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Resumo A auto eficácia baseia-se nas ilações que a pessoa retira do seu próprio desempenho tendo 

por base os sucessos passados, as experiências, a persuasão verbal e o estado emocional. Os juízos de 

auto-eficácia são individuais e funcionam como fatores de mediação entre o ambiente e o 

comportamento (Carbonel, 2006). As crenças de auto eficácia contribuem para o empenho na 

aprendizagem mas não superam as lacunas de conhecimentos e não facilitam a realização de tarefas 

com um grau de dificuldade acima das reais capacidades dos alunos, unicamente porque acreditam 

que as podem executar (Bandura, 1986). As crenças de auto-eficácia sendo um fator motivacional 

necessário, embora não único, nem suficiente para a motivação (Schunk, 1991) salientam a 

importância da formação das crenças de auto eficácia como um aspeto de especial importância 

educacional. Nesta comunicação pretende-se analisar as consequências e a estabilidade dos 

comportamentos afetivos, ao nível da auto eficácia e estabilidade emocional, de 2 grupos de 

adolescentes com Dificuldades Escolares Acentuada, a frequentar o 5º ano de escolaridade. Com base 

num quadro conceptual de Bloom (1981), o estudo mostra os consequência e a estabilidade emocional 

decorrentes da implementação do Modelo NEERE (Não Exclusão pela Eficácia na Remediação 

Educativa), a 24 participantes com dificuldades escolares acentuadas na língua portuguesa, durante o 

5º ano, distribuídos por dois grupos (13 do Grupo de Controlo e 11 do Grupo Experimental), em 3 

escolas de um concelho do Porto. Optou-se por um design Quasi Experimental de Pré e Pós Teste e 

Grupo de Controlo (e follow-up), avaliados com testes de ANOVAs mistas de medidas repetidas. 

Compararam-se os resultados obtidos nas Consequências e Estabilidade Afetiva nos 3 momentos 

(Préteste, Pósteste e Follow-up), tendo os melhores resultados do Grupo Experimental demonstrado 

que a eficácia educativa está diretamente relacionada com os julgamentos de auto eficácia, que 

influenciam e são influenciados pelo desempenho, podendo este ser um facilitador do sucesso 

educativo. 
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