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PINCELLI, Guilherme Luiz Ferrigno Pincelli. Autorregulação da aprendizagem em uma 
amostra de universitários de administração. 80f. Dissertação (Mestrado em Educação), 
Univás, Pouso Alegre, 2017.  

RESUMO 

O presente trabalho objetivou verificar a presença de correlação entre a autorregulação da 
aprendizagem e o rendimento acadêmico dos alunos do curso de Administração de uma 
universidade do Sul de Minas. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a 
autorregulação da aprendizagem e suas fases e também sobre o desempenho acadêmico 
universitário, em seguida foi feita uma pesquisa com 279 alunos matriculados em todos os 
períodos utilizando o questionário de Avaliação de Competências para o Estudo (ACE) e 
coletadas as médias acadêmicas dos indivíduos. O teste consiste em 59 questões que foram 
respondidas pelos alunos. Após a tabulação dos resultados, foi realizada a análise fatorial 
do instrumento o que possibilitou reduzi-lo para 18 questões, as quais foram avaliadas. Na 
primeira parte da discussão, foram avaliadas as médias obtidas pelos acadêmicos em todos 
os anos da graduação, por sexo e por idade. Foi encontrado um equilíbrio entre as médias 
obtidas por ano de graduação, entretanto, nas variáveis sexo e idade, o melhor resultado 
obtido ocorreu com as mulheres na faixa etária entre 22 a 25 anos. Sobre o instrumento 
ACE, nas fases de planejamento e monitoramento, prevaleceram as mulheres da faixa etária 
entre 26 e 29 anos, e, na fase de autorreflexão, os homens da faixa etária entre 26 a 29 anos 
foram os que apontaram a maior média.  As correlações existentes entre os dois construtos 
apresentaram em sua grande maioria correlações fracas, porém, entre os resultados, 
destacaram-se os alunos do 1º ano do curso, utilizando estratégias na fase de planejamento 
para obter um melhor resultado. Outra observação importante ocorreu com os alunos do 
segundo ano do curso, estes apresentaram correlações negativas, ou seja, os alunos que 
utilizam algumas estratégias de autorregulação apresentaram desempenho abaixo dos 
demais alunos que não utilizaram. O estudo apresentou suas limitações, sendo necessário 
que seja feita uma pesquisa longitudinal a fim de avaliar os impactos da autorregulação em 
toda a sua graduação, também se limitou a coleta de dados, sem nenhuma intervenção ou 
interferência nas respostas dos alunos.  

Palavras-chave: Autorregulação da aprendizagem. Rendimento acadêmico. 
Aprendizagem. 
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PINCELLI, Guilherme Luiz Ferrigno Pincelli. Learning self-regulation in a sample of 
university students of administration course. 80f. Thesis (Master’s Degree in 
Education), Univás, Pouso Alegre, 2017.  

ABSTRACT 

This paper aimed at checking the presence of a correlation between learning self-regulation 
and academic achievement of administration course students of a university in the South 
region of Minas Gerais. A bibliographic survey was carried out on learning self-regulation 
and its phases and also on university academic achievement, then a research was conducted 
with 279 students enrolled at all academic periods using a Competence Scale in Study 
(ACE) questionnaire and grade point averages of the subjects were collected. The test 
consists of 59 questions which were answered by the students. After a result tab, a factor 
analysis was made enabling the reduction of the test to 18 questions, which were assessed.  
In this first part of the discussion, the grade point averages obtained by the students at all 
graduation years, per gender and per age, were assessed. A balance between the averages 
was found per graduation year, however, in gender and age variables, the best result was 
obtained among women in the age range from 22 to 25 years old. Regarding ACE 
instrument, in planning and monitoring phases, women in the age range from 26 to 29 years 
old prevailed, and in self-reflection phase, men in the age range from 26 to 29 years old 
showed the highest average. Existent correlations between the two constructs showed, for 
the most part, poor correlations, but among the results, students in the 1st year of the course 
stood out, using strategies in the planning phase to obtain a better result. Other important 
observation was seen among the students in the second year of the course, they showed 
negative correlations, it means, the students who used some self-regulation strategies 
showed a lower achievement compared to further students who did not use them. The study 
had its limitations, being necessary to conduct a longitudinal research in order to assess the 
impacts of self-regulatin on the entire graduation, and was also limited to data collection, 
neither intervening nor interfering in the students’ responses.  

Key-words: Learning self-regulation. Academic achievement. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

	 	

	 A escolha do tema de trabalho surgiu devido a uma necessidade do autor de 

identificar o perfil dos acadêmicos do curso no qual ele atualmente coordenada. Esse 

interesse se deve ao fato de observar que muitos dos alunos que ingressam no ensino 

superior apresentam dificuldades na sua trajetória acadêmica, e, em alguns casos, esses 

alunos desistem ou abandonam a universidade. Durante o período das aulas no mestrado em 

educação, o autor percebeu a importância da autorregulação para um melhor desempenho 

dos acadêmicos, entretanto isso não comprovava que um melhor desempenho se tornaria 

um melhor rendimento acadêmico, ponto que o aluno considera mais importante, embora o 

desempenho acadêmico seja tão ou mais importante que o rendimento.  

Vive-se mm um mundo cada vez mais exigente com o tempo, com a proatividade e 

com a excelência em todas as atividades executadas, e isso não é diferente para aqueles que 

adentram no ensino superior, que de certa forma será responsável por traçar sua carreira e 

seus objetivos à longo prazo. A cobrança e a pressão constante, as quais muitos jovens 

levam para si atrás de performance e resultados efetivos, fazem, muitas vezes, não serem 

suficientes para atingir seus objetivos. Na maioria das vezes, esse fenômeno ocorre por um 

fator importante, nem sempre levado em consideração, que é o uso correto das estratégias 

de aprendizagem, além da falta de planejamento e definição dos objetivos que pretendem 

alcançar. Diante desse cenário Zimmerman (2000), sugere uma modelo autorregulatório 

cíclico, que, através de três etapas, possibilita melhor compreensão e resultados na jornada 

acadêmica; as três etapas, respectivamente, são chamadas de planejamento, monitoramento 

e autorreflexão. 

Com o aumento significativo de alunos em busca do ensino superior, esse novo 

contexto proporcionou um ambiente extremamente heterogêneo de ideias, perfis sociais, 

econômicos e cognitivos, o que fez com que os professores e alunos se adaptassem a esse 

novo quadro, permitindo uma reflexão sobre as ferramentas de ensino utilizadas, além de 

novas estratégias de aprendizagem, muitas vezes, mais profundas e autorreguladas (JOLY 

et al, 2012). 

Nesse ambiente de transformação, sobretudo quanto aos aspectos sociais e de 

aprendizagem, os jovens atravessam uma fase complexa que exige dele, além da nova 
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forma de pensar e agir, muita perseverança e apoio para continuarem e adaptarem-se a esse 

novo cenário. Tais agentes presentes nesse processo são fundamentais para que ocorra de 

forma sadia e adequada, dentre eles percebe-se que o docente será o responsável direto por 

auxiliar na permanência e no bom desempenho do acadêmico, entretanto não deve ser 

deixada de lado a importância da instituição de ensino que fornecerá os meios e incentivos 

para que esses resultados sejam capazes de acontecer. Para Boruchovitch (2014), é 

importante que seja criada uma cultura dentro da universidade que possibilite ao professor 

apresentar essas novas habilidades e técnicas aos seus alunos, proporcionando resultados 

positivos e fazendo com que essa autorregulação possa ser transmitida e sociabilizada com 

os demais alunos.  

 O rendimento acadêmico apresenta aspectos importantes para alguns alunos também 

e é alvo de dúvida e contestação para outros, pois nem sempre as formas de avaliação são 

suficientemente capazes de avaliar a capacidade de compreensão e o grau de aprendizagem 

que o aluno absorveu sobre determinado conteúdo. Muitas vezes, o uso de estratégias 

superficiais, como a memorização, poderá proporcionar um bom rendimento, entretanto 

isso não significa que esse aluno absorveu mais do que o aluno que utilizou de estratégias 

de aprendizagem profundas e buscou efetivamente compreender os conceitos aplicados, 

embora seu resultado não tenha sido tão satisfatório como era de esperado. Barros, 

Monteiro e Moreira (2014), de acordo com um estudo realizado, não identificaram 

alteração na percepção dos alunos de seu desempenho acadêmico em função da utilização 

de estratégia profunda ou superficial. 

 Busca-se, dessa forma, por meio desse trabalho, avaliar a presença da 

autorregulação da aprendizagem em alunos do curso de Administração em uma 

universidade do sul de Minas, com o objetivo de verificar se a presença da autorregulação 

por si só é capaz de proporcionar um rendimento escolar mais elevado nos alunos que a 

praticam do que nos demais alunos. É importante frisar que, com o estudo e o método 

utilizados, pretende-se avaliar somente o grau de autorregulação, descartando aspectos 

sociais e motivacionais.	 Para viabilizar o objetivo proposto, em um primeiro momento, 

realizou-se um estudo sobre a autorregulação da aprendizagem e suas fases e, em um 

segundo momento, propôs-se estudar o desempenho acadêmico e seus aspectos. O terceiro 

momento trata da metodologia, resultados e discussões. Por fim são realizadas as 
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considerações finais. O instrumento utilizado para realização da pesquisa é a Escala de 

Competência para Avaliação do Estudo (ECA) (JOLY; DIAS 2016) e foi respondida por 

279 estudantes do curso de Administração.  
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1 AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
	

A principal referência utilizada no trabalho é Almeida e Joly, que são responsáveis 

pelo desenvolvimento da Escala de Competências de Estudo, entretanto para embasar-se 

teoricamente, outros autores de grande relevância sobre o assunto são utilizados, tal como 

Zimmerman, que se trata da principal referência mundial sobre o assunto da autorregulação 

da aprendizagem, além dos autores Rosário, Souza e Boruchovitch, entre outros. 

De acordo com o levantamento de dados realizado, pôde-se identificar um total de 

260 artigos, teses e dissertações, porém nem todos são utilizados na dissertação por se 

tratarem de temas que entram em conflito com abordado. As pesquisas foram realizadas da 

seguinte maneira, primeiramente foram identificados os descritores mais relevantes para o 

tema da dissertação, sendo eles os seguintes: auto-regulação, autorregulação, 

autorregulação de aprendizagem, auto-regulação de aprendizagem. Utilizaram-se as regras 

ortográficas antigas para a pesquisa de modo a encontrar artigos de anos anteriores ao 

acordo ortográfico, tendo sido utilizadas as plataformas Scielo e Capes. A primeira busca 

foi feita na plataforma Scielo na qual foram localizados 16 trabalhos ao pesquisar por 

“auto-regulação”, sendo que desse total foram selecionados cinco trabalhos que são 

utilizados na dissertação. A outra pesquisa, também na plataforma Scielo, utilizou o 

descritor “autorregulação”, e encontraram-se 20 trabalhos, porém apenas seis trabalhos 

corroboram com a dissertação. Na plataforma Capes, foi pesquisado “autorregulação de 

aprendizagem”, e identificaram-se 25 artigos, destes apenas quatro são utilizadas. Na 

mesma plataforma, foi realizada a busca por “auto-regulação de aprendizagem”, e 

encontraram-se 28 artigos, sendo verificados seis artigos para o trabalho.  Outra pesquisa 

realizada na plataforma Capes empregou o descritor “auto-regulação” e identificaram-se 

106 trabalhos, mas utilizou-se apenas dois. Pode-se perceber que alguns trabalhos 

replicavam-se nas duas plataformas. Por fim, pesquisou-se o termo “autorregulação”, e 

foram encontradas 65 obras, sendo aproveitados cinco artigos. O total dos artigos utilizados 

na dissertação é de 28 obras, posteriormente é feito refinamento da busca e especificação 

dos descritores. 

A autorregulação da aprendizagem apresenta-se como um excelente instrumento 

para a vida acadêmica do estudante universitário, haja vista que os alunos que conseguem 

direcionar os seus estudos de forma sistêmica, ou seja, planejam-se, monitoram seus 
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resultados e reavaliam e refletem sobre a necessidade de aprimoramento em determinado 

conteúdo tendem a obter um resultado satisfatório e atender os seus objetivos escolares. 

Zimmermann (2000 apud BORUCHOVITCH, 2014) propõe três fases cíclicas para 

composição de modelo de autorregulação da aprendizagem, o qual se subdivide em 

antecipação, controle volicional e processos reflexivos. A fase de antecipação é anterior a 

qualquer tarefa, e dentre as atividades realizadas nessa etapa destaca-se o planejamento do 

aluno para estabelecer as metas e estratégias serão utilizadas para atingir seus objetivos. A 

fase de desempenho ou controle volicional trata-se do acompanhamento constante dos 

resultados obtidos versus as metas estabelecidas na fase de planejamento. Na autorreflexão, 

o estudante observa se as estratégias aplicadas foram suficientes para atingir os objetivos 

propostos. 

No ambiente universitário a autorregulação da aprendizagem passa a ser 

fundamental. Ribeiro e Silva (2007) afirmam que os estudantes devem utilizar as 

estratégias cognitivas e metacognitivas para um melhor sucesso acadêmico e que tarefas 

exigidas nesse nível do estudo requerem um nível de autonomia elevado, e ao longo do 

tempo essas estratégias autorregulatórias poderão sofrer alterações. 

Rosário et al (2010) afirmam que o agente (aluno) prefere controlar a sua 

aprendizagem ao invés de ser controlado por outro (docente) e também opta por uma 

abordagem mais profunda sobre os temas estudados, buscando o seu significado e inter-

relações com o que já foi aprendido ou conhecido.  

Entretanto se faz importante salientar que o modelo de Zimmerman é apenas um dos 

modelos utilizados para trabalhar o construto da autorregulação de aprendizagem, outros 

autores desenvolveram seus próprios modelos e levando-se em consideração outros fatores 

da psicologia educacional.  

De acordo com o quadro 1, pode-se referenciar alguns desse modelos e autores. 
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Quadro 1- Modelos de autorregulação da aprendizagem 

Modelo/ Autor Ano Características principais dos modelos Fases da autorregulação 

McCaslin e 

Good 
1996 

Interação social e ambiente tem como apoiar e 

ativar a aprendizagem 

Motivação, acionamento e 

avaliação 

Winne e 

Hadwin 
1998 Monitoramento metacognitivo 

Definição da tarefa; 

Estabelecimento de metas e 

planejamento; 

Ordenação de táticas; 

Adaptação da metacognição. 

Zimmerman 2000 
Considera três tipos de autorregulação: 

comportamental, ambiental e a interna. 

Antecipação ou previsão; 

Controle do desempenho; 

Autorreflexão. 

Pintrich 2000 
Integração de diferentes aspectos: cognição, 

motivação, afeto e contexto. 

Previsão, planejamento e 

ativação; 

Monitoramento; 

Controle; 

Reação e reflexão. 

Fonte: Adaptado de BORUCHOVITCH (2014) 

 

Duarte (2014) apresenta a autorregulação da aprendizagem como sendo algo que 

busca o desenvolvimento de competências dos alunos, sua constante atualização e 

aprimoramento do conhecimento ao longo da vida. Diz ainda que os diferentes modelos e 

linhas de pesquisas buscam compreender a relação existente entre as práticas educativas e 

competências adquiridas pelos alunos nos mais diversos contextos, analisando sua 

influência.  

Como se percebe a autorregulação de aprendizagem oferece uma gama extensa de 

teorias modelos e definições, portanto, é importante compreender que alguns aspectos não 

serão levados em consideração. Pretende-se determinar, através de um único modelo, a 

efetividade e a presença da autorregulação e qual vantagem para vida acadêmica é 

proporcionada quando aplicada. 

Encontra-se, na figura 1 abaixo, a rede de relacionamento dos autores que estudam o 

construto da autorregulação da aprendizagem, apresentando suas conexões com a teoria que 

é abordada e autores que são utilizados neste estudo. De acordo com Joly et al (2016), o 

autor que apresenta maior quantidade de citações sobre o tema é Rosário, e Zimmerman 
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aparece como um autor que se utiliza tanto da autorregulação como da autoeficácia, dessa 

forma tem um número superior de citações em ralação aos demais. Sendo assim, essa figura 

também representa a escolha bibliográfica dos autores para este estudo. 

 

 
Figura 1 - Mapa de Relacionamento das citações de autores sobre autorregulação 

Fonte: JOLY et al (2016) 

 

Polydoro e Azzi (2009, p. 78) definem que “o processo de autorregulação 

apresentado por Bandura, por descrever o processo autorregulatório em si, é a base 

estruturadora de diversos modelos de investigação e de intervenção desenvolvido pelos 

pesquisadores da teoria social cognitiva”. 

Joly et al (2015) define que a autorregulação está associada à capacidade que os 

alunos têm de gerenciar seus pensamentos, emoções e ações, além do uso adequado e 

intencional de estratégias que beneficiam e facilitam seu aprendizado, proporcionando 

desempenho acadêmico de acordo com sua expectativa. É importante compreender que o 

processo passa pela a etapa de autorreflexão e avaliação. Sampaio, Polydoro e Rosário 

(2012) expõem que o estudante com bom grau de autorregulação tende a criar suas metas, 

planejar suas ações e escolher as estratégias mais adequadas de estudo, e também estar 
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motivado para realização dos estudos. Durante a etapa de controle é importante manter-se 

focado no planejamento elaborado anteriormente para que os resultados sejam mensuráveis 

e passíveis de análise, por conseguinte, haverá a autorreflexão e autoavaliação da 

necessidade de início de um novo ciclo. 

Para Almeida e Vasconcelos (2008) é importante que tanto os docentes como os 

estudantes passem por um processo de adaptação as novas metodologias de aprendizagem, 

dentre elas entender as formas de estudo e autorregulação, também salientam que as 

instituições de ensino ofereçam para ambos os agentes as ferramentas necessárias para a 

realização das práticas pedagógicas.  

A autorregulação é um processo que surgiu da agregação de diversas áreas do saber, 

e, em muitos casos, ainda não foi possível integrar todas essas áreas, processo que 

desfavorece o crescimento do uso da autorregulação, pois muitas barreiras são difíceis de 

serem rompidas (FREIRE, 2009). 

Polydoro et al (2015) aponta que em alguns casos o processo regulatório é oriundo 

dos pais e professores, portanto, é necessário entender que o aluno nesse sentido é regulado 

externamente, havendo a necessidade de incentivar os alunos a promoverem a 

autorregulação como habilidade própria. 

Na visão de Lourenço e Paiva (2016), embora o construto de autorregulação da 

aprendizagem ainda apresente algumas lacunas e dificuldades, é importante saber que ela 

enxerga de forma positiva a aprendizagem, demonstrando que cada indivíduo possui suas 

características únicas nesse processo, além da forte relação existente com variáveis 

metacognitivas, sociais, motivacionais, comportamentais e ambientais como maneira de 

explicar o sucesso educativo de alguns alunos. 

O que diferencia a autorregulação das estratégias de aprendizagem é principalmente 

a sua amplitude e sua preparação, de acordo com Bartalo e Guimarães (2008), embora um 

estudante reconheça a importância da utilização de estratégias de aprendizagem, raramente 

este se planeja para determinar qual a estratégia mais adequada a ser utilizada, não tem 

clareza sobre os objetivos que pretende alcançar, o tempo necessário para o processamento 

da informação, e nem mesmo a separação dos materiais que necessitará, ou seja, não 

planejam a aprendizagem. Normalmente esse tipo de atitude tem como objetivo atender a 
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necessidade momentânea do acadêmico, sem um pensamento crítico sobre as escolhas das 

estratégias e a sua influência no seu desempenho escolar. 

O ambiente universitário favorece além da aprendizagem, também aspectos sociais, 

a conduta do professor diante das atividades praticadas pelos acadêmicos nesse processo é 

fator que poderá fazer a diferença, principalmente na motivação do acadêmico (SANTOS et 

al, 2011). 

Freitas, Raposo e Almeida (2007, p.179-180) definem que: 
Estes desafios inerentes ao ingresso no ensino superior iniciam-se com a 
adaptação ao estabelecimento de ensino superior e ao curso, nem sempre de 
primeira escolha vocacional dos jovens, e decorrem das relações interpessoais 
que vão ser estabelecidas com os pares e professores, das exigências cognitivas e 
de estudo do nível de ensino em que entram, do grau de autonomia proporcionado 
pelos novos contextos de vida cotidiana, da saída de casa e consequente 
afastamento dos amigos e familiares, das exigências pessoais ao nível da gestão 
do tempo e do dinheiro, das perspectivas de carreira e de compromissos 
vocacionais com as aprendizagens e oportunidades de formação, entre outros. 
 

Dessa forma, demonstra-se que, embora	 o processo de autorregulação tenha os 

procedimentos adequados para realizar-se, é importante que o fator motivacional dos 

estudantes sobre o tema em estudo seja levado em consideração, entender que o construto 

de autorregulação da aprendizagem apenas atingirá resultados positivos a partir do 

momento em que o aluno apresente motivação para realizá-lo. 

Para Simão e Frison (2013), o professor também tem papel decisivo no uso pelos 

alunos de estratégias que beneficiem a aprendizagem, o autogerenciamento do tempo e de 

suas atividades, o autocontrole, portanto, os docentes devem se preparar estrategicamente 

para entender o construto e desenvolvê-lo juntamente com os estudantes. Para corroborar 

com essa afirmação, Freitas-Salgado (2013) afirma que é importante os professores 

conhecerem essas estratégias de tal forma que possam apresentar os conteúdos técnicos 

para os alunos auxiliando-os com os tipos de estratégias adequadas para o estudo, além 

disso condições pessoais, ambientais e estruturais podem influenciar o aluno autorregulado. 

O processo autorregulatório envolve muitos fatores, que não se limitam apenas ao 

esforço individual do aluno, a contemplação plena desse processo no ambiente universitário 

deverá ser auxiliada pelos professores e ambientes adequados de estudo e preparação, de tal 

forma que aquele incentive a autorregulação da aprendizagem. O processo autorregulatório 

exige disciplina e sistematização no processo de aprendizagem, composto por fases cíclicas 

que serão apresentadas no próximo subtítulo.  
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1.1 Fases da autorregulação 

 

O processo de autorregulação é composto por três etapas, dentre elas estão presentes 

o planejamento, o controle do desempenho e a autorreflexão. Rosário et al (2007) descreve 

o planejamento como uma etapa fundamental no processo de autorregulação, pois antecipa 

todas as necessidades acadêmicas que o aluno precisará ao longo do processo, envolve a 

análise dos estudos e recursos necessários para sua execução e a definição dos objetivos 

que deverão ser alcançados. Pintrich (2004) considera essa etapa como sendo uma etapa de 

definição de qual é a melhor estratégia cognitiva para desenvolver seus estudos, além de 

compreender e organizar melhor o material que estará trabalhando. De acordo com 

Polydoro e Azzi (2009), nesta fase também são definidos o planejamento do tempo e do 

esforço que será necessário para realizar as tarefas, as crenças motivacionais e emocionais 

também são ativadas nesse momento. De acordo com Freire (2009), é importante que o 

estudante se aproprie dos objetivos traçados, mesmo que estes não sejam associados ao 

prazer, mas tenha como motivação a necessidade de se alcançar projetos maiores. Dessa 

forma, a escola poderá intervir incentivando os acadêmicos a buscarem a autonomia nos 

estudos, garantindo-lhes um melhor resultado, para tal, se faz importante que os alunos 

tracem objetivos realistas e que possam ser alcançados, caso isso não ocorra o aluno se 

frustrará. 

A segunda fase é conhecida por controle de desempenho ou monitoramento e 

pretende avaliar se os objetivos definidos na fase de planejamento realmente estão sendo 

alcançados. A fase de controle de desempenho é definida por Boruchovitch (2014) como a 

etapa em que é verificada a eficácia das estratégias empregadas para atingir os objetivos 

propostos, normalmente é composta por mais de uma estratégia de aprendizagem. De 

acordo com Rojas (2008), o monitoramento ocorre durante o estudo e permite que seja 

avaliada a atividade e questionar a durante o processo.  

A última fase relaciona-se à autorreflexão, completa o ciclo da autorregulação e 

permite avaliar a necessidade de aprimoramento dos estudos ou busca por novas 

necessidades acadêmicas. Para Zimmerman (2008), na terceira fase, o estudante avalia os 

resultados alcançados e realiza ajustes, se necessário, para os novos processos das tarefas 

futuras. De acordo com Polydoro e Azzi (2009), essa etapa avalia, dentre outras, a 
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satisfação ou insatisfação com os resultados obtidos, dessa forma são permitidas as 

alterações de estratégias, adaptações ou continuidade para novas tarefas. 

De acordo com Polydoro e Azzi (2009, p. 82), as fases da autorregulação podem ser 

definidas: 
Na fase prévia, ocorre a análise da tarefa que inclui o estabelecimento de 
objetivos e o planejamento de estratégias para sua realização, associado à análise 
de crenças motivacionais, ou seja, crenças de autoeficácia, expectativas de 
resultados, meta de realização e motivação intrínseca. A fase de realização inclui 
os processos de autocontrole do desempenho e da motivação, bem como a auto-
observação. O primeiro processo refere-se à focalização da atenção, autoinstrução 
e imagens mentais. E o outro, à realização de autorregistros e 
autoexperimentação. A terceira fase, de autorreflexão, envolve o julgamento 
pessoal como a autoavaliação e as atribuições causais, e as reações ou 
autorreações, realizadas por meio dos subprocessos de satisfação/insatisfação, 
reações adaptativas e defensivas. Dado que o modelo é cíclico, como já exposto, 
a fase de autorreflexão influi na fase prévia seguinte. 
 

A figura 2 apresenta as etapas da autorregulação da aprendizagem e a característica 

cíclica existente. 

 

 
Figura 2: Etapas da autorregulação da aprendizagem 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Como se percebe pela figura 2, o processo de autorregulação é cíclico, dessa forma 

permite ao acadêmico o desenvolvimento contínuo de sua aprendizagem. O importante é 

que o estudante tenha compreensão dos seus avanços, identificação das suas necessidades e 

planejamento adequado de seus estudos. 

De acordo Sampaio, Polydoro e Rosário (2012), o processo de autorregulação 

atravessa por diversas etapas até ser consolidado, entretanto é importante observar os 
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alunos que apresentam comportamento de procrastinar as atividades, que afetam tanto seu 

processo de aprendizagem quanto seu desempenho acadêmico.  

Conforme Avila, Frison e Simão (2016) é importante que os professores participem 

desse processo, ou seja, ensinem seus alunos a utilizarem estratégias que os beneficie 

quanto ao processo de aprendizagem, e que estes possam atingir os seus objetivos.  

 

1.2 Contextos de autorregulação da aprendizagem em universitários 

 

Este item trata das pesquisas de autorregulação da aprendizagem realizadas com alunos 

universitários.  Boruchovitch (2014) utilizou como referencial teórico os principais 

modelos de aprendizagem autorregulada com os objetivos de: descrever e analisar os 

fundamentos da aprendizagem autorregulada e seus conceitos-chave; mostrar a relevância 

desse constructo para a formação de professores (cursos de licenciatura). Trata-se de 

contribuir não só para uma formação de professores com essas qualidades, mas também 

para a construção de uma cultura educacional que fomente a promoção da autorregulação 

da aprendizagem como meta fundamental dos projetos psicopedagógicos das escolas. 

 Com o objetivo de identificar o perfil do estudante de graduação em Administração 

em relação à prorrogação da gratificação em situações acadêmicas e da autorregulação do 

tempo e do ambiente de aprendizagem, aspectos constituintes da autorregulação da 

aprendizagem, e validar uma escala para mensuração destes construtos e comparar a 

autorregulação do estudante de Administração com estudantes de outros cursos de 

graduação, realizou-se para isso uma pesquisa Survey exploratório-descritiva com 292 

estudantes de graduação em Administração e de outros três cursos de duas Universidades. 

Os resultados destacam a existência de diferenças individuais significativas entre os 

estudantes de Administração quanto a autorregulação da aprendizagem, além da existência 

de diferenças entre estudantes de cursos diferentes. Os resultados mostram, também, que a 

autorregulação pode ser alta em alguns aspectos e baixa em outros, refletindo diferentes 

capacidades dos indivíduos. O grupo mais numeroso entre os perfis analisados dos alunos 

do curso de Administração possuía justamente esta característica: por um lado, declararam 

ter alta capacidade de gestão do tempo de prorrogação da gratificação, mas por outro lado, 
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afirmaram não conseguir regular os ambientes de aprendizagem (TESTA; FREITAS, 

2005). 

 O objetivo da pesquisa de Avila, Frison e Simão (2015), de cunho exploratório, foi 

de investigar se estudantes do último ano de um curso de formação de professores em 

Educação Física utilizaram estratégias autorregulatórias para aprender os conteúdos que o 

curso oferece. Foi aplicado a 33 estudantes o Questionário de Conhecimentos das 

Estratégias de Autorregulação, e, após a análise dos dados, verificou-se que 17 estudantes 

responderam que utilizam um pouco mais da metade das estratégias presentes no 

questionário. Infere-se que há necessidade de mais investimentos na formação dos futuros 

professores, buscando novas estratégias que possibilitem a esses aprenderem a autorregular 

os seus processos de aprendizagem, uma vez que, dessa forma, poderão utilizar diferentes 

métodos de ensino para qualificar a aprendizagem dos conteúdos pelos escolares. 

 Analisar comparativamente a autorregulação da aprendizagem de alunos de cursos 

ofertados a distância em função do sexo foi a pesquisa de Pavesi e Alliprandini (2015). Um 

total de 305 alunos responderam a um questionário contendo 12 questões sobre o perfil dos 

estudantes e a uma Escala de Aprendizagem Autorregulada Online, com 24 itens 

distribuídos em seis fatores: Estabelecimento de Metas, Estruturação do Ambiente, 

Estratégias para as Tarefas, Gerenciamento do Tempo, Procura de Ajuda e Autoavaliação. 

Dos participantes pesquisados, 62% eram do sexo feminino e 38% do sexo masculino. A 

coleta de dados foi realizada on-line, por meio do programa Google Drive, e 

presencialmente. Os resultados evidenciaram que os participantes do sexo feminino se 

mostraram mais autorregulados do que os do sexo masculino em todos os fatores da escala, 

sendo que os fatores Procura de Ajuda e Autoavaliação foram os que apresentaram as 

menores médias, em especial, pelos participantes do sexo masculino. No geral, verificou-se 

que os alunos pesquisados apresentam um bom nível de autorregulação, sendo esta uma 

condição necessária para êxito na EaD, uma vez que os alunos mais autorregulados na sua 

aprendizagem parecem alcançar resultados acadêmicos mais positivos do que aqueles que 

não apresentam comportamentos autorregulatórios. 

 O estudo de Ganda e Boruchovitch (2016) teve como objetivo avaliar a eficácia de 

uma proposta de intervenção voltada à promoção da autorregulação. A amostra foi 

composta por, aproximadamente, 80 alunos de duas turmas do 1° ano de um curso de 
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Pedagogia de uma universidade pública brasileira. A pesquisa seguiu um delineamento 

quase experimental, no qual, aleatoriamente, uma das turmas foi escolhida como grupo 

controle e a outra como grupo experimental. No pré-teste e no pós-teste, os estudantes 

responderam aos instrumentos relacionados a cinco variáveis da autorregulação: motivação, 

autoeficácia, estratégias de aprendizagem, atribuição de causalidade e estratégias 

autoprejudiciais. A intervenção ocorreu semanalmente, num período de três meses e incluiu 

10 sessões, sendo quatro presenciais e seis online. Após a intervenção, os alunos do grupo 

experimental se tornaram estudantes mais autorregulados no que concerne às variáveis 

trabalhadas e apresentaram melhor desempenho acadêmico quando comparados aos do 

grupo controle. Os dados foram discutidos em relação ao impacto que a aprendizagem 

autorregulada pode desempenhar na trajetória acadêmica do aluno universitário, assim 

como as implicações que poderão ter em sua vida profissional como futuro professor e 

educador. 

 Como se percebe as pesquisas a cerca da autorregulação da aprendizagem ainda são 

reduzidas, principalmente quando o tipo de pesquisa é quantificável, nesse sentido, um dos 

objetivos deste trabalho é alimentar as informações a cerca desse construto, além de 

comparar a sua correlação com o rendimento escolar. Portanto, se faz importante esclarecer 

que o rendimento escolar (métrica indicada por nota ou conceito) diferencia-se de 

desempenho escolar, pois o segundo não é algo mensurável, para tal será descrito no 

próximo capítulo deste estudo o rendimento escolar e seus aspectos. 
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2 RENDIMENTO ACADÊMICO E SEUS ASPECTOS 
 

O ambiente universitário trata-se de uma nova fase na vida de qualquer pessoa, por 

envolver uma escolha que afetará o resto de sua vida, em alguns casos, os estudantes são 

motivados ou sofrem interferência de seus pais, amigos e demais pessoas que convivem em 

seu ambiente social. Conforme destaca Almeida et al (2007), é um momento significativo 

no desenvolvimento psicológico e social dos jovens estudantes, muitas mudanças sociais, 

afetivas e comportamentais ocorrem na entrada no ensino superior. 

Dessa forma, precisa-se ter um cuidado especial com os alunos que adentram no 

ensino superior, pois com todas essas mudanças psicossociais a possibilidade de desistência 

e insucesso no primeiro ano do curso passa a ser mais eminente do que em outros períodos 

(CUNHA; CARRILHO, 2005).  

Embora o rendimento acadêmico seja algo questionável para várias correntes da 

educação, é através dele que se pode mensurar a aprendizagem adquirida ao longo do 

processo de autorregulação, pois passa a ser importante tanto na segunda fase quanto na 

etapa subsequente. Para Zimmerman (2008) o processo de autorregulação surge como uma 

ferramenta para auxiliar que sua capacidade se manifeste em um resultado de desempenho 

acadêmico.  

Para Cunha e Carrilho (2005) essa fase transitória do ensino médio para o ensino 

superior torna o rendimento acadêmico abaixo do esperado, isso ocorre pelo fato de haver 

várias mudanças presentes na vida do acadêmico, em alguns casos, os estudantes evadem 

ou acabam apoiando-se em serviços psicossociais.  

De acordo com Almeida (2007), o rendimento escolar está associado a quatro 

variáveis, que são: o conhecimento prévio do aluno, a sua capacidade cognitiva, a sua 

motivação e autoconfiança e também o papel ativo dos acadêmicos com relação ao 

processo de aprendizagem; o resultado delas somadas proporciona a possibilidade do aluno 

atingir um bom rendimento. Todas as variáveis estão descritas no quadro 2, na qual se pode 

verificar que para o bom rendimento é necessário não apenas a autorregulação, mas uma 

série de fatores. 
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Quadro 2 - Variáveis relacionadas ao rendimento acadêmico dos estudantes universitários. 

VARIÁVEL CARACTERÍSTICA 

1ª 

VARIÁVEL 

Associada a conhecimento anteriores, ou seja, conhecimentos adquiridos no ensino 

médio. Espera-se que os alunos que tenham tido um bom êxito no ensino médio 

continuem com esses resultados. 

2ª 

VARIÁVEL 

São suas capacidades intelectuais e cognitivas, embora espera-se que o processo seletivo 

já faça essa seleção, muitas vezes o aluno não está preparado para atingir os objetivos 

propostos pelo docente. 

3ª 

VARIÁVEL 

Está relacionado a sua motivação e autoconceito, para alguns autores desde a 

adolescência, os alunos desenvolvem características intrínsecas relacionadas a sua 

autoimagem. 

4ª 

VARIÁVEL 

Aborda que os alunos devem apresentar um senso crítico e sejam ativos na aprendizagem, 

desenvolvendo suas habilidades e conhecimentos de acordo com suas expectativas. 

Portanto, se faz necessário que os estudantes sejam autorregulados e desenvolvam 

estratégias adequados de aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de ALMEIDA, 2007) 

 

 Os professores e o contexto também são variáveis que interferem no sucesso 

acadêmico do estudante, sendo que a qualidade do docente é um dos fatores determinantes 

para o sucesso; entende-se que professores mais entusiastas e que utilizam estratégias de 

ensino diversificadas promovem alunos mais bem-sucedidos nas suas aprendizagens. 

Atualmente, a sala invertida vem proporcionando resultados superiores e mais 

motivacionais aos alunos ao contrário das aulas expositivas. Outro fator importante 

relaciona-se à flexibilização curricular, lembrando que a vida acadêmica não se inicia 

apenas no ambiente universitário, ela deve estar presente em fases anteriores do ensino. A 

imagem da universidade em que o aluno está inserido é outro fator que afeta e proporciona 

resultado superior para o aluno, ou seja, universidades que são bem-conceituadas pela 

sociedade fazem com que os alunos que estejam presentes em seu contexto sejam mais 

participativos, motivados e, portanto, apresentem um melhor resultado acadêmico 

(ALMEIDA, 2007). 

 De acordo com estudos realizados por Monteiro, Tavares e Pereira (2008), o 

otimismo foi apontado com uma das variáveis que afetam o rendimento acadêmico de 

estudantes do primeiro ano do curso superior. Outro fator apontado para o insucesso 

acadêmico está relacionado ao estresse e não deve ser ignorado pelas instituições de ensino 
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superior, essas devem desenvolver planos que possibilitem a gestão e o controle do estresse 

por parte dos acadêmicos, que além de proporcionar um melhor resultado acadêmico 

auxilia em sua saúde mental e níveis de bem-estar dos alunos (LUZ et al, 2009). 

 O sucesso acadêmico ultrapassa as barreiras do rendimento escolar que tem apenas 

como objetivo atingir as notas exigidas para sua aprovação. Quando se propõe avaliar o 

desempenho acadêmico é importante observar-se outros fatores como descritos por 

Ferreira, Almeida e Soares (2001), ou seja, quando se fala em sucesso acadêmico deve-se 

ter uma visão ampla, sistêmica, ecológica, construtivista e desenvolvimentista, esse 

processo envolve aspectos e resultados educacionais e pessoais. Essas passam pelo 

desenvolvimento de competências acadêmicas e cognitivas, manutenção de relações 

interpessoais positivas, desenvolvimento de identidade própria e de autonomia para estudo, 

manutenção de uma vida emocional, desenvolvimento de um projeto vocacional, 

estabelecimento de um estilo saudável de vida e por fim desenvolvimento de uma filosofia 

de vida integrada. 

 Observa-se dessa maneira que o rendimento acadêmico é composto por diversas 

variáveis que são compostas por aspectos internos e externos ao ambiente universitário, 

entretanto a composição de todas essas variáveis pode proporcionar ao estudante um 

melhor resultado e consequentemente o sucesso acadêmico.  

 De acordo com Freire (2006), as abordagens da aprendizagem também podem ser 

classificadas basicamente de três maneiras. Na abordagem superficial, a motivação é 

extrínseca e o estudante estuda apenas para atingir minimamente os objetivos exigidos pela 

instituição, para o aluno que se enquadra nesse tipo de classificação a preferência é por 

atividades bem estruturadas que exijam o menor tempo de dedicação, em suma, utiliza a 

estratégia de memorização para atingir seus resultados. Na abordagem profunda, a 

preocupação não está relacionada ao sucesso acadêmico, na verdade, algumas vezes a 

utilização desse tipo de estratégia pode gerar o insucesso acadêmico, pois, o aluno não 

atenderá o que foi solicitado pelo professor, ele é motivado intrinsecamente, procura 

desenvolver estratégias que não são estruturadas e que de alguma forma apresentem um 

desafio a ser executada. Já a terceira abordagem é conhecida como a de sucesso, é motivada 

extrinsecamente e o objetivo nem sempre é o aprendizado e sim estar classificado entre os 

melhores. Normalmente, os alunos que estão nesta última abordagem utilizam abordagens 
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diferentes para conseguir os melhores resultados, alternando entre superficial e profunda, 

de acordo com a sua necessidade. 

 De acordo com Almeida et al (2007), alguns fatores são levados em consideração 

como determinantes para o estudante não obter sucesso acadêmico, dentre eles estão 

presentes a falta de conhecimento prévio sobre assuntos básicos do curso escolhido; 

ausência de feedback dos professores e uma relação não tão próxima com os mesmos; 

raciocínio rígido inadequado para modelos explicativos que exigem maior reflexão; falta de 

uso da autonomia e autorregulação da aprendizagem; desconhecimento ou pouco estudo 

sobre testes vocacionais que, consequentemente, acarreta baixa autoconfiança e motivação; 

pouco conhecimento de novas tecnologias de informação ou domínio do idioma e 

interpretação; e, por fim, falta de estudos regulares, atentando-se apenas para o momento 

das avaliações. O quadro 3 apresenta os motivos e estratégias de aprendizagem presentes 

nos alunos do ensino superior, definindo-os como dependentes principalmente de sua 

motivação para o estudo.  

 
Quadro 3 - Motivo e estratégia nas abordagens ao estudo 

Abordagem superficial 

Motivo Saber apenas o necessário para garantir a aprovação. 

Estratégia 
Reproduzir mecanicamente o conteúdo exigido para 

atingir os resultados. 

Abordagem profunda 

Motivo 

Interesse além do que é cobrado do conteúdo, pode estar 

relacionado a profissão ou competências já desenvolvidas 

anteriormente. 

Estratégia 
Relacionar os assuntos aprendidos com conhecimentos 

prévios. 

Abordagem de alto 

rendimento 

Motivo 

Competição como os demais colegas, garantindo 

classificações altas e sempre buscando melhorar o seu 

rendimento. 

Estratégia 

Planejar seus estudos e tarefas de maneira que as 

atividades sejam desenvolvidas com antecedência e 

excelência. 

Fonte: Adaptado de TAVARES et al (2003). 
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 Portanto pode-se observar, através do quadro 3, que alunos com alto rendimento 

acadêmico são os que utilizam a estratégia de planejar seus estudos e horários, 

característica presente na autorregulação da aprendizagem.  

 De acordo com Rosário et al (2010, p. 352), 
Compreende-se assim, que o incremento dos processos autorregulatórios e de 
uma abordagem profunda ao estudo nos alunos universitários é fundamental. Os 
alunos universitários com experiência de insucesso neste nível de ensino 
geralmente investem pouco tempo e esforço no seu estudo pessoal, leem e tiram 
apontamentos ineficientemente, escrevem deficientemente e preparam os exames 
sem método. Não são sistemáticos no seu estudo, confiando em métodos 
idiossincráticos aos quais se foram habituando ao longo dos anos. Tais métodos 
podem comprometer seriamente a transição destes alunos para os anos seguintes 
e a própria prossecução na Universidade. 
 

 Em um estudo realizado com alunos do ensino superior, os participantes 

apresentaram comportamento autorregulado, considerando principalmente o planejamento, 

monitoramento e objetivos centrados na aprendizagem, sendo que esses são desenvolvidos 

a partir do momento em que exista uma motivação intrínseca (MONTEIRO et al, 2009). 

 Outra classificação é sugerida por Valadas, Gonçalves e Faísa (2011). Estes utilizam 

as abordagens superficial, utilização da estratégia de memorização, profunda, que se baseia 

no entendimento do material a ser estudado, e estratégica, utilizada para obtenção de 

melhores resultados, embora tenham-se utilizado termos diferentes, entende-se que a 

abordagem estratégica é similar a abordagem de alto rendimento. 

 Duarte (2004) destaca que, embora a abordagem profunda possa promover uma 

maior imaginação e pensamento crítico, não se pode deixar de lado a memorização, 

(característica da abordagem superficial) que em alguns momentos é importante e se mescla 

com a abordagem profunda, cita-se como exemplo o domínio do vocabulário e de fórmulas, 

além de criar imagens dos mapas conceituais elaborados pelos estudantes. 

  Entretanto em um estudo realizado com alunos universitários, Monteiro, Almeida e 

Vasconcelos (2012) concluíram que a autorregulação da aprendizagem pode não ser fator 

que interfira no resultado de alto rendimento do aluno, mas é apresentada como uma 

mediadora para atingir esse resultado, fatores como a motivação e objetivos pessoais a 

longo prazo têm sido fatores determinantes para que os alunos atinjam esse resultado de 

alto rendimento. Tendo em vista essa afirmação, é importante analisar a motivação como 

variável importante para o alto rendimento dos alunos, portanto, face a esse fator, pode-se 

apresentar dois termos significativos que são o autoconceito e a autoestima; com relação ao 



31	
 

primeiro, há três maneiras de se enxergar, que são: a forma como o sujeito se vê, a forma 

como ele gostaria de se ver e a forma como esse se apresenta aos outros. Azevedo e Faria 

(2006) definem como sendo experiências vivenciadas nos mais diversos contextos que 

interferem no comportamento e a na ação do sujeito. 

Sobre a autoestima; ela é importante para qualquer ser humano, sentir-se valorizado 

e reconhecido por outras pessoas trás a possibilidade de um melhor desempenho, além de 

uma motivação intrínseca muito acentuada (MOSQUERA; STOBÃUS, 2006). 

 Em um modelo proposto por Ferreira, Raposo e Bidarra (2009), são expostos os 

fatores que podem influenciar no rendimento acadêmico, levando-se em consideração as 

abordagens de estudo e fatores diretos e indiretos que afetam o rendimento. Na figura 2 é 

apresentado o modelo sugerido. 

 
 Figura 3 - Modelo de abordagem de ensino, variáveis diretas e indiretas que afetam o rendimento 

acadêmico 
	

	
	

	
Fonte: FERREIRA; RAPOSO e BIDARRA (2009) 

 

 Boruchovitch (1999) aponta o destaque que deve ser feito pelos educadores em 

extrair a maneira pejorativa como são tratados os estudantes brasileiros que possuem 

insucesso na escola, portanto, faz-se importante que esses alunos sejam motivados, e 

possam elevar sua confiança no processo de aprendizagem, de tal forma que consigam ser, 

além de alunos motivados, estudantes autorregulado. 

 De acordo com Campos (2014), a aprendizagem ou rendimento escolar não pode ser 

avaliada apenas um fator, na verdade, é a soma de esforços desenvolvidos pelo o aluno e 
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envolve a forma de pensar, a linguagem técnica, a atitude, as suas preferências e ideais, 

confrontando-se com o momento vivido e os problemas que existem na matéria ensinada. 

Para Stoffel e Ziza (2014), o baixo rendimento é fator principal para a evasão dos alunos, 

portanto existe uma relação presente entre os pedidos de trancamento do curso devido ao 

baixo rendimento escolar. Dessa forma é importante observar os alunos que apresentam 

resultados insatisfatórios e identificar suas dificuldades de aprendizagem.  

 Dessa forma, percebe-se que os alunos que apresentam baixo rendimento escolar 

estão mais propícios a abandonar os estudos, pois os efeitos negativos desse baixo 

rendimento afetam, além dos resultados, sua motivação, moral e também convivência social 

com os demais colegas de turma. É importante que se diga que a autorregulação da 

aprendizagem é apenas uma das variáveis presentes que podem auxiliar na melhoria do 

rendimento acadêmico. A seguir será apresentada a metodologia aplicada para o 

desenvolvimento desse trabalho e os procedimentos utilizados para extração e análise dos 

dados. 
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 
 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Este estudo realizou-se por meio de uma pesquisa de natureza quantitativa, que se 

traduz por tudo aquilo que pode ser quantificável, ou seja, traduz em números as opiniões e 

informações para então obter a análise dos dados e, posteriormente, chegar a uma 

conclusão. De acordo com Günther (2006), uma distinção presente entre a pesquisa 

qualitativa e quantitativa apresenta-se na interação dinâmica do pesquisador e do objeto a 

ser pesquisado, na pesquisa quantitativa raramente é observado o autor após a coleta de 

dados. Gatti (2004, p. 24-25) afirma que: 
É no campo dos estudos de avaliação educacional, mais especialmente nos 
estudos de rendimento escolar em nível de sistemas ou subsistemas, que se 
encontra a maioria dos estudos de cunho quantitativo nos últimos dez anos. É 
também nessa área que modelos de análise mais complexos vêm sendo utilizados: 
modelos da “teoria da reposta ao item”, modelos de análise hierárquica, estudos 
de relações multivariadas, uso da teoria dos valores agregados, testes de 
componentes de variância diversos, entre outros. 
 

 Sendo assim, conforme definido pelos autores, a pesquisa quantitativa é parte 

importante do processo de análise de dados e reflexões a cerca da pesquisa que é 

desenvolvida neste estudo.  

 

3.2 Participantes 

 

A pesquisa realizou-se com 279 estudantes do ensino superior, frequentes e 

matriculados no curso de Administração em uma universidade do Sul de Minas, tendo sido 

coletadas informações de todos os anos do curso. A tabela 1 apresenta a distribuição de 

alunos por sexo, faixa etária e ano da graduação. 
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Tabela 1 – Ano da graduação, sexo, faixa etária 

ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

FAIXA ETÁRIA 
TOTAL 

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 33 34 a 51 

1º ANO 
Feminino 28 5 1 1 1 36 

Masculino 24 3 2 1 - 30 

2º ANO 
Feminino 26 10 3 - 1 40 

Masculino 18 8 1 - 4 31 

3º ANO 
Feminino 13 8 3 - - 24 

Masculino 13 11 1 - - 25 

4º ANO 
Feminino 14 30 7 4 3 58 

Masculino 4 13 10 6 2 35 

TOTAL  140 88 28 12 11 279 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Conforme apresentado na tabela 1, 56,63% dos respondentes eram do sexo 

feminino, e 43,37% do sexo masculino. Com relação a faixa etária dos respondentes, 

50,18% tinham idade entre 18 a 21 anos, 31,54% entre 22 a 25 anos,  10,04% entre 26 a 29 

anos, 4,30% entre 30 a 33 anos e 3,94% tinham entre 34 a 51 anos. Portanto, pode-se 

destacar que o perfil dos alunos pesquisados é do sexo feminino e a faixa etária 

predominante está entre 18 a 21 anos. Foi verificado o rendimento acadêmico dos 

estudantes e aplicado o questionário de ACE.  

 

3.3 Instrumento  

 

A Escala de Avaliação de Competências para Estudo – ACE (JOLY; DIAS, 2016) 

objetiva avaliar os métodos de estudo e as abordagens à aprendizagem autorregulada dos 

estudantes no ensino superior.  

Foi organizada considerando a Escala de Competência de Estudo ECE – S&H/ C&T 

(ALMEIDA; JOLY, 2009 e as Categorias de Estratégias de Aprendizagem Autorreguladas 

(adaptadas de ZIMMERMAN, 2003) que indicam uma iniciativa própria do estudante, a 

saber: 

1. Autoavaliação: avaliar a qualidade ou progresso de seu próprio trabalho ou 

desempenho; 
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2. Organização e transformação: reorganização explícita ou dissimulada do material 

instrucional para aprimorar a aprendizagem; 

3. Meta e planejamento: definir conjunto de metas educacionais ou submetas e 

planejar a sequência e uso do tempo para completar as atividades definidas como essenciais 

para atingir as metas estabelecidas; 

4. Busca de informação: empenhar-se para garantir mais informações acerca da 

tarefa a partir de diferentes fontes quando uma atribuição lhe é designada; 

5. Manter registros e monitorar: registrar eventos e resultados; 

6. Organização do ambiente: estruturar um ambiente adequado para o estudo de 

modo a facilitar a aprendizagem; 

7. Autoconsequências: definir ou pensar em recompensas ou punições frente ao 

desempenho obtido com sucesso ou fracasso; 

8. Memorização: uso de estratégias, diretas ou indiretas, para memorizar e recordar 

o conteúdo da aprendizagem;  

9. Buscar apoio social: solicitar ajuda do professor, do colega, de adultos, quando o 

estudante percebe-se com dificuldade para aprender; 

10. Revisão de registros: releitura de anotações ou livros-texto para se preparar para 

a aula ou avaliação; 

11. Observação de modelos: reproduzir na íntegra ou utilizar o modelo bem 

sucedido de um adulto, colega, professor para atingir sua meta. 

O processo de aprendizagem do estudante acompanhado por suas crenças 

motivacionais está dividido em três fases autorregulatórias. A Fase 1, de Planejamento, é 

preparatória para o processo de estudo autorregulado, pois a tarefa e as motivações para 

realizá-la são identificadas pelo estudante. É importante destacar o papel da autoeficácia 

nessa fase, pois a percepção que o estudante tem de sua capacidade para realizar um estudo 

competente determinará a sua organização para atingir a meta. Na Fase 2, de Desempenho, 

há o esforço do estudante para aprender a partir das informações obtidas acerca da tarefa e 

do estabelecimento de metas na Fase 1. As estratégias cognitivas autorreguladas para 

aprender e as metacognitivas para monitorar o processo são o foco da autorregulação e 

facilitadoras do autocontrole, que possibilita ao estudante internalizar padrões de 

desempenho por estar diretamente relacionado às técnicas utilizadas para aprender e à auto-
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observação que implica no monitoramento e análise do desempenho em relação às metas a 

serem atendidas para cada tarefa. Na última etapa, a Fase 3, de autorreflexão, o estudante 

analisa seus resultados, considerando os esforços empreendidos para obtê-los e define se 

foram positivos ou negativos frente à meta. Em consequência disso, estabelece o nível de 

satisfação, autoeficácia e motivação determinantes para realimentar a Fase1 e iniciar um 

novo ciclo autorregulatório. 

Esse modelo cíclico visa explicar, de um lado, os resultados obtidos pelo estudante 

após esforços para ser bem-sucedido e, de outro, prediz diferenças quantitativas de 

aprendizagem e qualitativas relativas ao processo de autorregulação do estudo. De acordo 

com o descrito em Zimmerman (2013), estudantes proativos são diferenciados em função 

de utilizarem processos muito qualificados nas fases de planejamento e desempenho, 

revelando altas habilidades cognitivas para definir estratégias de ação, identificar e 

caracterizar todos os elementos e/ou etapas que compõem uma tarefa a ser realizada, bem 

como as varias tarefas de uma meta. Ao lado disso, possuem alto nível de motivação, 

crença de autoeficácia relativa a ser competente para realizar a tarefa, expectativas de 

resultados, metas de excelência para aprender e valores e interesses para esforçar-se na 

execução do processo. São autorreflexivou e metacognitivos durante todo o processo, 

imprimindo a seus resultados maior precisão e validade. Em condição oposta, estão os 

estudantes reativos, cuja preocupação e interesse é obter resultado frente à meta, focando 

apenas em esforçar-se o necessário para atingi-la. Nesse sentido, são superficiais e 

genéricos na especificação de suas tarefas e metas quando comparados aos proativos, bem 

como não definem técnicas e estratégicas específicas para aprender, o que implica em 

maior esforço e tempo para a realização das atividades por parte dos estudantes reativos. 

Por fim, no que tange à fase de autorreflexão, pode-se constatar enorme dificuldade por 

parte dos reativos em analisarem, monitorarem e registrarem o processo dada a ineficiência 

de suas ações nas fases 1 e 2. 
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3.4 Procedimentos 

 

3.4.1 Procedimentos éticos 

	

Após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade do Vale do 

Sapucaí, foi realizado contato prévio com o diretor da unidade e aprovação por este. Num 

momento seguinte, foi colhida a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

por parte dos participantes e aplicado o instrumento pelo pesquisador coletivamente, em 

salas de aula e horário regular de aula. 

 

3.5 Procedimento de análise de dados 

 

O estudo do teste tem como objetivo geral verificar a existência ou não da 

correlação entre a autorregulação da aprendizagem e o rendimento acadêmico em alunos do 

curso de Administração de uma universidade privada do Sul de Minas. Como objetivos 

específicos tem-se: 

1. Realizar um estudo psicométrico exploratório da Escala de Avaliação de 

Competências para Estudo – ACE no contexto universitário brasileiro.  

2. Verificar se há evidências de validade de construto para a Escala de Avaliação de 

Competências para Estudo – ACE 

3. Identificar os índices de precisão para a Escala de Avaliação de Competências 

para Estudo – ACE 

4. Verificar a autopercepção dos universitários quanto ao estudo competente e 

analisar tal conceito considerando as variáveis de interesse, a saber: gênero, faixa etária, 

instituição, área de conhecimento e estado de localização da Instituição de Ensino Superior 

no país. 

Os dados foram codificados e digitados em uma planilha eletrônica e, após terem 

sido verificados, foram exportados para o pacote estatístico SPSS – Statistical Package for 

Social Science (NORUSIS, 1993) em sua versão 22. A análise dos itens da escala para 

determinar sua dimensionalidade, buscando evidências de validade de construto, foi 

realizada por meio da Análise Fatorial Exploratória (AFE) para atender o objetivo 
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específico 1 do presente estudo, a qual indica uma estrutura subjacente aos itens de um 

teste, que, por sua vez, aponta a(s) variável(is) latente(s) que está(ão) sendo mensurada(s) 

pelo instrumento. Complementarmente, na Análise Fatorial Confirmatória (AFC) testou-se 

o ajustamento de uma estrutura prevista a um novo conjunto de dados, o que permitiu 

concluir se o instrumento mantém a mesma efetividade e precisão na aferição do construto 

para diversos conjuntos de dados (HAIR et al, 2005; VALENTINI; LAROS, 2012). A 

precisão foi aferida pelo Alfa de Cronbach e pelo método das metades, de modo a atender o 

objetivo específico 2. 

Foi assumido o nível de significância de 5% para as análises estatísticas. Além das 

análises psicométricas elencadas anteriormente, o objetivo 3 foi atingido por meio de 

análises estatísticas descritivas e inferenciais, visando a identificar diferenças significativas 

de comportamentos entre as diferentes categorias de variáveis de interesse, tais como, 

gênero, idade, curso, ano frequentado, instituição e estado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
	

A seguir serão discutidos e apresentados os resultados encontrados neste estudo, 

distribuídos em três etapas, a mencionar: 1) médias de rendimento escolar; 2) teste de 

avaliação de competências aos estudos (ACE); e 3) correlação entre o rendimento escolar e 

o ACE. Pretende-se analisar através de evidências quantitativas a importância da 

autorregulação para o rendimento escolar dos alunos do curso de administração. 

 

4.1 Médias de rendimento escolar  

 

Sobre o rendimento acadêmico, apontaram-se todos os componentes curriculares. É 

importante mencionar que existem dentro dessas disciplinas, matérias oferecidas em 

ambiente virtual. Na tabela 2 será apresentada a média dos alunos por ano de graduação.  

 
Tabela 2 - Média do rendimento escolar por ano de graduação 

ANO DA GRADUAÇÃO MÉDIA DO RENDIMENTO ESCOLAR 

1º ANO 75,22 

2º ANO 76,05 

3º ANO 73,04 

4º ANO 76,42 

MÉDIA GERAL 75,18 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Conforme verificou-se na tabela 2, não ocorreu uma oscilação significativa entre as 

médias de rendimento escolar por ano da graduação, dessa forma é importante verificar se 

existe ou não variações por outros fatores, como por exemplo, a faixa etária, idade e 

também os alunos que são ou não autorregulados. Portanto, será apresentada a tabela 3, a 

qual refere-se a média acadêmica por sexo e a amplitude das médias adquiridas pelos 

alunos. 

 

 

 
Tabela 3 - Média do rendimento escolar por sexo e ano de graduação 
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ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

MÉDIA DO RENDIMENTO 

ESCOLAR 
MÍNIMO MÁXIMO 

1º ANO 
Feminino 75,07 55,25 94,29 

Masculino 75,41 56,71 86,00 

2º ANO 
Feminino 75,38 56,29 86,86 

Masculino 76,99 62,43 90,57 

3º ANO 
Feminino 75,51 58,33 88,40 

Masculino 70,67 55,40 79,20 

4º ANO 
Feminino 77,39 62,14 93,38 

Masculino 74,75 61,13 85,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Como se percebe- na tabela 3, não ocorreu grande diferença	 na média do 

rendimento por sexo. Nota-se que a maior diferença presente se encontra nos alunos do 

terceiro ano, cujos alunos do sexo masculino obtiveram uma média 4,84 mais baixa, porém, 

quando se verifica a amplitude das notas percebe-se que existem alunos acima e abaixo da 

média. Outro fator que deve ser investigado está relacionado a faixa etária dos estudantes, 

portanto verificou-se quais são as médias dos alunos por faixa etária e sexo. 

 
Tabela 4 - Média do Rendimento escolar por faixa etária e sexo 

ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

FAIXA ETÁRIA 

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 33 34 a 51 

1º ANO 
Feminino 73,69 83,82 - 67,86* 84,71* 

Masculino 74,90 77,95 71,00* 85,29* - 

2º ANO 
Feminino 76,31 76,00 69,57 - 69,14* 

Masculino 76,91 76,63 83,86* - 76,10 

3º ANO 
Feminino 74,06 76,12 80,19 - - 

Masculino 71,61 71,33 56,20* - - 

4º ANO 
Feminino 79,23 77,89 71,86 75,06 79,79 

Masculino 76,38 74,55 74,45 75,85 70,88* 

MÉDIA 

GERAL 
 75,39 76,79 74,00 75,46 77,95 

Fonte: Elaborado pelo autor 
*menos de três estudantes para realização da média, portanto foi desconsiderado para realização da média 
geral por faixa etária. 
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Pelo que se verificou na tabela 4, a faixa etária que obtive uma média geral maior 

está entre 34 a 51 anos, já a faixa etária de 26 a 29 anos apresentou a menor média entre os 

entrevistados. Os alunos do 1º ano, sexo feminino com faixa etária entre 22 a 25 anos foram 

os que apresentaram a maior média, considerada relevante com valor 83,82. O sexo 

feminino do segundo ano da graduação foi que apresentou maior desvio padrão, sendo este 

3,81.  

Outra avaliação que se fez foi através dos eixos temáticos. No curso de graduação 

de Administração, eles são divididos em quatro eixos: formação básica, profissional, 

estudos quantitativos e suas tecnologias e formação complementar. Dessa forma, podem ser 

analisadas quais formações os acadêmicos apresentam maior dificuldade na aprendizagem. 

É importante salientar que neste caso, cada ano do curso oferece quantidade de disciplinas e 

eixos temáticos diferentes. Para essa amostra, foi utilizada a seguinte distribuição: 

1º Ano – quatro disciplinas de formação básica, um componente curricular de 

formação profissional, estudos quantitativos e suas tecnologias e formação complementar. 

2º Ano -  duas disciplinas de formação profissional, formação complementar e 

estudos quantitativos e suas tecnologias e uma disciplina de formação básica. 

3ª Ano – seis componentes curriculares de formação profissional, duas de formação 

básica e estudos quantitativos e suas tecnologias. 

4º Ano – cinco disciplinas de formação profissional, duas de formação 

complementar e uma de estudo quantitativos e suas tecnologias.  

Na tabela 5, observa-se a influência existente dos eixos temáticos no rendimento 

escolar dos alunos. A tabela ainda apresenta a diferença existente por ano e sexo. 
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Tabela 5 - Média do rendimento escolar por eixo temático, ano de graduação e sexo 

ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

EIXOS TEMÁTICOS 

Formação 

básica 

Formação 

Profissional 

Estudos 

Quantitativos 

Formação 

complementar 

1º ANO 
Feminino 73,11 77,36 76,48 80,85 

Masculino 72,10 78,28 78,58 82,56 

2º ANO 
Feminino 72,53 73,35 78,00 76,21 

Masculino 74,41 75,52 80,00 72,72 

3º ANO 
Feminino 80,02 75,85 70,14 - 

Masculino 73,50 72,24 63,02 - 

4º ANO 
Feminino - 78,78 72,07 76,71 

Masculino - 77,13 62,30 75,13 

MÉDIA GERAL 74,28 76,06 72,57 77,36 

DESVIO PADRÃO 2,92 2,31 6,96 3,67 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Conforme se observou na tabela 5, houve uma variação significativa, 

principalmente no eixo temático de estudos quantitativos e suas tecnologias, sendo que 

estão envolvidas nesse eixo disciplinas da área de exatas. A diferença mais significativa 

entre as médias encontra-se no 4º ano, cujos alunos do sexo feminino obtiveram uma média 

9,77 superior ao resultado do sexo masculino. A melhor média da formação básica (80,02) 

foi conquistada pelos alunos do 3º ano, sexo feminino, enquanto a melhor média da 

formação profissional foi 78,78, tendo sido obtida pelos estudantes do 4º ano, sexo 

masculino. Com relação aos componentes curriculares relacionados a estudos quantitativos 

e suas tecnologias, o melhor resultado (80,00) foi pelos alunos do 2º ano, sexo masculino, 

e, por fim, os alunos do1º ano, sexo masculino, obtiveram o melhor rendimento sobre 

conteúdos de formação complementar, inclusive essa foi a melhor média entre todos os 

eixos temáticos com 82,56. 
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4.2 Teste de avaliação de competências para estudo (ACE) e suas médias 
 

Após a aplicação do questionário nos alunos, foi realizada a análise fatorial, como 

forma para validar o instrumento aplicado e identificar as questões que apresentaram maior 

relevância em termos de avaliação. O estudo psicométrico realizado revelou evidências de 

validade de construto por meio da Análise Fatorial Exploratória como método de extração, 

baseado nos componentes principais e rotação Varimax. O índice KMO obtido foi de 0,887 

(p≤ 0,001), indicando o método escolhido como muito adequado para análise da ACE. Os 

três fatores obtidos explicam 51,40% da variância total da escala com 18 itens, excelente 

considerado índice para um instrumento de autorrelato. O Alfa de Cronbach de 0,853 

revelou precisão muito boa.   

Apresentam-se no, quadro 4, as questões que são levadas em consideração para 

verificar a existência ou não da correlação entre os alunos que apresentam melhor 

desempenho e autorregulação. Conforme se observa, o questionário que anteriormente era 

composto por 59 questões, apresenta-se reduzido utilizando apenas 18 questões que são 

comparadas com a média de desempenho dos acadêmicos. Para que sejam feitas as 

análises, primeiramente é verificada a média das respostas dos alunos, a escala utilizada 

para responder o questionário foi a escala tipo Likert, portanto, considera-se o menor valor 

não satisfatório e o maior valor satisfatório. 

 
Quadro 4 - Questionário simplificado do ACE – Avaliação de Competência para Estudos 
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Continuação 

 
Fonte: JOLY; DIAS (2016)  

  

Na tabela 6, são apresentados os resultados referentes a fase de planejamento e 

apontados os resultados por questão e ano de graduação. Além disso, é apresentada a média 

geral das questões por ano de graduação. 

 
Tabela 6 - Média das questões aplicadas do questionário de ACE - Planejamento por ano de graduação 

QUESTÕES DO ACE RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO 

ANO 
ACE 

05 

ACE 

06 

ACE 

07 

ACE 

08 

ACE 

09 

ACE 

10 

ACE 

11 

ACE 

14 

ACE 

16 

ACE 

29 

Média 

Geral 

1º ANO 3,21 3,46 3,65 3,88 3,76 3,83 2,92 3,30 3,44 2,97 3,44 

2º ANO 3,48 3,04 3,93 4,03 3,87 3,94 3,04 3,54 3,50 3,28 3,57 

3º ANO 3,82 3,35 3,63 3,92 4,10 3,67 3,14 3,53 3,80 3,51 3,65 

4º ANO 3,67 3,17 3,58 3,68 4,03 3,60 2,95 3,73 3,74 3,23 3,54 

MÉDIA 

GERAL 
3,55 3,26 3,70 3,88 3,94 3,76 3,01 3,53 3,62 3,25 3,55 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As respostas médias das questões relacionadas ao planejamento apresentaram 

resultados interessantes e devem ser discutidas individualmente para melhor compreender 
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todas as informações coletadas. Com relação à questão ACE 05 – “Comparo os meus 

apontamentos com os dos colegas, para organizar a matéria”, verifica-se que os alunos que 

se encontram no primeiro ano utilizam menos essa estratégia em comparação com os outros 

anos do curso, isso deve ao fato de que ainda não existe uma relação íntima com os demais 

colegas de sala, o que acaba dificultando a troca de informação e conteúdo. A questão ACE 

06 – “Marco as dúvidas que tenho” apresentou um resultado positivo para os alunos que se 

encontram no primeiro período do curso, sendo o ano que mais se utiliza dessa técnica, já 

os alunos do 2º ano foram o que apresentaram o menor resultado. Na questão ACE 07 – 

“Organizo o meu estudo em função das exigências da matéria”, os alunos que estão no 2º 

ano foram os que apresentaram a maior média; nesse quesito, verifica-se que existe uma 

priorização da necessidade de cada disciplina e/ou matéria, isso ocorreu na questão ACE 08 

– “Procuro ter o meu material de estudo organizado”, na qual os alunos do 2º ano também 

apresentaram o melhor resultado, demonstrando que a necessidade da organização é fator 

determinante para esses alunos. Sobre a ACE 09 – “Sempre estudo mais quando não 

entendo um conteúdo”, os alunos do 3º ano apresentaram a maior média, já os alunos do 1º 

ano apresentam o pior resultado para esse tipo de estratégia. A respeito da ACE 10 – “Leio 

os textos ou faço os exercícios sugeridos pelos professores”, os alunos do 2º ano 

apresentaram uma preocupação maior em realizar as atividades e exercícios sugeridos pelos 

professores, percebendo que os materiais que são fornecidos pelo professor podem ser uma 

fonte para um bom rendimento nas avaliações. A questão ACE 11 – “Seleciono as dúvidas 

que quero esclarecer com o professor”, os alunos do 3º ano acham o diálogo com o 

professor para tirar as dúvidas um fator decisivo para organizar e planejar seus estudos. No 

estudo apresentado pelas autoras Pavesi e Alliprandini (2015), buscar ajuda quando 

encontra dificuldades foi o item que obteve a menor média entre o público pesquisado, 

corroborando com os resultados apresentados neste estudo. 

Os alunos do 2º e 3º anos, na questão ACE 14 – “Gosto de estudar um conteúdo até 

me sentir capaz de explicá-lo a um colega ou a mim mesmo”, entendem que a 

aprendizagem é adquirida a partir do momento em que eles conseguem explicar esse 

conteúdo para eles mesmos ou para seus amigos. Na ACE 16 – “Procuro esclarecer as 

dúvidas que tenho à medida que estudo as matérias”, os alunos do 3º ano obtiveram o uso 

mais efetivo dessa técnica, fazendo estudos periódicos para avaliar o conteúdo 



46	
 

compreendido e verificando posteriormente as tarefas e matérias que encontram 

dificuldade, isso ocorre também na ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois 

pedir ajuda ao professor ou colegas”.  

Como se verificou, os alunos do 4º ano não foram melhores qualificados em 

nenhuma das questões relacionadas ao planejamento dos estudos, porém analisou-se apenas 

a média das informações, e vale salientar que posteriormente será realizada a análise 

correlacional individual. O primeiro ano também apresentou um menor índice da utilização 

do planejamento para os estudos, alguns desses indicadores podem comprovar, 

posteriormente, se essa falta de planejamento afeta o seu rendimento.  

Na média geral, com 3,67, os alunos do 3º ano foram o que mais apresentaram o uso 

de técnicas para planejar seus estudos de maneira autorregulada. 

Na tabela 7, serão apresentados os dados relacionados ao desempenho e ao 

monitoramento, através dos quais os alunos acompanham seus resultados adquiridos após o 

planejamento.  

  
Tabela 7 - Média das questões aplicadas do questionário de ACE - Desempenho por ano de graduação 

QUESTÕES DO ACE RELACIONADAS AO DESEMPENHO 

ANO ACE 38 ACE 39 ACE 40 ACE 43 
Média 

Geral 

1º ANO 4,12 3,77 4,32 4,12 4,08 

2º ANO 4,08 4,06 4,40 4,18 4,18 

3º ANO 4,10 4,16 4,35 4,10 4,18 

4º ANO 4,25 3,98 4,37 4,20 4,20 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a análise, é possível verificar que existe um equilíbrio muito significativo em 

termos de acompanhamento dos resultados alcançados, embora esses resultados possam 

contrastar com os resultados adquiridos por meio de avaliações, vale ressaltar que em 

nenhuma das questões sobre desempenho os alunos matriculados no 1º ano apresentaram 

preocupação maior que os demais. Na ACE 38 – “Peço ajuda a alguém que saiba a matéria 

quando tenho dificuldade para entender”, os alunos do 4º ano apresentaram uma média 

maior que os demais, esse fator pode ser levado em consideração pelo fato do tempo em 

que convivem juntos e pela troca de experiência presente. Na ACE 39 – “Consigo superar 
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dificuldades ou melhorar meu desempenho quando utilizo as dicas de um colega ou 

professor sobre como agir”, os alunos entendem que a estratégia de procurar auxílio dos 

professores ou colegas é uma ferramenta importante para superar suas dificuldades, já os 

alunos do primeiro ano não têm essa mesma certeza. Os alunos do segundo ano se destacam 

na realização de exercícios e atividades propostas conforme se verifica na ACE 40 – 

“Verifico que aprendi uma matéria quando consigo resolver exercícios mais difíceis”. No 

último item referente ao desempenho, a ACE 43 – “Comparo a minha resolução dos 

exercícios com a dos colegas”, o destaque mais uma vez foi para os alunos do último ano 

da graduação, obtiveram a melhor pontuação nesse tipo de estratégia utilizada. 

A autorreflexão, a última fase da autorregulação também, foi analisada em quatro 

questões, essa fase se faz importante no construto da autorregulação, pois através dela o 

aluno fará uma reflexão sobre os resultados obtidos na aprendizagem e se existe 

necessidade de aprofundar mais os seus estudos ou se já está apto suficientemente para 

realizar outras atividades.  

Na tabela 8, será verificado o resultado da presença de autorreflexão obtido pelos 

alunos de graduação do curso de administração.  

 
Tabela 8 - Média das questões aplicadas do questionário de ACE – Autorreflexão por ano de graduação 

QUESTÕES DO ACE RELACIONADAS A AUTORREFLEXÃO  

ANO ACE 21 ACE 24 ACE 28 ACE 41 Média 

Geral 

1º ANO 4,61 4,56 4,27 3,95 4,35 

2º ANO 4,66 4,45 4,41 4,11 4,41 

3º ANO 4,06 4,22 4,29 4,10 4,17 

4º ANO 4,12 4,04 4,43 3,86 4,11 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diferentemente do que ocorreu nas outras fases, os alunos do 1º ano destacaram-se 

na autorreflexão, embora não tenham terminado com a média maior que a do 2º ano, de 

uma maneira geral, apresentaram um bom desempenho com relação a essa fase da 

autorregulação. No item ACE 21 – “Frequentar as aulas com assiduidade é necessário para 

que eu tenha bom desempenho no curso”, tanto os alunos do 1º e 2º anos entendem, com 

uma grande diferença, que esse fator é importante para que eles consigam atingir um bom 
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desempenho de aprendizagem, enquanto os alunos do 3º e 4º ano entendem que esse fator 

não é tão importante; um dos fatores relacionados a autorregulação que pode estar 

associado a essa fato é a motivação, percebe-se que os alunos dos anos iniciais estão mais 

motivados com a carreira e o estudo, enquanto os alunos dos anos finais já se encontram 

exaustos do processo de ensino.  Na ACE 24 – “Acredito que meu desempenho durante o 

curso é determinante para ser um bom profissional e entrar no mercado de trabalho”, os 

alunos do primeiro ano se destacaram novamente validando a questão da motivação e 

entendendo que apenas os melhores colocados poderão destacar-se no mercado de trabalho, 

novamente os alunos do 4º ano não apresentam essa mesma perspectiva. Quanto à ACE 28 

– “Verifico que aprendi uma matéria quando consigo aplicá-la na resolução de problemas”, 

os alunos do 4º ano apresentaram uma significativa nota em relação aos demais. E por fim, 

em relação à ACE 41 – “Minha autoavaliação constante no curso é necessária para que eu 

planeje o estudo para ser competente na profissão”, os alunos do 2º ano entendem que o 

processo de autoavaliar-se é necessário para que haja uma interligação entre a 

aprendizagem e a competência profissional. Conforme se verificou pelos resultados 

apresentados, o planejamento ainda é uma das etapas menos utilizadas pelos alunos para a 

realização da autorregulação da aprendizagem. 

Será analisado, a partir de agora, se a questão do sexo e faixa etária interferem nos 

resultados obtidos sobre as fases da autorregulação, a análise será feita apenas pelas fases e 

não mais por todas as questões, como havia sido feito anteriormente. Na tabela 9, serão 

apresentados os resultados do uso da autorregulação na fase de planejamento, com relação 

ao sexo e faixa etária, obtidos pelos acadêmicos.  
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Tabela 9 - Média dos resultados do uso da Autorregulação na fase de Planejamento por sexo e faixa etária 

ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

AUTORREGULAÇÃO - FASE DE PLANEJAMENTO 

Faixa Etária 

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 33 34 a 51 

1º ANO 
Feminino 3,50 3,82 5,00* 3,00* 4,60* 

Masculino 3,26 3,07 3,63* 2,70* - 

2º ANO 
Feminino 3,74 3,93 3,78 - 4,10* 

Masculino 3,25 3,27 3,70* - 3,03 

3º ANO 
Feminino 3,82 3,39 4,13 - - 

Masculino 3,73 3,46 3,00* - - 

4º ANO 
Feminino 3,49 3,84 3,46 4,30 4,10 

Masculino 2,80 3,24 3,34 3,15 2,90 

MÉDIA GERAL 3,45 3,50 3,68 3,72 3,34 

Fonte: Elaborado pelo autor 

* Apenas uma amostra, não sendo válido para conclusões à cerca da média. 

 

 Na fase de planejamento, com relação a idades e o sexo, destacaram-se as mulheres 

do terceiro ano com idade entre 18 a 21 anos com média de 3,82; na faixa etária de 22 a 25 

anos, novamente o sexo feminino predominou, entretanto do segundo ano do curso; entre as 

idades de 26 a 29 anos o melhor resultado foi novamente do terceiro ano, sexo feminino; e 

para as idades entre 30 a 33 e de 34 a 51 anos, o sexo feminino do quarto ano obtive o 

melhor resultado, com média de 4,30 e 4,10, respectivamente. 

 Na tabela 10, será apresentada a média dos resultados da fase de monitoramento 

(desempenho), também analisando por ano, sexo e faixa etária. 
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Tabela 10 - Média dos resultados do uso da Autorregulação na fase de Monitoramento por sexo e faixa etária 

ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

AUTORREGULAÇÃO - FASE DE MONITORAMENTO 

Faixa Etária 

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 33 34 a 51 

1º ANO 
Feminino 4,14 3,90 5,00* 4,50* 4,50* 

Masculino 4,04 3,58 4,75* 3,00* - 

2º ANO 
Feminino 4,31 4,13 4,81 - 4,50* 

Masculino 4,10 4,03 4,50* - 3,08 

3º ANO 
Feminino 4,35 4,16 3,92 - - 

Masculino 4,25 4,00 4,00* - - 

4º ANO 
Feminino 4,56 4,27 4,39 4,50 4,25 

Masculino 4,31 4,31 3,33 3,88 3,63 

MÉDIA GERAL 4,26 4,05 4,11 4,19 3,65 

Fonte: Elaborado pelo autor 

* Apenas uma amostra, não sendo válido para conclusões à cerca da média. 

 

 O destaque na fase de monitoramento encontra-se nos alunos do quarto ano, sexo 

feminino com idades entre 18 a 21 anos, que tiveram a média para essa fase de 4,56; já 

entre a idade de 22 a 25 anos quem predominou foram os homens do quarto ano com média 

4,31. O único ano que apresentou uma média superior ao do quarto ano foi o segundo ano 

entre a faixa de 26 a 29 anos, sexo feminino. E nas faixas etárias de 30 a 33 e 34 a 51, o 

sexo feminino foi que apresentou maior uso da fase de monitoramento. 

 A tabela 11 apresenta a última fase da autorregulação, trata-se da autorreflexão. 

Conforme realizado nas tabelas anteriores, será levada em consideração a idade, sexo e ano 

de graduação.  
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Tabela 11 -  Média dos resultados do uso da Autorregulação na fase de Autorreflexão por sexo e faixa 
etária 

ANO DA 

GRADUAÇÃO 
SEXO 

AUTORREGULAÇÃO - FASE DE AUTORREFLEXÃO 

Faixa Etária 

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 33 34 a 51 

1º ANO 
Feminino 4,33 4,25 5,00* 4,00* 5,00* 

Masculino 4,41 3,67 4,75 4,25 - 

2º ANO 
Feminino 4,45 4,53 4,56 - 4,75* 

Masculino 4,28 4,47 4,50* - 3,92 

3º ANO 
Feminino 4,29 3,84 4,08 - - 

Masculino 4,31 4,27 2,50* - - 

4º ANO 
Feminino 4,23 4,29 4,32 3,94 4,50 

Masculino 3,88 3,77 3,90 4,04 3,63 

MÉDIA GERAL 4,27 4,14 4,32 4,08 4,02 

Fonte: Elaborado pelo autor 

* Apenas uma amostra, não sendo válido para conclusões à cerca da média. 

 

 Na idade entre 18 a 21 anos, a melhor média relacionada à autorreflexão foi do sexo 

feminino com 4,45 pontos de média; o mesmo ocorreu entre as idades de 22 a 25 anos com 

4,53 de média; já entre as idades de 26 a 29 anos e 30 a 33 anos os alunos do primeiro ano 

do sexo masculino apresentaram o melhor resultado; e, na idade de 34 a 51 anos, os alunos 

quarto ano do sexo feminino apresentaram o melhor resultado. 

 A tabela 12 apresenta os resultados médios por fase da autorregulação, 

considerando a faixa etária dos acadêmicos, dessa forma será possível observar qual a idade 

existe a maior presença da autorregulação, levando-se em consideração a idade do 

acadêmico, independentemente de qual o ano que se encontra na graduação. 
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Tabela 12 - Médias das fases da autorregulação da aprendizagem por faixa etária 

FASE DA 

AUTORREGULAÇÃO 

AUTORREGULAÇÃO – MÉDIA POR FAIXA ETÁRIA  

Faixa Etária 

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 33 34 a 51 MÉDIA 

PLANEJAMENTO 3,45 3,50 3,68 3,72 3,34 3,54 

MONITORAMENTO 4,26 4,05 4,11 4,19 3,65 4,05 

AUTORREFLEXÃO 4,27 4,14 4,32 4,08 4,02 4,17 

MÉDIA GERAL 3,99 3,90 4,04 4,00 3,67  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 Diferentemente dos resultados apresentados no estudo de Testa e Freitas (2005), no 

qual os mais jovens apresentaram um melhor resultado perante a autorregulação da 

aprendizagem, os acadêmicos com idade média de 26,47 foram o que apresentaram baixa 

autorregulação da aprendizagem no curso de Administração. Um dos fatores apontados 

pelos autores está relacionado a maior gestão do tempo, alegando que os mais jovens ainda 

não possuem tantos compromissos extras. Neste estudo, entretanto, percebe-se que a 

autorregulação da aprendizagem é menor apenas no grupo que se encontra na faixa etária 

entre 34 a 51 anos. 

 De acordo com os estudos realizados pelos autores Avila, Frison e Simão (2015), as 

fases de planejamento e autorreflexão foram apontadas pelos estudantes de educação física 

que realizavam estágios em sua área como seu sendo fator fundamental para o sucesso em 

suas atividades, destacam-se, principalmente, os planos de aula dos alunos. O resultado 

apresentado neste estudo apontou que a fase de planejamento obteve a menor média de 

autorregulação perante as outras fases. A fase de autorreflexão apresentou o resultado mais 

positivo, corroborando com os dados levantados pelos autores através de sua pesquisa 

exploratória. 

Verificadas as médias tanto do rendimento acadêmico quanto do questionário de 

ACE, agora será realizada a correlação existente entre esses dois fatores para verificar a 

correlação entre o instrumento aplicado e as notas obtidas pelos alunos e, dessa maneira, 

averiguar se existe correlação entre o desempenho acadêmico e o rendimento acadêmico, 

seja ela positiva ou negativa, ou se não existe nenhuma correlação entre esses dois fatores.  
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4.3 Correlações entre o desempenho acadêmico e o ACE  

 

Com o uso do software SPSS versão 22, foi feita a correlação do desempenho 

acadêmico com o questionário de ACE, procurou-se identificar dentre as questões que 

foram selecionadas quais os graus de correlação existente com o rendimento escolar, por 

disciplina, dos alunos. Para que seja preservada a imagem da instituição e dos professores, 

foram omitidos os nomes das disciplinas, classificando-as por eixos temáticos, conforme 

havia sido realizado anteriormente no estudo das médias dos rendimentos escolares. Foram 

consideradas como correlação fraca de 10% a 30%, moderada de 40% a 60% e correlação 

forte de 70% a 90% e correlação perfeita 100%, somente foram levadas em consideração as 

correlações que o valor de p seja menor que 0,05. 

A tabela 13 apresenta a correlação entre o rendimento nas disciplinas cursadas, 

divididas por eixos temáticos, e o ano de graduação e o questionário de ACE. No primeiro 

ano haviam sido cadastradas as notas de 58 alunos, e 66 alunos responderam o questionário 

de ACE. Os estudantes que estavam sem notas evadiram-se, portanto para realização do 

teste de correlação foram eliminados da pesquisa.  

Conforme realizou-se na tabela 6, 7 e 8, haverá uma discussão referente as questões 

que apresentaram resultados de correlações existente.  

 
Tabela 13 - Correlação entre o rendimento escolar nas disciplinas cursadas, divididas por eixos temáticos, e o 

questionário ACE (1º ano) 

ACE PROFIS. 
A 

QUANTI. 
A 

BÁSICA 
A 

BÁSICA 
B 

BÁSICA 
C 

BÁSICA 
D COMPLEM. A 

5 0,033 0,114 0,020 0,026 0,145 0,120 0,139 
 0,804 0,399 0,880 0,846 0,283 0,370 0,299 

6 -0,013 0,003 -0,224 0,041 0,152 -0,011 -0,052 
 0,922 0,984 0,094 0,764 0,258 0,937 0,700 

7 0,137 0,062 0,182 0,097 0,151 0,022 0,242 
 0,310 0,651 0,180 0,479 0,265 0,871 0,069 

8 0,038 0,125 0,119 0,160 0,271 0,126 0,185 
 0,780 0,352 0,378 0,235 0,041 0,345 0,165 

9 0,070 0,210 0,108 0,14 0,330 0,260 0,225 
 0,600 0,117 0,423 0,299 0,012 0,049 0,090 

10 0,145 0,127 0,052 0,346 0,357 0,193 0,228 
 0,276 0,345 0,700 0,008 0,006 0,147 0,085 

11 0,355 0,130 0,061 0,283 0,298 0,307 0,331 
 0,006 0,335 0,654 0,033 0,025 0,019 0,011 

14 0,197 0,295 0,190 0,241 0,358 0,221 0,359 
 0,138 0,026 0,157 0,071 0,006 0,095 0,006 
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16 0,288 0,133 0,170 0,228 0,215 0,200 0,242 

 0,029 0,325 0,207 0,088 0,108 0,132 0,067 
29 0,258 0,263 0,202 0,099 0,157 0,263 0,305 

 0,051 0,048 0,132 0,464 0,242 0,046 0,020 
38 -0,008 -0,144 -0,029 0,005 0,095 -0,099 -0,057 

 0,956 0,291 0,835 0,970 0,486 0,462 0,674 
39 -0,131 -0,015 -0,235 -0,133 0,091 0,148 0,020 

 0,327 0,913 0,079 0,325 0,500 0,266 0,879 
40 -0,004 0,001 -0,050 0,009 0,038 0,013 -0,027 

 0,976 0,992 0,712 0,946 0,776 0,920 0,843 
43 -0,028 0,159 -0,034 -0,092 0,136 -0,086 0,093 

 0,834 0,237 0,801 0,496 0,312 0,519 0,489 
21 0,114 0,093 0,116 0,135 0,061 0,079 0,098 

 0,394 0,493 0,389 0,318 0,650 0,555 0,465 
24 0,025 0,115 0,068 0,031 0,277 0,129 0,273 

 0,851 0,394 0,615 0,818 0,037 0,335 0,038 
28 0,004 -0,050 -0,19 -0,068 0,001 0,107 -0,096 

 0,977 0,712 0,157 0,613 0,992 0,425 0,474 
41 -0,034 0,063 0,046 -0,131 -0,002 0,057 0,169 

 0,802 0,640 0,735 0,333 0,990 0,669 0,205 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A disciplina profissional A evidenciou correlação entre o desempenho acadêmico e 

o questionário ACE, nas seguintes questões, ACE 11 – “Seleciono as dúvidas que quero 

esclarecer com o professor” (0,355; p= 0,006), apresentando uma correlação fraca, isso 

demonstra que, para esse componente em específico, a utilização da seleção das dúvidas 

para esclarecer tem apresentado notas maiores aos acadêmicos. Outra correlação presente 

neste componente está na ACE 16 – “Procuro esclarecer as dúvidas que tenho à medida que 

estudo as matérias” (0,288 p= 0,029), também relacionada diretamente ao trabalho docente; 

e a ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir ajuda ao professor ou 

colegas” (0,258 p= 0,051) trata-se da última correlação existente na disciplina profissional 

A, ela também, como as demais mencionadas, está na fase de planejamento da 

autorregulação.  Como ocorreu na disciplina profissional A, em quantitativa A, também 

ocorreram correlações apenas na fase de planejamento, essas correlações também 

apresentaram um valor de correlação fraca, as questões que apresentaram correlação foram 

ACE 14 – “Gosto de estudar um conteúdo até me sentir capaz de explicá-lo a um colega ou 

a mim mesmo” e ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir ajuda ao 

professor ou colegas”, na primeira o valor da correlação foi 0,295, p=0,026, e na segunda 

que havia sido identificada na disciplina profissional A o valor da correlação foi 0,263, p= 

0,048. A disciplina Básica A não apresentou nenhuma correlação entre o rendimento e o 
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questionário, no entanto, na componente curricular básica B, houve correlação na ACE 10 – 

“Leio os textos ou faço os exercícios sugeridos pelos professores” (0,346 p= 0,008), 

demonstrando que os alunos que fazem os exercícios e as leituras desse conteúdo acabam 

apresentando um melhor resultado em termos de rendimento. Outra questão que apresentou 

correlação com o rendimento acadêmico foi a questão ACE 11 – “Seleciono as dúvidas que 

quero esclarecer com o professor” (0,283; p= 0,033), novamente a questão do 

esclarecimento das dúvidas proporciona uma correlação com o rendimento dos alunos. A 

básica C foi a disciplina que mais apresentou correlações, ao todo foram seis questões que 

indicaram o resultado de presença de correlação, cinco delas são relacionadas ao 

planejamento e uma está vinculada a autorreflexão: ACE 8 – “Procuro ter o meu material 

de estudo organizado” (0,271 p= 0,041), ACE 9 – “Sempre estudo mais quando não 

entendo um conteúdo” (0,330 p= 0,012), ACE  10 – “Leio os textos ou faço os exercícios 

sugeridos pelos professores” (0,357 p= 0,006), ACE 11 – “Seleciono as dúvidas que quero 

esclarecer com o professor” (0,298 p= 0,025), ACE 14 – “Gosto de estudar um conteúdo 

até me sentir capaz de explicá-lo a um colega ou a mim mesmo” (0,358 p= 0,006) e por fim  

ACE 24 – “Acredito que meu desempenho durante o curso é determinante para ser um bom 

profissional e entrar no mercado de trabalho” (0,277 p= 0,037). A disciplina básica D 

apresentou correlações na ACE 9 – “Sempre estudo mais quando não entendo um 

conteúdo” (0,260 p= 0,049), ACE 11 – “Seleciono as dúvidas que quero esclarecer com o 

professor” (0,307 p= 0,019) e ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir 

ajuda ao professor ou colegas” (0,263 p= 0,046). A disciplina do eixo complementar A 

apresentou correlação nas questões ACE 9 – “Sempre estudo mais quando não entendo um 

conteúdo” (0,225 p= 0,090), ACE 11 – “Seleciono as dúvidas que quero esclarecer com o 

professor” (0,331 p= 0,011), ACE 14 – “Gosto de estudar um conteúdo até me sentir capaz 

de explicá-lo a um colega ou a mim mesmo” (0,359 p= 0,006), ACE 29 – “Anoto o que não 

compreendo para depois pedir ajuda ao professor ou colegas” (0,305 p=0,020) e ACE 24 – 

“Acredito que meu desempenho durante o curso é determinante para ser um bom 

profissional e entrar no mercado de trabalho” (0,273 p=0,038).  

 Conforme se verificou, grande parte das correlações está relacionada à fase de 

planejamento, havendo apenas em duas oportunidades correlação com a fase da 
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autorreflexão, e em ambas a ACE 24 foi a que se correlacionou com o desempenho 

acadêmico. O quadro 5 apresentará todas as correlações existentes nas disciplinas cursadas.  

 
Quadro 5 - Correlações confirmadas para os alunos do 1º ano do curso de Administração entre rendimento 

acadêmico e questionário de ACE 

Disciplinas ACE correlacionadas com rendimento 

Profissional A ACE 11, ACE 16 e ACE 29. 

Quantitativa A ACE 14 e ACE 29.  

Básica A Não houve. 

Básica B ACE 10 e ACE 11 

Básica C ACE 8, ACE 9, ACE 10, ACE 11, ACE 14, ACE 24. 

Básica D ACE 9, ACE 11, ACE 29. 

Complementar A ACE 9, ACE 11, ACE 14 , ACE 29 e ACE 24. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se percebe, a ACE 11 foi a mais presente, sendo que em quase todos os 

componentes os alunos que utilizam essa técnica de tirar as dúvidas com os professores 

acabam apresentando um bom rendimento.  

Dos alunos do segundo ano, foram extraídas 69 notas e o questionário de ACE foi 

respondido por 71. Os dois que não tinham os rendimentos acadêmicos são alunos 

transferidos de outra instituição de ensino superior, portanto, não havia registro no sistema. 

Na tabela 14, são apresentadas as correlações entre o rendimento acadêmico por 

disciplina e o questionário de ACE dos alunos do 2º ano do curso de Administração. 

 
Tabela 14 - Correlação entre o rendimento escolar nas disciplinas cursadas, divididas por eixos temáticos, e o 

questionário ACE (2º ano) 

ACE PROFIS. 
A 

PROFIS. 
B 

BÁSICA 
A 

QUANTI 
A 

QUANTI  
B 

COMPLEM. 
A 

COMPLEM. 
B 

5 -0,171 -0,096 -0,010 -0,023 -0,205 -0,036 -0,063 
 0,160 0,430 0,934 0,854 0,090 0,766 0,605 

6 -0,291 -0,176 -0,234 -0,221 -0,323 -0,018 -0,001 
 0,015 0,148 0,053 0,068 0,007 0,885 0,996 

7 0,015 -0,062 -0,131 -0,163 -0,106 -0,060 0,158 
 0,906 0,612 0,285 0,181 0,388 0,625 0,196 

8 -0,227 -0,030 -0,127 -0,164 -0,157 -0,083 0,104 
 0,063 0,810 0,301 0,182 0,200 0,499 0,399 

9 -0,086 0,149 0,178 0,174 0,038 0,201 0,183 
 0,484 0,226 0,145 0,155 0,761 0,101 0,136 

10 -0,051 0,101 0,038 -0,092 0,030 0,022 0,032 
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 0,675 0,411 0,759 0,453 0,810 0,856 0,794 

11 -0,153 0,156 0,045 -0,054 -0,163 -0,011 0,035 
 0,211 0,202 0,712 0,662 0,182 0,928 0,774 

14 -0,104 0,125 0,103 0,081 0,129 0,138 0,048 
 0,397 0,305 0,401 0,508 0,291 0,259 0,692 

16 -0,242 -0,117 -0,125 -0,096 -0,251 -0,048 0,040 
 0,047 0,342 0,311 0,436 0,039 0,699 0,749 

29 -0,153 -0,116 -0,033 -0,075 -0,251 -0,116 -0,088 
 0,213 0,346 0,787 0,541 0,039 0,346 0,475 

38 -0,207 -0,065 -0,230 -0,162 -0,179 0,026 -0,069 
 0,087 0,594 0,058 0,183 0,142 0,834 0,576 

39 -0,215 -0,336 -0,182 -0,278 -0,361 -0,344 -0,258 
 0,076 0,005 0,133 0,021 0,002 0,004 0,032 

40 -0,064 0,005 -0,016 -0,023 -0,171 -0,109 -0,025 
 0,603 0,971 0,896 0,853 0,163 0,378 0,842 

43 -0,301 -0,146 -0,075 0,006 -0,106 -0,152 -0,002 
 0,012 0,231 0,541 0,959 0,384 0,211 0,985 

21 -0,026 0,107 0,008 0,073 -0,005 -0,120 0,182 
 0,834 0,382 0,946 0,550 0,971 0,325 0,135 

24 -0,212 0,054 0,003 -0,006 -0,193 -0,029 0,187 
 0,081 0,658 0,977 0,958 0,112 0,814 0,124 

28 -0,094 -0,110 -0,023 0,082 -0,118 -0,009 -0,061 
 0,442 0,368 0,850 0,501 0,336 0,940 0,617 

41 -0,205 -0,092 -0,033 -0,011 -0,179 0,063 0,082 
 0,091 0,453 0,788 0,928 0,142 0,607 0,505 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diferentemente do que ocorreu com os alunos do primeiro ano do curso, houve uma 

quantidade menor de correlações, e em grande parte as correlações ocorridas geraram efeito 

contrário, ou seja, quem utilizava menos a técnica apresentava um melhor rendimento. Isso 

ocorreu na ACE 6 – “Marco as dúvidas que tenho” (-0,291 p=0,015), novamente na ACE 

16 – “Procuro esclarecer as dúvidas que tenho à medida que estudo as matérias” (-0,242 p= 

0,047) e na ACE 43 – “Comparo a minha resolução dos exercícios com a dos colegas” (-

0,301 p=0,012) com relação à disciplina profissional A. Conforme se observa em todas as 

correlações validadas, o uso dessas três estratégias, na disciplina profissional A, gerou um 

impacto negativo no rendimento do estudante nessa disciplina, portanto, é importante que 

os acadêmicos verifiquem outras estratégias para apresentarem um bom resultado. 

Na disciplina profissional B, novamente ocorreu o mesmo efeito para quem 

praticava a ACE 39 – “Consigo superar dificuldades ou melhorar meu desempenho quando 

utilizo as dicas de um colega ou professor sobre como agir” (-0,336 p= 0,005). A 

componente curricular quantitativa B apontou correlações gerando desempenho inferior 

para os alunos que as utilizavam, isso ocorreu na ACE 6 – “Marco as dúvidas que tenho”   
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(-0,323 p=0,007), ACE 16 – “Procuro esclarecer as dúvidas que tenho à medida que estudo 

as matérias” (-0,251 p=0,039), ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir 

ajuda ao professor ou colegas” (-0,251 p=0,039) e ACE 39 – “Consigo superar dificuldades 

ou melhorar meu desempenho quando utilizo as dicas de um colega ou professor sobre 

como agir” (-0,361 p=0,002). As disciplinas do eixo complementar A e B e a quantitativa A 

também apresentaram correlação negativa na ACE 39 – “Consigo superar dificuldades ou 

melhorar meu desempenho quando utilizo as dicas de um colega ou professor sobre como 

agir”; na disciplina complementar A, o valor apresentado foi de -0,344, p=0,004, e na 

complementar B o valor da correlação foi de -0,258, p=0,032, enquanto ,na quantitativa A, 

o resultado foi de -0,278, p=0,021.  

Conforme se realizou no primeiro ano, o quadro 6 demonstrará todas as correlações 

que houveram nesse período. Fato destacável, desse período, é que em nenhuma das 

correlações existentes apresentaram resultado superior para os acadêmicos que as 

utilizaram.  

 
Quadro 6 - Correlações confirmadas para os alunos do 2º ano do curso de Administração entre rendimento 

acadêmico e questionário de ACE 

Disciplinas ACE correlacionadas com rendimento 

Profissional A ACE 6, ACE 16, ACE 43 

Profissional B ACE 39 

Básica A Não houve 

Quantitativa A ACE 39 

Quantitativa B ACE 16, ACE 29, ACE 39 

Complementar A ACE 39 

Complementar B ACE 39 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Evidenciou-se que para os alunos do segundo ano do curso que a utilização da 

técnica de superar suas dificuldades ou melhorar seu desempenho com dicas provenientes 

de colegas ou professores não apresentaram resultado satisfatório para cinco disciplinas 

desse período. 

O fenômeno que ocorreu no segundo ano não se repetiu nos alunos do 3º ano do 

curso, na realidade este período apresentou além das correlações fracas, quatro correlações 
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moderadas conforme se verifica na tabela 15, na qual são apresentadas as correlações entre 

as disciplinas e o questionário ACE. Foram entrevistados 49 estudantes desse período, 

sendo que todos tinham seus rendimentos acadêmicos cadastrados. 

 
Tabela 15 - Correlação entre o rendimento escolar nas disciplinas cursadas, divididas por eixos temáticos e o 

questionário ACE (3º ano) 

AC
E 

QUANT
I. A 

QUANT
I. B 

BÁSIC
A A 

BÁSIC
A B 

PROFI
S. A 

PROFI
S. B 

PROFI
S. C 

PROFI
S. D 

PROFI
S. E 

5 -0,091 -0,119 0,000 -0,036 -0,033 0,022 -0,206 -0,081 -0,038 
 0,537 0,416 0,998 0,805 0,822 0,883 0,171 0,581 0,799 

6 0,086 0,089 0,050 0,239 0,092 0,061 -0,202 -0,004 0,240 
 0,563 0,543 0,748 0,098 0,532 0,677 0,178 0,976 0,101 

7 0,258 0,151 -0,006 0,331 0,180 0,176 -0,025 0,254 0,242 
 0,076 0,301 0,972 0,020 0,216 0,225 0,870 0,078 0,098 

8 0,318 0,243 0,161 0,363 0,297 0,209 0,049 0,153 0,519 
 0,028 0,093 0,297 0,010 0,039 0,150 0,745 0,293 0,000 

9 0,229 0,193 0,040 0,267 0,159 -0,001 -0,030 -0,012 0,179 
 0,117 0,185 0,795 0,064 0,276 0,993 0,842 0,933 0,222 

10 0,416 0,308 0,180 0,176 0,419 0,131 0,291 0,263 0,593 
 0,003 0,031 0,241 0,227 0,003 0,37 0,050 0,068 0,000 

11 0,348 0,368 0,171 0,229 0,280 0,222 0,066 0,401 0,460 
 0,015 0,009 0,267 0,114 0,051 0,125 0,664 0,004 0,001 

14 0,123 0,000 0,152 -0,002 0,092 0,084 -0,060 0,156 0,186 
 0,405 0,999 0,324 0,988 0,529 0,565 0,691 0,285 0,205 

16 0,214 0,104 0,266 0,016 -0,001 0,008 -0,040 0,206 0,026 
 0,145 0,478 0,080 0,915 0,993 0,956 0,792 0,156 0,862 

29 0,081 0,102 0,066 0,131 0,095 0,063 -0,193 -0,110 0,223 
 0,586 0,487 0,671 0,369 0,517 0,670 0,199 0,451 0,127 

38 0,070 0,138 -0,006 0,053 -0,003 -0,039 0,212 -0,209 0,076 
 0,635 0,346 0,967 0,719 0,985 0,788 0,157 0,149 0,609 

39 -0,021 0,051 0,071 -0,126 -0,167 -0,197 0,083 -0,155 -0,001 
 0,890 0,729 0,646 0,387 0,250 0,175 0,583 0,288 0,993 

40 0,155 0,208 0,181 0,148 0,011 0,289 0,369 0,021 0,083 
 0,293 0,152 0,240 0,309 0,938 0,044 0,012 0,884 0,573 

43 0,152 0,121 0,017 0,223 0,266 0,169 0,117 0,216 0,319 
 0,301 0,409 0,912 0,124 0,064 0,247 0,439 0,136 0,027 

21 -0,004 0,065 0,201 -0,085 -0,132 -0,264 -0,032 -0,043 0,048 
 0,976 0,657 0,190 0,559 0,364 0,066 0,832 0,767 0,745 

24 
 

0,124 
0,401 

0,026 
0,861 

0,287 
0,058 

0,067 
0,648 

0,038 
0,796 

0,000 
0,998 

0,264 
0,076 

-0,022 
0,882 

0,172 
0,243 

28 0,258 0,205 0,064 -0,087 0,005 0,055 0,222 0,137 0,124 
 0,076 0,158 0,679 0,552 0,973 0,706 0,139 0,349 0,399 

41 0,265 0,171 0,269 0,116 0,185 0,110 0,258 0,060 0,262 
 0,069 0,240 0,078 0,428 0,204 0,450 0,084 0,680 0,072 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A disciplina quantitativa A apresentou três correlações entre elas estão a ACE 8 – 

“Procuro ter o meu material de estudo organizado” (0,318 p=0,028), ACE 10 – “Leio os 

textos ou faço os exercícios sugeridos pelos professores” (0,416 p=0,003) e ACE 11 – 
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“Seleciono as dúvidas que quero esclarecer com o professor” (0,348 p=0,015). De acordo 

com o que se verifica, a ACE 10 possui uma correlação moderada, ou seja, na disciplina 

quantitativa A os alunos que realizaram as listas de exercícios apresentaram um melhor 

rendimento acadêmico do que os estudantes que não o fizeram, ou não acham relevante 

utilizar esse tipo de estratégia. Fato que se repete na disciplina quantitativa B, tanto a ACE 

10 (0,308 p=0,031) e a ACE 11 (0,368 p=0,009) também apresentaram correlações. 

 A disciplina básica A não apresentou nenhuma correlação entre o desempenho e 

avaliação de competência para o estudo, entretanto a básica B apresentou duas correlações 

na ACE 7 – “Organizo o meu estudo em função das exigências da matéria” (0,331 p=0,020) 

e na ACE 8 – “Procuro ter o meu material de estudo organizado” (0,363 p=0,010), isso 

demonstra que organização e planejamento nesta disciplina apresentam um melhor 

rendimento acadêmico. 

 A disciplina profissional A apresentou duas correlações e novamente a ACE 10 

obteve uma correlação moderada, outra estratégia presente foi a ACE 8 – “Procuro ter o 

meu material de estudo organizado” (0,297 p=0,039) e a ACE 10 – “Leio os textos ou faço 

os exercícios sugeridos pelos professores" (0,419 p=0,003). 

 Na fase de desempenho denominada monitoramento, a disciplina profissional B 

apresentou correlação na ACE 40 – “Verifico que aprendi uma matéria quando consigo 

resolver exercícios mais difíceis” (0,289 p=0,044); a disciplina profissional C também 

apresentou correlação na ACE 40 (0,369 p=0,012) e na ACE 10 – “Leio os textos ou faço 

os exercícios sugeridos pelos professores” (0,291 p=0,050). A profissional D apresentou 

apenas uma correlação moderada na ACE 11 – “Seleciono as dúvidas que quero esclarecer 

com o professor” (0,401 p=0,004), isso significa que os alunos que procuram o docente 

para esclarecer suas dúvidas apresentam um melhor resultado. A disciplina profissional E 

obteve três correlações moderadas e uma correlação fraca, dentre elas estão a ACE 8 – 

“Procuro ter o meu material de estudo organizado” (0,519 p= 0,000), ACE 10 – “Leio os 

textos ou faço os exercícios sugeridos pelos professores” (0,593 p=0,000), ACE 11 – 

“Seleciono as dúvidas que quero esclarecer com o professor” (0,460 p=0,001) e ACE 43 – 

“Comparo a minha resolução dos exercícios com a dos colegas” (0,319 p=0,027). 
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 O quadro 7 apresenta resumidamente todas as correlações existentes entre o 

questionário de ACE e o rendimento acadêmico dos estudantes, nota-se que, nesse ano, 

além de existir correlações positivas, ocorreu ainda correlações moderada. 

 
Quadro 7 - Correlações confirmadas para os alunos do 3º ano do curso de Administração entre rendimento 

acadêmico e questionário de ACE 

Disciplinas ACE correlacionadas com rendimento 

Quantitativa A ACE 8, ACE 10 e ACE 11 

Quantitativa B ACE 10 e ACE 11 

Básica A Não houve 

Básica B ACE 7 e ACE 8 

Profissional A ACE 8 e ACE 10 

Profissional B ACE 40 

Profissional C ACE 10, ACE 40 

Profissional D ACE 11 

Profissional E ACE 8, ACE 10, ACE 11 e ACE 43 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Destaca-se, dessa forma, a ACE 10 que dentre as nove disciplinas oferecidas esteve 

presente em cinco, apresentando correlação moderada em três delas, portanto, os alunos 

que leem os textos e fazem os exercícios sugeridos pelos professores têm a possibilidade de 

obter um melhor rendimento acadêmico do que aqueles que não o fazem. Outro destaque 

nessa turma foi a ACE 11, ambas as questões estão presentes na fase de planejamento.  

O último ano da graduação também respondeu o questionário. Foram realizadas 93 

entrevistas e obteve-se a média do rendimento acadêmico de 92 alunos, apoiando-se 

principalmente na fase de planejamento, em alguns componentes curriculares e nas fase de 

monitoramento e autorreflexão. Na tabela 16, é exibida a correlação entre o desempenho 

nas disciplinas cursadas e o questionário ACE dos alunos do quarto ano do curso de 

Administração.  
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 Tabela 16 - Correlação entre o rendimento escolar nas disciplinas cursadas, divididas por eixos 
temáticos e o questionário ACE (4º ano) 

AC
E 

QUANTI
. A 

PROFIS
. A 

PROFIS
. B 

PROFIS
. C 

PROFIS
.  D 

PROFIS
.  E 

COMPLEM
. A 

COMPLEM
. B 

5 0,224 -0,234 0,120 -0,121 -0,051 0,013 -0,125 -0,006 
 0,033 0,026 0,255 0,249 0,629 0,905 0,234 0,957 

6 0,085 -0,172 -0,039 -0,168 -0,038 -0,018 -0,204 -0,097 
 0,421 0,103 0,716 0,109 0,724 0,868 0,051 0,363 

7 0,046 -0,059 0,186 0,008 0,056 0,294 0,067 0,051 
 0,666 0,580 0,075 0,943 0,599 0,004 0,524 0,628 

8 0,272 -0,037 0,238 0,189 0,139 0,318 0,157 0,200 
 0,009 0,728 0,023 0,073 0,192 0,002 0,136 0,059 

9 0,059 -0,090 -0,012 0,210 0,075 0,264 0,089 0,145 
 0,576 0,399 0,911 0,045 0,479 0,011 0,397 0,170 

10 0,097 -0,025 0,151 0,077 0,104 0,197 0,032 0,220 
 0,362 0,812 0,152 0,468 0,328 0,060 0,763 0,036 

11 0,087 -0,176 -0,008 -0,052 0,048 0,174 -0,099 0,034 
 0,410 0,094 0,940 0,624 0,649 0,098 0,347 0,746 

14 0,341 -0,101 0,047 0,280 0,066 0,142 0,093 0,058 
 0,001 0,339 0,654 0,007 0,534 0,176 0,379 0,584 

16 0,203 -0,021 0,142 0,113 0,096 0,275 0,047 0,228 
 0,055 0,845 0,179 0,285 0,366 0,008 0,660 0,031 

29 0,190 0,018 0,064 0,135 0,128 0,151 0,005 0,212 
 0,071 0,864 0,546 0,200 0,227 0,151 0,962 0,044 

38 0,079 0,041 0,123 -0,087 0,100 0,042 -0,015 0,135 
 0,456 0,700 0,243 0,407 0,345 0,690 0,886 0,202 

39 0,119 -0,056 0,111 -0,064 0,000 0,160 0,022 0,090 
 0,260 0,600 0,291 0,545 0,997 0,128 0,834 0,394 

40 0,102 0,094 0,078 -0,006 -0,081 0,141 0,048 0,123 
 0,335 0,375 0,461 0,952 0,446 0,180 0,649 0,246 

43 0,328 -0,050 0,314 -0,061 0,121 0,189 0,114 0,197 
 0,001 0,637 0,002 0,565 0,252 0,072 0,279 0,061 

21 0,215 -0,098 0,013 0,178 0,092 0,274 0,039 0,149 
 0,041 0,355 0,899 0,090 0,387 0,008 0,711 0,159 

24 0,037 -0,064 0,034 0,079 0,174 0,133 -0,025 0,201 
 0,730 0,545 0,750 0,456 0,099 0,206 0,810 0,056 

28 0,110 -0,131 -0,009 -0,055 -0,053 0,169 0,026 -0,012 
 0,300 0,214 0,931 0,601 0,615 0,107 0,804 0,908 

41 0,101 -0,131 0,245 0,088 0,140 0,109 0,148 0,194 
 0,341 0,217 0,018 0,402 0,186 0,300 0,160 0,066 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na disciplina quantitativa A, obteve-se correlação na ACE 5 – “Comparo os meus 

apontamentos com os dos colegas, para organizar a matéria” (0,224 p=0,033), ACE 8 – 

“Procuro ter o meu material de estudo organizado” (0,272 p=0,009), ACE 14 – “Gosto de 

estudar um conteúdo até me sentir capaz de explicá-lo a um colega ou a mim mesmo” 

(0,341 p=0,001), ACE 43 – “Comparo a minha resolução dos exercícios com a dos 

colegas” (0,328 p=0,001) e ACE 21 – “Frequentar as aulas com assiduidade é necessário 

para que eu tenha bom desempenho no curso” (0,215 p=0,041). A questão da fase de 
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planejamento evidentemente está mais presente para conquistar um bom rendimento. O que 

chama a atenção para essa disciplina é a questão relacionada à autorreflexão, ou seja, os 

alunos entendem que estando frequente nas aulas conseguem apresentar um resultado 

superior aos demais. Na profissional A, houve apenas uma correlação e esta se apresentou 

negativa, a ACE 5 – “Comparo os meus apontamentos com os dos colegas, para organizar a 

matéria” (-0,234 p=0,026) para a disciplina não é eficaz. Na profissional B, ocorreram três 

correlações, uma em cada fase da autorregulação, foram identificadas correlações na ACE 8 

– “Procuro ter o meu material de estudo organizado” (0,238 p=0,023), ACE 43 – “Comparo 

a minha resolução dos exercícios com a dos colegas” (0,314 p=0,002) e ACE 41 – “Minha 

autoavaliação constante no curso é necessária para que eu planeje o estudo para ser 

competente na profissão” (0,245 p=0,018). A ACE 9 – “Sempre estudo mais quando não 

entendo um conteúdo” (0,210 p=0,045) e ACE 14 – “Gosto de estudar um conteúdo até me 

sentir capaz de explicá-lo a um colega ou a mim mesmo” (0,280 p=0,007) estiveram 

presentes na disciplina profissional C, ambas estão relacionadas à fase de planejamento. 

A disciplina profissional D não apresentou nenhuma correlação. Já a disciplina 

profissional E apresentou cinco correlações: ACE 7 – “Organizo o meu estudo em função 

das exigências da matéria” (0,294 p=0,004), ACE 8 – “Procuro ter o meu material de 

estudo organizado” (0,318 p=0,002), ACE 9 – “Sempre estudo mais quando não entendo 

um conteúdo” (0,264 p=0,011), ACE 16 – “Procuro esclarecer as dúvidas que tenho à 

medida que estudo as matérias” (0,275 p=0,008) e ACE 21 – “Frequentar as aulas com 

assiduidade é necessário para que eu tenha bom desempenho no curso” (0,274 p=0,008); 

novamente quem se preocupa com a frequência na aula tem um melhor desempenho 

acadêmico. A componente curricular complementar A não apresentou nenhuma correlação 

e a complementar B demonstrou correlações na fase de planejamento nas questões ACE 10 

– “Leio os textos ou faço os exercícios sugeridos pelos professores” (0,220 p=0,036), ACE 

16 – “Procuro esclarecer as dúvidas que tenho à medida que estudo as matérias” (0,228 

p=0,031) e ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir ajuda ao professor 

ou colegas” (0,212 p=0,044).  

Como nos demais anos, no quadro 8 são expostas as correlações existentes no 

quarto ano do curso.  
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Quadro 8 - Correlações confirmadas para os alunos do 4º ano do curso de Administração entre rendimento 
acadêmico e questionário de ACE 

Disciplinas ACE correlacionadas com rendimento 

Quantitativa A ACE 5, ACE 8, ACE 14, ACE 43 e ACE 21 

Profissional A ACE 5 

Profissional B ACE 8, ACE 43 e ACE 41 

Profissional C ACE 9 e ACE 14 

Profissional D Não houve 

Profissional E ACE 7, ACE 8, ACE 9, ACE 16 e ACE 21  

Complementar A Não houve 

Complementar B ACE 10, ACE 16 e ACE 29 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como destaque das correlações, está presente a ACE 8 – “Procuro ter o meu 

material de estudo organizado”, entretanto, houve um equilíbrio entre diversos técnicas e 

fases diversas, vale destacar a ACE 43 –“ Comparo a minha resolução dos exercícios com a 

dos colegas” e a ACE 21 – “Frequentar as aulas com assiduidade é necessário para que eu 

tenha bom desempenho no curso”.  

A tabela 17 apresenta o número de correlações presentes por fases da 

autorregulação e por ano de graduação. Lembrando que a correlação aqui existente não 

significa que o desempenho do aluno seja superior, como visto em alguns casos, essa 

correlação pode ser negativa, proporcionando um resultado negativo.  

 
Tabela 17 - Número de correlações presentes por fases da autorregulação e ano da graduação 

FASES DA 

AUTORREGULAÇÃO 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO TOTAL 

PLANEJAMENTO 20 4 14 14 52 

DESEMPENHO 2 6 3 2 13 

AUTORREFLEXÃO 2 - - 3 5 

TOTAL 24 10 17 19 70 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Desta forma, pode verificar-se que houve mais correlações entre o rendimento 

acadêmico e a avaliação de competência para o estudo nos alunos do primeiro ano do curso 
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de administração. Vale destacar que boa parte das correlações existentes encontra-se na 

fase de planejamento, foram encontradas 52 correlações nesta fase das 70 encontradas em 

todo o estudo.  

 Conforme se observou nos estudos de Avila, Frison e Simão (2015), a fase de 

planejamento foi apontada como um fator determinante para o sucesso dos acadêmicos do 

curso de Educação Física em seus estágios, fator que corrobora com o resultado encontrado 

no presente estudo. 

 Posteriormente, foi realizada a correlação do questionário com a idade dos 

acadêmicos e uso das técnicas presentes na ACE. Esta foi realizada por ano de graduação e 

está apresentada na tabela 18. 

 
Tabela 18 - Correlação entre a idade do aluno, ano de graduação e o questionário ACE. 

ACE IDADE 1º ANO IDADE  2º ANO IDADE 3º ANO IDADE 4º ANO 
5 -0,010 0,058 -0,096 -0,091 
 0,944 0,638 0,510 0,387 

6 0,090 0,103 0,154 0,019 
 0,501 0,402 0,291 0,861 

7 -0,212 0,099 -0,106 0,057 
 0,113 0,416 0,467 0,587 

8 0,169 -0,110 -0,086 0,056 
 0,204 0,374 0,557 0,596 

9 -0,038 -0,064 -0,074 0,085 
 0,775 0,603 0,613 0,420 

10 0,282 -0,294 -0,132 0,100 
 0,032 0,014 0,365 0,343 

11 0,180 -0,006 0,031 0,111 
 0,175 0,962 0,835 0,294 

14 0,155 -0,183 -0,025 0,034 
 0,244 0,132 0,866 0,748 

16 0,188 0,070 0,004 0,046 
 0,158 0,570 0,980 0,665 

29 0,336 0,031 0,093 0,023 
 0,010 0,804 0,523 0,829 

38 -0,144 0,016 -0,053 -0,088 
 0,284 0,897 0,718 0,405 

39 0,077 -0,198 -0,164 -0,019 
 0,567 0,103 0,259 0,860 

40 0,063 -0,182 -0,156 -0,181 
 0,639 0,137 0,285 0,084 

43 -0,059 -0,144 -0,063 -0,080 
 0,662 0,239 0,665 0,446 

21 -0,176 0,057 -0,067 0,071 
 0,186 0,644 0,650 0,498 

24 0,027 0,000 -0,104 0,068 
 0,843 1,000 0,477 0,520 

28 0,005 -0,068 -0,344 -0,169 
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    Continuação 
 0,972 0,578 0,016 0,106 

41 0,071 -0,086 -0,184 -0,030 
 0,598 0,483 0,206 0,775 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 No primeiro ano do curso, tiveram duas correlações entre a idade e a ACE, elas 

estão presentes na ACE 10 – “Leio os textos ou faço os exercícios sugeridos pelos 

professores” (0,282 p=0,032) e ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir 

ajuda ao professor ou colegas” (0,336 p=0,010). No segundo ano, houve apenas uma 

correlação também na ACE 10 (-0,294 p=0,014), entretanto a correlação no segundo é 

negativa, ou seja, alunos mais novos tendem a utilizar mais a técnica de ler e fazer os 

exercícios sugeridos pelos professores.  

 No terceiro ano, ocorreu apenas uma correlação, também negativa, o evento ocorreu 

na ACE 28 – “Verifico que aprendi uma matéria quando consigo aplicá-la na resolução de 

problemas” (-0,344 p=0,016). E, no último ano, não tiveram correlações significativas. 

 A tabela 19 apresentará as correlações entre o sexo do estudante e as questões do 

ACE. Esta análise é importante para determinar o grau de influência que existe entre o uso 

da autorregulação e o sexo do aluno. 

 
Tabela 19 - Correlação entre o sexo do aluno, o ano de graduação e o questionário ACE 

 SEXO 1º ANO SEXO 2 º ANO SEXO 3º ANO SEXO 4º ANO 
5 -0,052 0,316 0,139 0,284 
 0,696 0,008 0,342 0,006 

6 0,120 0,142 0,024 0,291 
 0,369 0,243 0,869 0,005 

7 -0,067 0,053 0,032 0,253 
 0,622 0,662 0,828 0,015 

8 0,340 0,261 0,164 0,170 
 0,009 0,032 0,261 0,107 

9 0,187 0,151 0,109 0,203 
 0,160 0,218 0,455 0,052 

10 0,156 0,009 0,033 0,244 
 0,243 0,939 0,822 0,019 

11 0,155 0,268 0,062 0,138 
 0,246 0,026 0,671 0,189 

14 0,199 0,247 -0,088 0,226 
 0,134 0,041 0,546 0,030 

16 0,043 0,382 -0,046 0,194 
 0,751 0,001 0,751 0,065 

29 0,058 0,289 0,228 0,393 
 0,666 0,017 0,116 0,000 

38 0,212 0,042 0,078 0,146 
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    Continuação 
 0,113 0,734 0,595 0,166 

39 -0,049 0,107 -0,091 0,187 
 0,716 0,380 0,536 0,074 

40 -0,089 0,161 0,083 0,163 
 0,506 0,190 0,570 0,120 

43 0,221 0,296 0,130 0,323 
 0,096 0,014 0,372 0,002 

21 0,010 0,119 0,020 0,183 
 0,940 0,330 0,891 0,081 

24 0,146 0,020 0,027 0,279 
 0,275 0,870 0,851 0,007 

28 0,095 0,289 -0,231 0,123 
 0,477 0,016 0,110 0,244 

41 -0,144 0,044 -0,064 0,136 
 0,280 0,720 0,665 0,196 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Sobre o sexo dos alunos, no primeiro ano do curso, ocorreu correlação na ACE 8 – 

“Procuro ter o meu material de estudo organizado” (0,340 p=0,009), no segundo ano, 

ocorreram duas correlações, a primeira na ACE 5 – “Comparo os meus apontamentos com 

os dos colegas, para organizar a matéria” (0,316 p=0,008) e na ACE 16 – “Procuro 

esclarecer as dúvidas que tenho à medida que estudo as matérias” (0,382 p=0,001). No 

terceiro ano não houve nenhuma correlação, já no quarto ano houveram duas correlações: 

ACE 29 – “Anoto o que não compreendo para depois pedir ajuda ao professor ou colegas” 

(0,393 p=0,000) e ACE 43 – “Comparo a minha resolução dos exercícios com a dos 

colegas” (0,323 p=0,002). Todas as correlações positivas quanto ao sexo correspondem ao 

sexo feminino, dessa forma, todas as situações ocorridas determinaram que as mulheres 

utilizam mais essas estratégias do que os homens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	

A autorregulação da aprendizagem é um importante construto para o ambiente 

universitário, entretanto não se pode concluir que apenas a utilização do uso das estratégias 

que a compõe é suficiente para a garantia do sucesso acadêmico, em alguns casos deve-se 

levar em consideração outros fatores para que o resultado associado ao rendimento 

acadêmico seja positivo. Conforme Rosário et al (2010), o processo autorregulatório é uma 

importante ferramenta para garantia do sucesso acadêmico, e também para permanência do 

acadêmico no ensino superior, entretanto, ações desenvolvidas pela própria universidade 

proporcionam um melhor desempenho dos alunos. Os professores e alunos devem 

desenvolver novas estratégias de aprendizagem em busca de uma melhor aprendizagem, a 

prática de aprender a aprender é um processo fundamental para o sucesso acadêmico dos 

alunos que adentram ao ensino superior (JOLY et al, 2012). 

Constatou-se por meio da pesquisa que, embora o rendimento acadêmico sofra 

influência da autorregulação da aprendizagem, é importante salientar que outros aspectos, 

como motivacionais, sociais, estruturais, podem influenciar no rendimento de determinado 

componente curricular. De acordo com Monteiro, Almeida e Vasconcelos (2012), a 

excelência acadêmica encontra-se intimamente relacionada ao prazer que o aluno sente por 

determinada disciplina, levando-se em consideração aspectos motivacionais, sendo este 

igualmente importante ao contexto acadêmico que proporcionará aos alunos novos desafios 

e os estimulará a conquistar os objetivos que pretendem alcançar. 

Os alunos do curso de Administração da universidade pesquisada apresentaram um 

equilíbrio significativo no rendimento acadêmico, as variações entre as médias dos anos 

foram pequenas e não houve um aumento progressivo com a evolução no curso, porém é 

importante destacar que essa característica não está presente no sexo feminino, ou seja, no 

primeiro ano a nota era menor e foi aumentando até o último período. Entre as avaliações 

do uso de estratégias na fase de planejamento da autorregulação os alunos que se 

encontravam no 3º ano do curso obtiveram a maior média; já na fase de desempenho, os 

alunos que se destacaram estavam no último ano do curso; e, na autorreflexão, os alunos do 

2º ano obtiveram a média mais significativa. Contudo, quando se analisa esses mesmos 

resultados por sexo e faixa etária, os alunos entre 30 a 33 anos, sexo feminino, do 4º ano 
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apresentam o melhor resultado na fase de planejamento. Os alunos do sexo feminino, 2º 

ano e faixa etária de 26 a 29 anos tiveram o melhor resultado na fase de monitoramento; e, 

na fase de autorreflexão, os alunos do sexo masculino, entre 26 a 29 anos, foram o que se 

destacaram.  

Entre as correlações presentes houve uma diferença significativa entre as estratégias 

da fase de planejamento com as demais. E os alunos do primeiro ano demonstram, mais do 

que os outros anos, que a utilização da autorregulação, em alguns componentes 

curriculares, proporciona um bom rendimento acadêmico. 

A autorregulação da aprendizagem é necessária que seja introduzida aos alunos 

desde os primeiros anos escolares, pois a criação de métodos sistematizados para o estudo 

além de facilitar o processo o torna mais agradável e menos dispendioso para sua formação. 

 É importante salientar as limitações desse estudo, e se faz necessário uma 

investigação longitudinal para comparar os resultados obtidos nesse estudo e avaliar se as 

características permanecerão ao longo do tempo, sobretudo nos alunos do 1º ano que 

apresentaram forte autorregulação de aprendizagem desde o início do curso e está 

impactando o rendimento escolar. Existem possibilidades de estudo na própria área de 

gestão, como também em outras linhas ou cursos de graduação, sendo possível realizar 

análises comparativas, como exemplo, por sexo, idade, ano de graduação, por grandes áreas 

de estudo (humanas, exatas e saúde). Há a possibilidade de se comparar universitários de 

escolas públicas e privadas, ensinos presenciais ou à distância, ou seja, há uma infinidade 

de oportunidades de desenvolvimento de trabalhos sobre o construto da autorregulação da 

aprendizagem no ambiente universitário. 

Em nenhum momento do estudo foi feita intervenção no processo educacional, 

sendo que esta possibilidade passa a ser mais factível a partir do momento da coleta dos 

dados e discussão dos resultados, embora essa intervenção somente será possível de ser 

realizada ao grupo específico trabalhado. Entretanto com o desenvolvimento de um modelo 

de teste ideal, esse processo de intervenção poderá ser feito com maior agilidade, 

proporcionando dessa forma um melhor aprendizado, uma maior participação e retenção 

dos alunos, para que dessa forma eles consigam atingir o sucesso acadêmico tão esperado e 

desejado. 
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