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As diretrizes curriculares para a educação superior vêm sofrendo alterações para formar um
profissional reflexivo, autônomo e capaz de solucionar problemas. Dessa forma, é fundamental
promover o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem. O objetivo consistiu em elaborar
um instrumento de avaliação da autorregulação da aprendizagem para estudantes universitários. A
construção foi fundamentada no modelo de fases cíclicas de Zimmerman. Foram realizadas validação
de conteúdo e análise semântica. A escala ficou composta por 73 itens distribuídos nas dimensões –
fase de antecipação; execução; e reflexão - e estruturado em uma escala Likert. O instrumento é
distinto de outros já publicados uma vez que apresenta foco no processo de ensino aprendizagem e
pode ser aplicado em diferentes contextos pedagógicos.
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CONSTRUÇÃO DE UMA ESCALA DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM
PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

BUILDING A SELF-REGULATORY LEARNING SCALE FOR COLLEGE STUDENTS

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

RESUMO

As diretrizes curriculares para a educação superior vêm sofrendo alterações para formar um
profissional reflexivo, autônomo e capaz de solucionar problemas. Dessa forma, é fundamental
promover o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem. O objetivo consistiu em elaborar
um instrumento de avaliação da autorregulação da aprendizagem para estudantes universitários. A
construção foi fundamentada no modelo de fases cíclicas de Zimmerman. Foram realizadas validação
de conteúdo e análise semântica. A escala ficou composta por 73 itens distribuídos nas dimensões –
fase de antecipação; execução; e reflexão - e estruturado em uma escala Likert. O instrumento é
distinto de outros já publicados uma vez que apresenta foco no processo de ensino aprendizagem e
pode ser aplicado em diferentes contextos pedagógicos.

Palavras-chave: Autorregulação. Educação Superior. Modelo de fases cíclicas.

ABSTRACT

The curriculum guidelines for higher education have undergone changes in order to train a reflexive,
autonomous and problem-solving professional. Therefore, it is fundamental to promote the
development of self-regulating learners. The objective was to develop an instrument to evaluate the
self-regulatory learning of university students. Our framework was based on Zimmerman&39;s
model of cyclic phases. We performed content validation and semantic analysis. It was composed of
73 items distributed in the following dimensions - phases of anticipation; execution; and reflection -
and structured on a Likertscale. The instrument is distinct from others that have previously been
published since it provides more focus on the process of learning through teaching and can be
applied to different pedagogical contexts.

Keywords: Self-regulation. Higher education. Modelo f cyclic phases.

RESUMEN

Las pautas curriculares para la educación superior han sufrido cambios para formar un profesional
reflexivo, autónomo y capaz de resolver problemas. De esta manera, es fundamental promover el
desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. El objetivo fue desarrollar un instrumento para la
evaluación de la autorregulación del aprendizaje para estudiantes universitarios. La construcción se
basó en el modelo de fases cíclicas de Zimmerman. Se realizó una validación de contenido y un
análisis semántico. Estaba compuesto por 73 ítems distribuidos en las dimensiones: fase de
anticipación; ejecución y reflexión y estructurado en una escala Likert. El instrumento es distinto de
otros ya publicados, ya que presenta un enfoque en el proceso de enseñanza del aprendizaje y se
puede aplicar en diferentes contextos pedagógicos.

Palabras-clave: Autorregulación. Educación Superior. Modelo de fases cíclicas.
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1 INTRODUÇÃO

A autorregulação da aprendizagem corresponde a um constructo que se situa na área de estudo da
psicologia educacional. Fundamenta-se na Teoria Social Cognitiva (Bandura, 2001) que considera a
capacidade do ser humano de intervir intencionalmente no seu próprio funcionamento e nas
circunstâncias da vida através de ações reflexivas e antecipatórias que subsidiam a tomada de
decisões de forma mais conveniente ou necessária, ou seja, a agência humana. Nesse contexto, são
acionados processos cognitivos conscientes e voluntários - automonitoramento, autoavaliação e
autorreação – que atuam de forma cíclica e integradas para obtenção de metas pessoais (Bandura,
2001; Polydoro; Azzi, 2009).

Dessa forma, a autorregulação da aprendizagem é uma estrutura conceitual para entender os aspectos
comportamentais e emocionais envolvidos no processo de ensino aprendizagem. É definida como a
capacidade do estudante em utilizar a metacognição, motivação e comportamentos para conduzir o
seu próprio processo de aprendizagem (Zimmerman, 1986; ZIMMERMAN, 1989). No entanto,
apesar de ter um foco importante no próprio indivíduo, esse construto é altamente influenciado pelas
experiências pessoais, ambientais e comportamentais (Bandura, 1977; 1986). O desenvolvimento de
atitudes autorreguladoras possibilita o melhor planejamento diante às tarefas de ensino, bem como o
monitoramento e a avaliação do processo de ensino aprendizagem (Joly et al., 2012).

Zimmerman (2012) desenvolveu três modelos de autorregulação da aprendizagem: análise triádica,
fases cíclicas e modelo multinível. Para o contexto deste trabalho será explorado o modelo das fases
cíclicas de Zimmerman´s - antecipação, execução, reflexão – que ilustra as formas de envolvimento
do estudante com um determinado projeto a partir da definição de objetivos e metas, monitoramento
do progresso e realização de adaptações quando necessárias. Além disso, apresenta a complexidade
em função dos pensamentos, comportamentos e condições nas quais ocorrem o processo (Powers,
2017).

Desde 2001 foram publicadas, de forma gradual, diretrizes curriculares específicas que apontavam,
sem exceção, a necessidade de um egresso com postura reflexiva e visão crítica para enfrentar os
desafios das rápidas transformações da sociedade e das condições do exercício profissional. Um dos
pontos comuns a todas propostas destaca a relevância de “estimular práticas de estudo independente,
visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno” (CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO, 1997), ou seja, o desenvolvimento de competências como “aprender a aprender”,
um dos pilares da educação contemporânea apresentado por Delors e colaboradores (2001).

Portanto, todas essas diretrizes refletem, indiretamente, a mudança do papel do professor enquanto
“detentor do conhecimento” para o “facilitador/mediador” em uma dinâmica na qual o professor
precisa mediar o ensino de estratégias de aprendizagem e o aluno precisa desenvolver estratégias
cognitivas, metacognitivas, afetivo-motivacionais e cooperativas para “aprender a aprender”. Diante
desse contexto, a autorregulação da aprendizagem pelos estudantes é um processo fundamental para
desenvolver competências e habilidades do perfil profissional desejado e obter melhor desempenho
acadêmico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste em construir uma Escala de
Autorregulação da Aprendizagem para Estudantes Universitários.

2 METODOLOGIA

O instrumento foi composto por uma parte relacionada à identificação geral como dados
sociodemográficos e características acadêmicas; e outra ao construto. O processo de construção da
escala seguiu os procedimentos teóricos/metodológicos propostos por Pasquali (2010). A primeira
fase para a elaboração do instrumento consistiu na análise do sistema psicológico – autorregulação
da aprendizagem – a partir de uma extensa pesquisa referente aos modelos teóricos e instrumentos
publicados na literatura científica. Após definir o modelo e os atributos correlacionados,
determinou-se a dimensionalidade considerando a estrutura interna ou semântica dos atributos. Uma
vez delimitadas as propriedades e dimensões, foram elaboradas as definições constitutivas, com base
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na literatura, e as definições operacionais. Em seguida, os itens foram construídos considerando os
critérios de simplicidade, clareza, relevância, variedade, comportamento, objetividade, precisão,
credibilidade, modalidade, tipicidade, amplitude e equilíbrio.

Participaram da primeira rodada da análise do conteúdo 6 juízes peritos na área do construto. Para
isso, foi enviado, por e-mail, um formulário composto pelas instruções gerais, definições
constitutivas de cada fase da autorregulação e suas dimensões e um quadro com possibilidade de
classificação entre as três fases do construto para cada um dos itens. O item foi considerado
pertinente ao parâmetro teórico a que se refere quando houve, pelo menos, 80% de concordância.

Procedeu-se, então, à análise semântica para verificar se todos os itens estavam inteligíveis para a
população a que o instrumento se destina. Para isso, 45 ingressantes universitários foram convidados
para participar da análise, encaminhados para uma sala e organizados em grupos de 5 a 10
componentes a depender da sessão. Os estudantes estavam matriculados em 23 cursos distribuídos
nas diferentes áreas do conhecimento: ciências agrárias (n=11; 24,4%), ciências humanas (n=9;
20%); ciências exatas e da terra (n=8; 17,8%), ciências sociais aplicadas (n=6; 13,3%), engenharias
(n=5; 11,1%), ciências biológicas e da saúde (n=4; 8,9%) e linguística, letras e artes (n=2; 4,4%). A
maioria era do sexo feminino (n=29; 64,4%), se enquadrava na demanda de ampla concorrência
(n=25; 55,6%) segundo os critérios do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e apresentou
média dos resultados igual a 641,02±52,13 (mínima=515,05; máxima=751,24). Inicialmente, o
pesquisador explicou a fundamentação teórica e finalidade do instrumento, bem como a importância
da análise da compreensão dos itens por parte dos estudantes. Cada item foi lido e, em caso de
concordância quanto à clareza, não foi alterado. No entanto, para os itens que apresentaram
discordância, foram discutidos os motivos e as sugestões para uma nova redação. Os itens
reformulados foram submetidos a uma nova análise por outros grupos até obter 100% de
compreensão.

Após o estudo piloto, foi realizada uma nova rodada de análise por outros 9 juízes para possíveis
sugestões e confirmação. Os dados foram inseridos em tabelas do Microsoft Excel® para análise
estatística descritiva. A pesquisa seguiu a resolução NO 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde e foi autorizada pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos
CAE 85234018.0.0000.5546.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os fundamentos teóricos escolhidos para subsidiar a construção do instrumento foram as teorias
sócio-cognitiva (Bandura, 1986); Ciclo de aprendizagem autorregulada de Zimmerman (2018);
Crenças de autoeficácia (Bandura, 1986, 1994); Teoria da orientação por objetivos (Elliot, 1999);
Metacognição (Flavell, 1979; Brown, 1987); Tipos humanos (Pasquali, 1999). A partir da análise
teórica foram definidos três atributos e suas dimensões. As definições constitutivas, operacionais e os
itens relacionados a cada atributo são listados nos quadros 1,2 e 3.

O instrumento inicial foi composto por 65 itens sendo distribuídos 26 na fase prévia; 27 na fase de
realização; e 12 na fase de autorreflexão. Na primeira rodada da análise do conteúdo pelos juízes
(n=6), 56 itens (86%) apresentaram concordância maior do que 80%. Uma vez que os participantes
do estudo piloto relataram problemas em 10 itens, houve uma nova reformulação e submissão para
análise por outros 9 juízes.

A tabela 1 mostra a análise dos itens que foram considerados inadequados quanto à compreensão do
conteúdo durante o estudo piloto. Os motivos considerados pelos participantes foram elencados em
três categorias: desconhecimento de termos (itens 1, 6), subjetividade (itens 2, 3, 7, 10) e imprecisão
(itens 4, 5, 8, 9). Os principais questionamentos colocados em discussão foram: “Como seria o
incentivo dos colegas por falas e/ou atitudes?”; “Em qual perspectiva seria considerado bom
rendimento acadêmico/alta complexidade?”; “Como seria a forma do professor instigar? Por que a
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aula é boa? Ou o professor é animado? Ou o professor é rigoroso?”; “O que é contribuição com a
sociedade?”; “A palavra observo está estranha”; “Como assim, usar o desempenho satisfatório dos
meus colegas para estabelecer novas metas?”

Tabela 1 – Resultado da análise semântica dos itens do instrumento piloto “Escala de
Autorregulação da Aprendizagem para Estudantes Universitários – EAAEU”

Descrição do item Inadequação
n (%)

1 Faço mapa conceitual, diagrama e/ou quadro comparativo ao estudar. 2 (4,4)
2 Sou incentivado a estudar pelos meus colegas de classe. 2 (4,4)
3 Alcanço um bom rendimento acadêmico. 2 (4,4)
4 Observo o meu desenvolvimento de competências e habilidades de
escrita. 5 (11,1)

5 Procuro usar o desempenho satisfatório dos meus colegas para estabelecer
novas metas.

4 (8,9)

6 Estudo para evitar constrangimento frente aos meus colegas. 1(2,2)
7 Resolvo atividades de alta complexidade. 3 (6,7)
8 Escolhi fazer um curso superior para contribuir com a sociedade. 1 (2,2)
9 Quando eu alcanço as minhas metas de aprendizagem eu me recompenso. 4 (4,4)
10 Sou instigado pelos professores a estudar. 2 (4,4)

Na segunda rodada da análise do conteúdo pelos juízes (n=9), todos os itens reformulados e
adicionados (n=17) apresentaram concordância maior do que 80%. Nesse processo, foram
registradas discordância em apenas dois itens, mas foram sugeridas reformulações para atender à
cada fase do processo de autorregulação da aprendizagem.

Após a validação do conteúdo dos itens, o instrumento piloto foi composto por 73 itens.
Considerando as análises e recomendações de Viera e Dalmoro (2008), optou-se pela construção de
uma escala Likert de 5 pontos. Os itens da parte específica do instrumento foram subdivididos
quanto à avaliação do grau de frequência (Nunca=1; Raramente=2; Ocasionalmente=3;
Frequentemente=4; e Sempre=5) e grau de concordância (Discordo totalmente=1; Discordo
parcialmente=2; Não concordo, nem discordo=3; Concordo parcialmente=4; e Concordo
totalmente=5).

Para a fase de antecipação foram elaborados 31 itens que contemplaram as várias dimensões: análise
cognitivas de tarefas (CTA), crenças motivacionais, autoeficácia, valor de tarefa e orientação por
objetivos (Quadro 1). A CTA apresenta três aspectos primários que consistem em elicitação do
conhecimento, análise dos dados e representação do conhecimento (Crandall et al., 2006). A
elicitação está relacionada ao conhecimento prévio, ou seja, o que e quanto o estudante julga saber
sobre determinado assunto – o item 11, por exemplo, aborda esse aspecto. A análise dos dados
corresponde ao caminho que o estudante vai seguir para realizar determinada tarefa/estudo – onde e
como ele vai buscar as informações (item 40). E, por último, o indivíduo sinaliza como esse
conhecimento será representado – textual, ilustração, fluxograma (item 61). Crandall el al. (2006)
destacam que há uma ênfase no processo de elicitação, porém os demais processos são fundamentais
para um bom planejamento.

As crenças motivacionais envolvem pensamentos e ações que influenciam na escolha, esforço e/ou
persistência em um curso e/ou tarefa (Wolters, 2011). O item 41 mostra um aspecto da motivação
intrínseca, o 15 da extrínseca e o 53 uma estratégia para manutenção da motivação. Wolters e
Rosenthal (2000) ressaltam a influência das crenças e estratégias motivacionais na forma e qualidade
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do processamento da informação e, como consequência, na aprendizagem.

A autoeficácia, um constructo central na Teoria Social Cognitiva, consiste na confiança do indivíduo
sobre a sua capacidade de planejar e executar atividades/tarefas com base nas competências e
habilidades, no desempenho anterior e comportamento prospectivo (Bandura, 1977). Cabe ressaltar
que tal conceito não se relaciona necessariamente às reais capacidades apresentadas pela pessoa, mas
sim uma percepção subjetiva de si mesma (Bzuneck, 2001). Um indivíduo pode apresentar níveis de
autoeficácia elevados ou reduzidos de acordo com suas crenças em relação às suas capacidades e
podem se diferenciar em domínios distintos (Azzi; Polydoro, 2006). As crenças de autoeficácia são
provenientes de quatro fontes. Uma delas é a experiência direta, considerada a mais influenciadora
no processo da construção da crença, que corresponde às vivências tanto na perspectiva do sucesso
ou das falhas. As fontes vicárias são provenientes dos modelos sociais, ou seja, a semelhança
observada entre as características do modelo e as pessoais. A persuasão social é um outro aspecto
que influencia na composição da autoeficácia. Por último, os estados emocionais e somáticos
também influenciam no julgamento das próprias capacidades uma vez que as pessoas podem
perceber um fator estressor como energizante ou debilitador. Os itens 1 e 35 são exemplos de crenças
de autoeficácia que podem ter origem de diferentes fontes. Segundo Bandura (1977) as crenças de
autoeficácia ajudam a determinar quanto esforço e tempo será investido em uma determinada
atividade, bem como o grau de resiliência frente às situações adversas.

O valor subjetivo da tarefa, segundo Eccles e Wigfield (2002), está relacionado à diversos aspectos
como valor de obtenção - obtenção de metas, julgamento de competências, percepções das tarefas e
memórias afetivas; valor intrínseco - sentimento de prazer que os estudantes experimentam quando
estão fazendo uma tarefa ou seu interesse subjetivo no conteúdo da mesma; valor de utilidade -
possibilidade de utilização da tarefa pelos estudantes em termos de metas futuras; e valor do custo –
aspectos negativos do envolvimento da tarefa em si, tendo-se em vista que quando uma pessoa
decide se engajar numa atividade não pode se engajar em outra, ao mesmo tempo. Pelo fato desse
construto possuir uma estreita relação entre crenças motivacionais e de autoeficácia, bem como pela
orientação por objetivos pode haver sobreposição de itens como, por exemplo, 52. No entanto, outros
itens são bem específicos como o 71. Brophy (1998) aponta que um estudante engajado
positivamente com um curso/tarefa sente prazer, alegria e a própria participação naquele processo já
representa uma recompensa. Por outro lado, a percepção negativa pode levar à resistência, alienação
na aprendizagem e antecipação de consequências indesejáveis.

O estabelecimento de objetivos se configura no processo da hierarquização de metas para obter
prazer ao alcança-las, ou seja, é uma possível estratégia para manter a motivação – itens 65 e 63. Os
estudantes que realizam esse processo são capazes de insistir nos esforços, mesmo na ausência de
recompensas (Lourenço; Paiva, 2010).

Quadro 1 – Definições e distribuição dos itens do instrumento referente ao construto de
autorregulação da aprendizagem para estudantes universitários segundo o modelo das fases cíclicas
de Zimmerman (2012) – fase de antecipação.

Atributo 1: Fase de antecipação/prévia
Definição constitutiva
Fase em que se situam os processos - análise de tarefas e crenças motivacionais - que antecedem os
esforços para aprender e/ou executar uma tarefa (Cleary; Zimmerman, 2012).
Definições operacionais
Definições operacionais: identifica os requisitos essenciais para a realização de uma
tarefa/aprendizagem; traça um plano para a realização de uma tarefa/aprendizagem; e estabelece os
resultados pretendidos (análise de tarefas); pensamentos e ações que influenciam nas escolhas e
persistência (crenças motivacionais); acredita na própria capacidade de aprender, realizar e/ou
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desenvolver determinada competência/habilidade (autoeficácia); atribui valor à realização da tarefa
seja por prazer, utilidade futura, satisfação pessoal e incentivo institucional e social (valor de tarefa);
realiza a tarefa para a promoção do desenvolvimento pessoal e/ou profissional; e pretende executar a
tarefa para receber críticas e avalições positivas e/ou evitar críticas e avalições negativas (orientação
por objetivos).
Item/Descrição
1 Sinto-me confiante em relação à minha capacidade de ter um bom rendimento acadêmico.
5 Sinto encorajado a estudar pelas atitudes e/ou falas dos meus colegas de sala de aula.
10 Verifico os cronogramas/prazos das tarefas/atividades.
11 Consigo reconhecer quando eu tenho pouco conhecimento prévio sobre determinado conteúdo.
15 Sou encorajado pela minha família a estudar.
20 Faço um cronograma para estudar e/ou fazer tarefas de acordo com a complexidade e/ou volume
do conteúdo.
22 Sinto-me confiante em relação à minha capacidade de comunicação oral.
29 Sinto prazer ao estudar.
30 Meu(s) companheiro/amigo(s) me incentiva(m) nos estudos.
35 Sinto-me confiante em relação à minha capacidade de aprender conteúdos novos.
40 Procuro selecionar vários materiais (livros, anotações, resumos de outros colegas, apostilas) antes
de começar a estudar
41 Sou instigado pelos professores a estudar.
45 Tenho confiança na minha capacidade de escrever de forma clara.
46 Fico estimulado a estudar pelo simples fato de aprender coisas novas.
52 Fico estimulado a estudar por causa da infraestrutura da instituição.
53 Planejo premiações caso eu alcance as minhas metas de aprendizagem.
58 Tenho facilidade para memorizar os conteúdos
60 Tenho facilidade para explicar os conteúdos que aprendi
61 Planejo formas diferentes para estudar de acordo com a complexidade e/ou volume do conteúdo.
62 Escolhi fazer um curso superior para adquirir mais conhecimento.
63 Estudo para me destacar em relação aos colegas de sala de aula.
64 Escolhi fazer um curso superior para ter um diploma de graduação.
65 Estudo para alcançar um bom rendimento acadêmico.
66 Escolhi fazer um curso superior para contribuir na construção de uma sociedade melhor.
67 Estudo para evitar constrangimentos frente aos meus colegas.
68 Escolhi fazer um curso superior para ter uma remuneração melhor.
69 Escolhi fazer um curso superior para ser útil na sociedade.
70 Estudo para atender às expectativas dos meus familiares.
71 Escolhi fazer um curso superior para atuar na área que eu tenho afinidade.
72 Estudo para alcançar novas oportunidade de atividades (estágios, monitorias, projetos)
73 Estudo para alcançar uma boa formação profissional.
Total de itens (Fase antecipação) = 31

Para a fase de execução foram elaborados 24 itens que contemplaram as dimensões do autocontrole e
da auto-observação (Quadro 1). Os subprocessos do autocontrole envolvem o uso de estratégias de
aprendizagem – item 2; gestão do tempo – item 3; estabelecimento do ambiente de estudo – item 4;
busca de assistência – item 27; manutenção do interesse – item 3; controle emocional – item 6; e
mudança de estratégias durante o processo – item 12.
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A auto-observação, por sua vez, está relacionada aos processos de metacognição e autorregistro.
Flavell (1979) estabelece alguns componentes da metacognição: conhecimento sobre pessoas, ou
seja, o autoconhecimento sobre atividade cognitiva do indivíduo - item 24; conhecimento de tarefas -
item 8; e das estratégias – item 43. Além disso, há também o controle executivo que consiste na
capacidade de monitorar e controlar a aprendizagem – item 48. Também é importante o hábito de
registrar as ocorrências importantes durante essa fase – item 23.

Quadro 2 – Definições e distribuição dos itens do instrumento referente ao construto de
autorregulação da aprendizagem para estudantes universitários segundo o modelo das fases cíclicas
de Zimmerman (2012) – fase de execução.

Atributo 2: Fase de execução/controle volitivo
Definição constitutiva
Fase na qual estão as estratégias de aprendizagem e os processos de monitoramento - pensamentos e
comportamentos - que ocorrem durante a realização de tarefas em determinados contextos e, dessa
forma, podem afetar/alterar a performance (Cleary e Zimmerman, 2012).
Definições operacionais
Definições operacionais: (monitoramento/metacognição) reflete sobre o desenvolvimento da
aprendizagem e competências/habilidades e o comportamento emocional durante o estudo; registra a
evolução e os problemas encontrados durante o estudo; analisa as demandas ambientais e da tarefa
durante o estudo (tempo, elementos distratores); analisa o seu próprio esforço durante o estudo; e
reflete sobre a necessidade de ações diferentes durante o percurso do estudo; (autocontrole) usa
estratégias para guiar a aprendizagem; usa estratégias para controlar aspectos emocionais e manter o
foco; muda de estratégia quando percebe que não está funcionando; e procura ajuda quando não
entende o conteúdo que está estudando.
Item/Descrição
2 Faço esquemas, diagramas, quadros comparativos e/ou mapas conceituais ao estudar.
3 Estabeleço um tempo diário para me dedicar aos estudos.
4 Estudo em ambientes que não atrapalham a minha concentração.
6 Consigo administrar a minha ansiedade durante a realização das avaliações/atividades.
8 Analiso o desenvolvimento das minhas competências e habilidades de escrever.
12 Estudo por outros materiais quando não compreendo o conteúdo.
16 Dedico-me ao cumprimento de todos os prazos das tarefas/atividades.
19 Acompanho o meu desempenho nas atividades práticas
21 Organizo as ideias mais importantes ao ler um material
23 Escrevo os fatores que interferem no meu desempenho acadêmico
24 Fico concentrado em sala de aula.
25 Faço uma lista e/ou marco os pontos que não compreendi ao estudar.
26 Fico concentrado quando estou estudando.
27 Esclareço minhas dúvidas com meus colegas.
31 Procuro deixar o estudo mais atrativo fazendo desenhos, parodia, versos.
33 Acompanho o desenvolvimento das minhas competências e habilidades de comunicação oral
36 Identifico as ideias mais importantes ao ler um material (grifar e/ou copiar trechos).
39 Esclareço minhas dúvidas com professores e/ou monitores.
42 Procuro compreender ilustrações e esquemas presentes nos materiais didáticos.
43 Avalio o material de estudo que selecionei.
47 Faço tarefas/atividades mesmo quando não serão atribuídos pontos
48 Monitoro o meu rendimento acadêmico
50 Não desisto de estudar mesmo quando o conteúdo é complexo
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55 Consigo perceber se estou compreendendo o conteúdo durante o estudo
Total de itens (Fase de execução) = 24

Foram elaborados 18 itens para compor a fase de reflexão (quadro 3). Na fase de reflexão ainda se
encontram processos metacognitivos, porém esses já estão vinculados ao resultado final do
desempenho acadêmico.

Nesse momento, ocorre a autoavaliação que inclui a análise crítica entre os resultados obtidos e
esperados (Grillo; Freitas, 2010) e, de forma mais consistente, a construção de inferências acerca das
causas que influenciam os resultados do desempenho em determinado contexto (atribuições causais).
Weiner (1985) refere-se à busca do sentido em relação às experiências acadêmicas a fim de
compreender os resultados.

A partir da exploração consciente do resultado alcançado surge o processo de autorreação que pode
reforçar ou provocar mudanças nos pensamentos e ações dos estudantes (Bandura, 1986; Schunk,
2001), ou seja, o “agir” diante à realidade por instinto (movimento/inércia; impulsivo/relaxado;
exploração/apatia; vigor/astenia; atacar/fugir; atividade/rigidez) e/ou vontade (persistência/desânimo;
criar/repetir; aceitar/rejeitar) (Pasquali, 1999).

Quadro 3 – Definições e distribuição dos itens do instrumento referente ao construto de
autorregulação da aprendizagem para estudantes universitários segundo o modelo das fases cíclicas
de Zimmerman (2012) – fase de reflexão.

Atributo 3: Fase de reflexão
Definição constitutiva
Fase que são incluídos os processos de análise crítica entre os resultados esperados e obtidos após a
execução das tarefas considerando o planejamento inicial, os esforços, estratégias.Essa análise, por
sua vez, desencadeia reações/sentimentos positivas ou negativas – avaliação e reações – que poderão
mudar ou não determinados comportamentos diante os novos desafios (Zimmerman, 2012).
Definições operacionais
Definições operacionais: (avaliação) avalia o resultado que alcançou ao final de um determinado
processo; compara o desempenho final com os dos colegas e/ou com um padrão (autovaliação);
analisa se as estratégias utilizadas foram efetivas para o aprendizado (revisão de estratégias): pontua
as causas para ter alcançado um determinado resultado (atribuições causais); (autorreação):
apresenta reações adaptativas de ”agir”, positivas ou negativas, quando percebe que não apresentou
um rendimento satisfatório; atribui recompensas ou punições de acordo com os resultados; e
apresenta respostas emocionais negativas ou positivas.

Item/Descrição
7 Alcanço um rendimento acadêmico igual ou acima da média para aprovação.
9 Procuro ajuda para controlar a ansiedade quando tenho um desempenho acadêmico insatisfatório
13 Consigo cumprir os prazos das tarefas/atividades
14 Quando tenho um desempenho inferior ao dos meus colegas de sala de aula procuro me dedicar
mais aos estudos.
17 Meu nível de concentração interfere negativamente no meu desempenho acadêmico
18 Comparo o meu desempenho acadêmico com o dos meus colegas
28 Procuro ajuda para ficar mais motivado quando tenho um desempenho acadêmico insatisfatório
32 Consigo me expressar verbalmente.
34 Quando alcanço a minhas metas de aprendizagem, eu me recompenso
37 Faço uma lista de atitudes que contribuíram para um rendimento acadêmico insatisfatório
38 Problemas externos (relacionamentos, saúde, trabalho) interferem negativamente no meu
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desempenho acadêmico
44 A minha ansiedade interfere de forma negativa no meu desempenho acadêmico
49 O tempo que dedico ao estudo interfere de forma negativa no meu desempenho acadêmico
51 Modifico a forma de estudar quando tenho um desempenho acadêmico insatisfatório
54 A forma como estudo interfere de forma negativa no meu desempenho acadêmico
56 Consigo escrever de forma clara
57 Alcanço um bom desempenho nas atividades práticas
59 A atitude do professor interfere negativamente no meu desempenho acadêmico
Total de itens (Fase de reflexão) = 18

Os instrumentos validados para avaliação da autorregulação da aprendizagem de universitários mais
completos são Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) (Weinstein; Palmer; Acee, 2016),
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich et al., 1991) e a Self-Regulated
Learning Interview Schedule (SRLIS) (Zimmerman; MARTINEZ-Pons, 1988). Todos esses
instrumentos possuem uma abordagem que, em alguns aspectos, não contempla o processo de ensino
aprendizagem por meio do uso dos métodos ativos. O diferencial da Escala de Autorregulação da
Aprendizagem para Estudantes Universitários é o maior foco na ação do estudante e nas suas
expectativas em relação à educação superior, bem como no contexto geral, ou seja, não há definição
de uma disciplina em particular.

Quanto à qualidade do instrumento é fundamental analisar a complexidade das opções de respostas,
número de itens e de categorias de resposta. Como instrumento apresenta 73 itens e, por isso,
apresenta vários processos de resposta reforça a opção por uma escala de 5 pontos para reduzir os
vieses resultantes do uso de estratégias heurísticas. Segundo Vieira e Dalmoro (2008) a escala de
cinco pontos apresenta, em média, a mesma precisão em relação a que possui maior quantidade de
pontos. Por outro lado, escalas menores são menos confiáveis e precisas (Wiswanathan; Sudman;
Johson, 2004). Também é essencial a continuidade da realização de estudos de validade e precisão do
instrumento. A validade, no contexto do instrumento a ser analisado determina se o instrumento
realmente mensura as fases da autorregulação da aprendizagem. De forma complementar, a precisão
ou confiabilidade de um teste está relacionada à análise da consistência interna (Pasquali, 2009).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O instrumento “Escala de Autorregulação da Aprendizagem para Estudantes Universitários” foi
fundamentado no modelo das fases cíclicas de Zimmerman considerando como atributos as fases de
antecipação, execução e reflexão. O processo de construção do instrumento piloto seguiu os passos
fundamentais para garantir uma configuração mais precisa do construto. Na literatura é descrita a
existência de escalas validadas em outros países que utilizam esse modelo, mas apresentam
perspectivas distintas que não se aplicam a alguns tipos de tendências pedagógicas.

Após a análise dos itens pelos juízes e ingressantes do ensino superior, a escala ficou composta por
73 itens com formato do tipo Likert de 5 pontos – segundo os graus de frequência ou concordância.
Como perspectiva, serão realizados procedimentos experimentais e analíticos para validação do
instrumento. Espera-se que o instrumento piloto consiga ampliar a utilização para diferentes
contextos pedagógicos universitários que apresentem abordagens de ensino aprendizagem tanto
liberais quanto progressistas.
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