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Resumo
A autoeficácia consiste em crenças acerca das próprias capacidades e habilidades. O estudo reuniu evidências de 
validade da Escala de Autoeficácia de Professores (EAP) no contexto brasileiro. A amostra foi composta por 395 
professores, de ambos os sexos, (61,5% feminino), com idades variando entre 20 e 69 anos (M = 40,83; SD = 10,84), 
que responderam à versão brasileira da escala e a outros instrumentos a ela correlatos. As análises fatoriais confir-
matórias confirmaram o modelo original do instrumento, composto por vinte e quatro itens, distribuídos em seis fa-
tores, com bons índices de consistência interna. A escala apresentou ainda correlação positiva alta com a autoeficá-
cia geral, correlações positivas moderadas com o engajamento no trabalho e a satisfação no trabalho, e correlação 
negativa baixa com a exaustão emocional. As boas qualidades psicométricas da escala recomendam seu uso futuro 
na pesquisa e diagnóstico.

Validity evidence for the teacher Self-Efficacy Scale in brazilian samples

Abstract
Self-efficacy pertains to beliefs about one’s own capacities and skills. The study collected validity evidence for the 
Teacher Self-Efficacy Scale (TSES) in the Brazilian context. The sample consisted of 395 teachers, male and female 
(61.5% female), with ages ranging between 20 and 69 years (M = 40.83; SD = 10.84), who answered the Brazilian ver-
sion of the scale and other correlated instruments. Confirmatory factor analyses confirmed the original model of the 
instrument, consisting of 24 items, distributed into six factors, with good internal consistency coefficients. The scale 
also presented a high positive correlation with general self-efficacy, moderate positive correlations with engagement 
at work and satisfaction at work, and a low negative correlation with emotional exhaustion. The good psychometric 
qualities of the scale suggest its future use in research and diagnosis.

Evidencias de validez de la Escala de Autoeficacia de profesores en muestras brasileñas

Resumen
La autoeficacia consiste en creencias acerca de las propias capacidades y habilidades. El estudio reunió evidencias de 
validez de la Escala de Autoeficacia de Profesores (EAP) en el contexto brasileño. La muestra fue compuesta por 395 
profesores, de ambos sexos, (61,5% femenino), con edades variando entre 20 y 69 años (M = 40,83, SD = 10,84), que 
respondieron a la versión brasileña de la escala y a otros instrumentos relacionados con ella. Los análisis factoriales 
confirmatorios ratificaron el modelo original del instrumento, compuesto por veinticuatro ítems, distribuidos en 
seis factores, con buenos índices de consistencia interna. La escala presentó aún una correlación positiva alta con la 
autoeficacia general, correlaciones positivas moderadas con compromiso y satisfacción en el trabajo, y la correlación 
negativa baja con el agotamiento emocional. Las buenas cualidades psicométricas de la escala recomiendan su uso 
futuro en la investigación y diagnóstico.
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A investigação do construto autoeficácia passou a receber 
especial atenção após Bandura (1977) introduzir na literatura 
sociopsicológica a Teoria Social Cognitiva. Contrapondo-se à ideia 
vigente à época de que o ambiente determinava a conduta do in-
divíduo, a teoria defende a interação das pessoas com seu meio 
ambiente como forma de elas se autorregularem e agirem. Desse 
modo, indivíduos com maior percepção de autoeficácia acreditam 
em suas capacidades para lidar com demandas específicas e, conse-
quentemente, agem de acordo com as exigências da situação a ser 
enfrentada (Bandura, 1986).

As crenças de autoeficácia permitem, portanto, que as pes-
soas detenham o controle dos acontecimentos presentes em seu 
ambiente, ao invés de tão somente reagir a eles (Bandura, 1989). 
Nesse sentido, essas crenças influenciam as condutas, emoções e 
desejos de persistência e de esforço nas mais diversas situações. 
Consequentemente, as pessoas que têm maior senso de autoefi-
cácia costumam mostrar-se mais propensas à adoção de compor-
tamentos que propiciem o alcance de seus objetivos. Crenças de 
autoeficácia favorecem, também, o desenvolvimento da motivação 
do indivíduo, uma vez que ele passa a orientar suas ações pelo pla-
nejamento prévio em relação aos objetivos a alcançar, à quantidade 
de esforço a ser adotado na realização da tarefa e à capacidade de 
resistir diante das falhas (Bandura, 1994).

A Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1989) defende, ainda, que 
as crenças de autoeficácia originam-se de quatro principais fontes, 
quais sejam: a experiência (quando se obtém sucesso em uma 
tarefa), a excitação fisiológica e emocional (quando se altera a ten-
dência negativa em face da adversidade), as experiências indiretas 
(observação do sucesso dos outros) e a persuasão social (quando 
se convence alguém de que ele tem capacidade para ser bem- 
sucedido em uma tarefa). Segundo o autor, a autoeficácia consiste, 
portanto, em um dos principais deflagradores do comportamento, 
na medida em que as pessoas que não acreditam que têm poder 
para produzir determinados resultados não costumam tentar fazer 
as coisas acontecerem.

Quando aplicada ao campo da docência, a autoeficácia pode 
ser definida como as crenças que os professores têm sobre suas 
capacidades de afetarem os resultados dos alunos (Bümen, 2010), 
em que pesem as adversidades comumente presentes no contexto 
escolar (Ryan, Kuusinen, & Bedoya-Skoog, 2015). Nesse sentido, 
os docentes com forte senso de autoeficácia tendem a apresentar 
maior nível de planejamento, de organização e de entusiasmo, além 
de se mostrarem mais abertos a novas ideias e mais dispostos a 
experimentar novos métodos que melhor atendam às necessidades 
dos alunos (Jong et al., 2014). Aqueles com menor senso de autoefi-
cácia, em contrapartida, costumam ter maiores dificuldades no de-
senvolvimento de suas atividades ocupacionais (Lorente, Salanova, 
Martinez, & Vera, 2014).

A autoeficácia de professores tem se mostrado diretamente 
associada aos afetos positivos (satisfação, entusiasmo, inspiração, 
determinação, comprometimento) (Salanova, Llorens, & Schaufeli 
2011), à motivação dos docentes em sala de aula (Zangenehvandi, 
Farahian, & Gholami, 2014), à inteligência emocional (Barari & 
Barari, 2015), ao apoio da direção, à colaboração entre colegas de 
trabalho (Devos, Dupriez, & Paquay, 2012), à relação professor-
-aluno, à gestão em sala de aula (Holzberger, Philipp, & Kunter, 
2014), à participação em programas de desenvolvimento no local 
de trabalho (Singh et al., 2013), ao engajamento no trabalho de 
professores e ao desempenho acadêmico dos alunos (Ryan et al., 
2015; Srivastava, Tiwari, & Srivastava, 2016). Por outro lado, ela tem 
se mostrado negativamente associada ao burnout em professores 

(Bümen, 2010) e à sua intenção de sair do trabalho (Wang, Hall, & 
Rahimi, 2015).

Um dos instrumentos mais utilizados para medir a autoeficácia 
em geral é a Escala de Autoeficácia Geral (General Self-efficacy Scale 
- GSE), desenvolvida por Jerusalem e Schwarzer (1995) e testada 
inicialmente em amostras alemãs. Seu objetivo é avaliar a sensação 
geral de autoeficácia para prever e lidar com o estresse cotidiano, 
bem como a adaptação do indivíduo a todos os tipos de eventos 
estressantes. A escala é de natureza unifatorial e composta por dez 
itens, a serem respondidos em escalas tipo Likert de quatro pontos, 
variando de 1 (de modo nenhum é verdade) a 4 (exatamente ver-
dade). Ela tem apresentado boas características psicométricas em 
diferentes países, como Portugal (Araújo & Moura, 2011), Turquia 
(Aypay, 2010), Suécia (Löve, Moore, & Hensing, 2012), Alemanha 
(Christoph et al., 2013), Estados Unidos (Lorente, et al., 2014) e 
Polônia (Kalandyk, Penar-Zadarko, & Krajewska-Kułak, 2016), além 
de sua estrutura ter se mostrado estável em estudos longitudinais 
(Schwarzer & Jerusalém, 1999 e Vera, Salanova, & Lorente, 2012). 
Adicionalmente, a meta-análise realizada por Scholz, Doña, Sud e 
Schwaarzer (2002), com base em 25 estudos, confirmou a unidimen-
sionalidade das diversas adaptações da escala, que apresentaram 
índices de consistência interna variando entre 0,75 e 0,91. No Brasil, 
a Escala de Autoeficácia Geral Percebida foi validada por Martins e 
Onça (2011), tendo tal versão também se mostrado unidimensional 
e composta por dez itens, com índice de precisão igual a 0,81.

Na mensuração da autoeficácia em professores, as escalas 
mais frequentemente adotadas têm sido a Escala de Eficácia de 
Professores (Teacher Efficacy Scale - TES, Gibson & Dembo, 1984), 
a Escala de Eficácia de Professores do Estado de Ohio (Ohio State 
Teacher Efficacy Scale - OSTES, Tschannen-Moran & Hoy, 2001) e a 
Escala de Autoeficácia de Professores no Contexto de Sala de Aula e 
da Escola (Classroom and School Context Teacher Self-efficacy Scale 
- CSC-TSE, Friedmann & Kass, 2002).

A Escala de Eficácia de Professores (TES), desenvolvida por 
Gibson e Dembo (1984), compõe-se de 30 itens, distribuídos em 
duas dimensões (eficácia de ensino pessoal e eficácia geral de en-
sino), a serem respondidos em escalas tipo Likert de seis pontos, 
variando de 1 (discordo fortemente) a 6 (concordo plenamente). 
Ela foi testada em uma amostra de professores norte-americanos 
do ensino fundamental, tendo seus fatores apresentado índices de 
consistência interna iguais a 0,75 (eficácia de ensino pessoal) e 0,79 
(eficácia geral de ensino).

A Escala de Eficácia de Professores do Estado de Ohio (OSTES) 
foi validada por Tschannen-Moran e Hoy (2001) e contém 24 itens, 
dispostos em três dimensões (estratégia de ensino; gerenciamento 
de sala de aula; engajamento dos alunos), a serem respondidos em 
escalas tipo Likert de seis pontos, variando de 1 (nada) a 6 (muito). 
A escala foi validada em professores norte-americanos, iniciantes e 
experientes, tendo apresentado índices de consistência interna de 
0,86, 0,86 e 0,81, respectivamente.

A Escala de Autoeficácia em Professores no Contexto de Sala de 
Aula e da Escola (CSC-TSE), de Friedmann e Kass (2002), é formada 
por 33 itens, distribuídos em duas dimensões (contexto de sala de 
aula e contexto escolar), a serem respondidos em escalas tipo Likert 
variando de 1 (discordo) a 6 (concordo). O instrumento foi testa-
do em professores de escolas do ensino fundamental e médio de 
Israel e apresentou índices de consistência interna de 0,86 e 0,84, 
respectivamente.

De acordo com Skaalvik e Skaalvik (2009), porém, os instrumen-
tos desenvolvidos anteriormente para a mensuração da autoeficá-
cia em professores continham um número muito reduzido de fa-
tores, o que dificultou o aprofundamento e o entendimento desse 
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fenômeno. Desse modo, os autores defendem que tal construto 
deve ser avaliado de forma mais profunda e extensa, em função de 
ele se constituir em uma estrutura latente complexa e multifaceta-
da, que engloba as diferentes interfaces do contexto escolar, quais 
sejam os pais, os alunos e os colegas de trabalho. Com o objetivo 
de superarem essas limitações, Skaalvik e Skaalvik (2009) propuse-
ram, então, a Escala de Autoeficácia de Professores Noruegueses 
(Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale - NTSES), que se destina a 
avaliar as crenças de autoeficácia do professor em relação ao seu 
ensino, ao seu relacionamento com o aluno, pais e demais profes-
sores e à gestão de seu trabalho docente.

O instrumento compreende seis dimensões: ensino, que se 
refere às crenças sobre a capacidade do professor em explicar os 
assuntos ou responder a perguntas que facilitem a compreensão 
dos alunos; adaptação do ensino às necessidades individuais dos 
alunos, que diz respeito às crenças em ministrar aulas conforme as 
habilidades individuais dos discentes; motivação dos discentes, que 
trata das crenças sobre a eficácia em tornar os alunos mais envolvi-
dos com os trabalhos escolares; manutenção da disciplina dos alu-
nos, que se associa às crenças sobre manter a ordem e a disciplina 
na sala de aula e lidar efetivamente com o mau comportamento 
dos discentes; cooperação com os colegas e os pais dos discentes, 
que diz respeito às crenças sobre trabalhar em equipe e colaborar 
com os pais dos alunos no tocante às tarefas escolares; formas de 
lidar com as mudanças e desafios, que se relaciona às crenças sobre 
como lidar com as demandas externas, como a implementação de 
novas diretrizes governamentais, as mudanças em relação ao nú-
mero de alunos e à idade, e as estratégias de ensino introduzidas 
pelos diretores das escolas.

Os resultados das análises fatoriais confirmatórias realizadas em 
uma amostra de professores do ensino fundamental da Noruega ra-
tificaram o modelo de seis dimensões, com bons índices de ajustes. 
Os coeficientes de consistência interna dessas dimensões (ensino, 
adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos, moti-
vação dos alunos, manutenção da disciplina dos alunos, cooperação 
com os colegas de trabalho e pais dos discentes e formas de lidar 
com as mudanças e desafios) foram iguais a 0,71, 0,69, 0,66, 0,70, 
0,69 e 0,66, respectivamente. Na relação com variáveis externas, 
foi obtida uma correlação positiva da escala com uma escala de 
percepção de eficácia coletiva (r = 0,64), bem como uma correlação 
negativa com o burnout (r = - 0,76) (Skaalvik & Skaalvik, 2007).

No Brasil, a validação de instrumentos com o objetivo de men-
surar a autoeficácia em professores ainda é incipiente, conforme 
levantamento realizado nas bases de dados nacionais (Scielo, 
PePSIC, Banco de teses da CAPES) no mês de maio de 2017, com os 
descritores “autoeficácia” e “autoeficácia em professores”. Nesse 
sentido, o referido levantamento demonstrou a inexistência de ins-
trumentos brasileiros previamente construídos ou adaptados com 
a finalidade de avaliar a autoeficácia de professores.

Justificam-se, portanto, estudos que busquem evidências de 
validade da Escala de Autoeficácia de Professores em amostras bra-
sileiras, os quais possam assim contribuir para a maior compreen-
são de tal fenômeno nesse grupo de profissionais de ensino e para 
a melhoria das práticas voltadas à formação docente, na medida 
em que as crenças individuais que eles detêm acerca de suas capa-
cidades de planejar, organizar e realizar as atividades necessárias ao 
alcance dos objetivos educacionais (Skaalvik & Skaalvik, 2009) exer-
cem considerável impacto no desempenho de suas atividades do-
centes (Cerit, 2010). Um instrumento dessa natureza poderá, ainda, 
contribuir para a realização de futuras investigações transculturais 
sobre a autoeficácia de professores de diferentes nacionalidades.

Fundamentando-se, portanto, em tais considerações e no fato 
de que a Escala de Autoeficácia de Professores avalia o constru-
to de forma mais abrangente e multifacetada que outras escalas 
destinadas a tal avaliação (Skaalvik & Skaalvik, 2007), este estudo 
teve como objetivo geral adaptar e buscar evidências iniciais de 
validade de estrutura interna, de relação com outras variáveis e 
de consistência interna da Escala de Autoeficácia de Professores 
em amostras brasileiras. Nas relações com outras variáveis, fo-
ram utilizadas a autoeficácia geral, o engajamento no trabalho, 
a satisfação no trabalho e o burnout. Considerando-se que tanto 
a autoeficácia dos professores quanto a autoeficácia geral levam 
as pessoas a terem objetivos definidos e a persistir no que fazem 
para atingi-los (Saka, Bayran, & Kabapinar, 2016), seria de se espe-
rar uma correlação positiva alta entre esses dois construtos (H1). 
Outrossim, a autoeficácia favorece a adaptação às emoções posi-
tivas e o controle das emoções negativas (Stephanou, Gkavras, & 
Doulkeridou, 2013), o que levou à suposição de que haveria uma 
correlação positiva moderada da autoeficácia de professores com 
sua satisfação no trabalho (H2) e com seu engajamento no trabalho 
(H3). Em contrapartida, a expectativa seria a de que a autoeficácia 
de professores apresentasse uma correlação negativa moderada 
com o burnout (H4).

Método

Participantes

A amostra foi composta por 395 professores que atuavam nos 
seguintes níveis de ensino: fundamental (43,3%); médio (27,9%); e 
superior (28,8%). Eles eram de ambos os sexos (61,5% feminino), 
com idades entre 20 e 69 anos (M = 40,83; SD = 10,84). No que 
diz respeito à escolaridade, 5,5% possuíam ensino médio; 12,8%, 
superior incompleto; 15,5%, superior completo; 39,8%, especializa-
ção; 19,8%, mestrado; e 4,8%, doutorado. O tempo de serviço total 
desses indivíduos variou de 1 a 46 anos (M = 16,01; SD = 10,21) e 
seu tempo de serviço na docência, de 1 a 34 anos (M = 9,10; SD 
= 7,30). Quanto ao setor de trabalho, a maioria (61%) pertencia a 
instituições públicas. Para inclusão no estudo, utilizou-se o critério 
de o professor estar trabalhando e possuir pelo menos um ano de 
experiência em sua respectiva função.

Instrumentos

A autoeficácia foi avaliada pela Escala de NTSES (Skaalvik & 
Skaalvik, 2007), constituída por 24 itens, a serem respondidos em 
escalas tipo Likert de sete pontos, variando de 1 (não tenho certeza 
de tudo) a 7 (absolutamente certo). Tais itens distribuem-se em seis 
dimensões: ensino (4 itens); adaptação do ensino às necessidades 
individuais dos alunos (4 itens); motivação dos discentes (4 itens); 
manutenção da disciplina dos alunos (4 itens); cooperação com os 
colegas e os pais dos discentes (4 itens); e formas de lidar com as 
mudanças e desafios (4 itens). Exemplos de itens: “Explico os temas 
centrais do programa, mesmo que poucos alunos os entendam”; 
“Preparo os trabalhos escolares de forma a adaptá-los às neces-
sidades individuais”. Na adaptação da escala para o português do 
Brasil, ela foi traduzida da língua inglesa para o português por dois 
profissionais da área da psicologia com bons conhecimentos da lín-
gua inglesa e, então, retraduzida para o inglês por outros dois pro-
fissionais da área da psicologia com bons conhecimentos da língua 
inglesa, após o que um outro psicólogo, com bons conhecimentos 
em inglês, verificou a equivalência semântica entre a primeira e a 
segunda traduções e chegou a um consenso final acerca da versão 
brasileira inicial da escala. Cumpre registrar que a avaliação da 
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equivalência semântica foi de natureza qualitativa e o instrumento 
não foi submetido a estudos-piloto antes de sua aplicação.

A autoeficácia geral foi mensurada pela Escala GSE (Schwarzer 
& Jerusalem, 1995), adaptada e validada ao contexto cultural brasi-
leiro por Martins e Onça (2011). Ela é de natureza unidimensional e 
se compõe de dez itens, a serem respondidos em escalas tipo Likert 
de sete pontos, variando de nunca (1) a sempre (7). Exemplo de 
item: “Consigo resolver a maioria dos problemas, quando invisto 
o esforço necessário”. Na adaptação de Martins e Onça (2011), a 
escala obteve índice de precisão de 0,81 e, no presente estudo, o 
alfa de Cronbach foi igual a 0,93.

O engajamento no trabalho foi avaliado pela versão reduzida 
da Escala UWES-9 (Schaufeli & Bakker, 2003), adaptada para o con-
texto brasileiro por Ferreira et al. (2016). Ela contém nove itens, a 
serem respondidos em escalas tipo Likert de sete pontos, variando 
de nunca (1) a sempre (7). Exemplo de item: “Sinto-me feliz quando 
trabalho intensamente”. A consistência interna da escala na adap-
tação de Ferreira et al. (2016) foi igual a 0,91 e, nesta investigação, 
igual a 0,93.

A satisfação no trabalho foi avaliada por meio da Escala de 
Satisfação Geral no Trabalho de Silva e Ferreira (2009). O instru-
mento é unifatorial e composto por seis itens, a serem respondidos 
em escalas tipo Likert de sete pontos, variando de 1 (discordo to-
talmente) a 7 (concordo totalmente). Exemplo de item: “Sinto-me 
satisfeito com meu trabalho atual”. No estudo de validação original, 
o referido instrumento obteve índice de consistência interna alfa de 
Cronbach de 0,80 e, neste estudo, de 0,92.

A dimensão de exaustão emocional do burnout foi mensurada 
por meio do Inventário de Burnout de Maslach - General Survey, 
desenvolvido por Schaufeli e Buunk (1996) e adaptado para o Brasil 
por Silva Júnior (2005). A referida escala compõe-se de cinco itens, 
a serem respondidos em escala tipo Likert de sete pontos, variando 
de 1 (nunca a 7 (sempre). Exemplo de item: “Sinto-me emocional-
mente esgotado devido ao meu trabalho”. Na adaptação de Silva 
Júnior (2005), a dimensão apresentou alfa de Cronbach de 0,80 e, 
neste estudo, de 0,92.

Procedimentos de coleta de dados e cuidados éticos

A coleta de dados foi realizada em versão impressa (76,1%) e 
em versão on-line (23,9 %). Na versão impressa, os diretores das 
escolas foram inicialmente contatados com a finalidade de se 
solicitar autorização para a realização da pesquisa com os pro-
fessores da instituição. Após a permissão, foi marcado dia e hora 
para a coleta de dados, ocasião em que os objetivos da pesquisa 
e as instruções foram explicitados, os questionários entregues, 
preenchidos e recolhidos ao final. Na versão on-line, a solicitação 
de preenchimento foi realizada por meio de e-mails individuais e 
coletivos dirigidos a docentes de diversas instituições escolares 
e constantes da rede de contatos dos autores, tendo-se inserido 
no Google Docs o instrumento, com informações relativas ao ob-
jetivo geral do estudo e às instruções sobre o preenchimento do 
questionário. Nas duas versões, houve a concordância prévia com a 
participação da pesquisa, mediante o preenchimento do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, além de que a confidencialidade 
e o anonimato de todos os participantes foi assegurada. Cumpre 
ressaltar ainda que o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição dos autores sob o número CAAE 
65061316.8.0000.5289.

Procedimentos de análise de dados

Com o objetivo de verificar a estrutura interna da Escala 
EAP, procedeu-se à Análise Fatorial Confirmatória por meio da 
Modelagem de Equações Estruturais, com os parâmetros sendo es-
timados por meio do estimador Weighted Least Squares Mean and 
Variance Ajusted (WLSMV). Na avaliação do ajuste do modelo aos 
dados, foram considerados os seguintes indicadores: qui-quadrado, 
Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), Comparative 
Fit Index (CFI) e Tucker-Lewis Index (TLI) (Byrne, 2012). Como bons 
índices de ajustes foram adotados valores abaixo de 0,08 para o 
RMSEA e valores iguais ou maiores que 0,95 para o CFI e para o 
TLI. A consistência interna do instrumento foi analisada por meio do 
coeficiente alfa de Cronbach. Com o objetivo de avaliar a precisão 
dos escores estimados por meio do modelo estrutural do instru-
mento, utilizou-se o índice de confiabilidade composta, no qual são 
considerados aceitáveis valores acima de 0,70.

A relação com outras varáveis foi investigada por meio de cor-
relações r de Pearson entre os escores das dimensões da escala e 
os escores globais das medidas a ela relacionadas. Na avaliação de 
magnitude dessas correlações, foram adotados os critérios estabe-
lecidos por Miles e Shevlin (2001), que classificam as correlações 
em baixas (0,10 a 0,29), moderadas (0,30 a 0,49) e altas (acima de 
0,50).

Resultados

Tendo como referência os estudos anteriores sobre a NTSES 
o modelo teórico que orientou a construção da escala, foram tes-
tados inicialmente três modelos de seis dimensões: de primeira 
ordem com seis dimensões independentes; de seis dimensões inde-
pendentes com um fator geral; um modelo bifactor, caracterizado 
por uma dimensão geral e seis dimensões específicas. A compara-
ção dos índices obtidos em cada um dos modelos evidenciou que 
o modelo de primeira ordem foi o que apresentou os melhores 
índices de ajuste, quais sejam: TLI = 0,96; CFI = 0,97; RMSEA = 0,06 
(Tabela 1)

Tabela 1 
Índices de ajuste dos diferentes modelos testados para a Escala de Autoefi-
cácia de Professores

Índices χ2 (gl) TLI CFI RMSEA IC
Primeira Ordem* 603,53 

(236)
0,96 0,97 0,06 0,06-0,07

Primeira
Ordem 909,24 0,93 0,94 0,08 0,08-0,09

(237)
Segunda Ordem* 705,80 

(245)
0,95 0,96 0,07 0,06-0,08

Segunda 995,38 0,92 0,93 0,09 0,08-0,09
Ordem (246)
Bifactor* 689,10

(227)
0,95 0,96 0,07 0,07-0,08

Bifactor 682,95 0,95 0,96 0,07 0,07-0,08
(228)

Nota. *Ajustado

Os índices de consistência interna das seis dimensões, calcu-
lados com base no coeficiente alfa de Cronbach, foram iguais a: 
ensino - 0,83; adaptação do ensino às necessidades individuais dos 
alunos - 0,90; motivação dos discentes - 0,83; manutenção da disci-
plina dos alunos - 0,91; cooperação com os colegas e os pais dos dis-
centes - 0,77; formas de lidar com as mudanças e desafios - 0,81. Em 
relação à confiabilidade composta, as dimensões apresentaram os 
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seguintes índices: 0,75, 0,81, 079, 0,89, 0,66 e 0,80, respectivamen-
te. Tais resultados indicam que todas as dimensões apresentaram 
precisão adequada na estimação dos escores, na medida em que 
todos os índices foram superiores a 0,70, à exceção da dimensão 
relativa à cooperação com os colegas e os pais dos discentes, que 
apresentou índice muito próximo ao aceitável (0,66).

Para a verificação das relações da escala com outras variá-
veis, calcularam-se inicialmente as médias, os desvios padrão e 
as correlações entre as dimensões da Escala de Autoeficácia dos 
Professores e as demais escalas do estudo (Tabela 2). Conforme 
previsto, as dimensões da escala (ensino; adaptação do ensino 
às necessidades individuais dos alunos; motivação dos discentes; 
manutenção da disciplina dos alunos; cooperação com os colegas e 
os pais dos discentes; formas de lidar com as mudanças e desafios) 
apresentaram, respectivamente e à exceção da cooperação com os 
colegas e os pais dos discentes, correlações positivas altas com a 
autoeficácia geral (r = 0,47; 0,55; 0,58; 0,57; 0,36, 0,61; p < 0,001); 
correlações positivas moderadas com o engajamento no trabalho (r 
= 0,34; 0,42; 0,47; 0,47; 0,31; 0,51; p < 0,001), à exceção da dimensão 
relativa às formas de lidar com as mudanças e desafios; correlações 
positivas moderadas com a satisfação no trabalho (r = 0,15; 0,32; 
0,27; 0,30; 0,15; 0,30; p < 0,001), à exceção das dimensões relativas 
ao ensino e à cooperação com os colegas e os pais dos discentes; 
correlações negativas baixas com a exaustão emocional (r = - 0,06; - 
0,17; - 0,14; - 0,25; - 0,01; - 0,16; p < 0,001), apesar de as dimensões 
“ensino” e “formas de lidar com as mudanças e desafios” não terem 
apresentado correlações significativas com tal construto.

Discussão

Este estudo teve como objetivo investigar as evidências iniciais 
de validade de estrutura interna, de relação com outras variáveis 
e de consistência interna da Escala de Autoeficácia de Professores 
(Skaalvik & Skaalvik, 2007) em amostras brasileiras. Após a análise 
fatorial confirmatória, observou-se que o modelo de melhor ajuste 
foi o de primeira ordem, composto por seis dimensões. Tais resul-
tados confirmam, portanto, o modelo multifatorial proposto por 
Skaalvik e Skaalvik (2007), numa indicação de que a autoeficácia 
dos professores pode ser caracterizada como uma estrutura laten-
te complexa e multifacetada, que engloba as diferentes interfaces 
do contexto escolar, quais sejam os pais, os alunos e os colegas de 
trabalho (Skaalvik & Skaalvik, 2009).

Os índices de consistência interna de todas as dimensões da es-
cala foram muito bons, variando de 0,77 a 0,91, e se encontram bem 
acima dos anteriormente verificados por Skaalvik e Skaalvik (2007) 
(0,66 a 0,71), que obtiveram, inclusive, consistência interna abaixo 
de 0,70 em quatro dimensões: adaptação do ensino às necessida-
des individuais dos alunos, motivação dos alunos, cooperação com 

os colegas e os pais dos alunos e formas de lidar com mudanças e 
desafios. Tais resultados denotam que a versão brasileira da escala 
apresentou estimativas mais precisas e consistentes dos escores 
quando comparada à versão norueguesa do instrumento.

No que diz respeito à relação da escala com outras variáveis, 
foi possível verificar que quatro das dimensões da Escala de 
Autoeficácia de Professores apresentaram correlações positivas 
altas com a escala de autoeficácia geral, o que confirmou quase 
que totalmente a hipótese 1. Tal resultado mostra-se congruente 
com os resultados anteriores de Skaalvik e Skaalvik (2009), que 
obtiveram correlações altas em todas as dimensões entre tais cons-
trutos, e vai ao encontro do argumento de que a autoeficácia dos 
professores reflete não apenas as crenças sobre a atuação eficaz na 
docência, mas também as crenças sobre a capacidade de atuar efi-
cazmente em situações gerais de vida (Liepa, Dudkina, & Sile, 2012). 
Resultados semelhantes foram encontrados em estudo realizado 
por Stephanou, Gkravas e Doulkeridou (2013). Parece, assim, que 
os professores encaram seus desafios pessoais da mesma forma 
que os do trabalho, independentemente do contexto em que estão 
inseridos (Scholz et al., 2002).

A maioria das dimensões da Escala de Autoeficácia de 
Professores também se correlacionou positiva e moderadamente 
com a satisfação no trabalho e com o engajamento, o que ratificou 
parcialmente as hipóteses 2 e 3. Tais resultados convergem com 
achados anteriores que também concluíram pela existência de 
correlações positivas moderadas entre esses construtos (Skaalvik 
& Skaalvik, 2009). Outro estudo que também encontrou resultados 
semelhantes foi o de Wang, Hall e Rahimi (2015), ao pesquisarem 
a relação entre essas duas variáveis em professores do Canadá. 
Verificou-se, assim, que quanto maior a crença de autoeficácia do 
professor, mais intensos serão seus sentimentos e atitudes positivas 
em relação ao trabalho, ou seja, mais frequentes serão os estados 
emocionais agradáveis resultantes das avaliações que esses pro-
fissionais fazem de seu trabalho (Skaalvik & Skaalvik, 2014). Esses 
achados podem ser devidos ao fato de os professores desenvolve-
rem suas atividades laborais com mais confiança e desenvoltura, o 
que os leva a gostar mais de seu trabalho.

Por fim, quatro das dimensões da Escala de Autoeficácia de 
Professores apresentaram uma correlação negativa baixa, embora 
significativa, com a exaustão emocional, enquanto duas não se cor-
relacionaram com esse construto, o que confirmou parcialmente a 
hipótese 4, na medida em que a previsão era a de que haveria uma 
associação moderada entre esses construtos. Esse achado vai ao 
encontro dos resultados obtidos por Avanzi et al. (2013) e Wang, 
Hall e Rahimi (2015), que obtiveram uma correlação baixa entre es-
sas duas variáveis. Em contrapartida, ele contraria os dados obtidos 
por Skaalvik e Skaalvik (2007), que observaram uma correlação alta 

Tabela 2 
Médias, desvios-padrão e coeficientes de correlação entre as dimensões da autoeficácia e as demais escalas do estudo

Variáveis M DP 1 2 3 4 5         6            7         8         9
1. Ensino 6,03 0,92 -
2. Adaptação 5,29 1,15 0,54* -
3. Motivação 5,05 1,10 0,58* 0,72* -
4. Manutenção 5,94 1,27 0,45* 0,54* 0,69* -
5. Cooperação 5,24 1,21 0,43* 0,51* 0,46* 0,38* -
6. Formas 5,40 1,09 0,56* 0,60* 0,64* 0,59* 0,49* -
7. Autoeficácia 5,15 1,07 0,47* 0,55* 0,58* 0,57* 0,36* 0,61* -
8. Engajamento 5,18 1,29 0,34* 0,42* 0,47* 0,47* 0,31* 0,51*    0,55* -
9. Satisfação 5,22 1,50 0,15** 0,32* 0,27* 0,30* 0,15**0,30*    0,28*  0,66* -
10. Exaustão 3,15 1,53 -0,06 -0,17* -0,14* --0,25* -0,01  -0,16**-0,24* -0,24 -0,49*

Nota. * p < 0,001 ** p < 0,005
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entre esses dois construtos. Considerando-se que os participantes 
do estudo desses autores eram todos do ensino fundamental, 
contexto no qual a exaustão emocional ocorre com mais frequên-
cia (Avanzi et al., 2013), enquanto os participantes deste estudo 
pertenciam aos ensinos fundamental, médio e superior, é possível 
que tais diferenças possam ter contribuído para os resultados aqui 
obtidos.

Tomados em conjunto, os achados ora observados podem ain-
da ser vistos como uma comprovação empírica adicional da teoria 
social cognitiva, segundo a qual as pessoas interagem constante-
mente com seu meio ambiente como forma de se autorregular e 
agir (Bandura, 1977). Nesse sentido, suas crenças de autoeficácia 
irão influenciar suas escolhas e seus esforços no desempenho das 
tarefas, suas expectativas e suas percepções de oportunidades e de 
obstáculos no ambiente de trabalho (Bandura, 1994). Em outras pa-
lavras, o domínio dos profissionais de ensino acerca de suas crenças 
sobre suas capacidades de desenvolvimento das atividades laborais 
irá repercutir em seus sentimentos e atitudes relativos ao trabalho 
(Skaalvik & Skaalvik, 2009).

Os achados ora obtidos indicam, portanto, que a Escala de 
Autoeficácia de Professores apresentou evidências de validade de 
estrutura interna, de relações com outras variáveis e de consistên-
cia interna em amostras brasileiras. Cumpre ressaltar, porém, que a 
amostra foi composta principalmente por professores do Estado do 
Rio de Janeiro e caracterizada como uma amostra de conveniência, 
razão pela qual a generalização dos resultados presentemente obti-
dos deve ser feita com cautela.

No que tange à realização de estudos futuros, seria interessante 
aprofundar a rede nomológica do construto autoeficácia de profes-
sores em amostras brasileiras, especialmente no que diz respeito a 
seu impacto sobre o bem-estar no trabalho. Tais pesquisas deve-
riam ser preferencialmente de natureza longitudinal, o que permi-
tiria a obtenção de maior compreensão acerca dessas relações. A 
associação entre variáveis sociodemográficas e profissionais, como 
o nível de escolaridade em que o docente atua e a autoeficácia do-
cente, também poderiam ser objeto de investigações futuras, em 
função de consistirem em variáveis que podem influenciar as cren-
ças sobre as capacidades dos professores (Ross, Romer, & Horner, 
2012). De todo modo, as evidencias iniciais de validade ora obtidas 
recomendam o uso futuro da Escala de Autoeficácia de Professores 
em investigações brasileiras destinadas a avaliar o grau de autoefi-
cácia docente e suas implicações para o bem-estar e a qualidade de 
vida desses indivíduos no contexto laboral.
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