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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar se fatores demográficos e acadêmicos influenciam 

na aprendizagem autorregulada. A autorregulação da aprendizagem é compreendida como um 

processo voluntário e consciente que permite gerir o comportamento, sentimento e 

pensamento no intuito de alcance de metas pessoais do indivíduo, guiada por um padrão de 

comportamento em que o sujeito se automonitora, autoavalia e autoreage. Para alcançar os 

objetivos foi realizado um estudo junto a discentes de Ciências Contábeis no município de 

Salvador-Bahia. Buscou-se evidenciar as estratégias autorreguladas utilizadas pelos discentes, 

verificar as dimensões associadas as estratégias e compreender se as variáveis demográficas e 

acadêmicas podem explicar o uso das estratégias de autorregulação pelos alunos, por meio do 

Modelo Sociocognitivo de Bandura (1986) e da teoria do Aprendizado Autorregulado de 

Zimmerman (1986). A amostra da pesquisa abrangeu um total de 713 discentes em 

Contabilidade advindos de três Instituições de Ensino Superior (IES). Os dados do estudo 

foram coletados por meio de questionário, contendo as informações demográficas e 

acadêmicas e as estratégias presentes em alunos autorregulados na aprendizagem. Para a 

análise estatística, foram utilizados métodos estatísticos descritivos, análises inferenciais por 

meio da aplicação de Análise Fatorial e Regressão Múltipla. Testes complementares foram 

feitos como o Kolmorogov-Smirnov, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Os resultados encontrados 

apresentaram significância para o gênero, tempo de estudo, escolaridade do pai, idade e 

estágio no curso de Contabilidade. Desse modo, nem todos os fatores demográficos e 

acadêmicos analisados influenciam no comportamento autorregulado do aluno. Assim, 

estudantes do gênero feminino, jovens, que alocam mais horas aos estudos, em estágio inicial 

do curso e que tenha pai com baixa escolaridade tende a possuir um comportamento mais 

autorregulado na aprendizagem. A conclusão final da pesquisa é de que a autorregulação da 

aprendizagem não é uma característica puramente desenvolvida por fatores intrínsecos ao 

discente, mas que pode ser promovida à medida que é estimulada por fatores externos sociais 

e pedagógicos.   

 

 

Palavras-chave: Autorregulação na aprendizagem. Fatores acadêmicos. Fatores 

demográficos. Aprendizagem.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze whether demographic and academic factors influence in Self-

Regulated Learning. Self-Regulated Learning as a voluntary and conscious process that 

allows to manage behavior, sentiment and thought in order to reach of personal goals of the 

individual, guided by a pattern of behavior in which the subject is automonitor, autoevaluate 

and Autoreact. In order to achieve the objectives a study was carried out with the students of 

accounting Sciences in the municipality of Salvador-Bahia. It was sought to highlight the self-

regulated strategies used by the students, to verify the dimensions associated with the 

strategies and to understand whether the demographic and academic variables can explain the 

use of the strategies of self by the pupils, for middle of the Sociocognitivo model of Bandura 

(1986) and Zimmerman's Regulating Learning Theory (1986). The survey sample covered a 

total of 713 students in accounting from three higher education institutions (IES). The study 

data was collected through a questionnaire, containing the demographic and academic 

information and the strategies present in self-regulated students in learning. Descriptive 

statistical methods were used for statistical analysis, inferences analysis through the 

application of factorial analysis and multiple regression. Complementary tests were done as 

the Kolmorogov-Smirnov, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). The results found significance for the 

gender, study time, parental education, age and internship in the accounting course. Thus, not 

all the demographic and academic factors analyzed influence the regulating behavior of the 

student. Thus, students of the female gender, young people, who allocate more hours to 

studies, at the initial stage of the course and have a parent with low education tends to have 

more regulating behavior in learning. The final conclusion of the research is that the self of 

learning is not a characteristic purely developed by factors intrinsic to the student, but that can 

be promoted as it is stimulated by external social and pedagogical factors.   

 

Keywords: Self-regulated Learn. Academic factors. Demographic factors. Learning.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Historicamente, a forma mais conhecida para aquisição de conhecimento, acontece por 

uma relação entre a presença de uma pessoa que possa compartilhar informações (professor) 

para outros que desejem adquirir tais conhecimentos (aluno). A relação entre professor e 

aluno também passou por diversos entendimentos ao longo da história da humanidade. Em 

um momento, a ideia que para ser um professor se associava a uma espécie de ditador com 

obrigação de fazer com que o aluno memorizasse o conteúdo. Ainda hoje, tem-se discutido 

formas de como o professor deve se comportar em sala de aula, assim como, a metodologia de 

ensino, os recursos utilizados, os métodos avaliativos e outras características que envolvem a 

relação de ensino-aprendizagem. 

Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e o aumento 

expressivo da quantidade de informação de fácil acesso, torna-se imperioso repensar um 

modelo de aprendizagem que se adeque as novas necessidades do contexto social atual, 

sobretudo a necessidade de aprender ou aprender a aprender. Atributos como maior 

independência por parte dos aprendizes são fundamentais para ter acesso às mais variadas 

fontes de informação, ao compreender que no ensino superior, por exemplo, tem-se limitação 

da carga horária de cada componente curricular e os professores não possuem tempo hábil 

para esgotar todos os conteúdos.  

A etapa de transição do ensino médio ao ensino superior é desafiadora pois, é 

requerido maior esforço, exigência e autonomia no cumprimento das atividades por parte dos 

aprendizes. Em cursos de contabilidade, estudos comprovam que o desafio de ingresso e 

sucesso no ensino superior são maiores quando as condições socioeconômicas do estudante 

não favorecem maior disponibilidade de tempo e equilíbrio para o estudo (SILVA et al., 

2015).  

Apesar das múltiplas variáveis que podem influenciar o sucesso acadêmico, é exigido 

que o estudante utilize de habilidades mais autônomas no seu modo de aprender, seja mais 

motivado e adote uma postura mais crítica. Em cursos superiores de Contabilidade, 

instituições e órgãos ligados à área de atuação têm apontado possibilitar o desenvolvimento de 

aprendizado permanente, crítico e autônomo (EECC,1990; AICPA, 2000).  

Nesse contexto, tem-se discutido na área da psicologia sociocognitiva características 

da autorregulação em que o aprendiz se torna construtor da sua aprendizagem e é capaz de 
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iniciar, monitorar e controlar o seu próprio modo de aprender. As pesquisas que envolvem a 

autorregulação na aprendizagem ou Self-Regulated Lean (SRL) foram iniciadas, 

possivelmente, em 1980 com o intuito de compreender como os alunos conduziam seu 

aprendizado de forma independente. Pesquisadores liderados por Barry Zimmerman 

observaram que aqueles alunos tidos como independentes ou autorregulados possuíam 

atributos diferentes daqueles que apresentavam desempenho inferior pois, eram mais ativos 

no processo do aprender e regulavam tanto variáveis comportamentais e motivacionais, 

quanto metacognitivas.  

 Para Zimmerman, o desenvolvimento da autorregulação no indivíduo ocorre de forma 

gradativa até ocorrer a menor necessidade de ajuda social, e envolve os níveis da observação, 

emulação, autocontrole e a autorregulação. Com esse preâmbulo, percebe-se que a Teoria 

Social Cognitiva não compreende a autorregulação de modo isolado pois, considera as 

características desenvolvimentais (ajuda dos pais, por exemplo) e ambientais (relativo aos 

fatores externos ao indivíduo: ajuda do professor, de colegas de turma, etc.) associadas a 

determinação de um julgamento pessoal do uso de estratégias cognitivas, metacognitivas e de 

autorreforçamento (ZIMMERMAN, 2000; 2002). 

 Nesse sentido, possuir uma aprendizagem autorregulada significa que o indivíduo é 

capaz de controlar sentimentos, pensamentos e ações de forma planejada e cíclica, com o 

objetivo de realizar um determinado objetivo pessoal. Nesse ínterim, a investigação sobre a 

autorregulação tem utilizado de instrumentos de pesquisa para medir as implicações no 

aprendizado. Em pesquisas que utilizam a Escala de Aprendizado Autorregulado ou Self- 

Learning Scale Regulated (SRLIS), Zimmerman et al. (1986) identificou quatorze estratégias 

que eram comuns em indivíduos com elevado grau de autorregulação, quais sejam: a 

autoavaliação, organização e transformação da informação, estabelecimento de objetivos e 

planejamento, busca de informação, anotação e monitoramento, estruturação do ambiente, 

autoconsequência, memorização, busca de ajuda dos pares, busca de ajuda dos professores, 

busca de ajuda de adultos, revisão de notas, revisão de testes e revisão de livros. 

 Para Simão e Frison (2003), na perspectiva da teoria sociocognitiva, a qual integra o 

aprendizado autorregulado, os fatores internos e externos ao indivíduo influenciam no 

processo da aprendizagem, uma vez que considera que a motivação, cognição e 

comportamento são influenciados tanto pelo indivíduo, quanto pelo meio físico e social que o 

circunda. Assim, a autorregulação é uma interação de processos comportamentais, pessoais e 
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ambientais (BANDURA, 1986). Com esse preâmbulo, a autorregulação da aprendizagem 

pode ser influenciada por múltiplos variáveis, seja endógena (motivações, objetivos, etc.) ou 

exógenas (ajuda de pares, professores, pais, etc.) ao indivíduo. As relações de fatores 

exógenos ao indivíduo estão associadas a fase do processo cíclico da autorregulação, a 

autoeficácia (crença na capacidade de lidar e concretizar uma tarefa) (ZIMMERMAN; 

SCHUNK, 1989). 

Segundo Zimmerman e Schunk (1989), o modelo da autorregulação foi influenciado 

por pressupostos das teorias comportamentais, com atenção nas respostas dos indivíduos e 

inferindo que os comportamentos autorregulatórios estão intimamente relacionados com o 

reforço externo. Para Simão e Frison (2003, p. 3), “esta abordagem valoriza ainda a relação 

entre o comportamento dos indivíduos e o contexto em que são produzidas, atribuindo um 

papel fundamental ao reforço, à modelagem e aos estímulos do meio”. Compreende-se, 

portanto, que embora a autorregulação da aprendizagem tenha como principal característica 

maior independência pelo indivíduo, os estímulos externos são essenciais para aquisição da 

autorregulação. Por isso, Zimmerman assegura que a autorregulação é fruto da maior a menor 

intervenção social.  

Os estudos sobre autorregulação da aprendizagem tem analisado se alunos das mais 

variadas áreas do conhecimento seriam mais ou menos autorregulados, assim como 

investigam se a variação da autorregulação em estudantes podem ser explicada a partir de 

características como idade, sexo, semestre letivo em ambientes presenciais, a distância ou 

estabelecendo comparação com ambas as modalidades (ZIMMERMAN, 1986; BANDURA, 

1991; BOEKAERTS, PINTRICH E ZEIDNER, 2000; BORUCHOVICH, 2004; SCHUNK E 

ZIMMERMAN, 2008; ROSÁRIO, 2012). Porém, existe outro foco de estudo da 

autorregulação da aprendizagem importante de ser aprofundado: para além das características 

pessoais, fatores externos ao aprendente influenciam no aprendizado autorregulado? 

Embora existam outras teorias que discutam a perspectiva da autorregulação na 

aprendizagem, este estudo busca explicar o processo da autorregulação com base no Modelo 

Sociocognitivo de Bandura (1986) e da teoria do Aprendizado Autorregulado de Zimmerman 

(1986). Mediante o exposto, busca-se compreensão do processo de autorregulação na 

aprendizagem a partir do seguinte problema: Que fatores demográficos e acadêmicos 

influenciam na aprendizagem autorregulada de discentes em Contabilidade nas IES de 

Salvador (BA) pesquisadas? 
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O objetivo geral desse estudo é verificar os fatores demográficos e acadêmicos 

influenciam a aprendizagem autorregulada de estudantes de Contabilidade em Instituição de 

Ensino Superior soteropolitanas. Para atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: a) Identificar as estratégias autorreguladas utilizadas por estudantes de 

graduação em Ciências Contábeis de Instituições de Ensino Superior em Salvador-BA; b) 

Examinar as dimensões de estratégias autorreguladas utilizadas pelos estudantes de graduação 

em Ciências Contábeis; c) analisar se fatores demográficos e acadêmicos podem influenciar 

na aprendizagem autorregulada de discentes de Contabilidade nas IES de Salvador. 

Ao se basear nos pressupostos até aqui apresentados, concernentes as características e 

particularidades da autorregulação da aprendizagem, construiu-se o modelo sintético da 

pesquisa apresentada na Figura 1. O modelo foi construído com a finalidade de verificar se 

dentre os fatores endógenos e exógenos, as características acadêmicas (desempenho no curso, 

idade, gênero, etc.) e demográficas (escolaridade dos pais, se o estudante trabalha ou estagia, 

entre outros), dos estudantes de Ciências Contábeis influenciam para maior ou menor 

autorregulação na sua aprendizagem em Instituições de Ensino Superior de Salvador-Bahia.  

Figura 1 -  Modelo sintético da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

Os órgãos internacionais da Comissão para Mudanças na Educação em Contabilidade 

(Accounting Education Change Commission - AECC, 1990) e o Instituto Americano de 

Contadores Públicos (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA, 2010) 

sugerem que o processo de aprendizagem de estudantes de Contabilidade deva desenvolver 

estratégias autorreguladas para a carreira profissional, e também, características e habilidades 

que promovam a aprendizagem permanente. Nessa perspectiva, Masseto (2008) aponta que o 
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ensino superior deve ter o propósito de favorecer situações que possam promover o 

desenvolvimento dos aprendizes, seja em aspectos emocionais, habilidades, atitudes e em seus 

valores.  

Esse estudo justifica-se por contribuir para as discussões no campo de pesquisa em 

educação nas Ciências Contábeis. Miranda et al. (2013), sugerem ser essencial a qualificação 

pedagógica e o refinamento do ensino para os profissionais que atuam e atuarão na profissão. 

Em pesquisas realizadas por Ribeiro e Silva (2016), foi constatado que as discussões sobre 

educação em Contabilidade são incipientes e recentes no Brasil, tendo iniciado em 2011. 

Espera-se que as discussões desse estudo ajudem também a pensar ações pedagógicas e de 

apoio universitário a aqueles estudantes que demonstrem menor habilidade ou pouco uso de 

estratégias autorreguladas, como forma de auxiliar na sua aprendizagem. 

Pretende contribui, também, para a discussão sobre aprendizado autorregulado (em 

contabilidade), ao apresentar um referencial teórico atualizado com pesquisas nacionais e 

internacionais. Uma vez que, a literatura sobre aprendizado autorregulado se restringido a 

apresentar e discutir a aprendizagem autorregulada como tema de investigação e na prática 

educativa (JORGE E AZZI, 2009); identificar e comparar escalas e estratégias de 

autorregulação presente em estudantes (DIAS et al., 2011; CHANG E LIAO, 2016); 

identificar o estilo de aprendizagem predominante em alunos e as possíveis explicações a 

partir do gênero, idade e semestre em cursos (LIMA FILHO et al., 2015); e a  existência de 

aumento de habilidades autorregulatórias a partir do uso da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL) (ISTININGRUM, 2017).  

No que concerne à contribuição prática, os resultados deste estudo podem fornecer 

subsídios para que órgãos competentes (como o MEC), Universidades, Centros Universitários 

e Faculdades repensem a estrutura curricular dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, 

capacitem seus professores a compartilhar dos conhecimentos que promovam a 

autorregulação na aprendizagem aos seus alunos ainda no período de formação. Dessa forma, 

os estudantes podem se tornar mais críticos diante da velocidade da informação apontada por 

Gonçalves e Vagula (2012), e possuir as características desejáveis ao profissional contábil 

apontada pelos órgãos internacionais do AECC (1990) e AICPA (2010).  

As discussões deste estudo podem ainda promover a melhoria na prática educativa 

para a Ciências Contábeis, e outras áreas de interesse, ao se debruçar no olhar de 

desenvolvimento das habilidades cognitivas autorreguladas nos aprendizes. Dessa forma, o 
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mercado de trabalho terá profissionais mais qualificados e preparados para se adequar, 

posicionar e retroalimentar de informações específicas para o bom funcionamento do setor e 

da economia. De acordo com Feuerstein (1980), é por meio da intervenção educacional que 

acontece o desenvolvimento completo do indivíduo, independentemente da existência de 

fatores anteriores que venham a ser limitadores do desenvolvimento cognitivo. 

Esta Dissertação está dividida em cinco seções, além desta introdução, assim 

compostas: 

A Seção 2 apresenta a contextualização da pesquisa, com intuito de apresentar ao 

leitor o protocolo para a construção da Fundamentação Teórica, que traz os principais teóricos 

que abordam sobre o tema e os estudos anteriores mais pertinentes e atuais, com o objetivo de 

aprofundar a discussão sobre a autorregulação da aprendizagem, apresentando um arcabouço 

teórico que possa sustentar o estudo.  

A seção 3 apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a 

operacionalização do estudo, apresentando o modelo operacional, classificação da pesquisa, 

universo e amostra que compuseram o estudo, a coleta de dados, os testes de hipóteses e a 

determinação das variáveis que serão debatidas neste trabalho.  

A seção 4 realiza a análise de dados e apresenta a discussão dos resultados por meio 

dos objetivos apresentados por esta introdução, que versou em analisar como os fatores 

demográficos e acadêmicos poderiam influenciar na aprendizagem autorregulada de discentes 

de Contabilidade. 

A seção 5 realiza uma síntese dos principais resultados obtidos pelo estudo e apresenta 

as considerações finais sobre a discussão proposta, apresenta as limitações e aponta as 

potenciais discussões futuras sobre a discussão da aprendizagem autorregulada.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 APRENDIZAGEM: SIGNIFICATIVA E MECÂNICA 

 

 A partir do entendimento que essa investigação tem o propósito de discutir sobre a 

aprendizagem autorregulada e como variáveis demográficas e acadêmicas podem explicar a 

sua utilização, entende-se oportuno recorrer a basilares teóricos para a compreensão da 

aprendizagem. Um entendimento simplório de aprendizagem, poderia ser conhecer algo que 

não se sabia.  

 Segundo Freire (2009), o conhecimento é compreendido como uma construção em que 

o aluno é o centro e decide os processos e seus pensamentos que resultam de um trabalho de 

reflexão e de remontagem das ações, percepções, da interação com os outros e de sua ação 

com o mundo. Jonassen (2007), vai de encontro as ideias de Freire e complementa que o 

processo de aquisição do conhecimento é derivado do desejo da compreensão de fenômenos 

que é resultante do entendimento das interações com ambiente. Portanto, entende-se que a 

aprendizagem surge da relação do ser humano com o ambiente que possui contato, do desejo 

de aprender e da percepção que o aprendente tem em relação ao fenômeno.  

 Ainda segundo Freire, a construção do conhecimento pelo indivíduo é fruto da 

construção pessoal e do desejo de compreensão de um determinado fenômeno, que acontece 

pela mobilização de fatores internos do indivíduo e pelas relações que este mantém com o 

ambiente externo (as pessoas e o mundo).  

Skinner (2005), por sua vez, compreende a aprendizagem como a mudança na 

possibilidade da resposta, que leva em consideração as circunstâncias em que esta ocorre. 

Entretanto, assegura que somente a execução do comportamento não garante a existência da 

aprendizagem, pois se torna necessário a compreensão da origem do comportamento e o 

entendimento de que forma ocorreu a sua aquisição. Nesse sentido, a existência da 

aprendizagem só é concretizada a partir do entendimento de como ocorreu o conhecimento e 

dos fatores que motivaram a sua compreensão, que resulta em um perceber diferenciado de 

um conhecimento prévio. Entretanto, a aprendizagem não ocorre espontaneamente, é 

necessário que o indivíduo se sinta motivado a aprender, possua curiosidade ao aprendizado. 

A construção do conhecimento, no olhar de Valadares (2011), ocorre quando um 

indivíduo consegue relacionar um novo conhecimento com uma estrutura de conhecimento 

que já fazia parte de sua cognição prévia, resultante de componentes afetivos e todas suas 
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ações e vivência. Essa ideia é essencial para a compreensão do conceito de aprendizagem 

significativa, que se assume como uma assimilação não arbitrária e um processo de 

assimilação substantivo a um componente essencial da estrutura cognitiva (subsunçor), 

idealizado por David Ausubel (1963,1980).  

 A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposto por Ausubel, direciona-se a atenção 

para o processo de compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação 

envolvida na cognição. Para Moreira e Masini (2006) os significados funcionam como 

condições primeiras para atribuir outros significados (ancoragem), que se origina a estrutura 

cognitiva.  

 Segundo Ausubel (1973), a Aprendizagem Significativa ocorre quando um novo 

conhecimento é relacionado à estrutura cognitiva do aprendente, de modo não arbitrário e não 

literal, e promove a interação dos conhecimentos prévios ao novo conhecimento de forma 

significativa, de forma a produzir alterações na estrutura cognitiva. Nesse sentindo, só 

ocorrerá a aprendizagem significativa se o aprendente conseguir relacionar o novo 

conhecimento com aqueles conhecimentos já existentes em sua estrutura cognitiva e, quando 

isso ocorre, modificará a sua cognição anterior.  

 Na aprendizagem científica, a sistematização da cognição do aprendente é essencial 

para compreensão de teorias e proposições a fim de instituir um conjunto de novas relações, 

que irá se relacionar estruturas prévias do conhecimento específico, a este, Ausubel (1973) 

atribui o nome de subsunçor. Com base nessa concepção, enfatiza-se que, há o entendimento 

que aprendente pode estar em espaços de aprendizagem e já deter de conhecimentos prévios 

sobre determinados assuntos abordados, fato que colaboraria para uma aprendizagem 

significativa. Já sobre a aprendizagem mecânica refere-se a aquela que encontra pouca ou 

nenhuma informação prévia na estrutura cognitiva do aprendente com o qual se possa 

relacionar o novo conhecimento, e que, dessa forma não é possível de realizar interações. Ou 

seja, quando ocorre o processo de aprender novas informações sem a existência de estruturas 

prévias cognitivas pelo estudante, de modo a não existir a interação, resulta no problema de 

decorar e esquecer rapidamente daquela informação.  

Com esse entendimento e a partir das características da aprendizagem significativa, 

compreende-se a aprendizagem mecânica como um caminho a ressignificação/remodelamento 

da estrutura prévia cognitiva do aprendente, mas que pode comprometer a retenção de novos 

conhecimentos. Moreira (1999), corrobora com essa ideia ao atribuir a aprendizagem 

mecânica uma menor aquisição e atribuição de significado, e ao enfatizar que, o novo 
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conhecimento derivado da aprendizagem mecânica se armazena isoladamente ou como 

associações arbitrárias do aprendente.  

Em contabilidade, é possível exemplificar quando um aprendente memoriza a fórmula 

para se chegar ao Capital Circulante Líquido de uma empresa, somente a partir da equação 

“CCL = AC-PC”. A compreensão e retenção de tal formula poderia ser melhor assimilado 

com o entendimento do conceito de Capital Circulante Líquido, que acionaria de 

conhecimentos prévios cognitivos e associaria a subtração entre Ativo e Passivo Circulante.  

 Porém, de acordo com Ausubel (1973), o conhecimento que passou a fazer parte da 

estrutura cognitiva através da aprendizagem mecânica, pode tornar-se mais significativa 

paulatinamente quando agrupada a estruturas do conhecimento do estudante e associadas ao 

seu conhecimento prévio. Portanto, através dessa discussão, compreende-se que embora a 

aprendizagem mecânica possa em algum momento se tornar significativa, há incoerências 

lógica-sequencial no ordenamento das ideias/pensamentos por parte do aprendente. Em cursos 

de graduação de contabilidade no Brasil, pode-se remeter a uma aprendizagem mecânica 

quando os estudantes classificam as contas patrimoniais nos dois primeiros períodos de curso, 

e geralmente, a partir do quarto período de curso compreende o porquê-teórico de sua 

classificação, através da componente curricular de Teoria da Contabilidade. 

 Conclui-se, que o aprendizado se torna significativo quando o estudante consegue 

associar as suas estruturas prévias ao novo conhecimento posto, e que quando não ocorre 

essas associações torna-se uma aprendizagem mecanicista e memorística. Percebe-se, que esta 

relação é estabelecida a partir de dois sujeitos principais: o indivíduo e o contexto social em 

que está inserido, que pode estar associado ou não a figura do professor. Essas compreensões 

são significativas para entendimento dos diversos fatores que podem construir e promover 

uma aprendizagem autorregulada nos estudantes. 

  

2.2 TEORIA DO APRENDIZADO AUTORREGULADO 

 

 Essa seção tem por objetivo apresentar os conceitos e características da aprendizagem 

autorregulada, a partir dos principais teóricos seminais e pesquisadores que se debruçaram 

sobre tema. Compreende-se importante essa discussão inicial para entendimento da proposta 

do modelo desse estudo, que objetiva verificar o comportamento de influências externas e 

internas do indivíduo em relação a utilização de estratégias autorreguladas na aprendizagem. 

Assim como, para compreender o modelo Sociocognitivo de Bandura (1986) que influenciou 

a teoria da aprendizagem autorregulada de Zimmerman (1986), teorias basilares desse estudo. 
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Estudos realizados sobre o ambiente acadêmico por Fischer, Davel e Vergara (2006), 

apontaram que as práticas vivenciadas e as experiências vividas e imaginárias, assim como a 

cognição e a emoção, são fatores que contribuem para o processo de aprendizagem. Shuell 

(1986), concorda que aquilo que o aprendiz faz na determinação do aprendizado é mais 

importante do que o professor pode proporcionar. Os entendimentos desses autores 

consideraram que processo de ensino e aprendizagem é influenciado por uma ampla variedade 

de características ao aprendente, ou seja, não é restrito apenas aos ambientes de instituições de 

ensino ou das relações entre professores e alunos. Fato apontado por Freire (2009), que 

entendeu o processo de aquisição do conhecimento como derivado do desejo da compreensão 

de fenômenos que é resultante do entendimento das interações com ambiente 

Nesse contexto que surgiu a ideia de estudar estratégias de independência utilizadas 

por estudantes, por volta de 1980, onde pesquisadores analisaram como os estudantes 

organizavam o aprendizado, e posteriormente culminou na sistematização da teoria da 

Aprendizagem Autorregulada ou Self-Regulated Learn (SRL). Segundo essa teoria, um 

estudante tido como ‘autorregulado’ é capaz de iniciar, monitorar e controlar o seu 

aprendizado (BOEKAERTS; CASCALLAR, 2006; EFKLIDES, 2011; ZIMMERMAN, 

2000). Dessa forma, ele é ativo no processo de aprendizagem, controla seus comportamentos, 

motivações e a metacognização com objetivo garantir a aprendizagem até que se consiga o 

sucesso. 

Nas últimas duas décadas foram desenvolvidas várias definições na literatura sobre o 

aprendizado autorregulado (PUSTINEN; PULKKINEN, 2001) assim como diversos modelos 

com propósito de explicar o seu funcionamento (BOEKAERTS, 1999; BORKOWSKI, 1996; 

BUTLER; WINNE, 1995; PINTRICH, 2000; WINNE; HADWIN, 1998; ZIMMERMAN, 

2000; ROSÁRIO, 2004). Segundo Puustinen e Pulkkinen (2001), embora existam uma 

diversidade de terminologias, os teóricos concordam que o aprendizado autorregulado passa 

por uma fase preliminar ou preparatória, depois por um desempenho real ou etapa de 

conclusão da tarefa até uma fase de adaptação ou avaliação (feedback).  

2.2.1 Definição, características e funcionamento da Aprendizagem autorregulada e a 

influência de fatores internos e externos. 

 

 Na perspectiva da concepção sociocognitiva, a autorregulação, aprendizagem 

autorregulada ou Self-regulated learner (SRL) é compreendida como um processo voluntário 

e consciente que permite gerir o comportamento, sentimento e pensamento no intuito de 
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alcance de metas pessoais do indivíduo, guiada por um padrão de comportamento em que o 

sujeito se automonitora, autoavalia e autoreage (BANDURA, 1991; POLYDORO; AZZI, 

2008; ZIMMERMAN, 2000b). Rosário (2004) converge com esse conceito e define a 

autorregulação na aprendizagem como um processo ativo em que o indivíduo guia seu 

aprendizado por meio da regulação, monitoração, controle da motivação, cognição e 

comportamentos com o propósito de alcançar um objetivo. Ou seja, o processo de 

autorregulação da aprendizagem caracteriza-se por envolver da mobilização de operações 

mentais ao planejamento, verificação da condução e avaliação em torno de um objetivo 

estabelecido por um indivíduo  

 Rosário (2002c) sintetiza algumas características do aprendizado autorregulado: (a) o 

indivíduo é constructo da sua aprendizagem; (b) é capaz de autorregular, em maior ou menor 

grau, a aprendizagem; (c) existência referências ou valores para comparação dos resultados 

obtidos no estabelecimento dos objetivos, e assim, orientação ou não da aprendizagem; e (d) a 

existência de relações das características autorregulatórias com aquelas pessoais, do 

rendimento escolar e contexto de aprendizagem.Com esse entendimento, os aspectos que 

permeiam a discussão da autorregulação na aprendizagem envolvem a interferência de 

características que não são exclusivamente próprias ao indivíduo, mas que podem influenciar 

o seu comportamento no sentido de potencializar (ou não) a autorregulação na aprendizagem.   

Paris e Ayres (1994) apontaram sete características que possuem os alunos tidos como 

autorregulados, derivadas de estratégias cognitivas e motivacionais: (a) possuem expectativas 

desafiadoras de sucesso; (b) determinam objetivos pessoais e atividades paralelas, por meio de 

estimações de tempo e recursos que dispõem; (c) controlam a aprendizagem; (d) 

proporcionam ajudas aos colegas; (e) priorizam a construção de significados; (f) 

compreendem o sucesso ou insucesso como causas controláveis, como forma da promoção de 

posteriores esforços; (g) monitoram o desempenho e a avaliam seu do progresso, dado os 

padrões e metas estabelecidas.Pesquisadores como Azevedo e Cromley (2004), Schunk 

(2005), Zimmerman (2015) também concordam que o aprendizado autorregulado não é um 

traço imutável e pode ser desenvolvido e aprimorado através de experiências práticas de 

aplicação de estratégias potencializadores do aprendizado autorregulado.  

 Nesse sentido, ao compreender que as competências de autorregulação do aluno se 

desenvolve, incialmente, por influências sociais e posteriormente passam a ser controladas 

pelo próprio indivíduo, Schunk e Zimmerman (1997) identificaram quatro níveis referentes a 

esse processo. No primeiro nível, o observacional, o estudante aprende através da descrição 
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verbal ou da observação repetida, nesse momento o estudante não internaliza informações e 

não sabe quais tarefas desempenhar. No segundo nível emulativo o estudante repete as 

respostas de um modelo preestabelecido com auxílio de um feedback e ajudas sociais; nessa 

etapa a informação ainda não foi internalizada. O terceiro nível, autocontrole, a informação 

internalizada é utilizado de forma autônoma em outras atividades similares a aquelas já 

aprendidas. Por fim, o nível quarto é o da autorregulação e o estudante aprende a ajustar as 

estratégias de aprendizagem a fatores ambientais e pessoais. Nesse último, com a influência 

de crenças de autoeficácia, há pouca ou nenhuma interferência social devido a maior 

autorregulação dos processos que proporciona a monitorização do seu desempenho 

(ROSÁRIO, 2002C; SCHUNK & ZIMMERMAN, 1997,2004). Ainda nessa seara, 

Zimmerman e Schunk (2004) ressaltam que o desenvolvimento do comportamento 

autorregulado não necessariamente deve seguir essa ordem e o sucesso em uma atividade não 

garante que seja alcançado em todas, mas a melhor aprendizagem e eficácia é obtida quando 

se segue as quatro sequências, conforme apresentado na Figura 3. 

Figura 2- Competências de desenvolvimento da autorregulação e influência de fatores sociais 

e pessoais no aprendizado autorregulado. 

 

Fonte: Adaptado de Schunk e Zimmerman (1997, 2004); Rosário (2002C) 

 

 De acordo com a Figura 3, os dois primeiros níveis de habilidades são influenciados 

essencialmente por fatores sociais, enquanto o terceiro e quarto níveis, por características 

pessoais. No primeiro nível, o aprendente tem o conhecimento sobre as habilidades de 
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aprendizagem, que é aprendida por meio da descrição verbal ou da observação repetida. O 

estudante aprende as características mais significativas das estratégias com auxílio da 

modelagem social. Como exemplo, professores que apresentam um lançamento contábil e 

acompanham como implementar uma estratégia, habilidade ou processo de forma verbal. 

Após essa etapa o estudante é motivado a apresentar e explicar seu raciocínio sobre esse 

lançamento contábil, que por fim, o professor avalia a necessidade de corrigir eventuais 

problemas concernentes ao desempenho da competência.  

 No nível dois, emulativo, o estudante repete os estilos do modelo, que é considerado 

como padrão, em maior proporção do que copiar suas ações. Ou seja, os estudantes 

ultrapassam a concepção de reproduzir e utilizar das estratégias. Nessa fase guiada, o 

professor escolhe uma atividade ou estratégia e considera que os estudantes já conhecem as 

estratégias e tem a necessidade de colocá-las em prática, e por fim, recebe um feedbackda 

execução do processo para desenvolver as suas capacidades. Percebe-se essa etapa é 

conduzida pelo professor, que no final do processo fornece uma avaliação da execução da 

estratégia e indica aquilo que foi ou não correto (COOPER, 1990). 

 No nível três, autocontrolado, há o propósito que o estudante execute outra atividade 

que seja idêntica as anteriores que serviram de alicerce para desenvolvimento da estratégia de 

aprendizagem, chamado de transferência. A representação interna que o estudante já possui, 

permite a internalização da estratégia, ainda que se considere a forte dependência com o 

modelo-padrão trabalhado nas etapas anteriores. A implementação da estratégia nesse nível é 

independente do modelo, porém pode ocorrer algumas proximidades das estruturas 

anteriormente vistas, mas depende das capacidades, dos objetivos internos (objetivos, valores, 

entre outros). Após concluído, o estudante define seu auto-reforço como resultado de sucesso 

do seu desempenho e se auto-avalia. O momento de auto-avaliação é essencial a presença do 

professor para ajudar ao estudante na compreensão dos pontos positivos e negativos em 

relação aos objetivos traçados, e caso necessário reestruturar os objetivos traçados. 

(ROSÁRIO, 2004b). 

 A quarta e última etapa, é a autorregulação. Nesse momento é considerado que as 

estratégias podem ser adaptadas de acordo mudanças ou um novo objetivo (contextual ou 

pessoal), ao considerar como base as estratégias já aprendidas nas etapas anteriores. Os 

estudantes, nesse nível, conseguem manter a motivação em torno dos seus objetivos a serem 

alcançados, assim como, na sua crença da própria capacidade para aprender ou possuir melhor 

desempenho (auto-eficácia) (BANDURA, 1986; SCHUNK; ZIMMERMAN, 1997). Essa 
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etapa também considera que os estudantes já possuem autonomia para decidir quando utilizar 

as estratégias, com ou sem a condução de modelos, pois já estão aptos a regular suas 

cognições, comportamentos e motivações, ou seja, ser autorregulado. Segundo Rosário 

(2004b), quando autorregulado, o estudante estabelece objetivo, planeja, mobiliza o uso de 

estratégias, controla seu tempo, organiza o ambiente ao seu redor, se auto-monitora e busca 

ajuda externa apenas quando necessário.  

Percebe-se que, a perspectiva sociocognitiva considera que fatores internos e externos 

se relacionam com o processo de aprendizagem autorregulada, pois compreende que a 

influência da motivação, cognição e comportamentos são influenciados pelo meio físico, 

social e comportamental (SIMÃO E FRISON, 2003). Para Rosário (2001a; 2004b), é possível 

encontrar estudantes nos mais variados níveis de aprendizagem autorregulada, porém sem 

domínio total sobre todas as áreas devido a inexistência de apoio social. Esse entender é 

ratificado por Bandura (1986), ao afirmar que a autorregulação é um processo 

comportamental, ambiental e pessoal ao indivíduo e por Castro (2007, p.29), que assegura que 

“fatores de índole pessoal e social mostram-se fundamentais para o desenvolvimento e 

promoção da capacidade de auto-regulação dos estudantes”. 

Vieira et al. (2015) verificaram se os alunos de uma turma de 8ª série do ensino 

fundamental, de uma escola pública brasileira, melhoraram a compreensão leitora e as 

competências de autorregulação da leitura, ao participarem de uma intervenção pedagógica de 

modelagem metacognitiva. A metodologia adotada para a intervenção foi centrada na 

modelagem metacognitiva, interrogação e auto-interrogação metacognitiva. Participaram do 

estudo 27 alunos com idade entre 13 e 16 anos. Na pesquisa foram utilizados dois 

instrumentos: Questionário de Identificação de Estratégias de Compreensão Leitora e Texto 

com questões de Compreensão Leitora. Os resultados revelaram que a turma analisada 

apresentou progressos importantes quando comparada aos dois momentos de avaliação do 

instrumento, uma vez que passou de 29,63% (8 alunos) para 51,85% (14 alunos) o percentual 

de estudantes que conseguiram expressar o que entenderam com a leitura do texto. Ao mesmo 

tempo, diminuiu o número de estudantes que não acertaram esta questão. Os resultados ainda 

apontaram que 70,37% dos alunos apresentaram progressos na compreensão leitora e que as 

estratégias autorregulatórias de compreensão leitora auxiliaram tanto na avaliação do processo 

de ler como na compreensão propriamente dita, ou seja, no entendimento que o estudante teve 

ao ler um texto. Esses achados comprovam a possibilidade de interferência e modificabilidade 

na aprendizagem autorregulada dos aprendentes, por meio da teoria Sociocognitiva. 
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Lima Filho e Bruni (2015) analisaram o aprendizado autorregulado em alunos de 

Contabilidade de duas Instituições de Ensino público baianas e buscou apresentar um 

diagnóstico, dimensões e possíveis explicações relacionadas a partir do gênero, idade e 

estágio no curso, em uma amostra de 249 indivíduos. O estudo utilizou o instrumento de 

pesquisa elaborado a partir da estrutura conceitual básica da aprendizagem autorregulada de 

Zimmerman e Martinez-Ponz (1986). Os achados revelaram que o gênero e a idade são 

fatores que influenciam o grau de autorregulação de um aluno, que o sexo feminino e 

discentes mais jovens tendem apresentar melhores níveis de aprendizagem autorregulada. Foi 

encontrado também que os níveis de autorregulação dos alunos analisados ao longo dos 

semestres não apresentam diferenças significativas, o que é alarmante para a realidade do 

ensino contábil, uma vez que a literatura sustenta que alunos formandos deveriam apresentar 

uma maior média em relação aos alunos em curso, e estes, em relação aos alunos ingressantes. 

O trabalho concluiu alunos com maior idade e do gênero masculino devem receber uma 

atenção ainda mais especial em relação a seu desenvolvimento autorregulado, independente e 

proativo. E destacou as evidências empíricas não isentam os alunos mais jovens e/ou do 

gênero feminino a desenvolverem a SRL, muito pelo contrário, a práxis docente deve 

estimular um perfil autônomo em todos os discentes envolvidos. 

Estudos realizados por Herndon e Bembenutty (2017) nos Estados Unidos verificaram 

como fatores sociais e acadêmicos podem se relacionar com o desempenho acadêmico, 

apoiados na teoria Social Cognitiva de Bandura e na autorregulação da aprendizagem de 

Zimmerman. Participaram do estudo 180 alunos do ensino médio matriculados em uma escola 

alternativa disciplinar. Segundo os autores, fatores sociais e autorregulatório são esperados 

para explicar o desempenho acadêmico dos alunos em um ambiente educacional alternativo. 

Os resultados indicaram que as horas de estudo, autorregulação, motivação intrínseca, crenças 

de autoeficácia, atraso acadêmico de gratificação e nível de escolaridade foram relacionadas 

ao desempenho acadêmico. Esses achados sugerem que há diferenças individuais nas 

maneiras pelas quais os alunos respondem a essas configurações acadêmicas alternativas. 

O trabalho de Rosário et al. (2005) analisou as relações entre o perfil de 

comportamentodo estudante e os Trabalhos a serem Resolvidos em Casa (TPC), em 

disciplinas de Inglês. Além disso, o estudo averiguou a relação entre o nível instrutivo dos 

pais e a autoeficácia percebida nessa disciplina, bem como a correlação entre tais perfis de 

TPC e os perfis autorregulatórios, em face do estudo. A amostra foi composta de 3929 alunos 

do segundo e terceiro ciclo básico de Braga, Portugal. O nível instrutivo dos pais associa-se 
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positiva e significativamente os perfis de atitudes e comportamentos de TPC. As atitudes e 

comportamentos de TPC correlacionam-se, positiva e significativamente, com os perfis 

autorregulatório, diante do estudo. Alunos que se percepcionam como mais autoeficazes 

registam melhores perfis de atitudes e comportamentos de TPC. Os resultados sugerem a 

necessidade de os diferentes parceiros do sistema educativo analisarem e promoverem 

ativamente os processos autorregulatório envolvidos no ensino-aprendizagem em geral e no 

TPC em particular. 

O estudo de Castro et al. (2007) buscou verificar as relações existentes entre a auto-

regulação da aprendizagem, a percepção de autoeficácia para autorregular a aprendizagem, a 

percepção de instrumentalidade dos processos de autorregulação da aprendizagem, a sua 

influência no sucesso acadêmico e analisou a influência de variáveis relacionadas, como o 

sexo, o ano de escolaridade e as escolaridades dos pais, em alunos e alunas do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico. Na avaliação foram utilizados os instrumentos: Ficha de Dados Pessoais e 

Sociodemográficos dos Alunos e Alunas (FDPA); Inventário de Processos de Autorregulação 

da Aprendizagem (IPAA); Questionário da Percepção de Autoeficácia para Autorregular; 

Questionário da Percepção de Instrumentalidade da Autorregulação da Aprendizagem. O 

estudo empírico realizado contemplou 1310 participantes de escolas dos distritos de Braga e 

Porto. Os resultados apontaram que, em média, os participantes do estudo possuem 

percepções de autoeficácia para autorregular seus estudos, porém entre o 7.º para o 9.º ano de 

escolaridade, o gênero feminino apresentou menor resultado. No entanto, o gênero feminino 

apresentou um perfil mais autorregulado e melhores percepções de autoeficácia para 

autorregular que o gênero masculino. Relativamente as estratégias de autorregulação, foi 

constatado um aumento das percepções de autorregulação da aprendizagem do 7.º para o 9.º 

ano de escolaridade, ainda que este não se mostre significativo. Verificou-se também que o 

sexo feminino apresenta níveis superiores de rendimento acadêmico, embora nesta última as 

diferenças não sejam significativas. O rendimento acadêmico, assim como as habilitações 

escolares dos pais associam-se positiva e significativamente com a autorregulação da 

aprendizagem, a percepção de autoeficácia para autorregular e a percepção de 

instrumentalidade dos processos de autorregulação da aprendizagem. Assim, o estudo 

concluiu a existência de correlação positiva entre a autorregulação da aprendizagem, as 

crenças de autoeficácia para autorregular a aprendizagem. 

Frison et al. (2010) verificaram se a prática da monitoria poderia ser um caminho para 

promover a autorregulação da aprendizagem, com 12 alunos de Instituição de Ensino 
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Superior, por meio de entrevistas, analisadas com a técnica de análise de conteúdo. O estudo 

priorizou o quanto as práticas de monitoria possibilitam a vivência de processos de 

autorregulação da aprendizagem dos discentes, auxiliando os alunos a se apropriarem da 

regulação do seu próprio processo de aprender, numa perspectiva que transcende aos aspectos 

puramente conceituais. Os resultados apontaram que a mediação realizada pelo monitor pode 

oferecer aos acadêmicos a possibilidade de autorregular suas aprendizagens, que os monitores 

e monitorados conseguem, com o apoio recebido, raciocinar mais rápido, abstrair com mais 

clareza e compreender as questões que são postas no cotidiano escolar. Os resultados também 

apontaram vantagens na interação e a cooperação, no valor formativo da monitoria para o 

investimento feito pelos alunos no momento que autorregula sua aprendizagem, e, também, na 

promoção do autoconceito e da autoformarão que a monitoria oferece. Por meios de tais 

resultados, permite-se confirmar a importância da inferência social na promoção da 

autorregulação da aprendizagem, conforme a Teoria Sociocognitiva de Bandura (BANDURA, 

1986; ROSÁRIO, 2004), bem como a estratégia de procura de ajuda externa quando surge 

dificuldades para realizar uma tarefa (ZIMMERMAN, 1986).  

Assim, torna-se imperioso a maior compreensão e discussão de qual contexto opera 

sobre indivíduo para que se possa estabelecer associações com a maior ou menor 

autorregulação da aprendizagem. E é a partir desse modelo teórico que se espera que os 

fatores externos e internos ao indivíduo possam evidenciar níveis de autorregulação 

diferenciados.  

 

2.3 CORRENTES DE ESTUDO DA APRENDIZAGEM AUTORREGULADA 

  

De acordo com Polydoro e Azzi (2009), a autorregulação da aprendizagem tem sido 

abordada de diferentes formas na Psicologia. Boekaerts et al. (2000) aponta os trabalhos 

desenvolvidos por Boruchovich (2004), Schunk, Zimmerman (2008) e Bandura (1986) com 

estudos sobre a perspectiva da Teoria Social Cognitiva, trabalhos de que tem discutido sobre o 

constructo da autorregulação da aprendizagem. Esse estudo abordará a teoria de Bandura, pois 

fornece aspectos teóricos que admitem que a aprendizagem autorregulada é influenciada por 

fatores pessoais e sociais ao indivíduo; e de Zimmerman, baseado nas ideias de Bandura, 

identificou estratégias utilizadas por estudantes autorregulados.  

2.3.1 Modelo Sociocognitivo de Bandura 
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 O modelo sociocognitivo de explicação do comportamento do indivíduo proposto por 

Bandura foi uma reação contra os modelos da psicanálise e dos modelos behavioristas. Nesse 

sentido, o referido modelo enfatizou as interações de fatores comportamentais, pessoais e 

ambientais que influenciam no comportamento e na motivação através do modelo da 

casualidade triárquico recíproco na interação entre comportamento, pessoa e ambiente 

(BANDURA, 1986).   

 Com base na Teoria Sociocognitiva o desenvolvimento humano ocorre através de 

adaptações e mudanças no indivíduo, de modo que, este se torne proativo, auto-reflexivo, 

auto-organizado e autorregulado (BANDURA, 2008). Nessa perspectiva, Bandura (2001, 

2006a, 2008) apontou quatro características do comportamento do indivíduo: a intenção na 

realização de uma ação futura, a elaboração de planos e de estratégias; a antecipação de 

futuras ações, ao traçar objetivos e prevendo os possíveis resultados (guia comportamental); a 

autorreação ao autorregular seus comportamentos por meio de metas e padrões pessoais, que 

reflete a finalização ou não de uma tarefa (relação com a percepção de autoeficácia); e a 

autorreflexão, em que há um julgamento sobre si (pensamentos e ações).  

 Para Bandura (1986, 2001, 2006a, 2008), o desenvolvimento pessoal sofre influencias 

sociais e estruturais ao mesmo tempo em que influencia o seu contexto social. No 

desenvolvimento do modelo social, Bandura (1986) indica que as fases relacionam as 

influências no comportamento do observador; a de prover respostas rápidas a questões 

sociais; prover o aprendizado pela observação para aquisição de competências cognitivas e 

novos hábitos comportamentais, conforme pode ser observado na Figura 4. 

Figura 3 - Modelo triárquico do comportamento de Bandura 

 

Fonte: Bandura (1986, p. 24) 
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 Nesse contexto, o modelo triárquico de Bandura (Figura 4) relaciona com o constructo 

da aprendizagem autorregulada devido as interações pessoais (acontecimentos cognitivos, 

afetivos e biológicos), ambientais (variedade de influências sociais do cotidiano), contextuais 

e comportamentais (padrões de atividade) em que se adquire novas aprendizagens. Concebe-

se que nesse modelo, existam influências reciprocas entre os vários fatores, porém sem 

padrões de interação, dado que cada fator pode ser variável ao contexto em que esteja 

inserido. Como pode ser percebido, a autorregulação é resultante de variadas relações 

pessoais e extrínsecas ao indivíduo. Essa relação é melhor compreendida quando se assume 

que as motivações para realizar uma determinada tarefa ou um objetivo de vida, também é 

influenciado pelo caso de sucesso de um amigo nesse mesmo objetivo, incentivos dos pais e 

amigos para concluir um curso de graduação, por exemplo, que podem influenciar sua 

percepção de autoeficácia e continuidade na tarefa.   

Assim, a autorregulação da aprendizagem é compreendida como um processo 

consciente e voluntário do indivíduo que permite o controle do comportamento, pensamento e 

sentimentos, de forma cíclica, visando a obtenção de metas pessoais e guiado por uma forma 

genérica de conduta (BANDURA, 1991; POLYDORO & AZZI, 2008). Bandura (1991) ainda 

indica que é um fenômeno com várias facetas operando por processos cognitivos que aciona o 

automonitoramento, autoavaliação e a autorreação e a capacidade que o homem possui de 

intervir intencionalmente no ambiente. Desse modo, as pessoas reagem e refletem ao 

ambiente externo e antecipam cenários de ações e efeitos para que escolham as melhores 

ações diante de suas necessidades (BANDURA, 2001; 2005; 2008). 

Segundo Castro (2007), com base na Teoria Sociocognitiva, a autorregulação da 

aprendizagem vai além da compreensão dos fatores pessoais, pois considera o ambiente físico 

e social do aprendente. Pois, considera que é no ambiente social que ocorre a instrução e 

modelagem que funcionam de condução para transmitir competências autorregulatórias, como 

a persistência, autoelogios e autorreações, através dos pais, professores, pares e comunidade 

(ZIMMERMAN, 2000a). 

 

2.3.2 Teoria da autorregulação do aprendizado de Zimmerman 

 

 A teoria da autorregulação elaborado por Zimmerman é influenciado pela Teoria 

Sociocognitiva de Bandura. Para Zimmerman (2002), a autorregulação da aprendizagem é um 

processo autodiretivo em que os aprendizes utilizam de habilidades mentais em prol de 
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competências acadêmicas e assim, esses alunos são proativos em aprender pois ativam seus 

comportamentos, sentimentos e pensamentos no intuito de atingir uma determinada meta. 

Nesse interim, para Zimmerman (1989), a autorregulação da aprendizagem está associada 

com a capacidade de usar processos pessoais e regular o seu comportamento e ambiente.  

Em uma pesquisa realizada na África do Sul por Prakash (2013) investigou se os 

alunos do ensino médio possuem a capacidade de dominar o assunto em um nível avançado 

(Contabilidade), por conta própria usando estratégias de aprendizado autorregulado (SRL). 

Para realizar a experiência, foi utilizado o instrumento desenvolvido pelo estudo de 

Enriquecimento Contábil (AEP). Os resultados do estudo empírico sugerem fortemente que, 

dada a oportunidade, alunos talentosos de ensino médio podem estudar um currículo de nível 

avançado em Contabilidade, usando estratégias de SRL. Esta descoberta implica que SRL 

como estratégia de instrução pode abordar déficits de professores. Isto implica que a SRL 

pode ser uma importante inclusão nas medidas de reforma curricular das escolas para 

desenvolver profissionais mais capacitados e autônomos.  

Nesse interim, o processo de autorregulação acontece de modo gradual e contínuo, 

onde a dependência de apoio social é gradativamente reduzida, e para isso mobiliza a 

observação, emulação, autocontrole e a autorregulação (ZIMMERMAN, 2000; 2002). Para 

com Polydoro e Azzi (2008) as características de desenvolvimento apresentado pela 

autorregulação não acontece através de um processo isolado, pois envolve condições 

ambientais, julgamentos pessoais, uso de estratégias cognitivas e metacognitivas e de 

autorreforçamento, em que se destaca a relação de crença de autoeficácia.  

A autoeficácia influencia na autorregulação devido a relação com a antecipação, 

seleção e preparação de uma ação. Através das crenças de autoeficácia é possível 

compreender quais estratégias de autorregulação serão adotados por um indivíduo em situação 

de decisão e de esforço demandado (BANDURA, CAPRARA, BARBARANELLI & 

PASTORELLI, 2003). Para Zimmerman e Cleary (2006) a autorregulação também influencia 

as crenças de autoeficácia quando fornece informações sobre desempenho, tempo e esforços 

demandado em uma determinada situação, e assim, também participa da construção. Schunk e 

Ertmer (2000) realizaram estudos com o propósito de analisar a relação entre a autoeficácia e 

a autorregulação e os resultados apontaram reciprocidade positiva entre os dois constructos do 

processo sociocognitivo.  

O modelo de autorregulação da aprendizagem proposta por Zimmerman acontece em 

três fases de forma cíclica: a primeira fase é a cíclica, considerada a fase prévia do 
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desempenho (planejamento); a segunda fase é a do desempenho ou controle volitivo 

(realização); e por fim, a fase a autorreflexão (avaliação); onde cada uma dessas fases 

mobilizam cognições distintas no estudante e funciona de modo dinâmico, cíclico e aberto, 

conforme a Figura 5 (ROSÁRIO, 2002C; SCHUNK & ZIMMERMAN, 2003; SILVA, 2004; 

ZIMMERMAN, 1998B, 2002; ZIMMERMAN & SCHUNK, 2004; SCHUNK, PINTRICH, & 

MEECE, 2008). 

 

Figura 4 - Modelo cíclico das fases de autorregulação da aprendizagem de Zimmerman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zimmerman (1998b, 2002); Zimmerman & Schunk (2004). Polydoro & Azzi (2009) 

 

Conforme a Figura 5, a fase prévia se associa com as crenças e processos que 

acontecem antes da aprendizagem e relações de tarefas, como: a análise de tarefas (metas e 

planejamento estratégico, através de métodos eficazes para o sucesso) e crenças de 

automotivação (interesses intrínsecos, autoeficácia, resultados almejados e orientações a 

metas de aprendizado). Ou seja, é nesse momento que ocorre toda preparação por parte do 

aprendente no sentido de planejar e mobilizar as estruturas necessárias para a realização da 

tarefa. Assim como, acionar as crenças motivacionais para a realização da atividade, com o 

incentivo dos pais, amigos e professores, por exemplo. 

Na fase de desempenho ou volitivo (ou realização), se relaciona com as crenças de 

autoeficácia o que torna essencial a motivação para concretizar as atividades. Dessa forma, 

ocorre por meio de processos de autocontrole - a exemplo de imagens mentais, foco na 
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atenção, autoinstrução e estratégias de desempenho; e dos processos da auto-observação 

(auto-recordação e auto-experimentação). Dessa forma, as crenças motivacionais e todas as 

estruturas de planejamento estruturadas na etapa anterior foram internalizadas e funcionam 

como uma espécie de ‘combustível’ para que o objetivo possa se concretizar.  

Por fim, a fase da autorreflexão se relaciona ao autojulgamento (atribuição casual e 

autoavaliação) e autorreação (autossatisfação, adaptabilidade, afeto e defensibilidade). Por se 

tratar de um processo cíclico, Zimmerman (2002) indica que ao fim da fase de autorreflexão 

(avaliação) refletirá em novas fases de planejamento, execução e autorreflexão, e assim por 

diante. Dessa forma, nessa fase, o indivíduo já tem resultado sobre o objetivo traçado na fase 

prévia, que pode ser positivo ou negativo. Como trata-se de uma fase de autoavaliação e 

autorreação, pode existir sentimento de culpa, atribuição de causas de fracasso ou sucesso, 

necessidade de ajuda externa com o propósito de verificar as possíveis falhas na execução da 

estratégia e possíveis correções para retroalimentar o mesmo planejamento modificado da fase 

prévia e retornar à primeira fase do modelo, porém, ressalta-se que nessa etapa pode ocorrer o 

abandono do objetivo ou tarefa. 

Conclui-se, por meio da apresentação do modelo de aprendizagem autorregulada de 

Zimmerman, que para além dos fatores motivacionais internos ao indivíduo, as interferências 

externas são essenciais para contribuir com a concretização de uma determinada tarefa. 

Ressalta-se que, como já visto, a interferência externa diminui à medida que o indivíduo se 

torna mais autorregulado.  

Nesse contexto, Zimmerman e Martinez-Ponz (1986), identificaram quatorze possíveis 

estratégias mais utilizadas por alunos autorregulados, que segundo os autores, o uso destas 

estratégias confere ao aluno um valioso ferramental de aprendizado e sua utilização é 

diretamente relacionada com índices de sucesso acadêmico. As estratégias presentes em 

alunos autorregulados foram: a) Autoavaliação; b) Organização e transformação; c) 

Estabelecimento de objetivos e planejamento; d) Procura de informação; e) Apontamentos; f) 

Estrutura Ambiental; g) Autoconsequências; h) Repetição e memorização; i) Ajuda de 

professores; j) Ajuda de pares próximos; k) Ajuda de especialistas; l) Revisão das anotações; 

m) Revisão de testes e n) Revisão da bibliografia. O Quadro 1, apresenta uma síntese das 

estratégias encontradas por Zimmermam e Martinez-Ponz (1986) seguido de exemplos 

apresentadas por Rosário (1999). 

 



37 
 

Quadro 1 -Estratégias de aprendizado autorregulado 

 Estratégias: Definição: Exemplos: (Rosário, 1999) 

1 Auto-avaliação Declarações que indicam as avaliações dos 

alunos sobre a qualidade ou progresso do 

seu trabalho. 

“...verifiquei o meu trabalho para 

ter a certeza que estava bem”. 

2 Organização e 

transformação 

Declarações que indicam as iniciativas dos 

alunos para reorganizarem, melhorando-os, 

os materiais de aprendizagem. 

“...faço sempre um esquema antes 

de realizar os relatórios das 

experiências de química”. 

3 Estabelecimento 

de objetivos e 

planejamento 

Declarações indicando o estabelecimento de 

objetivos educativos: planejamento, fase no 

tempo e conclusão de atividades 

relacionadas com esses objetivos.  

“... começo a estudar duas 

semanas antes do teste e fico 

descansada”. 

4 Procura de 

informação 

Declarações indicado os esforços dos alunos 

para adquirir informações extra de fontes 

não sociais quando enfrentaram uma tarefa 

escolar. 

“...antes de começar um trabalho, 

vou a biblioteca da escola 

recolher o máximo de 

informações sobre o tema”. 

5 Tomada de 

apontamentos 

Declaração indicando os esforços para 

registrar eventos ou resultados 

“...nas aulas absorvo o máximo de 

apontamentos sobre o que o 

professor dá”. 

6 Estrutura 

ambiental 

Declarações indicando esforços para 

selecionar ou alterar o ambiente físico ou 

psicológico de modo a promover a 

aprendizagem. 

“...para não me distrair, isolo-me 

no quarto” ou “...para me 

concentrar no que estou fazendo, 

desligo o som”. 

7 Auto-

consequência 

Declarações indicando a imaginação ou a 

concretização de recompensas ou punições 

para sucessos ou fracassos escolares. 

“...se me der bem no teste, 

compro uns chocolates”. 

8 Repetição e 

memorização 

Declarações indicando as iniciativas e os 

esforços dos alunos para memorizar o 

material. 

“...na preparação de um teste de 

física, escrevo muitas vezes a 

formula, até saber de cor” 

9-11 Procura de 

ajuda social 

Declarações indicando as iniciativas e os 

esforços dos alunos para procurarem ajuda 

dos pares (9); professores (10); e adultos 

(11) 

“... se tenho dificuldades no 

estudo peço ajuda ao meu pai que 

é médico” 

12-14 Revisão de 

dados 

Declarações indicando os esforços-

iniciativas dos alunos para relerem as notas 

(12); teste (13); e livros de texto (14) a fim 

de se prepararem para uma aula ou exercício 

escritos. 

“...antes dos testes revejo sempre 

os resumos da matéria que fiz” ou 

“Para me preparar para um teste 

resolvo os enunciados dos que já 

fiz”. 

Fonte: Zimmerman e Martinez-Pons (1986, p. 5-16); Rosário (2001, p.52), adaptado. 

 

Segundo Ribeiro (2003), a autorregulação por meio da metacognição leva o aluno a ter 

autoconsciência sobre a sua própria capacidade de aprendizagem, pois permite que avalie o 

seu desempenho e tente a chegar em melhores formas de apreensão da informação. Ao 

realizar uma auto-avaliação (E1), trata de uma importante estratégia de prática dos estudantes 

pois permite avaliar o que aprendeu, por exemplo, pois permite perceber que o aluno assumiu 

responsabilidades, reflexão pessoal, mudança de hábitos de estudo, que são exemplos de 

estratégias metacognitivas.  

Krauss et al. (2017), investigou o inconsciente de diferentes grupos de alunos quanto a 

aceitação dos métodos de custeio variável e absorção, observando-se os potenciais efeitos do 
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nível de estratégias metacognitivas de aprendizagem autorregulada utilizadas por 186 alunos 

de Ciências Contábeis de três IES do Estado de Santa Catarina. Os resultados encontrados 

evidenciam que nem todos os estudantes participantes da pesquisa mudaram sua postura ao 

longo do curso. O resultado apontou que a formação docente contribuiu para que em todos os 

casos as médias relacionadas as diferentes concepções dos alunos aumentassem, indicando 

maior aderência aos preceitos do custeio variável após o curso da disciplina de contabilidade 

de custos, o que não foi observado entre todos os discentes da amostra e no quesito da 

estratégia de “Organização e transformação” (E2), foi indicado ser a menos utilizada por 

discentes que cursavam Contabilidade de Custos quanto a aceitação dos métodos de custeio 

analisado.  

Sampaio et al. (2012) analisou e descreveu a relação entre a autorregulação da 

aprendizagem e a procrastinação acadêmica de universitários, em uma amostra de 663 

estudantes, entre 18 a 56 anos, por meio do Inventário de Autorregulação da Aprendizagem e 

à Escala de Procrastinação Acadêmica. Foi possível evidenciar que os universitários da 

amostra autorregulam a aprendizagem entre algumas e muitas vezes e apresentam índices de 

procrastinação entre poucas a algumas vezes, devido a falta de planejamento das atividades 

cotidianas. E por meio dos testes estatísticos, foi evidenciado correlação negativa e 

significante entre a procrastinação acadêmica e a autorregulação da aprendizagem. Esse 

estudo sustenta a ideia da estratégia E3, de “estabelecimento de objetivos e planejamento”, 

que para Zimmerman (1986), indica o estabelecimento de objetivos educativos: planejamento, 

fase no tempo e conclusão de atividades relacionadas com esses objetivos. Assim, a 

procrastinação em realizar atividades de planejamento de atividades e adiar a conclusão de 

uma tarefa, seria inversamente proporcional a autorregulação do discente. 

De acordo com Zimmerman (1986), a estratégia “procura de informações” (E4) são os 

esforços dos alunos para adquirir informações extra de fontes não sociais quando enfrentam 

uma tarefa escolar, por exemplo “...antes de começar um trabalho, vou a biblioteca da escola 

recolher o máximo de informações sobre o tema” (ROSÁRIO, 1999, p. 25). Rosário et al. 

(2004), Simão (2005) e Zimmerman (1989) asseguram que é por meio dessa estratégia que se 

otimiza o ambiente diretivo de aprendizagem dos alunos no sentido de filtrar daquelas 

informações que seriam mais úteis para a execução da atividade.  

Soares (2007) analisou os processos autorregulatórios da tomada de apontamentos, no 

domínio da disciplina de Matemática, procurando relacionar num modelo de estrutura causal, 

a montante, com a autorregulação da aprendizagem e as funções da tomada de apontamentos 

e, a jusante, com os resultados de final do ano escolar e do exame do 9.º ano de escolaridade 
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da disciplina de Matemática, em uma amostra de 594 alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico de 

escolas do distrito do Porto, 149 alunos do 7.º ano, 182 do 8.º ano e 263 do 9.º ano de 

escolaridade. Foi encontrado estruturas tridimensionais, correspondentes às fases de 

autorregulatórias da Planejamento, Execução e Avaliação, preconizadas por Rosário (2004) e 

Zimmerman (2002), que se aglutinaram num fator de segunda ordem, respectivamente, 

autorregulação da aprendizagem e da tomada de apontamentos. Os resultados relevaram a 

importância dos processos autorregulatórios e das funções da tomada de apontamentos na 

obtenção de resultados escolares de excelência, sugerindo, por isso, necessidade de promover 

tantas competências transversais na área dos processos de auto-regulação da aprendizagem 

como centradas nos domínios específicos, porém, indicou a prática passiva de estudantes 

secundaristas na estratégia de tomada de apontamentos e vai de encontro os achados de Lima 

Filho et al. (2013), Silva et al. (2017) e Aguiar et al. (2017). Esse estudo permitiu alicerçar a 

estratégia “tomada de apontamentos” (E5) que indicam os esforços dos estudantes para 

registrar eventos ou resultados (Zimmerman, 1986).  

O ambiente físico (E6) é decisivo no processo de desenvolvimento da aprendizagem e 

cita que a presença de ruídos, iluminação, sensação térmica pode ocasionar déficits de 

atenção, emocionais e psicológicos sobre a autorregulação na aprendizagem (SOUZA et al., 

2014). A luz da teoria da aprendizagem autorregulada, Souza et al. (2014) verificou de que 

forma a estrutura arquitetônica dos ambientes universitários pode influenciar no processo de 

aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades acadêmicas, com o objetivo de se 

ocorrem interferências no processo de aprendizagem tendo em vista a diversidade e limitações 

das estruturas arquitetônicas em ambientes universitários. A pesquisa foi realizada por meio 

de um estudo de caso, com discentes dos cursos de Educação Física, Enfermagem e 

Fisioterapia de três Instituições privadas de Ensino Superior em Campos dos Goytacazes, no 

Rio de Janeiro. De acordo com a teoria da autorregulação do aprendizado, o contexto do 

ambiente físico deve funcionar como um meio facilitador, exercendo importante papel 

volitivo no desenvolvimento do aprendizado devendo nesse sentido monitorar este ambiente a 

fim de exercer nele uma prática de ensino segura e proveitosa. Foi constatado que o ambiente 

físico é decisivo no processo de desenvolvimento da aprendizagem e que a presença de 

ruídos, iluminação, sensação térmica pode ocasionar déficits de atenção, emocionais e 

psicológicos sobre a autorregulação na aprendizagem. Essa pesquisa embasa a estratégia 

“estrutura ambiental” (E6), pois considera que o aluno seleciona o ambiente mais adequado 

para a sua aprendizagem, evitando distrações, ruídos e procura de boa iluminação, em muitos 

casos. Segundo Rosário e Polydoro (2012) os estudantes são capazes de fazer uso de uma 
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série de estratégias volitivas orientadas para evitar distrações externas e internas, para manter 

a concentração, o esforço e a motivação durante a realização das tarefas. 

A literatura sobre autorregulação da aprendizagem apontada por Zimmerman (1986) 

indica que as quatorze estratégias integram o processo cíclico maior segmentadas nas três 

fases (planejamento, execução e autorreflexão), onde estas são fases complementares e 

continuas. Para Polydoro e Azzi (2008), as características de desenvolvimento apresentado 

pela autorregulação não acontecem através de um processo isolado, pois envolve condições 

ambientais, julgamentos pessoais, uso de estratégias cognitivas e metacognitivas e de 

autorreforçamento (E7). Para Zimmerman (1986) a estratégia E7 envolve declarações 

indicando a imaginação ou a concretização de recompensas ou punições para sucessos ou 

fracassos escolares. Essa estratégia busca acionar aspectos motivacionais para a concretização 

de uma tarefa. Pesquisas no campo da autorregulação da aprendizagem tem indicado 

sucessivos resultados negativos na sua utilização (SILVA, et al., 2017; AGUIAR, et al.,2017; 

KRAUSS, et al.,2017; LIMA FILHO et al., 2015). 

Rosário et al. (2001) buscou compreender os processos de aprendizagem de 558 

estudantes mais competentes academicamente. Os resultados revelaram associação 

estatisticamente positiva entre a competência acadêmica e a preferência no uso de habilidades 

autorreguladas na aprendizagem. Os alunos mais competentes nos trabalhos escolares 

utilizavam nove entre as quatorze estratégias de autorregulação identificadas por Zimmerman. 

Foi constatado que a “repetição e memorização” (E8) se relacionava positivamente com 

aqueles estudantes com elevado grau de rendimento, ou seja, quanto maior a utilização da 

estratégia de procura de informação maior seria o rendimento do estudante, e assim, seu nível 

de autorregulação. 

No estudo de Silva e Simão (2016) foi analisado a possibilidade da eficácia da 

entrevista como tarefa para auxiliar e potencializar a identificar processos autorregulatórios na 

aprendizagem, como potenciá-los nos aprendizes. A pesquisa teve a duração de seis meses, e 

foi aplicada em estudantes da quinta e sexta série, com estudantes de dez a onze anos de 

idade. Foi consideradoos registos escritos pelos discentes que forneceram informação 

acrescida sobre os processos autorregulatórios implicados na tarefa: resumos realizados; 

roteiros de classificação das ideias do texto original e roteiro de avaliação do resumo adaptado 

de Veiga Simão (2002), que considerou questões que guiavam os aprendizes a: procurar 

informação (O que necessito saber sobre?), rever conhecimentos (O que sei sobre…?), 

planejar os passos necessários à resolução (O que tenho de fazer?), refletir durante o percurso 
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(Como é que estou a fazer…?) e avaliar as estratégias adotadas (O que fiz, está bem?), 

delineando assim um plano de ação. Foi encontrado os alunos encontram dificuldades na 

compreensão de algumas atividades, e assim, ocorre a necessidade de utilizar da estratégia da 

revisão para melhorarem seus resumos, pois “está escrito de forma diferente, mas é o mesmo 

conteúdo” (pág. 97) e, por conseguinte, consegue explicar melhor. Os autores concluíram que 

ocorreu a evolução nos perfis de aprendizagem já que os alunos passaram a: adequar os 

objetivos das estratégias, interiorizar normas de ação e fazer revisão. Esse estudo permite 

conferir a importância para a estratégia E10, de “revisão dos dados”, que para Zimmerman 

(1986), é por meio dela que ocorrem os esforços e iniciativas dos alunos para relerem as 

notas, testes, livros de texto, apontamentos a fim de se prepararem para alguma aula ou 

exercícios escritos. 

Rosário et al (2007) acredita que as estratégias da autorregulação podem ser ensinadas 

por professores e pais, porém, o seu aprendizado não depende apenas do ensino e sim do seu 

uso para outras tarefas e atividades do aprendizado. Vale et al. (2009) reforça essa ideia ao 

afirmar que aqueles professores ensinam os estudantes a aprender ou aprender a aprender, 

potencializam o seu nível de sucesso acadêmico. Zimmerman (2000) côngrua com esse 

contexto ao associar com a alta probabilidade preditiva do uso das habilidades 

autorregulatórias ao sucesso acadêmico e ratifica a independência da idade, talento ou 

background acadêmico. Assim, o professor pode desenvolver ferramentas autorregulatórias 

que permitam conduzir as atividades acadêmicas com melhor eficácia. Zimmerman, Bonner e 

Kovach (1996), compartilham dessa ideia ao indicar que as estratégias podem ser 

desenvolvidas no percurso acadêmico dos alunos, através de forte treinamento 

autorregulatório, fato que têm-se posto como desafio para educadores, com objetivo de 

investir na construção de qualidade (ROSÁRIO, 2001).  

Rosário (2001) realizou um estudo com 558 alunos do 10 e 12º ano, em Portugal, do 

quatro agrupamento do ensino secundário, para identificar as estratégias de auto-regulação da 

aprendizagem que os alunos do secundário utilizam quando enfrentam as suas tarefas 

académicas. As estratégias de auto-regulação da aprendizagem foram avaliadas segundo uma 

metodologia qualitativa, com base nos estudos de Barry Zimmerman et al. (1986, 1988, 

1996), que identifica nas catorze estratégias de auto-regulação da aprendizagem mais comuns 

na abordagem dos alunos às tarefas de aprendizagem. Os resultados apontaram que os alunos 

usam preferencialmente as estratégias de auto-avaliação, estabelecimento de objetivos e 

planejamento e utilizam um ambiente que possa estudar de forma mais tranquila. O estudo de 



42 
 

Rosário também apontou que, estudantes mais avançados no curso utilizam mais estratégias 

autorreguladas que aqueles no início. E aqueles alunos que utilizam mais estratégias de 

autorregulação possuem melhor resultados acadêmicos que aqueles menos autorregulados (as 

correlações foram positivas e significativas). 

Conclui-se, que embora o aprendente possa não fazer o uso das estratégias de 

aprendizado autorregulado, o professor junto com a Instituição de Ensino, pode criar de 

mecanismos didáticos em sala de aula, ou através de cursos de capacitação, entre outros que 

proporcionem os estudantes a terem conhecimento de estratégias de autorregulação, com o 

propósito de formar indivíduos mais autônomos para atuar no mercado de trabalho.   

2.4 CONTEXTO INSTITUCIONAL DE ENSINO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 O objetivo desse capítulo é apresentar elementos do contexto universitário da Ciência 

Contábil no Brasil, apresentando discussões sobre a matriz curricular do curso e como a 

aprendizagem autorregulada é ou poderia ser incluída nos respectivos cursos de Graduação.  

 De acordo com Queiroz (2009), a formação acadêmica é essencial para que o 

profissional de Contabilidade possa concorrer a oportunidades satisfatórias de emprego e 

possuir competências e habilidades para o exercício profissional, com a finalidade de estar 

preparado para os diversos desafios que possivelmente encontrarão. Para Cardoso et al. 

(2006), o ambiente empresarial tem exigido que os contadores ampliem suas habilidades 

pessoais, possuam entendimento sobre negócios e maior proatividade na gestão desses 

ambientes. Nesse sentido, tem-se exigido que o profissional de Contabilidade possua cada vez 

mais atributos para lidar com a pluralidade de eventos que circundam os ambientes das 

organizações, onde tais atributos devem ser desenvolvidos pelas Intuições de Ensino durante a 

graduação na área em discussão.  

 As Instituições de Ensino Superior (IES) compartilham de objetivos comuns, nas 

diversas áreas do conhecimento, regido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e em 

especificamente por cada uma dessas Instituições. Assim, a IES deve se estruturar para prover 

o desenvolvimento de competências essenciais para atuação profissional do aprendente. No 

olhar de Veiga (2003), torna-se necessário o planejamento do processo de formação que é 

alicerçado no Projeto Político Pedagógico (PPP), que tem por objetivo estabelecer um 

planejamento com os principais elementos, estruturas organizacionais e curriculares de 

qualquer curso de graduação.  
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 A Instituição de Ensino Superior elabora o Plano Político Pedagógico para cada curso 

oferecido pela Instituição, de acordo com o padrão exigido pelas áreas de estudo. A 

elaboração do currículo acadêmico dos cursos de Ciências Contábeis é orientada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) – Resolução do Conselho Nacional de Educação 

(CNE)/ Câmera de Educação Superior (CESP) nº 10, de dezembro de 2004, que é segregado 

em três blocos: básica, profissional e teórico-prática.  

 Nesse ínterim, ressalta-se que as Instituições brasileiras, norteadas pela CNE/CES de 

2004, possuem autonomia e flexibilidade para desenvolver competências durante o período 

acadêmico e estrutura do currículo, e devem proporcionar subsídios para melhorar o 

desempenho e o sucesso profissional (PAOLA, 2009). Nesse sentido, cabe a reflexão das 

Instituições de Ensino sobre qual tipo de profissional que deseja formar na observância das 

exigências do mercado de trabalho e das mudanças derivadas a cada área de estudo. Porém, de 

acordo com a Resolução do CNE/CES, art.4º, o perfil profissional esperado para o formando 

em Ciências Contábeis, em termos de competências e habilidades, são: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 

Contábeis e Atuariais; II - demonstrar visão sistêmica e 

interdisciplinar da atividade contábil; III - elaborar pareceres e 

relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de 

seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; IV - 

aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; V – 

desenvolver [...] a liderança entre equipes multidisciplinares para a 

captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e 

disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 

precisão; VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo 

domínio das funções contábeis[...] VII - desenvolver, analisar e 

implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, 

revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação; VIII - exercer com 

ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios 

adequados aos diferentes modelos organizacionais (BRASIL, 2014). 

 

Embora a LDB (BRASIL, 1996), em seu capítulo IV, Art. 43º. I., afirme que a fi-

nalidade da educação é “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo”, no processo formativo não é estimulado dos estudantes 

de Ciências Contábeis de habilidades que promovam sua autonomia, concepção crítica do 

contexto social e econômico, promoção de cidadania. Essa ausência de olhar social na 

formação pode gerar profissionais e cidadãos com pouca ou nenhuma concepção 

socioeconômica, política e extremamente dependentes de “terceiros” para aquisição de 

informações. Não que se faça apologia a esses métodos de aprendizagem, mas, é imperioso 
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formar profissionais autônomos na sua aprendizagem, considerando, inclusive, que a 

profissão de contador requer constantes atualizações devido a atualização de leis, técnicas e 

procedimentos para mensuração e organização dos registros.  

 De acordo com Becker (2013), apesar da defesa do desenvolvimento de habilidades 

que promovam independência na aprendizagem para o longo da vida, recomendado pelos 

órgãos internacionais, as salas de aulas e Instituições não estão promovendo a inserção desses 

elementos nos cursos de graduação de Ciências Contábeis. Assim, cada vez mais as 

Instituições de Ensino estão formando profissionais para serem meramente técnicos em 

contabilidade e não um sujeito crítico e pró-ativo, autorregulados na aprendizagem e na vida.  

 Para Peleias et al. (2011), a aquisição do conhecimento, valores, competências e 

habilidades depende de uma estrutura de ensino-aprendizagem que estabeleçam relações entre 

a teoria e a prática, a ciência e o trabalho; mas porém, o Ensino superior no Brasil, ainda tem 

utilizado pelo paradigma cartesiano que segrega o pensamento da ação; a falta de relações 

com a realidade, em que os professores concentram-se na transmissão do conteúdo e não na 

ligação com a realidade. As mudanças na conjuntura mundial devem proporcionar reflexões 

sobre o papel das Instituições de Ensino Superior, pois a sua função não é de apenas capacitar 

os estudantes para postos de trabalho, mas também de exercer o desenvolvimento do senso 

crítico, intelectual, a cidadania e a autonomia, que são fatores-chave para sua inserção social e 

profissional. Essa compreensão assevera que o papel da IES deva ir além do de formar 

profissionais para atuação no mercado de trabalho, deve-se se atentar para a formação social, 

para o desenvolvimento de autonomia pelos estudantes (PELEIAS et al., 2011).   

Cunha e Boruchovitch (2017) levantaram os conhecimentos que os futuros professores 

tinham a respeito de suas estratégias de aprendizagem. Participaram do estudo 62 estudantes, 

de cursos de Pedagogia e Matemática, de uma universidade pública e outra particular de dois 

estados brasileiros. Os dados foram coletados por meio do Protocolo de Ativação da 

Metacognição e da Autorreflexão sobre a Aprendizagem do Futuro Professor e examinados 

pela análise de conteúdo. Os resultados mostram não só que os estudantes que aspiram a ser 

professores refletem sobre sua aprendizagem e se preocupam em processar a informação de 

maneira mais profunda, mas também que o autoconhecimento se constitui em instrumento 

importante para ajudar alunos a aprender a aprender. Do total de participantes, 70% 

declararam utilizar estratégias cognitivas, enquanto 30% mencionaram as metacognitivas. Por 

fim, concluem que há falta de instrução adequada quanto ao uso de estratégias de 

aprendizagem autorreguladas no contexto educacional de formação do professor. 
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No sentido de promover o desenvolvimento de habilidades de autorregulação em 

estudantes, Podoyo e Azzi (2009) indicam a existência de programas de desenvolvimento de 

habilidades que podem ser desenvolvidos pelo trabalho dos professores de cada disciplina no 

contexto escolar (ou acadêmico). Porém, enfatizam que para que o estudante perceba a 

instrumentalidade da autorregulação e também, envolvam-se no processo, é necessário que o 

sistema de ensino também esteja estruturado na direção de promover uma aprendizagem 

autônoma ao aprendente e que valorize a sua posição como agente. Nesse sentido, não cabe 

somente aos professores receberem treinamentos como multiplicadores de habilidades para 

que possa promover a autorregulação na aprendizagem, se a Instituição de Ensino Superior 

não estiver organizada e preparada para fornecer suporte ao seu desenvolvimento. Ainda 

segundo Podoyo e Azzi (2009), existe um livro com propósito de desenvolver habilidades 

autorreguladas, chamado “Developing Self-Regulated Learners”, desenvolvido por 

Zimmerman, com colaboração de Bonner e Kovach (2002). O livro é uma proposta de 

intervenção direcionado para professores e pretende ajudar a desenvolver habilidades 

autorreguladas em estudantes.  

Para Zimmerman e Barry (1997), aqueles estudantes que tiverem a oportunidade de 

serem submetidos ao desenvolvimento de habilidades autorregulatórias, estarão mais 

capacitados para assumir maiores responsabilidades, devido a sua ascensão acadêmica. 

Rosário (2004b), assevera que os processos da autorregulação são essenciais para oferecer ao 

aluno de competências e habilidades mais douradoras. 

Em uma pesquisa realizada por Castro et al. (2016), ele averiguou a frequência do uso 

de estratégias de aprendizagem, a motivação para aprender e a possível relação entre essas 

duas variáveis em uma amostra de 480 alunos do curso de Ciências Contábeis de uma 

Universidade Pública brasileira. Foi utilizado a Escala de Estratégias de Aprendizagem de 

Boruchovitch e Santos (2004) e a Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de Neves 

e Boruchovitch (2007) onde os dados foram tratados por meio da análise fatorial e a 

correlação linear para medir o índice de correlação entre os fatores gerados. Verificou-se que 

a relação entre a motivação intrínseca e o uso de estratégias de aprendizagem pelo aluno é 

significativa, ou seja, alunos intrinsicamente motivados estudam por vontade e prazer e, por 

isso, adotam procedimentos que melhoram os resultados do seu aprendizado. A relação entre 

a motivação extrínseca e a ausência de estratégias de aprendizagem também foi significativa, 

mostrando que alunos que estudam motivados por obrigações, recompensas e punições não 

utilizam estratégias de aprendizagem em seus estudos. 



46 
 

Na Austrália, Sithole et al. (2017) investigaram os efeitos de três formatos de design 

instrucional para o aprendizado da contabilidade, por meio de uma amostra de 123 alunos 

universitários. De acordo com a teoria da carga cognitiva, foi previsto que os alunos 

aprenderiam com um formato de design instrucional autogerenciado, de forma que, superaria 

aqueles alunos que estudam com um formato convencional. Na condição de auto-gestão, os 

alunos foram instruídos a reorganizar texto e diagramas com o propósito de reduzir a 

necessidade de pesquisar as etapas da solução dentro do texto e combiná-las com as partes 

correspondentes do diagrama, liberando recursos cognitivos para a aprendizagem. Os 

resultados confirmaram que o desempenho de aluno na condição de uma autorregulação 

superou os alunos nas condições de educação no formato convencional de ensino. 

Conclui-se com base nessa discussão, que o contexto educacional da forma que está 

estruturada hoje não proporciona o desenvolvimento de atributos que possam promover a 

aprendizagem autorregulada aos estudantes de graduação de Ciências Contábeis. Essa 

assertiva não exclui a possibilidade de existência de estudantes autorregulados, pois, como já 

foi visto em capítulo anterior, a autorregulação é fruto de uma gama de fatores internos e 

externos ao indivíduo. Torna-se imperioso pensar qual tipo de profissional que as Instituições 

de Ensino Superior estão levando ao mercado de trabalho e qual perfil é o desejável. A 

formação de um contador tem que ir além da formação técnica, deve ser humanística, política 

e, sobretudo, garantir o desenvolvimento de habilidades para que essas construções sejam 

permanentes, por meio da autonomia, que é possível com a promoção do desenvolvimento de 

estratégias de aprendizado autorregulado ainda durante a formação. 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 MODELO OPERACIONAL DE PESQUISA 

 

O modelo de pesquisa, apresentado no capítulo 1, tem o objetivo de identificar os 

fatores demográficos e acadêmicos que influenciam na aprendizagem autorregulada de 

discentes de Contabilidade de Instituições de Ensino Superior soteropolitana. O modelo pode 

ser visto na Figura 6, que apresenta, nas setas, as hipóteses da presente pesquisa, devidamente 

caracterizadas em seção posterior deste capítulo. 

 

Figura 5 -Modelo operacional de pesquisa. 

  

GEN = Gênero, EPAI – Escolaridade do Pai, EMAE = Escolaridade da Mãe, TER = Trabalho ou 

estágio, IDA = Idade, TES = Tempo de estudo, SEM = Semestre IES, Tipo de IES = (Pública ou 

Privada) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A proposta do modelo está ancorada na ideia que variáveis demográficas e acadêmicas 

podem influenciar na Aprendizagem Autorregulada dos discentes. As variáveis demográficas 

são representadas por gênero, idade, semestre, tempo de estudo, se o estudante estagia ou 

trabalha (em horas), escolaridade do pai e da mãe; e as acadêmicas por semestre em curso e o 

tipo de IES (se pública ou privada).  
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3.2  POPULAÇÃO, COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA E CLASSIFICAÇÃO DA 

PESQUISA 

 

 

A seleção da amostra envolveu critérios que permitissem atender aos objetivos da 

pesquisa. Nesse sentido, foram escolhidas duas Instituições Públicas e uma Instituição 

Privada, sem fins lucrativos, tradicionais na oferta do curso de Contabilidade no município de 

Salvador -Bahia e que facilitaram o acesso à IES, conforme o quadro 2. 

Quadro 2 - Composição da amostra da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 Ressalta-se que os dados foram colhidos de duas formas: por meio da aplicação 

presencial na Fundação Visconde de Cairu (FVC) e Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB); e na Universidade Federal da Bahia os dados foram colhidos com auxílio da 

plataforma online do Survey Monkey. O envio do questionário online foi encaminhado pela 

coordenação do curso de Ciências Contábeis da UFBA, já que apenas o corpo administrativo 

da Instituição possui o acesso a todos os e-mails dos alunos. Optou-se pela aplicação 

presencial nas IES mencionadas, pois as taxas de respondentes estavam muito baixas, já na 

Universidade Federal da Bahia, após um segundo reenvio do questionário, obteve-se uma 

amostra razoável.  

 Foi indagado aos coordenadores das Instituições de Ensino analisadas sobre a 

quantidade de alunos dos respectivos cursos para mensurar a população e amostra dos 

estudantes matriculados. Na Fundação Visconde de Cairu há 750 alunos matriculados no 

turno noturno e pré-matutino; na Universidade Federal da Bahia, 800 alunos matriculados nos 

turnos matutino e noturno; e na Universidade Estadual da Bahia, 379 alunos matriculados, a 

qual adota semestres alternados por turno: ímpares (1ª, 3ª, 5ª, 7ª) são ofertados pela manhã e 

os pares (2ª, 4ª, 6ª, 8ª) à noite, conforme descreve o Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 - Características da população e amostra da pesquisa 

Sigla Instituição de Ensino Superior 

FACIC/FVC Fundação Visconde de Cairu 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UNEB Universidade do Estado da Bahia 

IES População Amostra % 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

          De acordo com as tipologias metodológicas de pesquisa proposta por Gil (2007), o 

presente trabalho foi classificado em três frentes de análise, com intuito de melhor investigar a 

questão de partida: Que fatores demográficos e acadêmicos influenciam na aprendizagem 

autorregulada nas IES de Salvador (BA) pesquisadas? 

 Nesse sentido, quantos aos objetivos, o trabalho caracteriza-se como exploratório e 

descritivo, visto que, pretende maior compreensão sobre os fatores que podem afetar à 

aprendizagem autorregulada e descrever os fenômenos da aprendizagem autorregulada. Para 

Gil (2007) as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Já para 

Triviños (1987), as pesquisas descritivas pretendem descrever os fatos e fenômenos de uma 

determinada realidade.  

 No que se refere aos procedimentos, pode ser enquadrado como bibliográfico, devido 

à varredura da literatura necessária em qualquer construção científica; de campo, pois houve a 

aplicação de questionários aos discentes de Contabilidade com intuito de colher informações 

para o desenvolvimento do estudo; e survey, pois buscou-se informações sobre as 

características demográficas, acadêmicas e sobre o uso das estratégias de autorregulação. Para 

Fonseca (2002), a pesquisa de campo se caracteriza pela investigação se realiza coleta de 

dados junto a pessoas, com recursos de diferentes tipos de pesquisa. Para Santos (1999), a 

pesquisa do tipo survey é útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. 

 A abordagem do problema foi classificada como quantitativa e qualitativa, pois foram 

utilizados diversos métodos estatísticos com propósito de responder aos objetivos do estudo, 

como a análise múltipla e análise fatorial; assim como, a análise do conteúdo no tratamento 

dos dados qualitativos. Para Fonseca (2002, p. 20) as pesquisas quantitativas são utilizadas 

para “amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os 

resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa”. Para Creswell (2010, p. 43) define a abordagem qualitativa como “um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano” 

 

FVC 750 231 30,80 

UFBA 800 265 33,12 

UNEB 379 217 57,25 

TOTAL 1.929 713 36,96 
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3.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS E CONSTRUÇÃO DAS 

VARIÁVEIS 

 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário segmentado em dois blocos. Nesse 

sentido, foram utilizados oito quesitos demográficos e acadêmicos, dez questões que 

abordaram sobre as estratégias de aprendizado autorregulado identificados por Zimmerman 

(1986) e duas questões abertas.  

No bloco I constam as questões relacionadas às características socioeconômicas e 

acadêmicas do estudante. Para identificá-las foram utilizados oito quesitos contemplados em 

estudos anteriores (ZIMMERMAN E MARTINEZ-PONS, 1986; 1990; ROSÁRIO ,1999; 

FILCHER E MILLER, 2000; OLIVEIRA, 2000; ZIMMERMANN, 2001; ROSÁRIO E 

ALMEIDA, 2002; SCHUNK, 2005;BELL E AKROYD, 2006; LOMBAERTS ET AL., 

CASTRO, 2007; PUZZIFERRO, 2008; BYRNE E FLOOD, 2009; ANDRADE E CORRAR, 

2010; OLIVEIRA E MELO-SILVA, 2010; SCHLEIGER E DULL, 2009; BECKER, 2011; 

2013;PAIVA E LOUREÇO, 2012; WANG ET AL., 2013;MARINI E BORUCHOVITCH, 

2014; NIIEMI ET AL, 2014; LIMA FILHO ET AL., 2015;AGUIAR E SILVA, 2015; 

FERNANDES, 2017; HERNDON E BEMBENUTTY, 2017). As perguntas versaram sobre o: 

(a) Gênero, (b) idade, (c) nome da faculdade em que estuda, (d) semestre em curso, (e) tempo 

de estudo diário, (f) escolaridade do pai, (g) escolaridade da mãe e (h) carga horária de 

estágio/trabalho, conforme o Figura 7. 

 

Figura 6 - Instrumento de coleta de dados para as variáveis demográficas e acadêmicas 

Gênero (  ) Masculino (  ) Feminino 

Idade (  ) Até 20  (  )21 a 25  (  ) 26 a 30  (  ) 31 a 35  (  ) Acima de 36 

Nome Faculdade em que estuda (sigla):  

Semestre: (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)  

Tempo de estudo diário: (  )Nenhuma (  ) Uma a duas. (  ) Três a cinco. (  ) Seis a oito ( ) Mais 

de oito.  

Qual escolaridade de seu PAI? Qual a escolaridade de sua MÃE? 

(A) Não estudou.   

(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  

(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental.  

(D) Ensino médio (2º grau) incompleto. 

(E) Ensino médio (2º grau) completo.  

(F) Ensino superior incompleto.  

(G) Ensino superior completo 

(H) Pós-graduação. 

(A) Não estudou.   

(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  

(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental.  

(D) Ensino médio (2º grau) incompleto. 

(E) Ensino médio (2º grau) completo.  

(F) Ensino superior incompleto.  

(G) Ensino superior completo 

(H) Pós-graduação. 
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Durante a maior parte do seu curso, qual foi a carga horaria aproximada de estágio ou trabalho? 

(A) não exerci atividade. 

(B) Trabalhei ou estagiei eventualmente, sem vínculo trabalhista. 

(C) trabalhei ou estagiei até 20 horas semanais. 

(D) trabalhei ou estagiei mais de 20 horas e menos de 40 horas semanais. 

(E) trabalhei por mais de 40 horas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O bloco II buscou verificar o uso de estratégias de aprendizagem autorreguladas 

identificadas por Zimmerman (1986). Nesse sentido, o bloco é composto por 10 quesitos que 

apresentam as variáveis de Autoavaliação; Organização e transformação; Estabelecimento de 

objetivos e planejamento; Procura de informação; Tomada de apontamentos; Estrutura de 

ambiental; Autoconseqüência; Repetição e memorização; Procura de ajuda social e Revisão 

de dados, conforme pode ser visualizado no Quadro 3 com os exemplos de Rosário (1999). 

Quadro 3 - Definições das estratégias de autorregulação da aprendizagem 

Estratégias autorreguladas 

(ZIMMERMAN, 1986) 

Definição: Exemplos: (ROSÁRIO, 

1999) 

1  Autoavaliação  Declarações que indicam as avaliações dos 

alunos sobre a qualidade ou progresso do seu 

trabalho.  

“...verifiquei o meu 

trabalho para ter a 

certeza que estava bem”.  

2  Organização e 

transformação  

Declarações que indicam as iniciativas dos 

alunos para reorganizarem, melhorando-os, os 

materiais de aprendizagem.  

“...faço sempre um 

esquema antes de 

realizar os relatórios das 

experiências de 

química”.  

3  Estabelecimento de 

objetivos e 

planejamento. 

Declarações indicando o estabelecimento de 

objetivos educativos: planejamento, fase no 

tempo e conclusão de atividades relacionadas 

com esses objetivos.  

“... começo a estudar 

duas semanas antes do 

teste e fico descansada”.  

4  Procura de informação  Declarações indicado os esforços dos alunos 

para adquirir informações extra de fontes não 

sociais quando enfrentaram uma tarefa escolar.  

“...antes de começar um 

trabalho, vou a biblioteca 

da escola recolher o 

máximo de informações 

sobre o tema”.  

5  Tomada de 

apontamentos  

Declaração indicando os esforços para registrar 

eventos ou resultados  

“...nas aulas sorvo o 

máximo de 

apontamentos sobre o 

que o professor dá”.  

6  Estrutura ambiental  Declarações indicando esforços para selecionar 

ou alterar o ambiente físico ou psicológico de 

modo a promover a aprendizagem.  

“...para não me distrair, 

isolo-me no quarto” ou 

“...para me concentrar no 

que estou fazendo, 

desligo o som”.  

7  Autoconsequência  Declarações indicando a imaginação ou a 

concretização de recompensas ou punições para 

sucessos ou fracassos escolares.  

“...se me der bem no 

teste, compro uns 

chocolates”.  

8  Repetição e 

memorização  

Declarações indicando as iniciativas e os 

esforços dos alunos para memorizar o material.  

“...na preparação de um 

teste de física, escrevo 

muitas vezes a formula, 

até saber de cor”  

9-

11  

Procura de ajuda social  Declarações indicando as iniciativas e os 

esforços dos alunos para procurarem ajuda dos 

pares(9); professores (10); e adultos (11)  

“... se tenho dificuldades 

no estudo peço ajuda ao 

meu pai que é médico”  
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12-

14  

Revisão de dados  Declarações indicando os esforços-iniciativas 

dos alunos para relerem as notas (12); teste (13); 

e livros de texto (14) a fim de se prepararem 

para uma aula ou exercício escritos.  

“...antes dos testes revejo 

sempre os resumos da 

matéria que fiz” ou “Para 

me preparar para um 

teste resolvo os 

enunciados dos que já 

fiz”.  

Fonte: Zimmerman e Martinez-Pons (1986); Rosário (1999), adaptado. 

O bloco II do questionário correspondeu às características identificadas por 

Zimmerman (1986) e foi utilizado escala Likert com sete pontos, cujos extremos são: 1 (nunca 

realiza a atividade) e 7 (sempre realiza a atividade). O uso da escala do Likert tem o propósito 

de evidenciar a relevância atribuída pelos estudantes às questões propostas e das variáveis a 

ela relacionadas. De acordo com Silva Júnior e Costa (2014, p. 5), “a escala de verificação de 

Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas 

à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância”. Embora a 

escala de cinco pontos proporcione maior facilidade de resposta, a confiabilidade é mais forte 

quando medido por com mais de sete pontos (SILVA JÚNIOR E COSTA, 2014). O 

instrumento utilizado é indicado no Figura 8. 

Figura 7 -Itens das estratégias de Aprendizado Autorregulado. 

BLOCO II – CARACTERÍSTICAS DO APRENDIZADO 

Assinale a alternativa entre 1 (nunca realiza a atividade) a 7(sempre realiza a atividade) que melhor 

representa sua avaliação sobre os quesitos abaixo discriminados: 

1. Após conclusão de um trabalho, sempre verifico para ter a certeza que está bom? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

2. Procuro sempre elaborar um plano (esquema) antes de iniciar um trabalho? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

3. Se tenho prova, começo a estudar o mais cedo possível, para ficar descansado e tranquilo no dia? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

4. Antes de iniciar um trabalho, recorro sempre à biblioteca (e outros meios de pesquisa seja físico ou digital) 

parar separar o máximo de informação sobre o tema? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

5. Sempre procuro anotar o máximo de apontamento de um texto lido ou da aula expositiva do professor? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

6. Para ter melhor concentração, procuro sempre ambiente que não proporcione distração? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

7. Quando faço uma prova, se ocorrer bem, ofereço-me recompensa; caso ocorra o contrário, abro mão de 

algo que tanto queria? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

8. Utilizo estratégias para memorizar o assunto (ou formulas), até saber de cor, do assunto a ser estudado? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

9. Quando surge dificuldade e não consigo resolver sozinho, busco ajuda externa (professor, colegas, outros)? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

10. Avalio o meu desempenho, vejo o que devo melhorar, visando preparar-me para uma prova? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

Fonte: Silva et al. (2017); Lima Filho et al. (2015) 
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O instrumento de coleta de dados para a Aprendizagem Autorregulada representa as 

quatorze estratégias que foram observadas por Zimmerman (1986). As relações entre as 

questões e as estratégias são apresentadas no Quadro 4.  

Quadro 4 - Afirmações e estratégias de aprendizagem autorregulada. 

Afirmações Estratégias de aprendizagem 

autorregulada 

1. Após conclusão de um trabalho, sempre verifico para ter a certeza 

que está bom. 

1. Autoavaliação 

2. Procuro sempre elaborar um plano (esquema) antes de iniciar um 

trabalho. 

2. Organização e 

transformação 

3. Se tenho prova, começo a estudar o mais cedo possível, para ficar 

descansado e tranquilo no dia. 

3. Estabelecimento de 

objetivos e planejamento. 

4. Antes de iniciar um trabalho, recorro sempre à biblioteca (e outros 

meios de pesquisa seja físico ou digital) parar separar o máximo de 

informação sobre o tema. 

4. Procura de informação. 

5. Sempre procuro anotar o máximo de apontamento de um texto lido 

ou da aula expositiva do professor. 

5. Tomada de apontamentos 

6. Para ter melhor concentração, procuro sempre ambiente que não 

proporcione distração. 

6. Estrutura ambiental. 

7. Quando faço uma prova, se ocorrer bem, ofereço-me recompensa; 

caso ocorra o contrário, abro mão de algo que tanto queria. 

7. Autoconsequência. 

8. Utilizo estratégias para memorizar o assunto (ou formulas), até saber 

de cor, do assunto a ser estudado. 

8. Repetição e memorização 

9. Quando surge dificuldade e não consigo resolver sozinho, busco ajuda 

externa (professor, colegas, outros). 

9. Ajuda de professores; 10. 

Ajuda de pares próximos; e 

11. Ajuda de especialistas 

10. Avalio o meu desempenho, vejo o que devo melhorar, visando 

preparar-me para uma prova. 

12. Revisão das anotações; 13. 

Revisão de testes e 14. 

Revisão da bibliografia. 

Fonte: Lima Filho et al. (2015) 

 

 Com base no questionário apresentado, as variáveis independentes demográficas e 

acadêmicas, e suas respectivas descrições, estão sistematizadas na Quadro 5.  
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Quadro 5 -Variáveis independentes associadas ao modelo operacional de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

Com objetivo de analisar o cenário de controle, foram inseridas duas questões que 

solicitavam aos discentes analisados tecerem considerações sobre o uso das estratégias de 

aprendizado autorregulado e sobre a motivação das Instituições de Ensino Superior e dos 

professores no sentido de promover o desenvolvimento das estratégias no ambiente 

acadêmico. O objetivo dos questionamentos eram que os estudantes indicassem informações 

para que, posteriormente, fossem relacionadas com o cenário até aqui construído sobre o uso 

das estratégias de aprendizagem autorregulada, e assim, confirmar ou apontar outras variáveis 

que poderiam estar relacionadas com o estudo sobre aprendizagem autorregulada nos Cursos 

de Ciências Contábeis. Ressalta-se que, da amostra que correspondia a 713 estudantes apenas 

335 se dispuseram a responder as questões abertas, o que representa 46,98% da amostra; e 

dessa segunda amostra, foram excluídas 30 respostas por fugirem dos propósitos dos 

enunciados, restando 305.  

 Dentro dessa lógica procedimental, buscou-se os depoimentos dos estudantes de 

Ciências Contábeis sobre o que poderia promover ou impedir o uso das estratégias de 

aprendizado autorregulado, e se a IES ou professores contribuem para o desenvolvimento das 

estratégias na sala de aula ou no ambiente universitário, conforme a Figura 9.  

Variável Sigla Descrição 

Gênero GEN 0 – Masculino; 1 – Feminino 

Idade IDA 1 – até 20 anos; 2 – 21 a 25 anos; 3 – 26 a 30 anos; 4 – 31 a 35 

anos; 5 – acima de 36 anos 

Semestre SEM 1 – primeiro; 2 – segundo; 3 – terceiro; 4 – quarto; 5 – quinto; 6 

– sexto; 7 – sétimo; 8 – oitavo 

Tipo de IES IES 0 – Pública; 1 – Privada  

Tempo de 

estudo (h) 

TES 1 – Apenas assiste aulas; 2 – até uma hora; 3 – uma a duas 

horas; 4 – duas a quatro horas; 5 – acima de quatro horas 

 

Escolaridade 

do pai 

 

EPAI 

1 - Não estudou; 2 - Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental; 3 - 

Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 4 - Ensino médio (2º 

grau) incompleto. 5 - Ensino médio (2º grau) completo; 6 - 

Ensino superior incompleto; 7 -Ensino superior completo; 8 - 

Pós-graduação.  

 

Escolaridade 

da mãe 

 

EMAE 

1 - Não estudou; 2 - Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental; 3 - 

Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 4 - Ensino médio (2º 

grau) incompleto. 5 - Ensino médio (2º grau) completo; 6 - 

Ensino superior incompleto; 7 -Ensino superior completo; 8 - 

Pós-graduação. 

 

Trabalho ou 

estágio (h) 

 

TRE 

1; não exerci atividade; 2 – Trabalhei ou estagiei eventualmente, 

sem vínculo trabalhista; 3 – trabalhei ou estagiei até 20 horas 

semanais; 4 - trabalhei ou estagiei mais de 20 horas e menos de 

40 horas semanais; 5 – acima de 40 horas.  
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Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

 Conforme o Quadro 9, pergunta [A1] “Dentre as questões que você respondeu no 

Bloco II, entre 1 a 10, que aborda sobre a utilização de estratégias na aprendizagem, na sua 

opinião, o que poderia ajudar ou impedi-las de usa-las?”, pretende-se capturar elementos que 

poderiam estar impedindo os estudantes de utilizar as estratégias de aprendizado 

autorregulado e outros que pudessem promover o seu uso. Por meio desta, espera-se 

identificar de variáveis analisadas por esse estudo, assim como, verificar possíveis fatores 

motivacionais e pessoais que estão estreitamente relacionados a utilização das estratégias.  

 Na questão [A2] “Ainda sobre as questões que você respondeu no Bloco II, entre 1 a 

10, como você considera que a Universidade/Faculdade (ou professor) em que você estuda 

contribui para incentiva-lo a usar dessas estratégias durante as suas atividades de estudo?”, 

busca-se identificar se as práticas pedagógicas no ambiente universitário estariam 

contribuindo para o desenvolvimento das habilidades autorreguladas. Espera-se identificar 

elementos que possam explicar a utilização, ou não, das estratégias de aprendizado 

autorregulado. 

3.4 HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

A hipótese é compreendida como uma resposta provisória para um determinado 

questionamento ou com base em uma suposição e, portanto, carece de ser comprovada ou 

testada. Para Pães (1998) o papel fundamental da hipótese em pesquisas científicas é sugerir 

explicação para os fatos que, uma vez formuladas, estas precisam ser comprovadas ou não. 

Em testes estatísticos são formuladas duas hipóteses: a nula (H0) que é colocada à prova; e a 

alternativa (H1) considerada como aceitável caso a hipótese nula seja rejeitada.  

[A1]. Dentre as questões que você respondeu no Bloco II, entre 1 a 10, que aborda sobre a 

utilização de estratégias na aprendizagem, na sua opinião, o que poderia ajudar ou 

impedi-las de usa-las? 

________________________________ 

[A2]. Ainda sobre as questões que você respondeu no Bloco II, entre 1 a 10, como você 

considera que a Universidade/Faculdade (ou professor) em que você estuda contribui para 

incentiva-lo a usar dessas estratégias durante as suas atividades de estudo? 

 

Figura 8 - Perguntas abertas para triangulação 
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As hipóteses elaboradas por este estudo, representam uma associação em torno do 

modelo de pesquisa já apresentado, e tem como propósito contribuir para esclarecer as 

relações entre a aprendizagem autorregulada e fatores sociais e acadêmicos no curso de 

Ciências Contábeis.  

3.4.1 Hipótese 1: Variáveis sociais podem explicar a autorregulação da aprendizagem. 

 

 Acredita-se que o aprendente é rodeado de fatores externos que podem influenciar na 

sua motivação para o aprendizado, e na maior ou menor autonomia nos estudos. Como já foi 

visto, o processo de desenvolvimento da autorregulação na aprendizagem é composta por 

fases que consideram a interferência do ambiente até o indivíduo se tornar menos dependentes 

dos pares e, portanto, mais autorregulado.   

 O tempo que um estudante aloca para o estudo pode ser resultante de trade-offs de 

múltiplas variáveis, inclusive a necessidade de trabalhar ou estagiar para que possa continuar 

estudando, fato que pode comprometer o sucesso acadêmico e a sua melhor gestão do tempo. 

Sabe-se que o perfil do estudante que cursa Contabilidade, Segundo Iudícibus (1999, p.103), 

são de “classe média ou média-baixa, com relativamente baixo poder aquisitivo [...], sendo o 

curso de Contábeis uma oportunidade de formar-se numa profissão com relativa abundância 

de emprego”. Compreende-se que existe uma relação de custo de oportunidade entre trabalho 

(ou estágio) e tempo de estudo, ou seja, quanto mais o estudante despende tempo para 

trabalhar ou estagiar menos terá para gerir seus estudos. A gestão do tempo pode interferir em 

muitas características de aprendizado autorregulado identificadas por Zimmerman (1986), 

entre elas, planejamento, organização, procura de informações e de ajuda social.  

 Rosário et al. (2007) acreditam que as estratégias da autorregulação podem ser 

ensinadas por professores e pais, apesar de conferir o aprendizado dessas habilidades ao uso 

em diversas tarefas e atividades do aprendizado. Acredita-se que pais com maior grau de 

formação educacional tendem a ter maior probabilidade de promover uma educação mais 

planejada para seus filhos, promover discussões, ajudar nas tarefas de casas, entre outros. Essa 

ajuda social é uma estratégia identificada por Zimmerman (1986), e exemplificado por 

Rosário (1999, p.8), como presente em estudantes autorregulados: “se tenho dificuldades no 

estudo peço ajuda ao meu pai que é médico”.  

 O estudo do gênero sobre o desempenho do estudante pode apresentar resultados 

divergentes (FRANTZ E WILSON, 2004) quando se discute a aprendizagem autorregulada. 
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Segundo Zimmerman e Kitsantas (2000) apenas os diferentes níveis de socialização do 

estudante influenciam no seu desempenho acadêmico, de modo a não existir diferenças entre 

o sexo feminino ou masculino. Embora afirmação desse último autor venha assumir a 

indiferença quanto ao gênero, nesta pesquisa é analisada essa variável para melhor 

compreensão da possibilidade de existência de outros fatores que possam influenciar no 

comportamento do gênero e na sua aprendizagem autorregulada. Outros estudiosos têm se 

debruçado a avaliar a relação do gênero e da aprendizagem autorregulada e os resultados 

apresentam-se como divergentes ou inconclusivos (ROSÁRIO, 1999; CASTRO, 2007; LIMA 

FILHO et al., 2013; AGUIAR et al.,2017 SILVA, 2017) 

O estudo de Justice e Dornan (2001) compararam o uso de estratégias de 

autorregulação em dois grupos: os chamados “tradicionais”, com idade entre 18-23 anos; e 

aqueles “não-tradicionais”, 24 a 64 anos e constataram correlação significativa entre a maior 

idade e maior uso de estratégias de autorregulação na aprendizagem. Os autores atribuíram 

esses achados a diversos fatores, como a maturidade, preparação, propósitos e metas melhor 

definidas. De fato, acredita-se que estudantes com maior idade possuem seus objetivos e 

metas melhores definidas e podem apresentar melhores desempenhos nos ambientes escolares 

e maior uso de estratégias de autorregulação, dado sua experiência e gestão do tempo.  

3.4.2 Hipótese 2: Variáveis acadêmicas podem explicar a autorregulação da aprendizagem 

 

 Essa hipótese está fundamentada na Teoria Sociocognitiva que compreende a 

autorregulação da aprendizagem como resultante de fatores externos, devido a influências 

motivacionais na realização de uma tarefa. Assim como, em estudos anteriores, os quais 

comprovaram que o período do aluno na IES pode apresentar diferentes de comportamentos 

autorregulados.   

 Silva et al. (2017) analisaram como essas estratégias de aprendizado autorregulado 

poderiam ser explicadas a partir do estágio (semestre) do estudante no curso em curso de 

graduação em Ciências Contábeis na modalidade de Ensino a Distância de três instituições 

com polo em Salvador(BA)/Brasil. Os resultados evidenciaram que, pelo fator 1 da análise 

fatorial, formada por E1 (auto-avaliação), E2 (organização e transformação), E3 

(estabelecimento de objetivos e planejamento) e E4 (procura de informação), os estudantes de 

início de curso apresentaram comportamento mais autorregulado que aqueles de final. Já por 

meio do Fator 2, que agrupou as estratégias E5 (tomada de apontamentos), E6 (estrutura 
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ambiental), E7 (autoconsequência) e E8 (repetição e memorização), os estudantes de final de 

curso foram apresentaram-se mais autorregulados quanto a sua aprendizagem.  

 Por outro lado, o estudo de Lima Filho et al. (2015) realizou um diagnóstico, verificou 

dimensões e explicações associadas ao uso da aprendizagem autorregulada em 249 estudantes 

de Contabilidade na Bahia, em duas IES públicas. Dentre outros achados, foi constatado que 

os estudantes nos semestres iniciais do curso de graduação em Ciências Contábeis utilizavam 

de mais estratégias autorreguladas que aqueles de final de curso.  

 Acredita-se que o desempenho de estudantes de IES pública e privada possa apresentar 

diferenças significativas, pois há diferentes contextos educativos que podem promover maior 

autorregulação em ambientes públicos. As Universidades públicas estão alicerçadas no tripé: 

ensino, pesquisa e extensão e possuem em seu quadro de docentes professores ligados ao 

desenvolvimento de pesquisas, além da atuação em sala de aula, assim, possivelmente mais 

capacitados. Espera-se que, diante desse cenário, estudantes de Instituições públicas 

apresentem maior comportamento autorregulado. 

 Ressalta-se que, as duas hipóteses propostas por esse estudo são de natureza 

complementar. Nesse sentido, a aceitação de uma delas não exclui a possibilidade de 

aceitação da outra.  

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para obtenção dos resultados, utilizou-se a análise descritiva, análise fatorial e a 

regressão múltipla. Para alcançar o objetivo (a) de identificar as estratégias autorreguladas 

utilizadas por estudantes de graduação em Ciências Contábeis, foi utilizado da estatística 

descritiva. De acordo com Notas (2005) a estatística descritiva promove a melhor 

compreensão do comportamento dos dados de uma população ou amostra por meio da 

descrição, e pode incluir a verificação da representatividade ou da falta de dados; ordenação 

dos dados; compilação dos dados em tabela; criação de gráficos com os dados; calcular 

valores de sumário, tais como médias; e obter relações funcionais entre variáveis. 

Para examinar as dimensões de estratégias autorreguladas utilizadas pelos estudantes 

de graduação em Ciências Contábeis (objetivo b), foi utilizada a análise fatorial. Para 

Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010) o principal objetivo da análise fatorial é a redução de 

uma grande quantidade de variáveis observadas a um número reduzido de fatores. Para Hair et 

al (2005, 2006) os fatores representam as dimensões latentes (constructos) que resumem ou 
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explicam o conjunto de variáveis observadas com intuito de obter dimensões latentes que 

descrevam os dados em um número menor de conceitos do que as variáveis individuais 

originais.  

A escolha pela técnica atende às perspectivas do presente estudo, uma vez que 

considera certos tipos de fatores que podem contribuir para explicar a aprendizagem 

autorregulada por meio das influências de fatores demográficos e acadêmicos. Assim, o uso 

da técnica permitirá a operacionalização do modelo de pesquisa a partir de fatores comum e 

escores globais obtidos a partir da evidenciação da média apresentada pelos estudantes ao 

questionário. A Análise Fatorial promove o que está implícito a partir de suas correlações. 

Segundo Bruni (2014), a análise fatorial permite analisar um conjunto de variáveis inter-

relacionadas com objetivo de estabelecer uma escala de medida para fatores que, de alguma 

forma, controlam as variáveis originais. Ressalta-se a mesma técnica foi empregada nos 

estudos anteriores de Silva et al. (2017), Lima Filho e Bruni (2015), Leal, Miranda e Carmo 

(2013). 

Com o objetivo de investigar como a aprendizagem autorregulada dos estudantes 

podem se relacionar com fatores demográficos e acadêmicos (objetivo c) e testar as hipóteses 

H1 e H2 desse estudo, foi utilizada a regressão múltipla. De acordo com Hoffmannt (2016), 

tem-se uma regressão múltipla quando se admite que a variável dependente é uma função 

linear de duas ou mais variáveis explanatórias e que pode ser expressa como mostra a equação 

a seguir: 

Y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + .... βn Xn+ ε 

  

 A análise múltipla permite estudar como ocorre a variação da variável dependente (Y) 

em função das variações das variáveis independentes (X), à medida que se estabelece que a 

relação entre a variável dependente e de uma variável independente qualquer acontecerá pela 

multiplicação dessa variável independente pelo seu referido parâmetro de inclinação (β), 

sendo esse parâmetro responsável por estabelecer a intensidade e a direção da relação entre as 

variáveis (WOOLDRIDGE, 2006).  

Nesta seção pretende-se apresentar a relação entre Aprendizado Autorregulado e os 

fatores sociais, onde a variável Aprendizado Autorregulado representa a variável dependente 

e os fatores sociais, as variáveis independentes. O modelo que permitiu averiguar essa relação 

está descrito da forma a seguir: 
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- Variáveis Demográficas  

SRLi = β0 + β1Gen + β2Epai + β3Emae + β4Tre + β5Ida + β6Tes + ε 

Onde:  

SRLi = índice de Aprendizagem Autorregulada (média das respostas da escala, 1 a 7, de 

aprendizado autorregulado) 

β0 = Constante 

β1Gen = Gênero  

β2Epai = Escolaridade do Pai  

β3Emae = Escolaridade da Mãe  

β4Tre = Trabalho ou estágio  

β5Ida = Idade  

β6Tes = Tempo de estudo  

ε = Erro ou resíduo da regressão. 

- Variáveis Acadêmicas 

SRLi = β0 + β1Sem + β2IES+ ε 

Onde, 

SRLi = índice de Aprendizagem Autorregulada  

β0 = Constante 

β1Sem = Semestre 

β2IES = Tipo de IES  

ε = Erro ou resíduo da regressão. 

Mantendo as mesmas proxies e com o objetivo de analisar as relações simultâneas 

entre a aprendizagem autorregulada e fatores demográficos e acadêmicos, foi construído mais 

um cenário. A ideia subjacente é que os dois fatores podem estar explicando simultaneamente 

a aprendizagem autorregulada do aluno, conforme a equação a seguir: 

SRLi = β0 + β1Gen + β2Epai + β3Emae + β4Tre + β5Ida +β1Sem + β2IESβ6Tes + ε 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Esse estudo teve como objetivo geral verificar que fatores demográficos e acadêmicos 

influenciam na aprendizagem autorregulada nas IES de Salvador (BA) pesquisadas. Para 

tanto, foram coletados dados de uma amostra de 713 discentes de Instituição de Ensino 

Superior localizadas em Salvador, Bahia. A Tabela 2 evidencia que a amostra foi composta 

por 67,6% de estudantes Instituições de Ensino Público e 32,4% de IES Privada. Da 

composição de IES Pública, 37,2% dos estudantes são da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), 30,4% da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).  

Tabela 2 - Composição da amostra por IES 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Com relação ao gênero desses alunos, 44,74% são do sexo masculino e 55,26% do 

gênero feminino. Desses, 16,41% possuem idade até vinte anos, 42,36% entre 21 a 25, 

17,95% entre 26 a 30, 13,88% entre 31 a 35 e 9,4% possuem idade superior a 36 anos. Quanto 

aos semestres matriculados no curso de Ciências Contábeis 44,6% estão cursando até o quarto 

semestre e 55,4% do quinto ao oitavo semestre. As características descritas estão apresentadas 

na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de IES IES Fi Fi% 

Pública UFBA 265 37,2 

UNEB 217 30,4 

SUB-TOTAL  482 67,6 

Privada FVC 231 32,4 

 TOTAL 713 100,00 
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Tabela 3 - Características da amostra por gênero, idade, semestre, escolaridade dos pais, 

tempo de estudo. 

Gênero Masculino Feminino TOTAL 

Fi 319 394 (713) 

Fi% 44,74 55,26 (100) 

Idade (anos) < 20 21-25 26-30 31-35 >36     

Fi 117 302 128 99 67    713 

Fi% 16,41 42,36 17,95 13,88 9,40    (100) 

Semestre 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  

Fi 94 84 80 60 116 94 71 114 (713) 

Fi% 13,18 11,78 11,22 8,42 16,27 13,18 9,96 15,99 (100) 

Tempo de 

estudo/dia 

0 <1h 1h-2h 2h-4h >4h     

Fi 120 198 237 122 36    (713) 

Fi% 16,83 27,77 33,24 17,11 5,05    (100) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

 Dos 713 alunos respondentes, 16,83% afirmaram que não dedicam tempo ao estudo 

diário e que somente assistem às aulas. Seguido de 27,77% que estudam até uma hora, 

33,24% dos que estudam entre uma a duas horas, 17,11% de duas a quatro horas e 5,05% 

mais de quatro. Percebe-se que mais de 40% dos alunos só estudam até uma hora por dia, o 

que se revela preocupante, pois indica que pouco tempo tem sido demandado para as 

atividades de leitura e revisão dos conteúdos dos componentes curriculares do curso. Pode-se 

supor que um vasto número de motivos pode interferir no tempo dedicado no estudo, entre 

eles, a necessidade de trabalhar ou estagiar.  

A Tabela 4 indica que 29,31% dos alunos não trabalham ou estagiam, que 11,36% 

realizam essas atividades com até vinte horas, 27,49% entre 20 a 40 horas e 31,84% mais de 

40 horas. Na análise da escolaridade dos pais dos estudantes respondentes, apurou-se que em 

média cerca de 3% não estudaram, 36,54% estudaram até o Ensino Médio, 16,7% tiveram 

acesso ao Ensino Superior e apenas 7,2% estão cursando ou concluíram algum curso de Pós-

Graduação. 
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 Tabela 4 - Características da amostra por escolaridade dos pais e tempo de trabalho ou 

estágio 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

A análise geral dos dados permite indicar a maior procura do gênero feminino para os 

cursos de Ciências Contábeis de um público jovem de até 25 anos (58,77%). Esses estudantes 

cursam entre o quinto ao oitavo semestre, estudam até duas horas por dia, trabalham em 

tempo integral e seus pais estudaram até o Ensino Médio. Entende-se que as pessoas estão 

tendo acesso cada vez mais jovens a Faculdades e Universidades, que podem refletir a 

popularização e oportunidade de acesso ao Ensino Superior de estudo, as novas demandas 

sociais, as exigências do mercado de trabalho concorrido ou mesmo por realizações pessoais. 

Entretanto, esses alunos estão conciliando a jornada de trabalho e o curso superior, fato que 

pode comprometer um maior investimento nos estudos e na qualidade dos profissionais 

formados. A Tabela 5, compara esses dados segregados para IES Pública e Privada. 

Tabela 5 - Perfil dos respondentes nas IES públicas 

Escolarida

de do Pai 

Não estudou Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio Ensino 

Superior 

Pós 

Graduação 

TOTA

L 

Fi 27 233 290 122 41 (713) 

Fi% 3,79 32,68 40,67 17,11 5,75 (100) 

Escolarida

de da Mãe 

Não estudou Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio Ensino 

Superior 

Pós 

Graduação 

 

Fi 16 190 329 116 62 (713) 

Fi% 2,24 26,65 46,14 16,27 8,70 100 

Trabalho/

estágio (h) 

0 ≤ 20 20 - ≤40 > 40   

Fi 209 81 196 227  (713) 

Fi% 29,31 11,36 27,49 31,84  (100) 

Gênero Masculino Feminino 

      

TOTAL 

Fi 211 273 

      

484 

Fi% 43,60 56,40 

      

100,00 

Idade (anos) < 20 21-25 26-30 31-35 >36 

    Fi 98 210 82 58 36 
 

  

484 

Fi% 20,25 43,39 16,94 11,98 7,44 
 

  

100,00 

Semestre 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

 Fi 59 61 40 55 81 61 43 84 484 

Fi% 12,19 12,60 8,26 11,36 16,74 12,60 8,88 17,36 100,00 

Tempo de estudo/dia Nenhuma <1h 1h-2h 2h-4h >4h 

    Fi 79 111 177 88 29 

   

484 

Fi% 16,32 22,93 36,57 18,18 5,99 

   

100,00 

Escolaridade do Pai NE EF EM ES PG 
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Fonte:Dados da pesquisa, 2017. 

NE - Não estudou/ EF – Ensino Fundamental/ EM – Ensino Médio/ ES – Ensino Superior/PG – Pós-Graduação 

 

Nas Universidades públicas analisadas o perfil do discente é bastante semelhante as 

descrições das características amostrais anteriormente apresentadas, em que há predominância 

do gênero feminino que estudam até duas horas por dia e pais que estudaram até o Ensino 

Médio. Ressalta-se uma característica comum nas Universidades Públicas, a de atrair públicos 

mais jovens (63,54%). Outro dado importante é verificado no tempo de trabalho ou estágio 

que representa 46,48% de estudantes exercendo atividades de tal natureza até 20 horas. Esse 

achado pode indicar que esses alunos podem estar dedicando mais tempo às atividades 

acadêmicas. A Tabela 6 apresenta as mesmas características para a IES Privada analisada.  

Tabela 6 - Perfil dos respondentes na IES privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

NE – Não estudou/ EF – Ensino Fundamental/ EM – Ensino Médio/ ES – Ensino Superior/PG – Pós-Graduação 

Fi 17 159 183 89 36 
   484 

Fi% 3,51 32,85 37,81 18,39 7,44 
   

100,00 

Escolaridade da Mãe NE EF EM ES PG 

    Fi 10 117 210 94 53    484 

Fi% 2,07 24,17 43,39 19,42 10,95    100,00 

Trabalho/estágio (h) 0 ≤ 20 20 - ≤40 > 40 

     Fi 158 67 135 124 
 

   

484 

Fi% 32,64 13,84 27,89 25,62 
 

   

100,00 

Gênero Masculino Feminino 

      

TOTAL 

Fi 108 121 

      

229 

Fi% 47,16 52,84 

      

100,00 

Idade (anos) < 20 21-25 26-30 31-35 >36 

    Fi 19 92 46 41 31 

   

229 

Fi% 8,30 40,17 20,09 17,90 13,54 

   

100,00 

Semestre 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

 Fi 35 23 40 5 35 33 28 30 229 

Fi% 15,28 10,04 17,47 2,18 15,28 14,41 12,23 13,10 100,00 

Tempo de estudo/dia Nenhuma <1h 1h-2h 2h-4h >4h 

    Fi 41 87 60 34 7 

   

229 

Fi% 17,90 37,99 26,20 14,85 3,06 

   

100,00 

Escolaridade do Pai NE EF EM ES PG 

    Fi 10,0 74,0 107,0 33,0 5,0 
   

229 

Fi% 4,37 32,31 46,72 14,41 2,18 
   100,00 

Escolaridade da Mãe NE EF EM ES PG 

    Fi 6 73 119 22 9 
   

229 

Fi% 2,62 31,88 51,97 9,61 3,93    100,00 

Trabalho/estágio (h) 0 ≤ 20 20 - ≤40 > 40 

     Fi 51 14 61 103 
 

   

229 

Fi% 22,27 6,11 26,64 44,98 
 

   

100,00 
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A característica da IES Privada tem uma ligeira predominância do gênero feminino e 

que estudam até duas horas por dia, semelhante aos dados daS IES públicas anteriormente 

apresentado. Destaca-se a predominância de um público mais maduro quando comparado as 

públicas e que são trabalhadores. Porém, chama a atenção o dado relativo ao tempo de estudo 

que em ambas as IES foram bastante semelhantes.  

4.2 ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS DE APRENDIZAGEM AUTORREGULADA 

 

 Essa seção buscou compreender quais foram as estratégias de autorregulação da 

aprendizagem utilizadas por estudantes de graduação de Ciências Contábeis.  

Na tabela 7, são apresentadas as estratégias metacognitivas de aprendizado 

autorregulado utilizado pelos estudantes de Contabilidade, da amostra analisada. As 

estratégias referem-se estratégias identificadas por Zimmerman (1986):  E1 – estratégia de 

autoavaliaçao; E2 – estratégia de organização e transformação; E3 – estratégia de 

estabelecimento de objetivos e planejamento; E4 – estratégia de procura de informação; E5 – 

estratégia de tomada de apontamentos; E6 – estratégia de estrutura ambiental; E7 –estratégia 

autoconsequência; E8 – estratégia de repetição e memorização; E9 – estratégia de procura de 

ajuda social; E10 – estratégia de revisão de dados. A Tabela 7 apresenta as estratégias de 

aprendizado autorregulado utilizadas pelas IES analisadas. 

Tabela 7 - Estratégias de autorregulação na aprendizagem dos discentes de Contabilidade 

      Nunca      Sempre   

      1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

E
st

ra
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iz
a

d
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u
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d

o
 

E1 Fi 9 9 34 53 119 142 347 713 

Fi% 1,3 1,3 4,8 7,4 16,7 19,9 48,7 100 

E2 Fi 27 43 66 149 140 102 186 713 

Fi% 3,8 6,0 9,3 20,9 19,6 14,3 26,1 100 

E3 Fi 136 151 126 175 125 0 0 713 

Fi% 19,1 21,2 17,7 24,5 17,5 0,0 0,0 100 

E4 Fi 38 33 87 74 142 126 213 713 

Fi% 5,3 4,6 12,2 10,4 19,9 17,7 29,9 100 

E5 Fi 25 27 62 103 114 160 222 713 

Fi% 3,5 3,8 8,7 14,4 16,0 22,4 31,1 100 

E6 Fi 18 14 50 56 113 148 314 713 

Fi% 2,5 2,0 7,0 7,9 15,8 20,8 44,0 100 

E7 Fi 394 74 56 75 49 37 28 713 

Fi% 55,3 10,4 7,9 10,5 6,9 5,2 3,9 100 

E8 Fi 92 51 80 129 128 110 123 713 

Fi% 12,9 7,2 11,2 18,1 18,0 15,4 17,3 100 

E9 Fi 10 17 38 44 120 139 345 713 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 A Tabela 7 indica que as estratégias de Autorregulação na Aprendizagem mais 

utilizada pelos estudantes de Contabilidade foram de autoavaliação (E1), a procura de ajuda 

social (E9), estratégia de estrutura ambiental (E6) e estratégia de revisão de dados (E10). 

Esses achados são convergentes achados de Zimmerman (1986, 1988, 1996) ao indicar que os 

alunos tendem a usar preferencialmente a estratégia da autoavaliação. Enquanto as estratégias 

menos utilizadas foram a estratégia autoconsequência (E7) e estratégia de estabelecimento de 

objetivos e planejamento (E3). Os valores das respostas da amostra analisada estão 

sistematizados na Tabela 8, que adota um ponto de segmentação em até três e maior que três. 

  

Tabela 8 - Uso de estratégias de autorregulação da aprendizagem por estudantes de 

contabilidade, por meio de um ponto de segmento. 

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

< 4 Fi 52 136 413 158 114 82 524 223 65 91 

 

Fi% 7,29 19,07 57,92 22,16 15,99 11,50 73,49 31,28 9,12 12,76 

≥ 4 Fi 661 577 300 555 599 631 189 490 648 622 

 

Fi% 92,71 80,93 42,08 77,84 84,01 88,50 26,51 68,72 90,88 87,24 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 Com exceção das estratégias autoconsequência (E7) e estabelecimento de objetivos e 

planejamento (E3), percebe-se que todas as outras estratégias de autorregulação foram 

apontadas com uso superior a 68%. Silva et al. (2017) encontraram resultados semelhantes 

para discentes de IES privada no Ensino a Distância privada de Contabilidade e Lima Filho et 

al. (2015) em duas IES públicas do Estado da Bahia para o uso das estratégias E1, E6 e E10. 

A Tabela 8 evidencia o forte uso da estratégia da autoavaliação (92,71%), apontada 

como a mais utilizada pelos estudantes de Contabilidade. Para Zimmerman (1986), a 

estratégia da autoavaliação (E1) é definida como as declarações que indicam as avaliações dos 

alunos sobre a qualidade ou progresso do seu trabalho, como “...verifiquei o meu trabalho 

para ter a certeza que estava bem” (ROSÁRIO, 1999, p. 25). Considera-se que a estratégia de 

autoavaliação é essencial para o sucesso acadêmico na realização de uma tarefa, pois permite 

que o indivíduo corrija eventuais erros, verifique suas respostas e posições para ter certeza 

que corresponderam às questões dos enunciados a fim de finalizá-los da melhor maneira 

possível e de acordo com seus conhecimentos. O uso dessa estratégia da autoavaliação 

Fi% 1,4 2,4 5,3 6,2 16,8 19,5 48,4 100 

E10 Fi 17 23 51 111 188 154 169 713 

Fi% 2,4 3,2 7,2 15,6 26,4 21,6 23,7 100 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A5
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permite ainda que o estudante corrija eventuais erros cometidos em tarefas e aperfeiçoe na 

próxima tarefa. Sobre o uso da autoavaliação no processo educativo, Ribeiro (2003) enfatiza 

que se trata de uma importante estratégia de prática dos estudantes, pois permite avaliar o que 

aprendeu. 

 A segunda estratégia mais usual apontada pelos estudantes de Contabilidade foi a de 

“procura de ajuda social” (E9), com 90,88%. Para Zimmerman (1986) essa estratégia refere-

se as iniciativas e os esforços dos alunos para procurarem ajuda dos pares, professores e 

adultos, por exemplo, “... se tenho dificuldades no estudo peço ajuda ao meu pai que é 

médico” (ROSÁRIO, 1999). Compreende-se que se trata de uma estratégia fundamental para 

se obter sucesso na realização de uma tarefa e que o uso frequente dos estudantes de 

Contabilidade repercute em melhores rendimentos acadêmicos. Uma prática de ajuda social 

comum no Ensino Superior é a de monitoria de componentes curriculares, que a literatura tem 

indicado como de sucesso no desempenho acadêmico dos estudantes, assim como o de grupos 

de estudo. Na pesquisa realizada por Frison (2016), à luz da aprendizagem autorregulada, foi 

constatado que a monitoria propiciou o uso de diferentes estratégias para potencializar a 

aprendizagem, que devido a pequenos grupos de estudos proporcionam uma verdadeira 

aprendizagem, pois uns ajudam aos outros e consequentemente há em maior empenho e 

dedicação nas tarefas. Infere-se que o uso frequente dessa estratégia pelos estudantes de 

Contabilidade seja resultante de pouca assimilação durante as aulas expositivas devido à 

jornada de trabalho antes das aulas, que resultaria em cansaço físico e mental, assim como não 

se pode descartar a hipótese de distrações, conversas paralelas, uso de tecnologias em sala de 

aula. 

 A estratégia de “estrutura ambiental” (E6) foi apontada por 88,50%. Segundo 

Zimmerman (1986), essa estratégia refere-se a esforços para selecionar ou alterar o ambiente 

físico ou psicológico de modo a promover a aprendizagem, por exemplo, “...para não me 

distrair, isolo-me no quarto” ou “...para me concentrar no que estou fazendo, desligo o som” 

(ROSÁRIO, 1999, pág. 25). Para Corno (2001), o aprendizado autorregulado pode ser 

aumentado pelas alterações efetuadas a uma determinada tarefa que pode ser realizada pelo 

próprio indivíduo ou reações do ambiente circundante, pois considera-se que o indivíduo é 

influenciado pelas expectativas e intenções que impactam na motivação e emoção. Segundo 

Souza et al. (2014), o ambiente físico é decisivo no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem e cita que a presença de ruídos, iluminação, sensação térmica pode ocasionar 

déficits de atenção, emocionais e psicológicos sobre a autorregulação na aprendizagem. 
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Rosário e Polydoro, (2012) acreditam que os estudantes são capazes de fazer uso de uma série 

de estratégias volitivas orientadas para evitar distrações externas e internas, para manter a 

concentração, o esforço e a motivação durante a realização das tarefas. Portanto, entende-se 

que os estudantes analisados utilizam de estruturas essenciais para promover uma boa 

aprendizagem, e assim, serem mais autorregulados.  

 A estratégia de “revisão dos dados” (E10) foi a quarta estratégia mais utilizada pelos 

estudantes de Contabilidade, com 87,24%. Para Zimmerman (1986), é por meio dela que 

ocorrem os esforços e iniciativas dos alunos para relerem as notas, testes, livros de texto, 

apontamentos a fim de se prepararem para alguma aula ou exercícios escritos. Rosário (1999, 

pág. 25) exemplifica como: “...antes dos testes revejo sempre os resumos da matéria que fiz” 

ou “Para me preparar para um teste resolvo os enunciados dos que já fiz”. Presume-se que o 

alto uso dessa estratégia pelos discentes se explique pela necessidade de otimização do tempo 

escasso de estudo, logo que fora do ambiente acadêmico pouco tempo é dedicado ao 

aprofundamento dos estudos, conforme visto na Tabela 8. Essa conclusão se baseia no estudo 

de Silva e Simão (2016), que indica que os alunos encontram dificuldades na compreensão de 

algumas atividades, e assim, ocorre a necessidade de utilizar da estratégia da revisão para 

melhorarem seus resumos, pois “está escrito de forma diferente, mas é o mesmo conteúdo” 

(pág. 97) e, por conseguinte, consegue explicar melhor. 

 A estratégia “tomada de apontamentos” (E5) foi apontada por 84,01% da amostra 

analisada e indicam os esforços dos estudantes para registrar eventos ou resultados 

(Zimmerman, 1986), como “...nas aulas sorvo o máximo de apontamentos sobre o que o 

professor dá” (ROSÁRIO, 1999, pág. 25). Percebe-se que esta possui uma relação de causa e 

consequência com a estratégia de “revisão dos dados” (E10), motivo para serem declarados 

em percentuais semelhantes. Esse resultado diverge do encontrado por Soares (2007) que 

indicou a prática passiva de estudantes secundaristas na estratégia de tomada de apontamentos 

e vai de encontro os achados de Lima Filho et al. (2013), Silva et al. (2017) e Aguiar et al. 

(2017). Acredita-se que a tomada de apontamentos vai além da prática de registros, pois 

configura a sistematização, ordenação dos pensamentos e compreensão do assunto abordado. 

Os estudantes analisados podem estar usando dessa estratégia de modo estratégico para se 

prepararem para as avaliações futuras, considerando que terão pouco tempo para ler livros e 

apostilas. Porém, há de se pensar a forma limitada e pouco aprofundada que somente a adoção 

dessa estratégia possa causar para maior domínio do conteúdo, quando considerado que esses 

estudantes se preparam apenas paras as avaliações acadêmicas. Tal consideração é muito 
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perceptível no ambiente acadêmico hoje em que os alunos solicitam slides dos professores 

como forma de substituir a leitura de livros. Rosário (2007) enfatiza que tais características 

devam ser alvo de atenção dos pais e professores com propósito de promover ética de trabalho 

que favoreça a qualidade das aprendizagens. 

 A estratégia E2 “organização e transformação” foi indicada como usual por 80,93% 

dos estudantes. Essa refere-se às iniciativas dos alunos para reorganizarem, melhorando-os, os 

materiais de aprendizagem (ZIMMERMAN, 1986), por exemplo, “...faço sempre um 

esquema antes de realizar os relatórios das experiências de química” (ROSÁRIO, 1999 p. 25) 

ou “procuro sempre elaborar um plano (esquema) antes de iniciar um trabalho” (LIMA 

FILHO, 2017). Esse resultado divergiu da pesquisa de Krauss et al. (2017) e Silva (2016) 

onde apontaram ser a menos utilizada por discentes que cursavam Contabilidade de Custos 

em Santa Catarina (SC). A estratégia de organização e transformação da informação, ajuda os 

alunos a potencializar as suas competências de gestão e centram-se na otimização da 

regulação pessoal (ROSÁRIO et al., 2001; ROSÁRIO et al., 2004; SIMÃO, 2005), portanto, 

compreende-se que os discentes analisados se preocupam em realizarem planejamento das 

atividades a serem executadas e tendem a possuir boa regulação pessoal, contribuindo para a 

autorregulação da aprendizagem.  

 De acordo com Zimmerman (1986), a estratégia “procura de informações” (E4) são os 

esforços dos alunos para adquirir informações extra de fontes não sociais quando enfrentam 

uma tarefa escolar, por exemplo “...antes de começar um trabalho, vou a biblioteca da escola 

recolher o máximo de informações sobre o tema” (ROSÁRIO, 1999, p. 25). Cerca de 78% dos 

estudantes de Contabilidade apontaram usar dessa estratégia quando é solicitado a realização 

de trabalhos acadêmicos. Rosário et al. (2004), Simão (2005) e Zimmerman (1989) asseguram 

que é por meio dessa estratégia que se otimiza o ambiente diretivo de aprendizagem dos 

alunos. Entende-se que a execução dessa estratégia pelos discentes analisados compreende 

uma fonte basilar para o desenvolvimento teórico e de norteamento na busca pelas 

informações. Por outro lado, defende-se que os professores devam orientar e promover as 

discussões e compreensão sobre um determinado assunto que não se esgotam nos conteúdos 

livrescos, mas também em artigos e materiais científicos, para assim, promover autonomia e 

maior aprofundamento sobre o assunto estudado. Na pesquisa de Rosário (2001), com 558 

estudantes de nível acadêmico, foi constatado que a estratégia de procura de informação se 

relacionava positivamente com aqueles estudantes com elevado grau de rendimento, ou seja, 

quanto maior a utilização da estratégia de procura de informação maior seria o rendimento do 
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estudante, e assim, seu nível de autorregulação. Dessa forma, infere-se que os estudantes de 

Contabilidade analisados possuam bons níveis de habilidades autorregulatórias na 

aprendizagem, quando analisado o uso dessa estratégia de forma isolada. 

 O uso da estratégia de “repetição e memorização” (E8) foi indicada por 68,72% dos 

respondentes desse estudo. Zimmerman (1986), menciona que se trata de iniciativas e os 

esforços dos alunos para memorizar o material, como “...na preparação de um teste de física, 

escrevo muitas vezes a fórmula, até saber de cor”. Em um estudo anterior de Rosário et al. 

(2001), foi constatado que estudantes mais autorregulados e com sucesso acadêmico 

utilizavam dessa nas atividades acadêmicas. O estudo de Lima Filho et al. (2013) apontou uso 

de 51% do uso dessa estratégia em uma amostra de 248 estudantes de Contabilidade e o de 

Silva et al. (2017), 58,90%. A utilização frequente da estratégia “repetição e memorização” 

remete a discussão sobre a aprendizagem significativa e a mecânica, deste Referencial 

Teórico. Como foi visto, é por meio da ideia prévia que o aluno consegue acionar, relacionar e 

desenvolver o seu conhecimento (aprendizagem significativa) e já a memorística ou mecânica 

não existe a interação entre os conhecimentos que resulta no problema de decorar e esquecer 

rapidamente aquela informação (AUSUBEL, 1973). Portanto, esse estudo questiona a teoria 

da autorregulação no sentido de adquirir habilidades permanentes, mas quanto ao uso 

mecânico e fácil esquecimento do conhecimento memorizado pelos estudantes. Será que o 

sucesso em uma avaliação é mais preponderante que o desenvolvimento cognitivo na 

construção do conhecimento? Qual o tipo de profissional que se pretende formar? Aquele que 

no último período de curso já não lembra dos anteriores? Acredita-se que o sistema educativo, 

incluindo os professores, deva pensar formas processuais e avaliativas que estimule o aluno a 

ter uma aprendizagem permanente, mas significativa. 

 A não utilização da estratégia E7, “autoconsequência” (26,51%), tem sido recorrente 

nos estudos sobre autorregulação da aprendizagem em alunos de Ciências Contábeis, tanto 

para a modalidade presencial quanto a distância (SILVA et al., 2017; LIMA FILHO; BRUNI, 

2015; AGUIAR; SILVA, 2014;2015). Para Zimmerman (1986) a estratégia E7 envolve 

declarações indicando a imaginação ou a concretização de recompensas ou punições para 

sucessos ou fracassos escolares. A literatura sobre autorregulação da aprendizagem apontada 

por Zimmerman (1986) indica que as quatorze estratégias integram o processo cíclico maior 

segmentadas nas três fases (planejamento, execução e autorreflexão), onde estas são fases 

complementares e continuas. Com esse contexto, a pouca utilização de uma dessas etapas 

poderia influenciar na qualidade do processo autorregulatório, talvez na motivação do 
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estudante, como afirmado por Polydoro e Azzi (2008) as características de desenvolvimento 

apresentados pela autorregulação não acontece através de um processo isolado, pois envolve 

condições ambientais, julgamentos pessoais, uso de estratégias cognitivas e metacognitivas e 

de autorreforçamento. Por outro lado, acredita-se que os estudantes possam estar utilizando de 

outras formas de incentivos para cumprir a tarefa, que configure mais a realidade cultural 

brasileira. Com base nos estudos anteriores e nos resultados desse estudo, defende-se que a 

autoconsequência não seja uma estratégia de autorregulação da aprendizagem presente em 

estudantes de Contabilidade em IES baianas (SILVA, et al., 2017; AGUIAR, et al.,2017; 

KRAUSS, et al.,2017; LIMA FILHO et al., 2015), dentre as identificadas por Zimmerman 

(1986).  

As estratégias de apresentas de E1 a E10 correspondem a fases de planejamento, 

execução e autorreflexão teorizada por Zimmerman. As estratégias identificadas como mais 

utilizadas correspondem as fases de execução e autorreflexão (ZIMMERMAN, 1986). Com 

base naTabelas 8, é possível perceber que a estratégia E3, de “estabelecimento de objetivos” e 

planejamento (42,08%), é a segunda menos utilizada pelos discentes. Para Zimmerman 

(1986), a estratégia E3 indica o estabelecimento de objetivos educativos: planejamento, fase 

no tempo e conclusão de atividades relacionadas com esses objetivos, por exemplo, “... 

começo a estudar duas semanas antes do teste e fico descansada” (ROSÁRIO, 1999). 

Acredita-se que o pouco uso dessa estratégia possa estar relacionada ao acúmulo de atividades 

semanais, incluindo os diversos trabalhos, provas, seminários aliados ao pouco tempo 

disponível para dedicar as atividades acadêmicas. Por outro lado, acredita-se que seja 

altamente prejudicial para o cumprimento da tarefa estabelecida, uma vez que não ocorre a 

preparação e estabelecimento de estratégias para conseguir sucesso. Esse resultado converge 

para os achados de Sampaio et al. (2012) que identificaram pouca utiliza na estratégia E3 e 

constataram que a procrastinação acadêmica na preparação dos estudos se relaciona de forma 

positiva com a autorregulação, ou seja, quanto mais discentes adiam os estudos para 

realização de uma atividade ou avaliação menor será sua percepção de autorregulação na 

aprendizagem.  

 Essa seção apresentou as estratégias de aprendizado autorregulado utilizado por 

estudantes de contabilidade para amostra analisada e foi constatado que, de forma genérica, os 

alunos analisados utilizam todas as estratégias de autorregulação em sua aprendizagem com 

percentual superior a 68%, com exceção da estratégia de autoconsequência e estabelecimento 

de objetivos. Reitera-se, entretanto, que de acordo Zimmerman (1986) que quanto maior for a 
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utilização dessas estratégias pelos estudantes maior será a autorregulação que refletirá no seu 

desempenho. 

4.3 DIMENSÕES DAS ESTRATÉGIAS AUTOREGULADAS EM CONTABILIDADE 

 

 Essa seção buscou explicações para verificar as dimensões associadas as estratégias de 

aprendizado autorregulado adotados pelos estudantes de Ciências Contábeis para a amostra 

analisada e assim, responder ao segundo objetivo específico do presente estudo. Para tanto, 

foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para obter os dados 

por meio da Análise Fatorial. Segundo Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010), essa análise 

fatorial possibilita uma grande redução de variáveis observadas a um número reduzido de 

fatores. Para Hait et al. (2005) ainda por meio da análise fatorial, é possível o resumo ou 

explicação das variáveis observadas com o propósito de obter informações latentes que 

descrevam os dados em menor número de conceitos. Ressalta-se que a mesma metodologia 

foi empregada em estudos de Silva et al. (2017), Lima Filho e Bruni (2015) e Krauss (2017) 

para reduzir os fatores e encontrar dimensões associadas as variáveis da aprendizagem 

autorregulada. 

 Hair et al. (2006) sugerem que a amostra deve ser superior a 50 observações, sendo 

aconselhável no mínimo 100 casos para assegurar resultados mais robustos. A razão entre o 

número de casos e a quantidade de variáveis deve exceder cinco para um ou mais (HAIR et 

al., 2006). Esse estudo analisou 713 casos e foram consideradas 10 variáveis, cumprindo 

ambos pré-requisitos para a aplicação do teste. Na Tabela 9 é possível verificar os 

componentes principais da análise fatorial para as estratégias de aprendizagem autorreguladas. 

Tabela 9 - Análise dos componentes principais para as estratégias de aprendizagem 

autorregulada. 

  Total 

% de 

variância 

% 

Acumulativa Total 

% de 

variância 

% 

Acumulativa Total 

% de 

variância 

% 

Acumulativa 

1 2,935 29,345 29,345 2,935 29,345 29,345 2,212 22,118 22,118 

2 1,164 11,639 40,984 1,164 11,639 40,984 1,887 18,866 40,984 

3 ,967 9,674 50,659 
      

4 ,896 8,957 59,615 
      

5 ,833 8,334 67,949 
      

6 ,762 7,621 75,570 
      

7 ,731 7,313 82,883 
      

8 ,630 6,298 89,181 
      

9 ,557 5,566 94,747 
      

10 ,525 5,253 100,000             

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 
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 A análise da Tabela 9 aponta a presença de dois fatores para as estratégias de 

aprendizagem autorregulada que explicam 40,98% da variabilidade total. Para Hair et al 

(2006) e Shimada et al (2010) um critério na retenção de fatores é o teste de Kaiser que 

considera os valores superiores a 1,0 (eigenvalue >1). Na observância dos dados, o primeiro 

fator (eigenvalue = 2,93) consegue explicar 29,34% da variância total e o segundo 

(eigenvalue = 1,16) com 11,64%. A Figura 10 apresenta o scree-plot por meio do ponto de 

ruptura dos autovalores menores e maiores que 1.  

Figura 9 - Scree-plot 

 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 De acordo com Catell (1996) e Menezes (2006) para que a determinação do fator 

finalize é necessário verificar as afinidades entre os itens. Esses últimos autores asseguram a 

necessidade de expurgar os fatores que apresentem carga fatorial menor que 0,32, aqueles que 

apresentem cargas fatoriais similares em dois ou mais fatores com diferenças inferior a 0,10 e 

o fator que apresente apenas um item. Os resultados da rotação oblíqua, estão apresentados na 

tabela 10. 

Tabela 10 - Análise dos coeficientes de correlação por meio do método Pattern Matrix 

Dimensões E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

1 ,328 ,440 -,055 ,079 ,377 ,424 -,629 ,716 ,500 ,652 

2 ,611 ,535 ,391 ,702 -,428 ,219 ,362 -,001 ,355 ,306 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 Foi utilizado o método da rotação oblíqua Promax no intuito de sondar os coeficientes 

de correlação. Por meio da rotação Promax é fornecido uma matriz padrão e outra de estrutura 

(inclusive a matriz fatorial), que apresenta clusters de intercorrelações entre as variáveis 

oblíquas que são agrupadas de acordo a carga fatorial, ou seja, segundo o grau de 



74 
 

envolvimento com os padrões (CATELL, 1966). Por meio da Pattern Matrix, é possível 

indicar aqueles fatores que estão fortemente envolvidos quando se observa as cargas fatoriais 

em cada agrupamento (cluster) (SHIMADA et al., 2010). 

 Segundo Menezes (2006), a conclusão da análise fatorial chega ao fim quando são 

examinadas as afinidades dos itens com os fatores do modelo. As variáveis de um modelo 

fatorial são expurgadas segundo os seguintes critérios: (a) quando o valor absoluto da carga 

fatorial principal do item é menor do que 0,32; (b) quando existem cargas fatoriais similares 

em dois ou mais fatores em um mesmo item (a diferença entre valores absolutos das cargas 

fatoriais dos itens é menor do que 0,10); e (c) um fator é formado por dois ou mais itens 

(MENEZES, 2006).  

 Com esse contexto, o item estratégia “organização e transformação” (E2) foi excluído 

da análise por apresentar carga fatorial semelhantes na primeira e segunda dimensão menor 

que 0,10. As estratégias (E5) e (E7) também foram excluídas devido o valor absoluto da carga 

principal do item é menor que 0,32, critério (a). Após a referida análise e exclusão, 

permaneceu a existência de dois fatores que agregam as referidas estratégias de 

autorregulação de aprendizagem: o Fator um, que agregou os itens “estratégia de estrutura 

ambiental” (E6), “estratégia de repetição e memorização” (E8), “estrutura de procura por 

ajuda” (E9) e “estratégia de revisão de dados” (E10). E o segundo fator que foi composto pela 

“estratégia de auto-avaliação” (E1), “estratégia de estabelecimento de objetivos e 

planejamento” (E3) e “estratégia de procura de informação” (E4). As dimensões encontradas 

foram intituladas como: Fator 1 “Dimensão de Execução” e o Fator 2 “Dimensão de 

planejamento e reação”, conforme a Figura 11 
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Figura 10 - Dimensões de fixação e autorreação, organização e preparação de aprendizagem 

autorregulada em contabilidade. 

Legenda: E1 – estratégia de autoavaliaçao; E3 – estratégia de estabelecimento de objetivos e planejamento; E4 – 

estratégia de procura de informação; E5 – estratégia de tomada de apontamentos; E6 – estratégia de estrutura 

ambiental; E7 –estratégia autoconsequência; E8 – estratégia de repetição e memorização; E9 – estratégia de 

procura de ajuda social; E10 – estratégia de revisão de dados. 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 Após encontrar as dimensionalidades e convergências relacionadas as repostas da 

amostra sobre as estratégias de autorregulação da aprendizagem, as dimensões foram 

validadas segundo os critérios Netemeyer et al (2003) através do Índice Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), do Teste de esfericidade de Bartlett e do Alfa de Cronbach, conforme apresentado na 

Tabela 11, com as respectivas referências de aceitação. 

 

Tabela 11 - Teste de validação de fatores das estratégias de Aprendizagem Autorregulada 

(SRL) 

Dimensionalidade Regras para validação Resultado 

 

Índice Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) 

Maior que 0,7 = Desejável  

0,698 

Qui-quadrado =292,276 

 

Entre 0,5 e 0,7 = Aceitável 

Menor que 0,5 = Inaceitável 

Teste de esfericidade de Bartlett Nível de significância <0,05 0,000 

Confiabilidade Referência Resultado 

Alfa de Cronbach Maior que 0,60 = confiável 0,671 

Convergência   

Coeficientes de Pearson Coeficientes de Pearson > 0 Todos os coeficientes de 

Pearson foram positivos e 
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significativos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Como apresentado na tabela 11, o valor de KMO foi considerado como aceitável, pois 

obteve resultado de 0,698. Os dados também foram positivos para o Alfa de Cronbach que 

admite como confiável aqueles resultados superiores a 0,60 (resultado encontrado de 0,671). 

O resultado também foi aceitável para o Teste de Esfericidade de Bartlett, pois o nível de 

significância foi inferior a 0,05. Na Tabela 12 é possível verificar as médias das dimensões de 

utilização das estratégias de aprendizado autorregulado, alcançado por meio da estatística 

descritiva. Percebe-se que, as dimensões de organização e preparação são mais utilizadas 

pelos estudantes que a de fixação e autorreação e que, em geral, as estratégias autorreguladas 

são utilizadas moderadamente pelos estudantes de contabilidade. O baixo desvio-padrão 

(0,041101 e 0,03862), assegura que se trata de uma amostra homogênea. 

Tabela 12 - Estatística descritiva para as dimensões do aprendizado autorregulado. 

Dimensões N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Execução 713 1,00 7,00 5,2847 0,04110 

Planejamento e reação 713 1,00 6,33 4,6639 0,03862 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 Essa seção buscou verificar as dimensões associadas à utilização de estratégias de 

autorregulação por meio da Análise Fatorial. Foram encontradas duas dimensões que 

denominadas de “execução”, de “planejamento e reação”.  

4.4 ANÁLISE MÚLTIPLA DA ESCALA DE APRENDIZADO AUTORREGULADO 

 

4.4.1 Pressupostos da regressão múltipla 

 

Esta seção analisou a relação entre aprendizagem autorregulada e as variáveis 

demográficas e acadêmicas de estudantes de Contabilidade das Instituições de Ensino 

Superior de Salvador – BA. Antes de realizar a regressão múltipla e verificar as relações entre 

as variáveis e para chegar a resultados robustos e consistentes, faz-se necessário realizar 

alguns testes preliminares, a fim de sondar se as variáveis apresentam os pressupostos básicos 

para se realizar uma regressão múltipla. Os pressupostos testados foram: Normalidade - 

verifica se a variável dependente ou resposta apresenta uma distribuição normal; 

Autocorrelação - analisa a correlação entre as variáveis; Multicolinearidade - verifica 

possíveis problemas de multicolinearidade.  
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Figura 11 - Histograma de distribuição normal 

Análise do primeiro pressuposto, se a variável resposta ou dependente segue 

distribuição normal, pode ser visualizado na Figura 12. Como pode ser percebido, o 

comportamento das respostas apresentou distribuição normal em “formato de sino”, 

satisfazendo o primeiro pressuposto. O teste Kolmogoroy-Smirnov, apontou sig. de 0,88 e 

assim, como foi maior que 0,05, aceita-se a hipótese de normalidade dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

O segundo pressuposto analisou a correlação entre as variáveis desse estudo por meio 

do coeficiente de correlação de Pearson. Os resultados são apresentados na Tabela 13.
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Tabela 13 -Correlação das variáveis de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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 Dancey e Reidy (2005) apontam para a seguinte classificação para a análise de 

Pearson: r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 0,70 até 1 (forte). A análise 

da Tabela X permite verificar que embora alguns valores apresentaram baixas correlações, em 

geral, os valores da correlação foram significantes e não apresentaram altos valores. 

 A última premissa verifica os possíveis problemas de multicolinearidade, que foi 

realizado por meio do teste de VIF. Segundo Bruni (2012, p.240), “o coeficiente de 

multicolinearidade indica que os coeficientes e testes podem conduzir a conclusões erradas, 

caso as variáveis exógenas, independentes, apresentem altas correlações cruzadas”. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 14.  

Tabela 14 - Análise de multicolinearidade das variáveis independentes 

 Estatísticas de colinearidade 

 Tolerância VIF 

Gênero ,944 1,060 

Idade ,796 1,256 

Tipo de IES ,904 1,106 

Semestre ,801 1,249 

Tempo de Estudo ,903 1,107 

Escolaridade do PAI ,627 1,594 

Escolaridade da MÃE ,609 1,641 

Trabalho ou estágio ,756 1,323 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

  

De acordo com Miloca (2002), a literatura indica que o valor de VIF não pode ser 

superior a quatro, embora alguns autores tolerem cinco. Dessa forma, os resultados apontaram 

que nenhuma das variáveis independentes estão se correlacionando, assim, não apresentando 

problemas de multicolinearidade. Após analisados e satisfeitos os pressupostos básicos serão 

analisadas as regressões para atender aos objetivos deste estudo.  

Ressalta-se que, a partir dos resultados da análise fatorial, foram analisadas mais seis 

regressões múltiplas, além daqueles indicados na metodologia deste estudo. Foram 

consideradas as mesmas as variáveis independentes e suas proxys, porém buscando maiores 

explicações a partir do agrupamento das variáveis dependentes pela Análise Fatorial em: 

Fator 1 “execução” e fator 2 “planejamento e reação”. 
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4.4.2 Análise múltipla dos Fatores Demográficos 

 

Na análise multivariada, testou-se a H1: Variáveis demográficas podem explicar a 

autorregulação da aprendizagem. Para esse estudo, a análise múltipla foi o método 

estatístico que analisou simultaneamente as variáveis propostas por esse estudo. 

 A primeira regressão analisou as variáveis demográficas a partir do Fato 1 “execução”, 

agrupado pela Análise Fatorial. Os resultados estão apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Regressão múltipla das variáveis demográficas com variável dependente o fator 

“execução” 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 4,772 18,803 ,000 

Gênero ,154 1,887 ,060 

Idade -,067 -1,819 ,069 

Tempo de estudo ,226 6,041 ,000 

Escolaridade do Pai -,063 -2,402 ,017 

Escolaridade da Mãe 
,046 1,719 ,086 

Trabalho ou estágio -,029 -1,038 ,300 

N 713 

  R² ,080 

  F (sig.) 10,246     

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Os resultados permitem indicar que a variáveis demográficas que influenciam no 

aprendizado autorregulado foram: o tempo de estudo, positivamente; e a escolaridade do pai, 

de forma negativa. As variáveis escolaridade da mãe, gênero, trabalho e idade não tiveram 

significância no modelo. O coeficiente de regressão apontou o valor de 0,226 para a 

influência do tempo de estudo em horas no aprendizado autorregulado, ou seja, quanto maior 

for o tempo de estudo investido pelo estudante maior será sua possibilidade de ser 

autorregulado na aprendizagem. Esse achado converge com os estudos de Freitas (2005) que 

apontou que aqueles estudantes que estudam na véspera de provas tendem a ser menos 

autorregulado que aqueles que estudam diariamente. Os teóricos da autorregulação indicam 

que, assegura que a aprendizagem é uma experiência pessoal que requer participação ativa, 

dedicada e informada por parte dos alunos (ZIMMERMAN et al.,1996) e que o planejamento 

do tempo diário promove a fixação das competências para alcançar o sucesso (BANDURA, 

1986). Entende-se que assim como qualquer outra atividade, a repetição tende a proporcionar 

maior possibilidade perfeição, por exemplo, um estudante de Contabilidade que investe mais 

tempo resolvendo listas de exercícios de Teoria da Contabilidade tende a ser mais conhecedor 
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de diferentes aplicabilidades que aquele que só resolveu apenas uma lista, ou parte delas. 

Conclui-se que existe uma relação direta entre maior tempo de estudo e a autorregulação na 

aprendizagem.  

 A relação negativa entre escolaridade do pai e autorregulação da aprendizagem foi 

outro achado dessa pesquisa. O beta não-padronizado foi de -0,063 e sig. de 0,017. No estudo 

exploratório de Castro (2007), em Portugal, foi constatado a existência de uma associação 

significativa e positiva entre a escolaridade dos pais e o comportamento autorregulatório do 

estudante, assim como para a percepção de autoeficácia. A literatura de Zimmerman (1986) e 

Rosário (1999), indicam que pais mais escolarizados tendem a influenciar positivamente na 

autorregulação do indivíduo. Uma possível explicação para o achado divergente desse estudo, 

pode estar associado ao perfil econômico dos discentes de Ciências Contábeis serem de baixa 

a média renda (IUDICÍBUS, 1999), ou seja, os estudantes se sentiriam mais motivados a uma 

possibilidade de mudança na sua estrutura econômica, e assim, mais autorregulado nos 

estudos. 

 A segunda regressão analisou as variáveis demográficas a partir do Fato 2 

“planejamento e reação”, agrupado pela Análise Fatorial. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 16. 

Tabela 16 - Regressão múltipla das variáveis demográficas com variável dependente o fator 

“planejamento e reação” 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 4,190 17,526 ,000 

Gênero ,300 3,915 ,000 

Idade -,057 -1,650 ,099 

Tempo de estudo ,169 4,807 ,000 

Escolaridade do Pai -,032 -1,290 ,197 

Escolaridade da Mãe -,009 -,338 ,735 

Trabalho ou estágio -,035 -1,339 ,181 

N 713   
R² ,079 

  F (sig.) 10,142     
Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Percebe-se que a variável tempo de estudo também destacou relevância para o fator de 

“planejamento e reação”, confirmando sua relevância para a autorregulação da aprendizagem. 

O coeficiente beta não padronizado apontou 0,300 para a variável gênero, o que permite 

afirmar que as mulheres tendem a ser mais autorreguladas que os homens. Esse achado 

diverge da literatura, pois indica que apenas os diferentes níveis de socialização do estudante 
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influenciam na autorregulação, de modo a não existir diferenças entre o sexo feminino ou 

masculino (ZIMMERMAN E KITSANTAS; 2000). Por outro lado, um vasto número de 

estudiosos sobre autorregulação da aprendizagem tem encontrado resultados divergentes entre 

a variável gênero e o sujeito ser mais ou menos autorregulado (RAMSAY; BAINES, 1994; 

ROSÁRIO, 1999; CASTRO, 2007; LIMA FILHO; BRUNI, 2013; AGUIAR; SILVA, 2017). 

Entende-se que, o comportamento social nas últimas, tem se modicado fortemente, derivado 

da globalização e da evolução assustadora das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

dessa forma, acredita-se que a ideia de comportamento social está mais igualitária quanto à 

questão de gênero e acesso à aprendizagem. Portanto, apoiado na literatura presume-se a 

necessidade de estudos mais profundos no sentido de verificar características pessoais do 

gênero que cheguem a resultados mais conclusivos sobre a divergência da literatura. Enfatiza-

se, que a relação entre o gênero feminino e a maior possibilidade de o estudante ser 

autorregulado configura-se resultados para essa amostra analisada.  

A terceira regressão analisou as variáveis demográficas a partir de um índice de 

respostas sobre o uso de estratégias de aprendizado autorregulado. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Regressão múltipla das variáveis demográficas com variável dependente índice 

SRL 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) -,282 -1,744 ,082 

Gênero ,143 2,755 ,006 

Idade -,057 -2,448 ,015 

Tempo de estudo ,156 6,545 ,000 

Escolaridade do Pai -,049 -2,952 ,003 

Escolaridade do Mãe ,016 ,916 ,360 

Trabalho ou estágio -,019 -1,107 ,269 

N 713 

  R² ,105 

  F (sig.) 13,788     
Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

A análise da Tabela 17 permite visualizar a presença das mesmas variáveis 

demográficas que apresentaram significância na relação com o aprendizado autorregulado 

antes da análise fatorial, acrescida de mais uma variável explicativa. A idade apresentou um 

beta de -0,057 e sig. de 0,015, ou seja, é possível afirmar que existe uma relação negativa 

entre a autorregulação na aprendizagem e a idade do estudante. Assim, quanto menos idade 

um aluno tiver mais autorregulado será. Esse achado diverge do estudo de Veenman e Spaans 
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(2005), que indica que estudantes com maior idade (e conhecimento prévio) utilizam com 

maior frequência os processos da autorregulação na aprendizagem, principalmente, aqueles 

ligados ao planejamento e ao monitoramento. Por outro lado, Lima Filho e Bruni (2012) 

encontraram que mulheres e discentes mais jovens tendem apresentar melhores níveis de 

aprendizagem autorregulada, contudo. Percebe-se que não existe um consenso na literatura 

quanto à relação do gênero e o aprendizado autorregulado.  

Castro (2007) indica que é necessário a desmistificação, juntos aos agentes educativos 

a crença irracional de que a autorregulação depende da idade e da personalidade do aluno. 

Entrementes, pondera-se sobre a fala de Castro a possibilidade de visualizar em um sentido 

mais longitudinal sobre a variável idade, ou seja, será que esses estudantes que se mostraram 

mais autorregulados agora permanecerão sendo autorregulados no futuro próximo? Será que o 

contexto universitário e as metodologias de ensino, que foram e são modificadas ao longo da 

história promoveram impactos na autorregulação da aprendizagem do estudante? A 

autorregulação por possuir influências de variáveis externas ao indivíduo, e por considerar 

que elas são muitas, talvez devesse aprofundar as discussões em um sentido mais micro e de 

grande impacto efetivo sobre os agentes promovedores da aprendizagem autorregulada, por 

exemplo, ao considerar a proximidade e o cotidiano dos pais em relação aos seus filhos, como 

e de que forma os pais contribuem (ou podem contribuir) para promover uma maior 

autorregulação da aprendizagem para os seus filhos? E o contexto escolar? Todos estão 

preparados para desenvolver tais atributos?  

Essa seção analisou os fatores demográficos que podem influenciar na aprendizagem 

autorregulada. Os resultados apontaram que o gênero, idade, escolaridade do pai e o tempo de 

estudo do estudante podem explicar a autorregulação da aprendizagem nos graduandos em 

Contabilidade nas IES pesquisadas. Ou seja, estudantes mulheres, jovens, que alocam mais 

tempo aos estudos e com pai com baixa escolaridade tendem a ser mais autorregulados. Os 

resultados não foram estatisticamente significativos para as variáveis trabalho ou estágio e a 

escolaridade da mãe. Ou seja, a hipótese um (H1) desse estudo pode ser aceita parcialmente, 

uma vez que nem todas as variáveis demográficas foram estatisticamente significativas com a 

aprendizagem autorregulada. 
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4.4.3 Análise múltipla dos fatores acadêmicos 

 

 A segunda Hipótese desse estudo (H2) institui que as variáveis acadêmicas podem 

explicar a autorregulação da aprendizagem. Os resultados da análise de regressão, quando 

assumido como variável dependente o Fator 1, de execução, são apresentados na Tabela 18.  

Tabela 18 - Regressão múltipla das variáveis acadêmicas com variável dependente o fator 

“execução” 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 5,418 36,225 ,000 

Semestre -,019 -1,098 ,273 

Tipo de IES -,034 -,383 ,701 

N 713 

  R² 0,103 

  F (sig.) 11,688     

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 Como pode ser percebido, as variáveis acadêmicas não apresentaram significância 

para o Fator Execução, ou seja, nada pode ser dito sobre a relação do semestre em que o 

estudante se encontra, ou mesmo, se o fato do estudante pertencer a IES pública ou privada 

influenciaria no aprendizado autorregulado. O próximo cenário analisa a possibilidade de as 

variáveis acadêmicas explicar a autorregulação da aprendizagem, conforme a Tabela 19.  

Tabela 19 - Regressão múltipla das variáveis acadêmicas com variável dependente o fator 

“planejamento e reação” 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 
4,928 35,092 ,000 

Semestre -,036 -2,175 ,030 

Tipo de IES 
-,075 -,912 ,362 

N 713 
  R² 0,008 
  F (sig.) 2,712     

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 A análise da Tabela 19 permite indicar que a variável semestre apresentou um 

coeficiente beta de -0,036 e sig. de 0,30. Esses dados permitem indicar que existe uma relação 

negativa entre o avanço no curso de Ciências Contábeis e o autorregulação na aprendizagem. 

Ou seja, o avanço no curso não permite que os estudantes se apropriem e desenvolvam mais 

estratégias de aprendizado autorregulado. A literatura internacional tem indicado que os 

espaços formais de ensino e aprendizagem promovem a utilização e o desenvolvimento de 
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habilidades da autorregulação da aprendizagem pelos estudantes (AMES, 1992; 

ABREU,1991; ALMEIDA, 1993, ROSÁRIO, 1999, CASTRO, 2007). Paradoxalmente, a 

literatura Nacional tem apontado que os alunos de Contabilidade no início do curso são mais 

autorregulados que quando avançam (SILVA, et al., 2017; AGUIAR; SILVA, 2017; LIMA 

FILHO; BRUNI, 2013). Esse cenário permite enfatizar pelo menos três apontamentos e 

reflexões: primeiro, os estudos realizados internacionalmente, principalmente em Portugal, 

utilizam de programas de intervenção no aprendizado para desenvolver habilidades cognitivas 

e metacognitivas nos estudantes, circunstâncias que promovem aumento na capacidade 

autorregulatórias, uma vez que para Zimmerman (1986; 2000) e Rosário (1999) a 

aprendizagem das estratégias permite aplicá-las em múltiplos cenários; segundo, que deve ser 

estudado o porquê ocorre de menos utilização de estratégias autorreguladas à medida que o 

estudante avança no curso, se por desmotivação, insatisfação, trabalho, entre outros; terceiro, 

presume-se que possivelmente os professores de Contabilidade possam não estar utilizando de 

ações didáticas que promovam o uso dessas estratégias de autorregulação, uma vez que se 

trata de uma estrutura fortemente técnica. 

 Outra discussão que cabe ser mencionado é quanto à relação do contexto educativo 

brasileiro, a matriz básica e flexível dos cursos de Contabilidade e o perfil de estudante que o 

curso atrai. Existe a defesa para o desenvolvimento de habilidades que promovam 

independência na aprendizagem, porém as salas de aulas e Instituições não estão promovendo 

a inserção desses elementos nos cursos de graduação de Ciências Contábeis (BECKER, 

2013). Ou seja, presume-se que os próximos estudos sobre aprendizado autorregulado 

cheguem a resultados semelhantes aos encontrados por esta pesquisa, ou estatisticamente 

pouco significativos, sobre a apropriação de habilidades autorreguladas, pois acredita-se que 

não existem um contexto universitário que propicie o desenvolvimento de tais habilidades, os 

professores não são capacitados para serem multiplicadores, não ocorre intervenções 

pedagógicas para tanto e a matriz de cursos de Contabilidade tendem a formar profissionais 

meramente técnicos. A estatística descrita deste estudo apontou que boa parte dos estudantes 

são trabalhadores, o que direciona o papel de discutir com as Universidades, Faculdades e 

Centro Universitários a oportunidade de formar profissionais melhor capacitados e preparados 

para lidar com as características da profissão que requer constante atualização de leis, 

procedimentos de evidenciação e mensuração. Como o contador se retroalimentará com as 

atualizações contábeis se no período de formação não foram preparados para serem 

autônomos na aprendizagem?  
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 O terceiro cenário averigua a possibilidade do índice de respostas do aprendizado 

autorregulado ser explicado por meio das variáveis semestre em curso e tipo de IES. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Regressão múltipla das variáveis acadêmicas com variável dependente índice 

SRL 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 
,207 2,148 ,032 

Semestre -,026 -2,356 ,019 

Tipo de IES 
-,064 -1,128 ,260 

N 713     
R² ,009 

  F (sig.) 3,321     
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 Semelhantemente, os dados confirmaram apenas a explicação da variável semestre na 

aprendizagem autorregulada, ou seja, a medida que o estudante estiver em semestres iniciais 

do curso de Contabilidade, mais autorregulado será. Por meio dos resultados, aceita-se 

parcialmente a Hipótese H2 desse estudo onde assegura que variáveis acadêmicas podem 

explicar a autorregulação da aprendizagem. 

4.4.4 Análise múltipla dos fatores sociais e acadêmicos 

 

Esta seção apresenta a relação simultânea entre a aprendizagem autorregulada e fatores 

Sociais e Acadêmicos. A ideia subjacente é que os dois fatores podem estar explicando 

simultaneamente a Aprendizagem Autorregulada do aluno. No primeiro cenário, foi assumido 

como variável dependente o Fator “execução” agrupado pela Análise Fatorial (Tabela 21). Os 

dados confirmaram as relações das regressões apresentadas nos cenários anteriores que 

indicaram significância para a idade, tempo de estudo e escolaridade do pai. 
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Tabela 21 - Regressão múltipla das variáveis sociais e acadêmicas com variável dependente o 

fator “execução” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 O segundo cenário analisou a possível explicação das variáveis demográficas e 

acadêmicas na autorregulação da aprendizagem com a variável dependente o Fator 2 de 

“Planejamento e reação”, conforme a Tabela 22. 

Tabela 22 - Regressão múltipla das variáveis sociais e acadêmicas com variável dependente o 

fator “planejamento e reação” 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 4,220 15,583 ,000 

Semestre -,020 -1,137 ,256 

Tipo de IES ,012 ,147 ,883 

Gênero ,308 4,000 ,000 

Idade -,052 -1,491 ,136 

Tempo de Estudo ,166 4,657 ,000 

Escolaridade do PAI -,035 -1,400 ,162 

Escolaridade da Mãe -,006 -,226 ,821 

Trabalho e estágio -,025 -,918 ,359 

N 713 

  R² ,071 

  F (sig.) 7,773     

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 Esse cenário não permitiu realizar outras inferências sobre a influência das variáveis 

demográficas e acadêmicas sob o aprendizado autorregulado. Por fim, foram analisadas as 

possíveis explicações dos fatores demográficos e acadêmicos sob o índice de aprendizagem 

autorregulada, conforme a Tabela 23 abaixo:  

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) 4,592 15,978 ,000 

Semestre ,009 ,474 ,636 

Tipo de IES ,117 1,310 ,191 

Gênero ,154 1,884 ,060 

Idade -,074 -1,987 ,047 

Tempo de Estudo ,233 6,150 ,000 

Escolaridade do PAI -,064 -2,443 ,015 

Escolaridade da Mãe ,051 1,860 ,063 

Trabalho e estágio -,037 -1,262 ,207 

N 713 

  R² ,082 

  F (sig.) 7,908     
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Tabela 23 - Regressão múltipla das variáveis demográficas e acadêmicas com variável 

dependente índice SRL 

Variáveis Coeficiente Estatística-t sig. 

(Constante) -,283 -1,544 ,123 

Semestre -,012 -1,022 ,307 

Tipo de IES ,021 ,377 ,706 

Gênero ,148 2,842 ,005 

Idade -,055 -2,315 ,021 

Tempo de Estudo 
,155 6,410 ,000 

Escolaridade do PAI 
-,051 -3,057 ,002 

Escolaridade da Mãe 
,018 1,038 ,300 

Trabalho e estágio 
-,014 -,761 ,447 

N 713     
R² ,107 

  F (sig.) 10,495 

  Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Assim como os resultados anteriores, nenhuma outra inferência adicional foi possível 

estabelecer na análise. O Quadro 6 apresenta um resumo dos nove cenários analisados nesse 

estudo.  

Quadro 6 - Resumo dos cenários das regressões para influência demográfica e acadêmica na 

aprendizagem autorregulada 

Variável 

Dependente 

Fatores de 

influência 

Dimensões 

dependentes 

Resultados das variáveis 

independentes 

 

 

 

 

 

Aprendizagem 

autorregulada 

 

 

Demográficos 

Fator Execução Relação positiva com tempo de estudo e 

negativa quanto a escolaridade do pai. 

Fator Planejamento e 

reação 

Relação positiva para tempo de estudo e 

gênero 

Índice do SRL Relação positiva para gênero, tempo de 

estudo e negativa para idade e 

escolaridade do pai. 

 

Acadêmicos 

Fator Execução Não houveram resultados 

Fator “Planejamento e 

reação” 

Relação negativa para semestre 

Índice do SRL Relação negativa para semestre 

 

Demográficos 

e acadêmicos 

Fator “Execução” Relação positiva para tempo de estudos e 

negativa para idade e escolaridade do pai. 

Fator “planejamento e 

reação” 

Relação positiva para gênero e tempo de 

estudos 

Índice do SRL Relação positiva para gênero e tempo de 

estudo e negativa para idade e 

escolaridade do pai.  
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Aprendizagem 

autorregulada 

  Relação positiva: gênero e tempo de 

estudo.  

Relação negativa: idade, escolaridade do 

pai e semestre.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Na análise do Quadro 6 é possível perceber um maior poder de explicação quando 

utilizado o Índice de Aprendizado Autorregulado, frente às dimensões encontradas pelas 

Análise Fatorial. Percebeu-se que, o índice de aprendizagem autorregulada evidenciou uma 

relação significativa a mais, a idade, quando relacionado a fatores demográficos. Porém, na 

análise dos fatores acadêmicos e o modelo misto os resultados foram iguais. Os resultados 

apontaram que as variáveis   gênero e tempo de estudo influenciaram positivamente e a idade, 

escolaridade do pai e semestre negativamente sobre a aprendizagem autorregulada. Verifica-

se ainda que o tempo de estudo é a variável mais forte para se explicar a aprendizagem 

autorregulada pois é a única aparece em todos os nove cenários analisados. Contudo, as 

variáveis escolaridade da mãe, trabalho e tipo de IES não foram significativos para esse 

estudo, fato que permitiu aceitar parcialmente as Hipóteses 1 e 2 propostas.  

4.5 TRATAMENTO DOS DADOS QUALITATIVOS 

   

 Nas questões A1 e A2 foram inseridos dois questionamentos qualitativos e as 

respostas foram categorizadas a partir das perspectivas das respostas dos alunos. Para o 

tratamento dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo e auxílio do software Nvivo. 

Segundo Moraes (1999), a análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa utilizada na 

descrição e interpretação de conteúdos de toda classe de textos e documentos, e conduz a 

descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas para um significado que vai além de uma 

leitura comum. Para enfatizar os questionamentos aplicados aos discentes, a Figura 13 

apresenta asquestões propostas.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

Com o propósito de ampliar a compreensão dos resultados, inicialmente, foram 

retiradas da base de dados de análise aquelas respostas que não apresentavam um julgamento 

[A1]. Dentre as questões que você respondeu no Bloco II, entre 1 a 10, que aborda sobre a utilização de 

estratégias na aprendizagem, na sua opinião, o que poderia ajudar ou impedir de usa-las? 

[A2]. Ainda sobre as questões que você respondeu no Bloco II, entre 1 a 10, como você considera que a 

Universidade/Faculdade (ou professor) em que você estuda contribui para incentiva-lo a usar dessas 

estratégias durante as suas atividades de estudo? 

 

Figura 12 - Configuração das questões abertas 
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interpretativo consistente aos objetivos do estudo e que traziam em si, expressões repetitivas, 

a exemplo de “as estratégias são boas”, “irei aplicar dessas estratégias”. Neste sentido, restou 

um total de 137 contribuições. 

Na análise das respostas obtidas, percebeu-se que houve uma interpretação errônea em 

alguns casos em relação a questão A1, muitos não responderam conforme o solicitado ou 

direcionaram as respostas para a questão A2 quando respondiam a A1, apresentando suas 

expressões sobre as aulas dos professores. A Figura 14 apresenta as palavras mais frequentes 

para a pergunta A1, quando sondados sobre o que incentivaria o uso das estratégias de 

aprendizado autorregulado.  

 

Figura 13 - Impressão de discentes de Contabilidade sobre o que promoveria o uso de 

estratégias autorreguladas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 As palavras mais recorrentes quanto à pergunta A1 sobre o que ajudaria no uso das 

estratégias de aprendizado autorregulado, foram: tempo, administração do tempo, incentivo, 

ajuda, motivação, interesse, comprometimento, estímulo. Em muitos casos houve falas que se 

centralizaram na didática dos professores ou implementação de práticas institucionais, que 

serão discutidas mais à frente. Com relação ao tempo, muitos respondentes atribuíram que 

devido ao trabalho, estágio e atividades familiares não restavam muito espaço para se 

dedicarem a maior organização para os estudos e fazerem o uso das estratégias de 

aprendizado autorregulado. Aspectos motivacionais e pessoais também foram indicados pelos 

estudantes, como: incentivo dos professores, ajuda de pares (amigos e familiares), 

comprometimento o que pode se comprovar nos depoimentos a seguir que foram transcritos, 

para fins de elucidação: 
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“A falta de interesse e para alguns a falta de tempo pode interferir em usa-las. O 

foco é a organização do tempo para poder facilitar na prática deles” [163] 

“Ajudaria se tivesse mais tempo para dedicar aos estudos e dedicação” [264] 

“O que pode ajuda: incentivos de amigos e familiares, vontade de crescer 

profissionalmente, força de vontade” [211] 

“Para ajudar na utilização de estratégias melhor planejamento nos estudos” [213]. 

“A falta de tempo e sua administração” [241] 

“O que poderia ajudar é a administração do tempo, pois sem ele não sou capaz de 

aplicar as estratégias de estudo/aprendizagem” [311] 

“Questão mais de força de vontade e se dedicar mais” [16] 

 

Para Castro (2007, p. 8) “estritamente relacionada com a questão da motivação 

encontra-se a autorregulação da aprendizagem, na medida em que a motivação é ao mesmo 

tempo uma pré-condição necessária para uma auto-regulação efetiva e um tópico da auto-

regulação”. Compreende-se que a motivação é fator imperioso para a autorregulação da 

aprendizagem e que sem essa, os estudantes analisados possam estar utilizando de algumas 

estratégias, mas que não implique possuam razoáveis graus de autorregulados.  

Quanto à relação tempo e autorregulação, Bartolomé e Steffens (2011) afirmam que o 

gerenciamento do tempo está relacionado às habilidades de escolher o momento em que 

realmente se deve realizar a atividade e a quantidade de tempo para dedicar à sua execução. 

Segundo Rosário (2004b), quando autorregulado o estudante estabelece objetivo, planeja, 

mobiliza o uso de estratégias, controla seu tempo, organiza o ambiente ao seu redor, se auto-

monitora e busca de ajudas externas quando necessário. A execução das estratégias de 

autorregulação requer a organização do tempo para o sucesso da tarefa pretendida, caso 

contrário, a tarefa poderá até ser concluída, mas sem qualidade de um estudante 

autorregulado. A variável tempo foi uma das estratégias relacionadas por esse estudo e que 

demostrou relação positiva com a autorregulação da aprendizagem, ou seja, quanto mais 

tempo é alocado para os estudos mais autorregulado será o estudante. Por meio das falas, da 

estatística descritiva e dos resultados da regressão em relação a variável tempo de estudo, 

pode-se inferir que os estudantes analisados são pouco autorregulados quando analisado a 

relação tempo e a autorregulação da aprendizagem, visto que, o gerenciamento do tempo é 

fator primordial ao planejamento e execução das tarefas.  

Enfatiza-se também, que outra variável de estudo foi apontada pelos estudantes: a 

ajuda dos pais. Para Zimmerman (1986) os pais podem ajudar ao aluno a desenvolver de 

habilidade autorreguladas em suas tarefas e aspectos motivacionais. Esse estudo apontou a 
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existência de relação negativa entre a escolaridade do pai e a autorregulação dos estudantes de 

Contabilidade, de modo que, um pai com menos escolaridade tende a ter filhos mais 

autorregulados, fato que pode conduzir para o papel de apoio ou motivacional de melhores 

perspectivas por meio dos estudos.  

A Figura 15 apresenta as relações estabelecidas pelos estudantes, ainda relativo a 

pergunta A1, quando sondados sobre o que poderia impedir de usar as estratégias de 

aprendizado autorregulado. As palavras mais frequentes foram: falta de tempo, trabalho, 

metodologia e ajuda do professor, atividades externas e estágio, respectivamente. 

 

Figura 14 - Impressão de discentes de Contabilidade sobre o que impediria a motivação para 

uso de estratégias autorreguladas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

As considerações apontadas pelos discentes participantes do estudo, são descritas nos 

depoimentos a seguir: 

“O que impede muito é conseguir conciliar faculdade com estudos, o que dificulta a 

dedicação necessário aos estudos. As exigências normais da faculdade acabam por 

me fazer criar estratégias para melhorar a qualidade dos meus estudos, como por 

exemplo, gravar aulas para ouvir quando eu não estiver cansada do trabalho (quando 

vou direto do trabalho para faculdade)” [39] 

“As estratégias têm suma importância para ajudar de forma positiva a aprender 

dentro e fora da sala de aula. Os professores podem colaborar incentivando o 

aprendizado, motivando os alunos a buscar informações em bibliotecas, fazer grupos 

de estudo proporcionando recompensas” [290] 

“As estratégias de estudo ajudam os alunos a desempenhar de forma mais assertiva 

os assuntos e melhorar o seu desempenho em sala de aula. Os professores ajudam 
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nessa estratégia, disponibilizando fontes de busca, material de estudo, para assim 

criar formas de estudos em nossas próprias casas” [291] 

“Na maioria das vezes procuro estudar sempre faltando pouco dias para a prova, em 

sala de aula não aprendo muito, mas quando estou em casa revejo o assunto” [327]. 

“O tempo disponível para estudo é reduzido quando começamos a estagiar, 

encontrar um lugar adequado para estudo passa a ser raro” [35] 

“O tempo escasso, pois trabalho em período integral e o pouco tempo que tenho 

tento administrar para revisar as matérias e não deixar acumular assunto” [38]. 

“O que impede muito é conseguir conciliar faculdade com estudos, o que dificulta a 

dedicação necessário aos estudos” [39] 

“Os alunos que estudam, trabalham, tem casa, filhos e marido para cuidar e as vezes 

não tem tempo para se dedicar aos estudos” [13]. 

“Para mim, o que me impede de usar essas estratégias é o tempo corrido, 

principalmente com o estágio, e dos professores passarem trabalhos demais nesse 

nível da graduação” [145]. 

“O fato de precisar estar no estágio com carga horária de 30 horas semanais me 

impede de usar com mais zelo as estratégias apresentadas, precisando ser o mais 

eficiente possível” [169] 

“Dentre as questões são possíveis identificar que a falta de tempo poderia contribuir 

para a não realização de atividades que proporcionam um melhor aprendizado” [45] 

“Sinceramente, o que impede a estratégia de estudo: o trabalho quando passa do 

horário, atrapalhando o tempo para o estudo” [87] 

“A falta de interesse e para alguns a falta de tempo pode interferir em usa-las. O 

foco é a organização do tempo para poder facilitar na prática deles. Contribui nos 

estimulando a pesquisar, a não ficar só preso na sala de aula, nos levando a 

questionar e assim ir atrás dessas respostas” [163]. 

 

Para Veiga Simão (2002) alunos autorregulados se ajustam continuamente às 

mudanças e variações internas (resistem à diminuição do interesse, compensam as perdas de 

tempo, redefinem os objetivos prévios...) ou externas (limitações de recursos ou espaços, 

temperaturas externas, características do grupo de trabalho...) que ocorrem no decorrer das 

atividades planejadas. A literatura sobre autorregulação da aprendizagem aborda que no 

primeiro nível (Observacional), o aprendente tem o conhecimento sobre as habilidades de 

aprendizagem, que é aprendida por meio da descrição verbal ou da observação repetida. No 

nível dois, emulativo, o estudante repete os estilos do modelo, que é considerado como 

padrão, em maior proporção do que copiar suas ações. Ou seja, os estudantes ultrapassam a 

concepção de reproduzir e utilizar das estratégias (SCHUNK; ZIMMERMAN, 1997, 2004; 

ROSÁRIO, 2002c). Portanto, pode-se supor que os estudantes analisados possam estar entre 

as duas primeiras fases a caminho de serem autorregulados, principalmente quando analisado 

os depoimentos e perceber a forte dependência que os estudantes possuem dos professores 

relacionado a todo processo educativo e ambiental. Porém, assevera-se a necessidade de 
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promover mecanismos para desenvolver (ou fortalecer) dessas habilidades na IES. Reitera-se 

que duas das variáveis citadas pelos alunos (trabalho e estágio) foram objeto de estudo desse 

trabalho, porém não tiveram significância para estabelecer relações com a aprendizagem 

autorregulada.  

A questão A2 sondou se os alunos consideram que a Universidade, Faculdade ou 

professor contribui para incentivar a usar dessas estratégias durante as atividades de estudo. 

Por meio das respostas, as palavras mais recorrentes foram: IES não contribui, professor não 

contribui, professor não incentiva, professores são desmotivados e IES não incentiva, 

conforme a Figura 16. 

 

Figura 15 - Percepção de discentes de Contabilidade sobre a motivação de IES e Professores 

para uso de estratégias autorreguladas. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

As considerações apontadas pelos discentes participantes do estudo, são descritas nos 

depoimentos a seguir: 

“Na minha opinião as faculdades ou universidades teriam de ter um planejamento 

voltado a essa abordagem estratégica, dessa forma não só o aluno sairia ganhando e 

sim também a instituição pelas umas margens maiores de aprovação e um nível bem 

mais elevado para a mesma.” [17] 

“A maioria dos casos, o professor não possui uma boa didática implicando em um 

não aproveitamento do conteúdo, acarretando no uso dessas estratégias” [145] 

“A Faculdade que estudo não contribui, nem o professor. Poderia ter palestras que 

orientassem o estudante quanto a essas estratégias de aprendizado. Com as 

orientações passadas em sala pelos professores” [204] 

“Poderia ajudar: incentivo dos professores e interesse dos alunos em busca dessas 

estratégias. O que impede: a falta de conhecimento sobre essas ferramentas 

(estratégias). A faculdade não colabora para o desenvolvimento dessas estratégias, 

fica a cargo do aluno. Porém, o professor poderia colaborar nesse sentido tirando 

dúvidas” [312]. 

“Não acredito que Faculdade use estratégias, seguimos um modelo de aprendizagem 

tradicional, onde não há inovação no método de ensino para o melhor desempenho 

do aluno” [02] 

“A falta de instrução ou conhecimento sobre tais estratégias nos impede de aplica-

las, onde estudos pouco é comentado sobre esses métodos e a didática utilizada 

também não influencia muito [135]. 
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“A universidade e os professores deveriam doar-se mais durante o ensino, pois, no 

método atual, é perceptível que a universidade não forma profissionais” [192]. 

“Bom, na minha opinião, não acho que a instituição de ensino em que estudo 

contribui para utilização, na forma de incentivo, dessas estratégias durante as 

atividades. Me sinto muitas vezes perdida buscando auxílios externos, por meio de 

internet, etc.” [198] 

“Uma maior concentração e busca por conhecimentos e na minha opinião a 

faculdade e os professores poderiam buscar melhorar o desempenho dos alunos por 

meio dessas técnicas” [317]. 

 

De acordo com Becker (2013), existe a defesa do desenvolvimento de habilidades que 

promovam independência na aprendizagem para o longo da vida, porém, as salas de aulas e 

Instituições não estão promovendo a inserção desses elementos nos cursos de graduação de 

Ciências Contábeis. Peléias et al. (2011) corroboram com essa ideia e afirmam que as 

mudanças na conjuntura mundial devem proporcionar reflexões sobre o papel das Instituições 

de Ensino Superior, pois a sua função não é apenas de capacitar os estudantes para postos de 

trabalho, mas também de exercer o desenvolvimento do senso crítico, intelectual, a cidadania 

e a autonomia, que são fatores-chave para sua inserção social e profissional. Percebe-se que, 

em algumas falas, os estudantes atribuem aos professores o não desenvolvimento das 

estratégias autorreguladas, o que é uma interpretação errônea, uma vez que o 

desenvolvimento dessas habilidades não é tarefa única dos professores, assim como, somente 

com suporte aos conteúdos não se desenvolverá dessas estratégias, o que aconteceria é uma 

forte dependência dos alunos aos professores em torno de melhor desempenho, processo que 

não aconteceu por meio da autorregulação da aprendizagem. Conforme visto na literatura da 

autorregulação, o desenvolvimento da autorregulação no indivíduo ocorre de forma gradativa 

até ocorrer a menor necessidade de ajuda social, e envolve os níveis da observação, emulação, 

autocontrole e a autorregulação (ZIMMERMAN, 1986), que corresponde a fase um 

(observacional) até a quarta fase (autorregulação) do modelo de Schunk e Zimmerman (1997, 

2004) e Rosário (2002c). 

Defende-se, nesse estudo, que os alunos não desenvolverão habilidades autorreguladas 

caso as Instituições de Ensino Superior e o Ministério da Educação não interfiram com 

propósito de promoverem atributos de autonomia nos cursos de Contabilidade, pois não pode 

ser cobrado aquilo que não está sendo ensinado aos alunos e nem aos professores (inclui o 

papel dos pais). O estudo de Cunha e Boruchovitch (2017) corroboram com essa discussão ao 

analisarem 62 professores que tinham por objetivo ser professor e concluem que há falta de 
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instrução adequada quanto ao uso de estratégias de aprendizagem autorreguladas no contexto 

educacional de formação do professor. 

Estudos comprovam casos de sucesso após o desenvolvimento de habilidades 

autorreguladas em estudantes, como o de Sithole et al. (2017) com 123 alunos universitários e 

confirmaram que o desempenho de aluno na condição de uma autorregulação superou os 

alunos nas condições de educação no formato convencional de ensino. O mesmo resultado foi 

encontrado no estudo de Vieira et al. (2015) que verificaram se os alunos de uma turma de 8ª 

série do ensino fundamental, de uma escola pública brasileira, melhoraram a compreensão 

leitora e as competências de autorregulação da leitura, ao participarem de uma intervenção 

pedagógica de modelagem metacognitiva e revelaram que a turma analisada apresentou 

progressos importantes quando comparada aos dois momentos de avaliação do instrumento, 

uma vez que passou de 29,63% (8 alunos) para 51,85% (14 alunos) o percentual de estudantes 

que conseguiram expressar o que entenderam com a leitura do texto. Ao mesmo tempo, 

diminuiu o número de estudantes que não acertaram esta questão. Os resultados ainda 

apontaram que 70,37% dos alunos apresentaram progressos na compreensão leitora e que as 

estratégias autorregulatórias de compreensão leitora auxiliaram tanto na avaliação do processo 

de ler como na compreensão propriamente dita, ou seja, no entendimento que o estudante teve 

ao ler um texto. Esses achados comprovam a possibilidade de interferência e modificabilidade 

na aprendizagem autorregulada dos aprendentes, por meio da teoria Sociocognitiva. 

 Sabe-se que existem meios de promover de habilidades autorreguladas. O livro 

“Developing Self-Regulated Learners”, desenvolvido por Zimmerman, com colaboração de 

Bonner e Kovach (2002), propõe práticas de intervenção direcionado para professores e pretende 

ajudar a desenvolver das habilidades autorreguladas em estudantes. Ressalta-se que segundo 

Zimmerman e Barry (1997), aqueles estudantes que tiverem a oportunidade de serem 

submetidos ao desenvolvimento de habilidades autorregulatórias, estarão mais capacitados 

para assumir maiores responsabilidades, devido a sua ascensão acadêmica. Rosário (2004b), 

assevera que os processos da autorregulação são essenciais para oferecer ao aluno de 

competências e habilidades mais douradoras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente seção apresenta os principais resultados encontrados neste estudo e 

considerações finais da pesquisa realizada, que teve como objetivo analisar se fatores 

demográficos e acadêmicos podem influenciar no uso de estratégias de Aprendizado 

Autorregulado, elucidando tais aspectos a partir de uma pesquisa realizada junto a estudantes 

do curso de Ciências Contábeis em Salvador – Bahia.   

 O estudo surgiu da motivação em compreender os aspectos que poderiam intervir na 

autorregulação da aprendizagem para além das características intrínsecas ao estudante 

conforme relatam os estudos de Zimmerman (1986; 2008), Rosário (1999;2012), Bandura 

(1991), Simão e Frison (2003), Zimmerman e Schunk (1989), Boekaerts et al. (2000), 

Boruchovich, (2004), entre outros.  

 Participaram do estudo 713 discentes, adivindos de três IES localizadas na cidade de 

Salvador, Bahia. Testes estatísticos descritivos de frequência, média e desvio-padrão foram 

realizados, assim como testes inferenciais que contaram com a contribuição da análise 

fatorial, correlações de Pearson, teste Kolmogoroy-Smirnov, teste KMO, teste de esferacidade 

de Bartlett, alpha de Conbrach, teste de colinearidade e regressão. Os testes foram aplicados 

para a amostra durante o desenvolvimento de análise das escalas de aprendizado 

autorregulado.   

 As escalas de verificação também foram utilizadas para evidenciar a utilização 

atribuída pelos estudantes analisados às questões sugeridas assim como das variáveis 

relacionadas, sendo utilizada a escala do Likert, com sete pontos, conforme os estudos de 

Lima Filho e Bruni (2015), Silva et al. (2017) e Krauss et al. (2017). Para Silva Júnior e Costa 

(2014), por meio da escala de Likert é possível tomar e desenvolver constructo de um 

conjunto de afirmações associadas à sua definição, para que se aufira o grau de concordância 

que quando medido com mais de sete pontos aumenta a confiabilidade.  

 Os objetivos específicos do estudo foram respondidos ao longo da análise de 

resultados e da discussão das hipóteses por meio dos testes estatísticos anteriormente citados. 

O primeiro objetivo foi identificar as estratégias autorreguladas utilizadas por estudantes de 

graduação em Ciências Contábeis. Foi constatado que os alunos utilizam as estratégias de 

aprendizagem autorregulada com uma frequência superior a 68%, com exceção das 

estratégias de estabelecimento de objetivos e autoconsequência que, 57,92% e 73,49% dos 
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alunos, indicaram usar regularidade inferior a 4, numa escala entre 1 e 7. Dentre as estratégias 

da autorregulação, as mais utilizadas por discentes de Contabilidade foram a de auto-

avaliação (E1), a procura de ajuda social (E9), estratégia de estrutura ambiental (E6) e a 

estratégia de revisão de dados (E10). Zimmerman (1986) assevera que quanto maior for a 

utilização das estratégias pelos estudantes maior será a autorregulação que, por conseguinte, 

refletirá no seu desempenho. Entretanto, por meio do confrontamento das repostas obtidas e 

dos depoimentos dos discentes, muitos afirmavam não utilizar das estratégias por variadas 

razões, mas principalmente, devido ao professor não promover suporte ou ser didático na sala 

de aula ou por pouco se disponibilizar em ajudar fora da sala de aula. Essas ideias levam a 

inferir que esses estudantes estejam nas fases iniciais a caminho da autorregulação, uma vez 

que existe uma forte dependência dos discentes em relação aos professores, que é antagônica 

às premissas de um indivíduo autorregulado, uma vez este que considera a autonomia, pró-

atividade e o controle motivacional, cognitivo e ambiental como inerente ao comportamento 

autorregulado.  

O segundo objetivo específico averiguou as dimensões das estratégias autorreguladas. 

Entre as quatorze características identificadas por Zimmerman como frequentemente 

utilizadas por estudantes autorregulados, neste estudo foi evidenciado por meio de dois 

fatores. O primeiro fator, execução, agrupou a “estratégia de estrutura ambiental” (E6), 

“repetição e memorização” (E8), “procura por ajuda” (E9) e “estratégia de revisão de dados” 

(E10). E o segundo fator chamado de planejamento e reação, agrupou as estratégias “auto-

avaliação” (E1), “estabelecimento de objetivos e planejamento” (E3) e “procura de 

informação” (E4). 

O terceiro objetivo foi verificar se fatores demográficos e acadêmicos de estudantes de 

Contabilidade poderiam influenciar na autorregulação da aprendizagem, que correspondeu as 

duas hipóteses testadas. A primeira hipótese, que sondou se variáveis demográficas 

influenciam a autorregulação da aprendizagem, foi aceita parcialmente. Os resultados foram 

analisados consoante com os fatores “execução” e “planejamento e reação” (agrupados pela 

análise fatorial) e do índice de aprendizado autorregulado e concluiu a significância com as 

variáveis  gênero, tempo de estudo, idade e escolaridade do pai. Assim, jovens, do gênero 

feminino, que alocam mais tempo aos estudos e que tem pais com menos escolaridade 

indicado ter um comportamento mais autorregulado na sua aprendizagem.  

A segunda hipótese (H2) verificou se as variáveis acadêmicas influenciam a 

autorregulação da aprendizagem. Por meio dos fatores “execução” e “planejamento e reação” 
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e do índice de aprendizado autorregulado foi indicado relação significativa e negativa apenas 

para a varável semestre, o que permitiu aceitar parcialmente a hipótese instituída. Nesse 

ínterim, estudantes de graduação em Contabilidade são mais autorregulados no início do curso 

do que quando avançam na graduação. Esse achado é alarmante, uma vez que o ambiente 

universitário deveria prover mecanismos para desenvolver habilidades autorreguladas e não as 

reduzir. Entrementes, pelos depoimentos dos estudantes, o ambiente universitário e os 

professores não têm proporcionado meios para o desenvolvimento das habilidades 

autorreguladas, circunstâncias que comprometem a autonomia e qualidade desses estudantes 

durante a graduação e após formados.  

Os resultados apresentados demonstraram que os estudantes de Contabilidade 

indicaram usar das estratégias de aprendizado autorregulado identificadas por Zimmerman 

com alta frequência, eque estas podem ser agrupadas pelos fatores de “execução” e 

“planejamento e reação”, quando expurgadas as estratégias de “autoconsequência”, 

“organização e transformação” e “tomada de apontamentos”. Por meio dessas informações, 

foi possível identificar que as variáveis demográficas e acadêmicas analisadas que 

influenciam no aprendizado autorregulado são o gênero, tempo de estudo, idade, escolaridade 

do pai e o nível do semestre do aluno na graduação. Assim, aquelas mulheres jovens, que têm 

pai com baixa instrução de ensino, estão no início do curso de graduação em Contabilidade e 

dedicam mais tempo aos estudos tendem a ser mais autorreguladas na aprendizagem.  

O estudo contribui, portanto, para o desenvolvimento dos debates e pesquisas sobre o 

campo da Teoria Sociocognitiva por meio da autorregulação da aprendizagem. Percebeu-se 

que os debates sobre a autorregulação da aprendizagem no Brasil, ainda estão em fases 

incipientes e pouco tem sido feito no sentido de promovê-las no contexto da aprendizagem em 

ambientes escolares e acadêmicos. Esse estudo contribuiu para ratificar aspectos que, até 

então no Brasil, tem sido pouco discutido: a compreensão que a autorregulação da 

aprendizagem não é somente influenciada por fatores intrínsecos ao estudante, mas por 

influências externas que atuam como motivacionais e promotores, ou seja, pais, professores, 

IES devem voltar a atenção no sentido de criar condições para o desenvolvimento dessas 

habilidades nos estudantes, sob o risco de formar mais cidadãos e profissionais sem grandes 

possibilidades de sucesso.  
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5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 Notou-se no processo desenvolvimento da pesquisa, alguns pontos nebulosos que 

merecem a atenção: 

(a) Não foram identificadas pesquisas que abordassem como o contexto educacional 

brasileiro estaria se articulando para promover a disseminação e promoção sobre a 

autorregulação da aprendizagem em ambientes universitários. 

(b) No confrontamento entre o que os estudantes apontaram nos questionários quanto 

ao uso das estratégias de aprendizagem autorregulada e os depoimentos desses 

mesmos estudantes, houve divergências que poderiam levar a conclusões levianas. 

Portanto, recomenda-se mais pesquisas qualitativas no sentido de aprofundar falas 

relacionadas aos fatores externos que possam influenciar na (des) motivação da 

utilização de estratégias autorreguladas. 

(c) Os estudos sobre a autorregulação da aprendizagem no Brasil, têm se direcionado 

no sentido de mapear e relacionar fatores acadêmicos a aprendizagem regulada, o 

que leva ao ciclo vicioso de encontrar respostas semelhantes ou pouco 

diferenciada. São escassos os estudos que relatem casos de interferências 

pedagógicas no sentido de promover aspectos metacognitivos e autorreguladas nos 

estudantes, pesquisas estas que já vêm sido desenvolvidos amplamente em outros 

países, como Portugal.  

Diante das discussões apresentadas nesse estudo, é notória a possibilidade de 

alavancar o desempenho e a futura qualidade profissional dos graduandos em Ciências 

Contábeis (ou outros cursos) por meio do desenvolvimento de habilidades autorreguladas. 

Para que isso se concretize, é preciso um “ponta pé” inicial para que ocorra um “isomorfismo 

mimético” em outras Instituições de Ensino Superior brasileiras. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

BLOCO I – DADOS DEMOGRÁFICOS E ACADÊMICOS 

Informações pessoais: 

Gênero (  ) Masculino (  ) Feminino 

Idade (  ) Até 20  (  )21 a 25  (  ) 26 a 30  (  ) 31 a 35  (  ) Acima de 36 

 

Gênero (  ) Masculino (  ) Feminino 

Idade (  ) Até 20  (  )21 a 25  (  ) 26 a 30  (  ) 31 a 35  (  ) Acima de 36 

Nome Faculdade em que estuda 

(sigla): 

 

Semestre: (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)  

Tempo de estudo diário: (  )Nenhuma (  ) Uma a duas. (  ) Três a cinco. ( ) Seis a oito ( 

) Mais de oito. 

Qual escolaridade de seu PAI? Qual a escolaridade de sua MÃE? 

(A) Não estudou.   
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  
(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental.  
(D) Ensino médio (2º grau) incompleto. 
(E) Ensino médio (2º grau) completo.  
(F) Ensino superior incompleto.  
(G) Ensino superior completo 
(H) Pós-graduação. 

(A) Não estudou.   
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  
(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental.  
(D) Ensino médio (2º grau) incompleto. 
(E) Ensino médio (2º grau) completo.  
(F) Ensino superior incompleto.  
(G) Ensino superior completo 
(H) Pós-graduação. 

Durante a maior parte do seu curso, qual foi a carga horaria aproximada de estágio ou trabalho? 

(A) não exerci atividade. 
(B) Trabalhei ou estagiei eventualmente, sem vínculo trabalhista. 

(C) trabalhei ou estagiei até 20 horas semanais. 
(D) trabalhei ou estagiei mais de 20 horas e menos de 40 horas semanais. 

(E) trabalhei por mais de 40 horas 

Qual escolaridade de seu PAI? Qual a escolaridade de sua MÃE? 

(A) Não estudou.   
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  
(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental.  
(D) Ensino médio (2º grau) incompleto. 
(E) Ensino médio (2º grau) completo.  
(F) Ensino superior incompleto.  
(G) Ensino superior completo 
(H) Pós-graduação. 

(A) Não estudou.   
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  
(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental.  
(D) Ensino médio (2º grau) incompleto. 
(E) Ensino médio (2º grau) completo.  
(F) Ensino superior incompleto.  
(G) Ensino superior completo 
(H) Pós-graduação. 

Durante a maior parte do seu curso, qual foi a carga horaria aproximada de estágio ou trabalho? 

(A) não exerci atividade. 
(B) Trabalhei ou estagiei eventualmente, sem vínculo trabalhista. 

(C) trabalhei ou estagiei até 20 horas semanais. 

- Não é necessário à sua identificação. 

- Sua participação é voluntária! Caso não deseje participar da pesquisa, pode devolver em branco. 



118 
 

  

 

BLOCO II – CARACTERÍSTICAS DO APRENDIZADO 

 

Assinale a alternativa entre 1 (nunca realiza a atividade) a 7(sempre realiza a atividade) 

que melhor representa sua avaliação sobre os quesitos abaixo discriminados: 
 

1) Após conclusão de um trabalho, sempre verifico para ter a certeza que está bom? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

 

2) Procuro sempre elaborar um plano (esquema) antes de iniciar um trabalho? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

3) Se tenho prova, começo a estudar o mais cedo possível, para ficar descansado e tranquilo no 

dia? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

4) Antes de iniciar um trabalho, recorro sempre à biblioteca (e outros meios de pesquisa seja 

físico ou digital) parar separar o máximo de informação sobre o tema? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

5) Sempre procuro anotar o máximo de apontamento de um texto lido ou da aula expositiva do 

professor? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

6) Para ter melhor concentração, procuro sempre ambiente que não proporcione distração? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

7) Quando faço uma prova, se ocorrer bem, ofereço-me recompensa; caso ocorra o contrário, abro 

mão de algo que tanto queria? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

8) Utilizo estratégias para memorizar o assunto (ou formulas), até saber de cor, do assunto a ser 

estudado? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

9) Quando surge dificuldade e não consigo resolver sozinho, busco ajuda externa (professor, 

colegas, outros)? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

10) Avalio o meu desempenho, vejo o que devo melhorar, visando preparar-me para uma prova? 

(    ) 1 Nunca  (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4  (    ) 5    (    ) 6   (    ) 7 Sempre 

 

 

Dentre as questões enumeradas entre 1 a 10, que aborda sobre a utilização de estratégias na 

aprendizagem, na sua opinião, o que poderia ajudar ou impedir de usá-las?  

__________________________________________________________________________________ 

Ainda sobre as questões de 1 a 10, que aborda sobre a utilização de estratégias na 

aprendizagem, na sua opinião, como você considera que a Universidade/Faculdade (ou 

professor) em que estuda contribui para incentiva-lo a usar dessas estratégias durante as suas 

atividades de estudo? 

(D) trabalhei ou estagiei mais de 20 horas e menos de 40 horas semanais. 
(E) trabalhei por mais de 40 horas 


