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O presente estudo teve como objetivo a construção de um instrumento de medida para 
avaliar o senso de auto-eficácia para o engajamento social em idosos. O engajamento 
social consiste na participação do indivíduo em atividades sociais, tais como atividades 
de trabalho, de lazer, de exercícios físicos e toda atividade que proporcione contato e 
interação deste indivíduo com a sociedade. Alguns fatores podem ser apontados como 
importantes para o engajamento social, dentre eles o senso de auto-eficácia - definido 
como a crença das pessoas em sua capacidade para produzir ou realizar determinadas 
ações. Diante do restrito número de instrumentos psicológicos direcionados à população 
idosa disponíveis para uso no Brasil, sobretudo relacionados à auto-eficácia direcionada 
a determinadas tarefas, o presente estudo buscou elaborar itens que pudessem avaliar a 
crença dos idosos aposentados sobre sua capacidade em se engajar nas atividades 
sociais. O primeiro passo na elaboração do instrumento foi construir as definições, 
constitutiva e operacional, do construto supracitado. A auto-eficácia foi 
operacionalizada em quatro dimensões: experiência de domínio, experiência vicária, 
persuasões sociais e estados somáticos e emocionais. O segundo passo adotado foi a 
elaboração dos itens que, considerando as definições do construto, foram elaborados a 
partir de dois procedimentos: (i) seleção de itens de escalas de auto-eficácia já validadas 
e adaptação dos mesmos ao domínio engajamento social e (ii) realização de dois grupos 
focais com pequenos grupos de idosos aposentados de ambos os sexos que 
freqüentavam dois centros de convivência na cidade de Santo Antônio de Jesus – BA (N 
= 08 idosos, com idades variando entre 59 e 85 anos). A partir destes estudos, foram 
elaborados 30 itens para representar as quatro dimensões de auto-eficácia para o 
engajamento social, os quais foram submetidos às seguintes análises teóricas: (i) 
Análise semântica, na qual os itens foram apreciados por 14 idosos de ambos os sexos, 
os quais julgaram 86,7% dos itens como sendo de fácil compreensão e sem problemas 
de ambigüidade e (ii) Análise de juízes, na qual os itens foram submetidos ao 
julgamento de três especialistas que avaliaram a adequação e pertinência dos mesmos 
como representantes comportamentais das quatro dimensões de auto-eficácia 
supracitadas. Dos 30 itens avaliados, 27 itens foram considerados pelos juízes como 
legítimos representantes de auto-eficácia, sendo mantidos no instrumento. Os outros três 
itens foram descartados em função da divergência dos especialistas quanto à sua 
pertinência para medir auto-eficácia. De forma geral, os estudos demonstraram que os 
itens possuem validade teórica de conteúdo, indicando adequação dos mesmos para 
representar, teoricamente, o construto. Os itens deverão ser submetidos a novo estudo 
para o desenvolvimento dos procedimentos empíricos (experimentais e analíticos) 
necessários ao processo de validação de escalas psicométricas. Espera-se que tal estudo 
possa contribuir para a expansão dos conhecimentos sobre a população de idosos 
aposentados no país, principalmente por ser um público ainda pouco estudado na 
psicologia. 


