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Resumen 
Esta comunicación presenta los resultados de una encuesta que tuvo como objetivo 
identificar las razones de los estudiantes de ingeniería para elegir una carrera docente 
en la educación superior, conecer las creencias de autoeficácia de estos y correlacionar 
estos resultados. Utilizamos tres instrumentos de recolección de datos: un cuestionario 
socioeconómico, a Escala de Autoeficácia de professores, y la Escala de Fatores que 
Influenciam a Escolha pelo ensino. Se encontró que los niveles de autoeficácia de los 
participantes fue de moderada a alta. Discute-se los factores más mencionados por los 
participantes como influyentes en su decisión de carrera. Se encontró una correlación 
positiva entre las creencias de autoeficácia y las dimensiones “Anteriores experiencias 
de enseñanza y aprendizaje” y “Capacidad percibida de la enseñanza ". Los resultados 
se discuten a la luz de la Teoría Social Cognitiva.  

Resumo 
Apresenta-se os resultados de uma pesquisa que teve como objetivos identificar os 
motivos que levaram pós-graduandos em engenharia a escolher a carreira docente no 
ensino superior, conhecer as crenças de autoeficácia docente desses pós-graduandos e 
correlacionar esses resultados. Para tanto, utilizou-se três instrumentos de coleta de 
dados: um questionário sócioeconômico, a Escala de Autoeficácia de professores, e a 
Escala de Fatores que Influenciam a Escolha pelo ensino. Encontrou-se que o nível de 
autoeficácia dos participantes era de moderado a alto. O fator mais apontado pelos 
participantes como influente na sua decisão de seguir carreira da docência 
universitária em engenharia foi “Experiências prévias de ensino e aprendizagem”. 
Encontrou-se correlação positiva entre as crenças de autoeficácia e os fatores 
“Experiências prévias de ensino e aprendizagem” e “Capacidade percebida de ensino”. 
Os resultados são discutidos à luz do referencial da Teoria Social Cognitiva. 

Introdução 
Os estudos sobre a formação de professores para o ensino superior têm crescido nos 
últimos anos, particularmente em decorrência da expansão desse nível de ensino, o 
que amplia o número de vagas para docentes. No âmbito dos cursos de graduação em 
Engenharia, houve um crescimento de 189,49% no período de 2001 a 2010 (Oliveira, 
2011), o que implica na ampliação do número de docentes atuando nesses cursos. 
Entretanto, nos referidos cursos, conforme aponta Oliveira (2005), chega-se a índices 
de retenção e evasão superiores a 50%, o que possivelmente esteja relacionado à 
formação de seus professores pois, como apontam Menestrina e Bazzo (2004), alguns 
professores-engenheiros, por não entenderem a natureza da profissão, se limitam a 
expor uma grande quantidade de conteúdos desconexos da realidade, o que prejudica 
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o processo de aprendizagem de seus alunos. Conforme aponta Prieto Navarro (2009) a 
melhoria dos professores de ensino superior não se dará apenas por meio de 
mudanças na sua atuação em sala de aula, mas também a partir do estímulo para que 
esses docentes reflitam sobre sua prática e sobre as crenças que permeiam a sua 
conduta. Nesse sentido, a autoeficácia pode ser considerada uma autocrença central 
na regulação do comportamento humano, pois afeta os processos cognitivos, 
motivacionais, afetivos e de seleção, o que significa dizer que, no âmbito da docência, 
poderá afetar como os professores pensam, sentem e agem face às dificuldades no 
exercício da profissão.  
No que se refere aos fatores que influenciam a escolha pelo ensino como carreira, o 
conhecimento sobre estes possibilita a estruturação de currículos e percursos 
formativos que os considerem, assim como o fomento de decisões políticas e 
governamentais sobre o tema. Nesse sentido, optou-se por utilizar uma adaptação da 
FIT-Choice scale por se tratar de um instrumento construido a partir de um modelo 
teórico composto dos diferentes mecanismos psicológicos utilizados para a escolha de 
uma carreira: a análise das capacidades necessárias para a profissão e das habilidades 
individuais, o valor social da carreira e o custo (pessoal, financeiro, emocional, etc.) da 
mesma (Watt & Richardson, 2012).  

Quadro teórico 
A autoeficácia, desenvolvida por Bandura (1977), é um dos conceitos centrais da 
Teoria Social Cognitiva e pode auxiliar a compreender a relação entre as formas de 
pensar e agir em diferentes contextos. No presente trabalho, a crença de autoeficácia 
será examinada no contexto da docência, em especial, no ensino superior. Definida 
como “um julgamento que o professor faz acerca de suas próprias capacidades para 
atingir resultados desejados de engajamento e aprendizagem dos alunos, mesmo 
entre aqueles alunos difíceis ou desmotivados” (Tschannen-Moran; Woolfolk Hoy, 
2001, p. 783) a autoeficácia docente (EAD) tem sido relacionada ao comportamento do 
professor em sala de aula, ao estabelecimento de objetivos e metas e até ao seu 
relacionamento com os estudantes. Estudos utilizando este referencial teórico têm 
demonstrado que professores com crenças de autoeficácia docente mais consolidadas 
são mais receptivos às novas experiências e dispostos a adequar sua prática às 
necessidades dos alunos, são mais organizados e, em geral, mais comprometidos com 
a docência (Tschannen-Moran; Woolfolk Hoy; Hoy, 1998). Ressalta-se embora as 
pesquisas sobre crenças de autoeficácia docente tenham crescido quantitativa e 
qualitativamente nos últimos anos, poucas são as que têm se debruçado sobre a 
docência em nível superior, o que aumenta a importância de investigações nesse 
contexto. 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza quantitativa, na qual utilizou-se 
três instrumentos para coleta de dados, aplicados por meio do Google Docs: um 
questionário de caracterização do participante com 26 questões, a Escala de 
Autoeficácia de Professores (Polydoro et al. 2004), likert de 6 pontos composta de 24 
itens distribuídos em duas dimensões: “Intencionalidade da ação docente” e “Manejo 
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de classe” e a Escala de Fatores que Influenciam a Escolha pelo ensino (EFIEE). 
Traduzida e adaptada da FIT Choice Scale (Watt e Richardson 2007), essa escala 
compõe-se de duas dimensões: “Percepção” e “Motivação”, com 50 itens em um likert 
de 1 a 7 pontos. Realizou-se a análise dos dados por meio de estatística descritiva e 
inferencial, utilizando-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 22 para Windows. Participaram da pesquisa 340 pós-graduandos da área de 
Engenharia, 58% eram do sexo masculino, 66% estavam matriculados em programas 
no nível de mestrado, 85% pretendem ser professores do ensino superior e 45% não 
tem nenhum tipo de experiência prévia na docência. 

Resultados 
Encontrou-se que os níveis de autoeficácia dos participantes era de moderado a alto, 
com média 4,46 onde o ponto médio da escala é 3,5. Os escores médios foram maiores 
na dimensão “Intencionalidade da ação docente” do que na “Manejo de classe”.  o 
que se refere aos resultados relacionados à escolha pela carreira docente em 
Engenharia, encontrou-se que os escores das dimensões da motivação (Média = 4,47; 
DP = 0,87) e da percepção (Média = 4,39; DP = 0,69) foram superiores ao ponto médio 
da escala (4). Observou-se que os aspectos mais valorizados foram as “Experiências 
prévias de ensino e aprendizagem”, a “Contribuição Social” e o “Trabalho com alunos 
de ensino superior”. Em “Percepção”, destacou-se a dimensão “Especialidade da 
carreira” com média claramente superior às restantes dimensões e próxima do 
máximo da escala. As correlações entre o escore total da “Motivação” e as dimensões 
da EAD são positivas moderadas, sugerindo um aumento da autoeficácia docente com 
o aumento da motivação. A tendência é semelhante na correlação das dimensões da 
EAD com as dimensões “Contribuição social”, “Experiências prévias de ensino e 
aprendizagem”, “Capacidades percebidas de ensino”, “Trabalho com alunos de ensino 
superior” e “Moldar o futuro de alunos do ensino superior”. Quanto às correlações das 
dimensões da EAD com o escore total da “Percepção”, apenas se observam 
correlações positivas moderadas a baixas da EAD com a satisfação com a escolha e 
especialidade da carreira. 
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Tabela 1. 
Correlação (Pearson) da EAD com os motivos da atratividade da carreira docente (N = 340). 

EFIEE 
EAD 

EAD Total Intencionalidade da 
ação docente 

Manejo em sala  
de aula 

MOTIVAÇÃO 0,326** 0,322** 0,305** 
Contribuição social 0,314** 0,310** 0,296** 
Segurança profissional -0,045 -0,037 -0,052 
Experiências prévias de ensino e 
aprendizagem 0,283** 0,283** 0,261** 

Capacidades percebidas de ensino 0,436** 0,406** 0,441** 
Infuências sociais 0,122* 0,132* 0,099 
Família 0,075 0,076 0,067 
Trabalho com alunos de ensino superior 0,360** 0,363** 0,328** 
Segunda opção de carreira -0,156** -0,154** -0,147** 
Moldar o futuro de alunos do ensino superior 0,314** 0,311** 0,294** 

PERCEPÇÃO 0,127* 0,129* 0,115* 
Status social 0,057 0,060 0,047 
Satisfação com a escolha 0,303** 0,269** 0,326** 
Dissuasão social -0,093 -0,074 -0,111* 
Remuneração 0,018 0,030 -0,001 
Alta demanda -0,060 -0,055 -0,063 
Especialidade da carreira 0,259** 0,255** 0,243** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 2. 
Modelos de regressão considerando o escore total da autoeficácia docente e os escores de suas 
dimensões como variáveis independentes (stepwise) 

Variáveis independentes no 
modelo final (apenas as 
significativas em pelo menos 
um dos 3 modelos) 

Variável dependente 

MODELO 1 
EAD total 

MODELO 2 
EAD intencionalidade da 

ação docente 

MODELO 3 
EAD manejo em sala 

de aula 
B β p B β p B β p 

(Constante) 2,17   2,33   2,01    
EFIEE Motivação: Capacidades 
percebidas de ensino 

0,14 0,26 0,000 0,10 0,19 0,002 0,15 0,27 0,000 

EFIEE Motivação: Experiências 
prévias de 
ensino/aprendizagem 

0,08 0,17 0,002 0,06 0,13 0,028 0,08 0,16 0,003 

EFIEE Percepção: Especialidade 
da carreira 

0,14 0,19 0,001 0,13 0,17 0,002 0,13 0,17 0,002 

EFIEE Percepção: Alta demanda -0,06 -0,12 0,022 -0,07 -0,12 0,020    
EFIEE Motivação: Trabalho com 
alunos de ensino superior 

   0,06 0,14 0,027    

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Apresentam-se na tabela 2 os resultados dos modelos de regressão multivariada em 
que os escores das dimensões da EFIIE entraram como variáveis independentes. 
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Observa-se que “Capacidades percebidas de ensino”, “Experiências prévias de ensino e 
aprendizagem” e a “Especialidade da carreira” tem um efeito positivo na EAD, 
indicando que estudantes com escores elevados nestas dimensões têm níveis mais 
elevados de eficácia docente, tanto na EAD total como em suas dimensões.  

Conclusiones 
Encontrou-se que os participantes consideram a docência como altamente 
especializada, relativamente bem remunerada e socialmente aceitável. Os 
participantes não sofreram uita disuasão social e estão bastante satisfeitos com a sua 
escolha. O fator mais indicado como motivos para a escolha da carreira docente foi o 
denominado “Experiências prévias de ensino e aprendizagem”. De acordo com Cunha 
(2006, p.268) “os professores recorrem às suas experiências como estudantes para 
tomar decisões sobre a forma como ensinam”, indicando a experiência como uma 
forma inegável de aprendizagem da docência. Esse resultado indica, ainda, a 
possibilidade de se estimular a persecução da carreira docente a partir de experiências 
positivas durante o percurso formativo. As análises demonstraram, ainda, que os 
fatores “Experiências prévias de ensino e aprendizagem” e “Capacidade percebida de 
ensino” têm influência direta e positiva nas crenças de autoeficácia dos pós-
graduandos, ou seja, pode-se inferir que contribuem para que os participantes se 
sintam mais capazes de exercerem a docência. Como aponta Bandura (1997), 
professores mais eficazes podem influenciar no desempenho de seus discentes e em 
suas crenças de autoeficácia, o que é fundamental em cursos de graduação com altos 
índices de evasão e retenção, como o são as Engenharias.  
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