoio às atividades promovidas 

11 

Fomentar o interesse pela escola, enquanto fator de 

promoção de integração social 

1 

Comunicação escola – comunidade / aceitação na 

comunidade / respeito 

3 

Participação das famílias nas atividades da escola / 

boa relação com os encarregados de educação 

4 

Acompanhamento da vida escolar dos alunos 1 
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Cooperação / atenção / confiança 3 

Boa relação com Eco-Espaço / parcerias com 

diferentes instituições (junta de freguesia, banco 

alimentar, paróquia, CPCJ… 

7 

Boa relação com os auxiliares  1 

Câmara Municipal muito dinâmica 1 

Eficiente troca de informação / Entreajuda na procura 

de soluções 

2 

Boa integração no espaço 1 

Estimular a participação de cada um no meio que o 

rodeia 

1 

Garantir procedimentos de hábitos saudáveis 1 

Colaboração na gestão da escola 1 

Contactos / visitas de estudo para conhecer outras 

realidades 

1 

Pouco conhecimento da comunidade envolvente, 

devido à colocação tardia 

2 

Nível sociocultural baixo / condições económicas 

desfavoráveis 

4 

Falta interesse 2 

Falta de acompanhamento dos encarregados de 

educação 

4 

Reduzida expetativa em relação  

à importância dos estudos 

1 

Reduzida importância à dimensão das atitudes e 

valores, como fator para obter bons resultados 

1 

Falta de contacto com o tecido empresarial 1 

Comunidade educativa pouco motivada em termos 

de tempo, económicos, … para interagir diretamente 

com a escola / pouca articulação com a escola 

4 
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Dos três fatores pedidos para cada uma das variáveis há a referir que: 

- Relativamente à escola, quatro dos inquiridos só deram uma resposta, seis deram 

duas e dois dos inquiridos não responderam a esta questão; 

- Nos alunos, quatro dos inquiridos só referiram um aspeto, fizeram referência apenas 

a dois aspetos quatro dos inquiridos e um fez referência a quatro fatores; 

- Relativamente aos colegas, três dos inquiridos não responderam, cinco só deram 

uma resposta e dois deram duas respostas; 

- Em relação à comunidade, quatro dos inquiridos deram só uma resposta, seis deram 

só duas respostas e outros seis dos inquiridos não responderam a esta questão. 

 


