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                                                    "Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: 

ternura, pelo que é, e respeito, pelo que pode vir a ser." 

Louis Pasteur 
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Resumo 

Ao longo dos anos, vários estudos têm mostrado a importância da promoção da 

autorregulação da aprendizagem em contexto educativo e, mais recentemente, em contexto 

pré-escolar. Este trabalho pretende ser um estudo de caso sobre as oportunidades de 

autorregulação da aprendizagem e os comportamentos autorregulados numa turma de pré-

escolar de um colégio privado em Lisboa. 23 crianças e respetiva educadora participaram no 

estudo, que contemplou diversas fases: observação sistemática em sala de aula de 

comportamentos autorregulados por parte das crianças e recolha da programação das 

atividades feitas em aula; preenchimento do instrumento de observação pela educadora; 

observações participantes a um grupo de 16 crianças dessa turma antes, durante e após a 

realização de uma tarefa para perceber a forma como elas percecionam a sua aprendizagem; 

entrevista à educadora sobre as oportunidades de autorregulação da aprendizagem em sala de 

jardim-de-infância. Os resultados mostraram existir um conjunto de comportamentos 

autorregulados que as crianças desta faixa etária já são capazes de exibir, bem como uma 

tendência de se centrarem na ação motora antes, durante e após a realização de uma tarefa. 

Relativamente às oportunidades de promoção da autorregulação, verificou-se uma falta de 

familiaridade com o tema por parte da educadora e, como consequência, pouco planeamento 

das atividades a esse nível. Por fim, são assinaladas algumas limitações e implicações para o 

contexto educativo. 

 

Palavras-Chave: autorregulação da aprendizagem; ensino pré-escolar. 
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Abstract 

   

Throughout the years, various studies have demonstrated the importance of promoting 

self-regulated learning in academic contexts and more recently, in pre-school contexts. This 

investigation presents a case study about the opportunities for self-regulated learning and 

self-regulated behavior in a pre-school class of a private school in Lisbon. Twenty-three 

children and their respective teacher participated in a study that included various phases, such 

as: systemic observations of children’s self-regulated behavior in class and collection of 

planned activities done in class; participating observations of sixteen of the children before, 

during and after task completion to understand how they perceive their learning; teacher 

interview about the opportunities to self-regulate learning in pre-school. Results show that 

there is self-regulated behavior which children of this age are able to show, as well as a 

tendency to focus on their motor activity before, during and after they execute tasks. 

Considering the opportunities for self-regulation, we verified that there is a lack of familiarity 

regarding this theme on the teacher’s behalf and therefore, as a consequence, there is little 

planning of activities in this domain. Lastly, limitations and implications for academic 

contexts are discussed. 

 

Key-words: self-regulation of learning; pre-school teaching 
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Introdução 

A autorregulação começa quando começa a vida. Uma criança nasce já equipada com 

certos mecanismos que guiam o seu desenvolvimento e a sua adaptação ao meio e, com a 

maturação e a experiência, a criança vai tornando-se cada vez mais proativa e com mais 

controlo sobre o seu mundo (Bronson, 2000).  

A escola assume cada vez mais uma importante função na formação da pessoa e a 

importância da autorregulação da aprendizagem segue as novas exigências com que os alunos 

têm de lidar nos dias de hoje, porque aumentar o conhecimento torna necessário a 

aprendizagem de estratégias para adquirir esse novo conhecimento e adaptá-lo ao 

conhecimento já existente. (Perels, 2009). Nesse sentido, a autorregulação da aprendizagem é 

vista como um requisito para a aprendizagem ao longo da vida, fazendo face à sociedade em 

constante mudança em que vivemos.  

Desta forma, a educação pré-escolar, como etapa inicial da educação escolar, deve 

trabalhar de uma forma intencional os processos subjacentes ao aprender, ou seja, deve 

promover a autorregulação da aprendizagem nas crianças de forma a que elas cresçam a saber 

desenvolver aprendizagens que envolvam agência, trabalho autónomo, motivação intrínseca e 

estratégias de ação.  

Alguns estudos apontam que a criança terá mais sucesso na transição do pré escolar 

para o primeiro ciclo se for introduzida de forma progressiva e gradual aos novos processos 

da escola (e.g. Yeboach, 2002). Para a obtenção desse sucesso as crianças devem adquirir 

competências sociais e emocionais com o objetivo de as ajudar a estabelecer boas relações 

interpessoais, em especial com os pares, e capacitar na resolução de problemas facilitando as 

exigências do crescimento e do desenvolvimento pessoal (Elias, Zins, Weissberg, Frey, 

Greenberg, Hayens, Kessler, & Shriver, 1997).  

 

Autorregulação da Aprendizagem 

A teoria sociocultural propõe que as crianças não são meros recipientes de 

conhecimento mas “epistemologistas” no seu direito, que participam ativamente na 

construção e na transformação do conhecimento (Wood & Bennett, 2001). 
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A capacidade do ser humano de desenvolver os seus próprios sistemas de 

autorregulação é impressionante. A metacognição refere-se a um amplo alcance dos 

processos cognitivos, estratégias e capacidades e envolve o consciente controlo da cognição, 

a capacidade de refletir sobre o que se sabe, compreende e pode fazer bem como a 

capacidade de perceber crenças e intenções. Teoricamente, este campo atravessa diferentes 

domínios, incluindo como a criança adquire teorias da mente, como a criança aprende e 

transfere a sua aprendizagem entre diferentes contextos, o desenvolvimento da capacidade de 

resolução de problemas e a influência do ensino na aprendizagem através da interação social 

e da participação (Whitebread et all, 2003). 

Segundo Wood e Bennett (2001), o desenvolvimento da consciência e do controlo do 

processamento mental é um aspeto do desenvolvimento das crianças não só crucial como 

responsável pelas diferenças individuais no seu desenvolvimento enquanto aprendizes. 

Alguns estudos têm vindo a provar que aprender como aprender e aprender sobre a 

aprendizagem são ferramentas essenciais para capacitar as crianças a serem independentes e 

capazes de resolver problemas e contribuem para a formação da agência (Meadows, 1993; 

Wood, 1998). 

De acordo com Rosário, P., Núñez, J. C. e González-Pienda, J. (2007), a 

autorregulação da aprendizagem é um conceito embebido na tradição construtivista que urge 

a criança a assumir a responsabilidade pelo seu agir educativo, pela sua aprendizagem. O 

pressuposto dos modelos autorregulatórios é o de que os alunos podem regular a sua 

cognição, motivação e comportamento e, através desse processo, alcançar os objetivos 

estabelecidos, melhorando o rendimento académico (Zimmerman & Martinez-Pons, 1998). 

Neste sentido, podemos afirmar que as crianças autorreguladoras da sua aprendizagem 

analisam as exigências da tarefa e escolhem os recursos para lhes fazer face, procurando 

apoio sempre que necessário, de modo a alcançarem satisfatoriamente os seus objetivos. 

Assim, a aprendizagem autorregulada reveste-se de grande acuidade e atualidade, sendo um 

dos eixos primordiais da prática educativa e tema central de investigação educacional 

(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000).  

Embora exista a convicção por parte de alguns autores (Boekaerts & Corno, 2005; 

Perry, 1998; Zimmerman, 1998) de que as crianças mais pequenas apresentam dificuldade na 

articulação entre os processos cognitivos e metacognitivos, cada vez mais surgem dados de 

que a partir do pré-escolar as crianças podem ser instruídas na aprendizagem autorregulada 
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(Bronson, 2000; Costa, 2006; McGuinness, 2005; Rosário et all., 2007; Rosário, P., Núñez, J. 

C., González-Pienda, J., 2007; Whitebread et all., 2003, 2009; Wood & Bennett, 2002). De 

facto, sendo a autorregulação da aprendizagem uma competência essencial à boa adaptação 

do ser humano e tratando-se de uma competência que pode ser aprendida e treinada, não só 

deve ser trabalhada ao longo da vida como esse trabalho deve ter início numa idade precoce, 

ideia que Rosário et all. (2007) defendem quando afirmam que “é importante que a educação 

pré-escolar equipe as crianças com um leque de competências que lhes permita enfrentar as 

futuras aprendizagens com sucesso, promovendo um contacto com ferramentas 

procedimentais que lhes serão úteis na senda de aprender ao longo da vida”. 

Alguns dos desenvolvimentos na área da autorregulação têm vindo a alargar a noção 

de autorregulação aos aspetos emocionais, sociais e motivacionais (Whitebread et all, 2003). 

Bronson (2000) foi uma dos investigadores responsáveis por essa noção e no seu estudo 

demonstrou que o desenvolvimento dos processos metacognitivos e autorregulados é 

fundamental para o crescimento psicológico da criança. 

 

Autorregulação da Aprendizagem ao nível do pré-escolar                                         

Modelo de Bronson 

 Bronson (2000) defende que, ao contrário das crianças mais novas, que necessitam de 

supervisão constante e suporte por parte dos adultos para manterem o seu controlo, a partir 

dos 5 anos as crianças tornam-se continuamente mais capazes de desenvolver uma 

autorregulação interna e voluntária. No seu estudo, menciona quatro grandes áreas da 

autorregulação – motivacional, emocional, pro-social e cognitiva.  

Motivação para a Autorregulação 

Motivação e autorregulação estão altamente relacionadas. A ação só pode ocorrer 

quando a capacidade de controlar o pensamento e o comportamento é acompanhada pelo 

desejo de o fazer. Durante o período pré-escolar, a motivação para a autorregulação social, 

emocional e cognitiva vai aumentando de acordo com as capacidades pessoais e o sucesso 

nessas áreas for crescendo. O interesse pelo mundo passa de um interesse básico em explorar 

o seu ambiente para uma motivação mais focada em atingir objetivos específicos. A criança 

começa a interessar-se pelo produto daquilo que faz e a persistir na tentativa de alcançar os 

objetivos selecionados anteriormente. Desenvolve ainda um critério interno para julgar o 
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sucesso, bem como um sentimento de orgulho em relação ao sucesso pessoal (Hunt, 1965; 

White, 1959). Para além disso, começa também a avaliar aquilo que faz de acordo com os 

padrões internos e externos e a motivação é reduzida se sente que não é capaz de ir ao 

encontro dos mesmos. A motivação para a autorregulação atinge o seu pico quando a criança 

acredita que é responsável pelas suas ações, que é capaz de controlá-las e que tem poder de 

decisão (Bronson, 2000). 

Controlo Emocional e Comportamental 

O desenvolvimento de um adequado controlo emocional e comportamental é 

extremamente importante. A partir do pré-escolar, as crianças começam a ser cada vez mais 

capazes de respeitar regras e utilizar estratégias e planos para guiar o seu comportamento e, 

por isso, é esperado que consigam adiar o sentimento de gratificação sem recorrer a 

comportamentos agressivos de frustração. Segundo Bronson (2000), nesta fase as crianças 

mostram também interesse em passar mais tempo com os seus pares, a influenciá-los e a 

serem aceites por eles. As crianças tendem, por isso, a tornar-se mais eficazes na interação 

com outras crianças e com os adultos, muito embora o ambiente seja responsável por muitas 

das estratégias que utilizam para resolver problemas sociais e atingir os objetivos sociais. 

Estas interações obrigam a criança a desenvolver competências sócioemocionais para que 

tenha sucesso na relação com o outro e, assim, o desenvolvimento da capacidade de 

descentração tem início nesta fase e é crucial para um crescimento saudável da criança. 

Autores como Sroufe, Cooper e DeHart (1996, cit. por Bronson, 2000) defendem ainda que a 

brincadeira de fantasia é uma ferramenta importantíssima para a autorregulação emocional 

durante esta faixa etária. Apesar de as relações com os pares irem ganhando mais 

importância, Bronson (2000) defende que as relações com os adultos têm mais efeitos 

significativos no desenvolvimento de um controlo eficaz e apropriado. As relações das 

crianças do pré-escolar, quando comparadas com as de anos anteriores, tendem a passar de 

uma atitude de insistência para uma atitude de negociação e reciprocidade. 

Atitudes Pró-Sociais 

  De acordo com Bronson (2000), a partir dos 5 anos as crianças já demonstram atitudes 

e ações de cariz pró-social. Elas conseguem falar sobre os seus estados mentais e começam a 

desenvolver uma compreensão mais sofisticada sobre os pensamentos das outras pessoas. 

Conseguem com facilidade encarnar uma personagem numa peça de teatro e são cada vez 

mais capazes de entender como o outro se pode estar a sentir. As tendências pró-sociais da 
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criança vão ficando mais consistentes e estáveis ao longo do tempo. Por outro lado, também 

os comportamentos antissociais (como a agressão) se vão tornando mais consistentes e, por 

isso, cada vez mais difíceis de alterar ao longo do crescimento. 

Controlo Cognitivo 

À medida que o sistema nervoso amadurece, as crianças conseguem interagir melhor 

com o ambiente social e físico e retirar informação dessas interações. Não só ganham 

informação como vão sendo capazes de organizá-la e usá-la mais eficazmente na resolução 

de problemas na vida real. Para além disso, à medida que as funções executiva e de memória 

de trabalho se desenvolvem, as crianças conseguem melhor abster-se de comportamentos 

proibidos e manter no pensamento informações cada vez mais complexas. Dá-se um grande 

aumento do controlo cognitivo durante o período pré-escolar e as crianças, para além de 

terem um pensamento muito mais direcionado para o objetivo, tornam-se cada vez mais 

persistentes e capazes de realizar tarefas sozinhas. As crianças desta faixa etária estão a 

aprender a como aprender e a como resolver os problemas presentes nos seus ambientes. 

Bronson (2000) defende ainda que num amplo conjunto de tarefas, as crianças do pré-escolar 

conseguem resistir à distração, utilizar estratégias apropriadas e eficazes, monitorizar o seu 

progresso (por exemplo, corrigindo a sua abordagem) e, em último caso, atingir o objetivo 

com sucesso. Nesta idade, apesar de a criança poder não conseguir ainda conscientemente 

planear o que vai fazer antes de começar a tarefa, muitas vezes planeia durante a tarefa. 

Segundo Vygotsky (1962), uma ferramenta principal para a autorregulação aos 5 anos é a 

linguagem, que se revela uma técnica para controlar tanto a ação como o pensamento (através 

do self speech, por exemplo). Mais uma vez, o ambiente desempenha um papel crucial no 

desenvolvimento da autorregulação cognitiva, através das oportunidades fornecidas, das 

regras apresentadas às crianças e do tipo de suporte obtido pelos adultos (Bronson, 2000). Em 

ambientes desorganizados e imprevisíveis as crianças têm mais dificuldade em perceber as 

escolhas que podem fazer e as regras que podem seguir para guiarem o seu comportamento 

(Minuchin, 1971). 

 

Estudos realizados ao nível do pré-escolar 

Depois de Bronson (2000), surgiram novos estudos ligados ao processo de 

autorregulação da aprendizagem em crianças mais novas. Em relação ao trabalho com os 
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educadores, Whitebread et all (2003) referem que, ao nível da realidade do dia-a-dia da sala 

de aula, existem alguns problemas relativamente à autorregulação. A necessidade de manter a 

ordem dentro da sala combinada com a pressão de tempo e de recursos e a perceção dos 

educadores sobre as expectativas externas da direção e dos pais podem muitas vezes ir contra 

a promoção da independência nas crianças. Contudo, estes autores sugerem um conjunto de 

técnicas pedagógicas que incluem o trabalho de grupo cooperativo, o ensino recíproco, as 

autoexplicações e a autoavaliação. Os autores partilham ainda algumas conclusões sobre as 

crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, nomeadamente que “as crianças aprendem muito 

observando-se umas às outras”, que “dada a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas, 

as crianças demonstram um grande foco e organização e são persistentes nos planos que 

estipularam”, que “às vezes quando um adulto se envolve na atividade a criança tende a dizer 

que não consegue, mas se estiver a trabalhar com outra criança tem menos tendência a 

duvidar das suas capacidades”, que “a resposta mais eficaz que um adulto pode dar a uma 

criança que pede ajuda é pedir para outra criança com maior capacidade nessa área em 

particular a ir ajudar”, que “às vezes é melhor os adultos não interferirem nos 

desentendimentos em atividades de grupo, mas sim dar espaço e tempo para as crianças 

resolverem o conflito sozinhas”, que “o educador deve sempre encorajar a criança, dando 

informação/feedback e promovendo a independência” e que “as crianças diferem entre 

aquelas que respondem bem a atividades de iniciativa da criança e aquelas que preferem uma 

estrutura de suporte do adulto e, portanto, ambas as oportunidades devem ser contempladas”.  

Também o estudo levado a cabo por Perels et all. (2009) teve a forma de uma 

intervenção com educadores do pré-escolar para melhorar a autorregulação da aprendizagem 

das crianças das suas salas. Para isso, foi testado o efeito do treino da autorregulação da 

aprendizagem em educadores, englobando estratégias de autorregulação para os seus próprios 

processos de aprendizagem (para serem capazes de agir como modelos a seguir) e estratégias 

para promover a autorregulação da aprendizagem nas crianças de 5 anos. A amostra consistiu 

em 19 educadores e 48 crianças. Os educadores foram testados duas semanas antes e duas 

semanas depois da intervenção através da aplicação de um questionário enquanto, durante o 

mesmo período de tempo, foram realizadas entrevistas às crianças. Os resultados obtidos 

mostraram que a capacidade de autorregulação dos educadores, bem como a das crianças 

cujos educadores participaram na intervenção, melhorou significativamente. Os resultados 

indicam assim que é possível melhorar a autorregulação da aprendizagem em crianças em 
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idade pré-escolar através de um programa de intervenção desenhado para os educadores de 

infância. 

Na mesma ótica da promoção da autorregulação da aprendizagem mas mais 

direcionado às crianças, Wood e Bennet (2001) realizaram uma investigação sobre a 

progressão e a continuidade em crianças dos 3 aos 6 anos de idade referentes às classes 

Nursery (3-4 anos), Reception (4-5 anos) e Year 1 (5-6 anos). Para tal, foram realizadas 

entrevistas informais e flexíveis com as crianças (de 1 para 1) na tentativa de perceber de que 

forma as crianças percecionam a sua aprendizagem. Duas rondas de entrevistas tomaram 

lugar, a primeira no período de verão e a segunda no período de outono. Na primeira ronda, 

focou-se aquilo que a criança tinha estado a fazer/aprender durante a sessão e na segunda a 

sua perceção de como tinha progredido (com a ajuda do portefólio escolar com os trabalhos 

desenvolvidos ao longo do tempo). Os resultados mostraram que a maioria das crianças 

conseguiu lembrar-se do trabalho que tinha feito contudo, as crianças da Year 1 requereram 

menos suporte do que as outras e apresentaram melhorias significativas em todas as áreas, 

particularmente na memória de trabalhos de literacia e numeracia. Conseguiram ainda 

lembrar-se de aspetos mais subtis da sessão, descrever sequências e explicar acontecimentos. 

Para além disso, falavam com mais confiança e de uma forma mais fluída e com facilidade 

conseguiam explicar a moral das histórias. Por último, estavam mais conscientes da sua 

escrita e eram capazes de dar razões porque achavam que o seu trabalho estava a melhorar.  

Rosário et all. (2007), por sua vez, conduziram um estudo onde pretenderam analisar 

em que medida o ensino deliberado e intencional do processo de autorregulação era 

assimilado pelas crianças do pré-escolar e transferido para outras atividades realizadas em 

sala de jardim-de-infância. Neste estudo, 19 crianças foram avaliadas nas três etapas do 

processo de autorregulação: planificação, execução e avaliação. Na etapa de aprendizagem 

(planificação), as crianças exploraram individualmente, por meio de uma entrevista, uma 

iconografia sinóptica da história d’Os Três Porquinhos como móbil para introduzir as três 

fases. Na etapa de treino (execução), e aproveitando o núcleo da história d’Os Três 

Porquinhos, a tarefa consistiu na construção de uma casa, a partir de um modelo de papel. O 

educador, após a exemplificação, instrução e prática assistida com feedback, avaliou o 

desenvolvimento procedimental, registando os comportamentos das crianças numa grelha 

construída para o efeito. Na etapa de avaliação, o educador exemplificou a tarefa específica 

de construção de um palhaço, em grande grupo, e cada criança realizou-a individualmente e 
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sozinha, no contexto habitual da sala de atividades. O educador avaliou os comportamentos 

registando-os em grelha. Os resultados mostraram que, na etapa da aprendizagem, a 

generalidade das crianças (16) revelou ter adquirido o conhecimento declarativo sobre as 

fases do processo de autorregulação. Na etapa de treino, os dados sugerem que as crianças 

não só compreenderam a estrutura racional e lógica das três fases, como também foram 

capazes de as aplicar após a demonstração e sob a supervisão do educador. Na etapa de 

avaliação verificou-se a existência de comportamentos autónomos revelados no 

distanciamento face ao modelo. Os resultados da avaliação sugerem, por um lado, que o 

ensino do processo cíclico de autorregulação da aprendizagem facilita e motiva a 

aprendizagem autónoma das crianças e, por outro, que é possível ensinar e intencionalizar o 

uso das três fases do processo de autorregulação com crianças deste nível etário. 

Uma outra investigação conduzida por Romera (2003) teve como objetivo a avaliação 

das estratégias de autorregulação durante a aprendizagem em educação pré-escolar. Para isso, 

foram estudadas as estratégias de aprendizagem empregues pelas 24 crianças (de 5 anos de 

idade) em diferentes fases de realização de tarefas de matemática, o rendimento obtido na 

tarefa e o perfil estratégico das crianças. A avaliação foi levada a cabo em três momentos 

distintos (antes, durante e depois da tarefa) e foi feita através da aplicação de entrevistas 

individualizadas. Em relação aos resultados, foi observado o predomínio de estratégias 

motoras e cognitivas em contraposição às metacognitivas e foi constatado um forte 

predomínio dos perfis estratégicos “execução não-estratégica centrada na condução”, 

“execução não-estratégica centrada na imitação do modelo” e “execução estratégica não 

mantida durante a execução”. Todos estes dados parecem corroborar a ideia de que existe um 

repertório estável e ponderado de estratégias de aprendizagem nas crianças abordadas neste 

estudo.  

Embora diferentes, todos estes estudos trouxeram algo de novo à investigação sobre 

esta temática e todos eles apontaram a importância da autorregulação da aprendizagem na 

formação do aluno e da pessoa humana, bem como a direção na intervenção precoce. Bruner 

(1996, p. 64) acrescenta ainda sobre a evolução da pedagogia: 

“A pedagogia moderna está agora a crescer na ideia de que a criança deve estar consciente dos seus 

processos de pensamento, e é crucial que os adultos (em especial os educadores/professores) a 

ajudem a pensar ao nível metacognitivo – estar tão consciente da forma como aprende e pensa como 

daquilo que está a estudar. Ganhar competências e acumular conhecimento não é suficiente. A criança 

pode ser ajudada a alcançar a mestria refletindo sobre o seu progresso e de que forma pode melhorar. 

Equipá-la com uma boa teoria da mente (ou do funcionamento mental) é uma forma de a ajudar a 

fazer isso.” 
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O Estudo Atual 

O presente estudo pretende investigar a temática da autorregulação da aprendizagem 

em contexto pré-escolar, contribuindo para a promoção da mesma numa idade precoce e para 

a melhoria do sistema educativo português. 

Bronson (2000) afirma que o ambiente em que a criança está inserida desempenha um 

papel crítico no seu desenvolvimento, principalmente em crianças mais novas. Esse ambiente 

é responsável por oferecer oportunidades para o desenvolvimento de novas estratégias e para 

a prática de um maior controlo da autorregulação, para além de que impõe restrições com as 

quais a criança tem de lidar. De facto, os estudos apresentados anteriormente ((Bronson, 

2000; Perels et all., 2009; Romera, 2003; Rosário et all., 2007,; Whitebread et all., 2003, 

2009; Wood & Bennett, 2001) indicam que as crianças a partir do pré-escolar podem e devem 

ser estimuladas no sentido do desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem, por 

exemplo, através da narração de estórias, jogos, ou da visualização de vídeos onde podem 

observar os comportamentos autorregulados de outras crianças seus pares. Também Epstein 

(2003) concluiu que a capacidade de as crianças autorregularem a sua aprendizagem é 

incrementada quando são incluídos períodos de reflexão nas atividades curriculares e quando 

os professores promovem intencionalmente o pensamento das crianças através de questões 

abertas. Deste modo, o papel do contexto educativo e, principalmente, do educador na 

promoção da autorregulação da aprendizagem nas crianças torna-se não só aconselhável 

como imprescindível. 

Contudo, para promover a autorregulação da aprendizagem é necessário atender aos 

comportamentos autorregulados que as crianças desta faixa etária são já capazes de 

manifestar. Segundo Rosário et all. (2007), “em vez de perguntarmos se uma criança de 5 

anos de idade é capaz de entender os processos associados e de autorregular a sua 

aprendizagem, deveríamos perguntar em que grau essa criança pode operacionalizar as 

competências autorregulatórias e, em seguida, equacionar a possibilidade de as promover 

com intencionalidade”. 

Partindo das considerações anteriores, o presente estudo pretende dar resposta a duas 

questões: “Quais as oportunidades de promoção da autorregulação da aprendizagem em 

contexto pré-escolar?” e “Como é que as crianças do pré-escolar autorregulam a sua 

aprendizagem?”. Para tal, foram estabelecidos três objetivos para o trabalho, nomeadamente 

1) identificar as oportunidades existentes em sala de aula para a promoção da autorregulação 
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da aprendizagem nas crianças, 2) observar comportamentos autorregulados em sala de 

jardim-de-infância em crianças do pré-escolar e 3) identificar as estratégias de aprendizagem 

empregues pelas crianças do pré-escolar quando confrontadas com a realização de uma tarefa 

cognitiva. 

 

Método 

O desenho de investigação escolhido foi o estudo de caso, mais concretamente, um 

estudo de caso misto, instrumental e interpretativo. Tratou-se de um estudo de caso misto, na 

medida em que englobou tanto métodos quantitativos (presentes na observação sistemática) 

como qualitativos (existentes na observação participada e na entrevista), instrumental, pois o 

que esteve em causa foi uma dada questão que o estudo deste caso, entre outros possíveis, 

ajudou a compreender, e interpretativo, uma vez que apresentou uma descrição rica e visou 

desenvolver categorias conceptuais, bem como ilustrar, suportar ou desafiar hipóteses ou 

teorias estabelecidas antes da colheita de dados. Foram definidas diferentes variáveis a 

estudar: por um lado os comportamentos autorregulados presentes em crianças do pré-

escolar, onde estão incluídas as estratégias de aprendizagem, e, por outro, as oportunidades 
de promoção da autorregulação da aprendizagem em contexto pré-escolar. Gall e 

colaboradores (2007, cit. por Amado, 2013) definem estudo de caso de investigação como 

“um estudo em profundidade de um ou mais exemplos de um fenómeno no seu contexto 

natural que reflete a perspetiva dos participantes nele envolvidos”. Amado (2013) aponta 

ainda a necessidade de “recorrer a múltiplas fontes e múltiplas técnicas de forma a captar os 

diferentes olhares que traduzem essa mesma complexidade (do estudo de caso)”. Desta forma 

existiu neste estudo uma triangulação dos dados entre a perspetiva do investigador, presente 

na observação sistemática e na observação participante, a perspetiva das crianças, presente na 

observação participante, e a perspetiva da educadora, presente quer no preenchimento da 

grelha de observação quer depois na entrevista. Para além disso, o estudo tem validade 

ecológica na medida em que foi feito em contexto de sala de jardim-de-infância. 

 

Participantes 

Os participantes foram selecionados através de um procedimento não probabilístico. 

A amostra foi composta por 23 crianças, de 5 anos de idade (à data de início do estudo), todas 



11 

 

elas pertencentes à mesma turma de pré-escolar de um colégio privado em Lisboa, e pela 

respetiva educadora, que conta com 24 anos de serviço sempre no colégio. A proporção entre 

ambos os sexos foi equilibrada (14 rapazes e 11 raparigas) para a observação sistemática, 

contudo, na observação participante notou-se um predomínio de crianças do sexo masculino 

(10 rapazes e 6 raparigas). 

 

Procedimento 

A primeira fase da investigação foi a observação sistemática, que decorreu entre 14 de 

janeiro e 4 de abril de 2014 (ao longo do 2º período do ano letivo), contudo, também o tempo 

da observação participante contou como tempo de observação e contribuiu para o 

preenchimento da grelha. Utilizando a Lista de Desenvolvimento da Aprendizagem 

Independente (CHILD, de Whitebread et all., 2009) (Anexo 2) foi feita a observação em sala 

de aula da frequência dos comportamentos autorregulados por parte das crianças. Estas 

observações ocorreram 1/2 vezes por semana e demoraram cerca de 1 hora cada. Ao longo de 

todo o período de observação sistemática foram ainda recolhidas as programações e as 

planificações feitas pela educadora das atividades a realizar na sala de aula com as crianças 

(Anexo 3).  

Durante as férias da Páscoa escolares (de 5 a 21 de abril), a educadora preencheu a 

mesma Lista de Desenvolvimento da Aprendizagem Independente, tendo em conta a sua 

perceção baseada na observação dos comportamentos das crianças exibidos no dia-a-dia em 

contexto de sala de jardim-de-infância. 

Nas três terças-feiras a seguir à Páscoa foram feitas as observações participantes às 16 

crianças cujos encarregados de educação autorizaram a sua participação (7 crianças dia 

22/04, 7 crianças dia 29/04 e 2 crianças dia 06/05) (Anexo 1). Ao contrário das observações 

sistemáticas, as observações participantes foram realizadas no registo de um para um. Foi 

apresentada à criança uma tarefa que envolvia a resolução de um problema e a criança foi 

questionada em três momentos diferentes: antes, durante e após a realização da tarefa.  

Por fim, foi feita uma pequena entrevista à educadora no dia 29/05 de forma a 

recolher mais dados sobre as oportunidades de promoção da autorregulação da aprendizagem 

em contexto pré-escolar. Esta investigação foi aprovada pela Comissão de Deontologia do 

Conselho Científico da Faculdade de Psicologia, da Universidade de Lisboa. 
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Técnicas e Instrumentos 

Observação Sistemática 

Este instrumento consiste numa grelha de observação composta por 22 declarações 

relativas a comportamentos que são avaliadas pelo observador segundo uma escala de 

frequência (sempre, usualmente, às vezes e nunca). 

A Children’s Independent Learning Development checklist (CHILD 3–5) foi criada 

por Whitebread et all (2003, 2009) e a sua construção nasceu da constatação quer do facto de 

um instrumento de observação ser uma ferramenta que pode ser utilizada por educadores e 

professores, quer pelos primeiros indícios da sua validade externa como uma medida de 

metacognição e autorregulação em crianças pequenas. Dada a importância educacional do 

desenvolvimento das capacidades metacognitivas e de autorregulação nas crianças, o 

desenvolvimento de um instrumento de observação é potencialmente muito benéfico. Deste 

modo, o CHILD 3–5 foi desenhado como um instrumento de avaliação prático para 

educadores cujas turmas têm crianças entre os 3 e os 5 anos de idade. 

Whitebread et all (2003, 2009) refere que o  trabalho desenvolvido na construção 

deste instrumento foi inspirado em dois ramos dentro da psicologia do desenvolvimento: o 

ramo cognitivo de processamento da informação, representado por Flavell (1979) e Ann 

Brown (1987), e o ramo sociocultural, fundado por Lev Vygotsky (1978, 1986), sendo este 

último o mais abrangente no modelo adotado pelos investigadores (com a metacognição a 

formar as partes cognitivas da autorregulação, que também engloba elementos afetivos, 

motivacionais e sociais). O modelo inclui os seguintes elementos: conhecimento 

metacognitivo (Annevirta & Vauras, 2001; Flavell, 1987; Pintrich, 2002; Schneider & Lockl, 

2002), monitorização e controlo metacognitivo (Brown, 1987; Nelson & Narens, 1994; Pape 

& Wang, 2003; Son & Schwartz, 2002) e monitorização e controlo de emoções e estados 

motivacionais durante a tarefa de aprendizagem (Boekaerts, 1999; Corno, 2001; Efklides, 

2006; Zimmerman, 2000). 

O primeiro instrumento elaborado consistia em 35 declarações extraídas da literatura 

recente sobre o desenvolvimento da autorregulação e metacognição infantil (por exemplo, 

Bronson, 2000; Brooker, 1996; Featherstone & Bayley, 2001; Schunk & Zimmerman, 1994; 

Winne & Perry, 2000). Esse instrumento foi dado a 16 educadores a quem foi pedido que 

selecionassem seis crianças da sua sala (2 com elevado grau de autorregulação, 2 com grau 
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intermédio e 2 com baixo grau de autorregulação) e que avaliassem os respetivos 

comportamentos autorregulados, utilizando o instrumento. Para cada uma das 35 declarações, 

o educador tinha que avaliar se a afirmação era verdade para a criança sempre, usualmente, às 

vezes ou nunca. No início do segundo e terceiro períodos escolares, as declarações foram 

revistas e se fosse o caso alteradas para que medissem o desenvolvimento do comportamento 

autorregulado das crianças. Este projeto foi desenvolvido em dois anos e contemplou 32 

educadores e 192 crianças, o que resultou num total de 288 revisões para cada declaração. 

Os resultados das observações das 35 declarações foram analisados para estabelecer 

quais seriam as mais significativas para as crianças entre os 3 e os 5 anos de idade que 

participaram no projeto. As declarações foram classificadas de acordo com três critérios: 

aquelas que discriminavam mais entre um grau alto e baixo de autorregulação da criança; 

aquelas cujos resultados se alteraram mais entre a primeira e a última avaliação; aquelas 

consideradas pelos educadores como as mais significativas em relação às crianças da sua 

turma.  

Duas formas de análise foram levadas a cabo em relação aos resultados obtidos pelo 

preenchimento do instrumento de observação por parte dos educadores. Esse procedimento 

produziu uma lista de 20 declarações que provaram ser as mais discriminativas de entre as 35 

originais, declarações essas que, curiosamente, se enquadravam muito bem nas quatro 

categorias propostas por Bronson (2000) – Emocional, Pró-Social, Cognitivo e Motivacional - 

funcionando deste modo como uma validação tanto do modelo da Bronson como das 20 

declarações. Este facto foi crucial na organização das declarações de acordo com as categorias 

propostas por Bronson (2000). Duas outras declarações foram posteriormente acrescentadas ao 

domínio cognitivo derivadas da análise da observação em sala de jardim-de-infância. Ao todo, 

as 22 declarações formaram a Children’s Independent Learning Development 3-5 checklist.  

A análise dos resultados produzidos com a utilização deste instrumento mostrou que o 

mesmo consegue distinguir entre crianças que têm graus altos e baixos de capacidades 

metacognitivas e que é uma representação válida das áreas chave do desenvolvimento das 

crianças entre os 3 e os 5 anos de idade.  

O instrumento utilizado no presente estudo foi a Children’s Independent Learning 

Development 3-5 checklist que foi primeiramente traduzida e acordada por dois juízes fluentes 

em língua inglesa e posteriormente adaptada aos objetivos da investigação. Para além disso 

foram feitas algumas observações de teste em dezembro, antes da sua aplicação, às mesmas 
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crianças que iriam integrar o estudo para ver se de, facto, o instrumento cumpria os objetivos 

da investigação. Essas observações de teste tiveram ainda o propósito da familiaridade da 

investigadora com as crianças e, sobretudo, das crianças para com a investigadora, bem como 

a familiaridade da investigadora com o ambiente da sala de jardim-de-infância e, por último, 

funcionaram ainda como um primeiro treino de observação para a investigadora. 

Cotação da Observação Sistemática 

A cotação deste instrumento de observação assenta numa escala de frequência com 

quatro parâmetros: sempre, usualmente, às vezes e nunca. Relativamente às grelhas de 

observação preenchidas pela educadora, uma vez que estas se basearam na sua perceção 

sobre a frequência da presença dos comportamentos nas crianças, não foi necessário nenhum 

tratamento posterior de operacionalização, sendo que a educadora foi automaticamente 

colocando as cruzes no parâmetro que entendia ser o mais correto para cada item relativo a 

cada uma das crianças. Por outro lado, no caso da investigadora, o preenchimento da grelha 

teve como base a observação sistemática dos comportamentos presentes na grelha e, por isso, 

foi necessário encontrar uma forma de operacionalizar o número de comportamentos 

observados por item em parâmetros de frequência. Assim, por cada comportamento da lista 

observado foi colocada uma cruz junto do item em questão e, no final, a cotação foi feita da 

seguinte forma: os itens que não apresentassem nenhuma cruz eram cotados no parâmetro 

“nunca”; os itens que apresentassem uma ou duas cruzes eram cotados no parâmetro “às 

vezes”; os itens que apresentassem três cruzes eram cotados no parâmetro “usualmente”; os 

itens que apresentassem mais de três cruzes eram cotados no parâmetro “sempre”. 

 

Observação Participante 

Amado (2013) refere que “a observação participante tem como princípio a 

necessidade de o pesquisador manter sempre algum grau de interação com a situação 

estudada, afetando-a e sendo por ela afetado”. Amado (2013) acrescenta ainda que esta pode 

ser entendida no sentido rígido ou flexível. O sentido rígido sublinha a necessidade de 

partilhar as atividades do sujeito investigado de um modo direto e completo, fazer o que ele 

faz (ex. estudos com indígenas), enquanto a observação participante flexível acentua a 

necessidade da presença do observador sem exigir que ele tenha de fazer o que o observado 

faz. Ball (1985, cit. por Amado, 2013) defende que em investigação com crianças deve 
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adotar-se uma posição flexível, sendo esta a sua opção para estudos realizados quase 

exclusivamente dentro da sala de aula. Tendo em conta estes autores, optou-se por fazer neste 

estudo uma observação participante no sentido flexível. É importante salientar que a 

observação participante em si não é uma técnica, trata-se de uma postura e uma atitude geral 

do observador que engloba depois várias técnicas.  

Assim, principal técnica usada foi a entrevista individualizada de caráter semiaberto. 

Foi tida como modelo a técnica utilizada por Romera (2003), onde é possível distinguir três 

grandes momentos em que as crianças aplicam de forma autorregulada as suas estratégias de 

aprendizagem: antes, durante e após a realização da tarefa. O seu estudo considera também a 

existência de quatro grandes blocos de estratégias de aprendizagem empregues pelas crianças 

– motoras, cognitivas, metacognitivas e de apoio ao processamento – e de quatro perfis 

estratégicos - execução não estratégica centrada nos aspetos motores (crianças que, 

especialmente antes da realização da tarefa não mostraram uma conduta estratégica para a sua 

resolução e focaram a sua atenção essencialmente nos aspetos motores da tarefa), execução 

não estratégica centrada na imitação do modelo (crianças que não mostraram uma conduta 

estratégica mas ressaltaram a importância de copiar o modelo), execução estratégica não 

mantida durante a realização (as crianças têm uma clara consciência da atividade e da sua 

planificação antes da realização da mesma, contudo, essa consciência perde-se com o 

desenrolar da tarefa) e execução estratégica mantida durante a realização (as crianças 

mostram uma clara consciência da tarefa em todos os momentos da atividade). 

Baseado, portanto, no estudo de Romera (2003), foi elaborado um guião de entrevista 

dividido no momento antes, durante e após a realização da tarefa. O momento antes da 

realização da tarefa estava dividido em três fases: instruções, planeamento e tomada de 

consciência. Numa primeira etapa, era apresentada a atividade à criança, era explicado que no 

fim deste trabalho ela podia levar uma medalha do palhaço (pela participação e bom 

comportamento) e eram dadas as instruções da ficha (“Temos aqui nesta ficha dois palhaços 

com o seu cãozinho ajudante mas há uma grande diferença nos dois não há? Exatamente, este 

fato está todo enfeitado como os fatos dos palhaços a sério e este aqui coitadinho está todo 

branco. E sabes o nome destas formas? O círculo, o triângulo e o quadrado. Mas tu já viste 

algum palhaço que não tivesse com a roupa enfeitada? Pois é, eles andam sempre muito 

coloridos e este palhaço também quer ficar com o seu fato bonito como aquele e enfeitado 

como um palhaço a sério e para isso precisa da tua ajuda. Para ajudares o palhaço o que vais 
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ter de fazer é desenhar no seu fato o mesmo número, a mesma quantidade, de quadrados, de 

triângulos e de círculos que há ali no fato do palhaço de cima, sim? E a seguir vais pintar 

essas figuras por dentro, percebeste?”). O planeamento começava com 30 segundos dados à 

criança para ela pensar como é que ia fazer o trabalho (“Agora vou dar-te um tempo para 

pensares qual será a melhor maneira de fazer este trabalho e como é que vais fazer”) seguidos 

de uma questão relativa ao planeamento (“Conta-me como vais fazer”). Por fim, eram feitas à 

criança duas perguntas que apelavam à tomada de consciência da importância do trabalho 

(“O que é que achas que é importante nesta ficha?” e “O que é que achas que consegues 

aprender com esta ficha?”). 

O segundo momento da observação participante passava-se durante a realização da 

tarefa e, ao contrário do primeiro e terceiro momento em que as perguntas eram mais 

fechadas e direcionadas, continha apenas uma questão mas uma questão totalmente aberta. 

Para esta etapa era apresentado à criança o “Palhaço dos Pensamentos”, um boneco que era 

muito curioso e que queria saber tudo o que as crianças estavam a pensar. Deste modo, era 

pedido à criança que fosse contando em voz alta ao Palhaço dos Pensamentos tudo o que 

durante a realização da tarefa estivesse a pensar ou a fazer (“Agora vamos chamar o Palhaço 

dos Pensamentos que gosta muito de saber o que as crianças estão a pensar, é muito curioso. 

Ele vai estar aqui ao pé e para ele ficar contente tu vais começar a fazer o trabalho e, 

enquanto estiveres a fazer a ficha, vais contando em voz alta ao Palhaço dos Pensamentos 

tudo aquilo em que estiveres a pensar, vais contando aquilo que estás a fazer e porquê, está 

bem?”). Esta questão não era reforçada durante a realização da tarefa e caso as crianças não 

falassem ou falassem muito pouco nesta etapa eram questionadas sobre o seu raciocínio 

depois da realização da tarefa. 

Por último, entrava-se no terceiro momento da observação participante, constituído de 

novo por três fases: confronto com o planeamento inicial, autoavaliação e justificação da 

autoavaliação. A primeira fase (confronto) só era aplicada às crianças que no primeiro 

momento tinham feito um planeamento que depois não correspondeu ao resultado final do 

trabalho e que não justificaram essa alteração durante a realização da tarefa. Deste modo, esta 

fase continha apenas uma questão (“No início tinhas planeado que ias fazer de uma maneira e 

acabaste por fazer diferente. Porquê?”). De seguida, pedia-se à criança que fizesse uma 

autoavaliação (“Achas que o teu trabalho correu bem?”) e, por fim, que justificasse a sua 
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resposta. Esta justificação implicava mais três questões (“Porquê?”, “O que é que achas que 

fizeste muito bem?” e “O que é que achas que podias ter feito ainda um bocadinho melhor?”). 

O discurso das crianças foi gravado em áudio para posterior transcrição e análise de 

conteúdo e as gravações foram no fim destruídas. Este modelo de entrevista foi testado 

previamente em 4 crianças que não iriam participar no estudo (3 a frequentar o pré-escolar e 

uma a sala dos 4 anos), processo que serviu também como treino para a investigadora. 

A observação participante incluía também a realização de uma tarefa. A seleção da 

tarefa foi pensada de modo a que esta pudesse garantir ser reveladora da informação 

desejada. Em primeiro lugar, de modo a ser possível identificar estratégias de aprendizagem, 

a tarefa teria de pressupor a resolução de um problema, sendo que as condições para a 

escolha do problema foram as seguintes: requerer um raciocínio cognitivo/metacognitivo para 

a sua resolução, ter um grau de dificuldade médio (que fosse ao encontro do currículo próprio 

da idade das crianças) e permitir à criança fazer o planeamento da sua resolução. Deste modo, 

começou por ser feita uma pesquisa das tarefas, quer utilizadas pela educadora ao nível do 

pré-escolar, quer em livros escolares próprios para esta faixa etária, sendo que, numa primeira 

fase, foram selecionadas 12 tarefas. Essas 12 tarefas foram depois discutidas com uma 

especialista em autorregulação da aprendizagem e ficaram reduzidas a apenas 3. 

Seguidamente, as 3 tarefas foram apresentadas a um grupo de investigadores em psicologia 

(PEAAR), o que resultou na exclusão de uma das tarefas. Finalmente, o último passo para a 

seleção da tarefa foi a sua aplicação a 4 crianças mediante as observações participantes de 

teste. Este último passo serviu para testar o nível de dificuldade das fichas, as reações das 

crianças às fichas e se estas, de facto, cumpriam os objetivos do trabalho. 

Ao longo do processo de seleção, a tarefa escolhida foi modificada de forma a melhor se 

adaptar aos objetivos do trabalho. Assim, a tarefa final ficou uma ficha que apresentava um 

palhaço cujo fato continha dois quadrados, três triângulos e três círculos e um segundo 

palhaço, o mesmo mas com o fato todo branco, e o objetivo da tarefa era desenhar no fato do 

palhaço de baixo o mesmo número de quadrados, triângulos e círculos que havia no fato do 

palhaço de cima. Deste modo, o planeamento passava não só pela forma de chegar ao número 

certo, como pela ordem da disposição das figuras e esta tarefa conseguiu ser uma atividade 

autêntica que as crianças poderiam realizar normalmente em sala de jardim-de-infância 

(Anexos 4 e 5). 
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Cotação Observação Participante 

As respostas das crianças foram categorizadas segundo o modelo proposto por 

Romera (2003) em que são considerados quatro grandes blocos de estratégias de 

aprendizagem empregues pelas crianças – motoras, cognitivas, metacognitivas e de apoio ao 

processamento. Assim, a primeira etapa da construção situou-se na adaptação da matriz 

elaborada for Romera (2003). Desta matriz inicial, mantiveram-se as áreas temáticas relativas 

ao Planeamento, Consciência, Verbalizações Durante a Realização da Tarefa, Autoavaliação 

e Justificação. No entanto, através da análise do material recolhido do próprio discurso das 

crianças durante as observações participantes, surgiram novas categorias que conduziram à 

elaboração da grelha final (Anexo 7): 

 Planeamento (figuras): Capacidades Motoras (indica qual será a posição das 

figuras), Estratégias Cognitivas - compara com a quantidade; compara com as posições 

relativas; pesquisa de informação (pergunta em busca de informação) - Estratégias 

Metacognitivas - refere a importância de pensar, perceber; pensa sobre o planeamento. 

 Planeamento (pintura): Escolhe as cores e Define o modo como vai pintar. 

 Consciência (o que é importante): Não emite resposta, Resposta centrada nos 

aspetos motores (rigor do desenho/pintura), Resposta centrada no aspeto final do trabalho 

(atratividade do resultado final), Resposta centrada nos aspetos emocionais (calma, atenção, 

concentração), Resposta centrada no grau de interesse pelo trabalho, Resposta centrada na 

possibilidade de aprendizagem, Resposta centrada na fidelidade ao planeamento inicial, 

Resposta centrada nos aspetos centrais da tarefa (contar, comparar) e Resposta centrada nos 

aspetos metacognitivos (pensar, perceber). 

 Consciência (o que consegues aprender): Não emite resposta, Técnicas 

Motoras (desenho/pintura), Estratégias Cognitivas (contagem, comparação), Estratégias 

Metacognitivas (pensar, perceber) e Novos Conhecimentos. 

 Verbalizações Durante e Após a Realização da Tarefa: Capacidades Motoras 

(diz o que faz), Estratégias Cognitivas - execução de processos cognitivos (conta, compara); 

revisão espontânea; pesquisa de informação - Estratégias Metacognitivas (diz o que faz ou 

pensa a nível cognitivo) - focando-se em ações motoras; focando-se no objetivo central da 

tarefa; organização prévia (planeia); consciência do erro; superação do erro; consciência da 

alteração do planeamento inicial; consciência da fidelidade ao planeamento inicial - 
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Estratégias de Apoio ao Processamento (autoestimulação), Estratégias Emocionais (calma, 

atenção, concentração), Preocupação com a fidelidade ao planeamento inicial, Preocupação 

com o trabalho das outras crianças e Preocupação com o seu trabalho. 

 Autoavaliação. 

 Confronto com a Diferença entre o Planeamento e o Resultado Final: Não dá 

nenhuma razão, Memória, Gosto Pessoal e Certeza da fidelidade ao objetivo pré-estabelecido. 

 Justificação (o que ficou bem): Resposta centrada nos aspetos motores (rigor 

do desenho/pintura), Resposta centrada no aspeto final do trabalho (atratividade do resultado 

final), Resposta centrada nos aspetos emocionais (calma, atenção, concentração), Resposta 

centrada no grau de interesse pelo trabalho, Resposta centrada no cumprimento dos objetivos 

do trabalho, Resposta centrada na fidelidade ao planeamento inicial, Resposta centrada no 

objetivo central da tarefa (contou, comparou) e Resposta centrada nos aspetos metacognitivos 

(pensei, percebi). 

 Justificação (o que podia fazer melhor): Não menciona nenhum aspeto do 

trabalho, Técnicas Motoras (desenho/pintura) e Destaque para erro no objetivo central 

(mesmo número de figuras). 

Deste modo, pode dizer-se que as categorias foram definidas a priori e a posteriori a 

partir da combinação destes dois processos. As categorias definidas a priori resultaram da 

matriz já elaborada por Romera (2003), enquanto as categorias a posteriori emergiram do 

trabalho interpretativo e da reflexão sobre o próprio discurso das crianças estudadas. A 

unidade de corte foi a proposição que, de acordo com D’Unrug (1974, cit. por Amado, 2013) 

é definida como “uma afirmação, uma declaração, um juízo (ou um interrogação ou negação), 

em suma, uma frase ou um elemento de frase que, tal como a proposição lógica, estabelece 

uma relação entre dois ou mais termos”. Foi ainda feito um acordo interjuízes, em que foram 

analisadas 19% das entrevistas, chegando a um acordo de 82%. 

 

Entrevista 

 A última técnica utilizada neste estudo foi a entrevista à educadora, que se tratou de 

uma entrevista individualizada de caráter semiaberto. Esta entrevista pretendia analisar a 

familiaridade da educadora com o termo “autorregulação da aprendizagem” bem como as 
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oportunidades de promoção da autorregulação da aprendizagem por ela criadas em contexto 

de sala de jardim-de-infância durante o ano letivo 2013/2014. A entrevista foi composta 

apenas por cinco questões, nomeadamente “Está familiarizada com o termo “Autorregulação 

da Aprendizagem”, sabe o que é?”, “Qual a importância que atribui à promoção da 

autorregulação da aprendizagem ao nível do pré-escolar?”, “De que forma promoveu ou criou 

oportunidades de autorregulação da aprendizagem ao longo deste ano letivo? Exemplifique 

algumas das atividades que desenvolveu nesse sentido.”, “Os educadores de infância no 

geral, na sua opinião, promovem ou criam oportunidades de aprendizagem em termos da 

autorregulação da aprendizagem das crianças?” e “Relativamente às crianças, o que é que 

considera que as crianças do pré-escolar conseguem fazer ao nível da autorregulação da 

aprendizagem? Exemplifique com algumas situações reais e concretas da turma.”. 

Cotação da Entrevista 

As respostas da educadora foram categorizadas através da análise de conteúdo, tendo 

sido de novo a unidade de corte a proposição. As categorias que surgiram como resultado 

desse processo foram as seguintes (Anexo 8): 

 Autorregulação da Aprendizagem: Familiaridade com o termo e Definição. 

 Promoção da Autorregulação da Aprendizagem em Contexto Pré-Escolar: 

Importância atribuída, Planeamento das atividades a desenvolver na sala de jardim-de-

infância, Atividades desenvolvidas na sala de jardim-de-infância, Atitude da educadora na 

sala de jardim-de-infância, Sugestões e Trabalho dos educadores de infância no geral. 

 Crianças do Pré-Escolar: Competências ao nível da autorregulação da 

aprendizagem e exemplos de crianças e comportamentos. 

 

Resultados e Discussão 

Dimensões Emocional, Pro-Social, Cognitivo e Motivacional: comportamentos 

observados  

A Tabela 1 apresenta a distribuição das percentagens dos comportamentos observados 

em sala de jardim-de-infância pela investigadora e pela educadora, onde é possível verificar 

as áreas onde existe uma maior frequência de comportamentos autorregulados por parte das 

crianças em ambos os casos (ver tabela completa no Anexo 6).  
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Tabela 1.  

Resultados da Lista CHILD: percentagem dos comportamentos nas quatro categorias 

 

Relativamente à observação da investigadora, as áreas em que se observou um maior 

número de comportamentos foram a Emocional e a Cognitiva. Os itens que mais 

contribuíram para essa classificação foram, para a área Emocional, “Aborda novas tarefas de 

forma confiante”, “Consegue controlar a atenção e resistir à distração” e “Monitoriza o seu 

progresso e procura ajuda de forma apropriada” e, para a área Cognitiva, “Está ciente dos 

próprios pontos fortes e fraquezas”, “Consegue falar de atividades planeadas para o futuro” e 

“Utiliza estratégias ensinadas previamente”. Pelo contrário, a categoria Pro-Social foi a que 

menos se destacou, com uma frequência de 77% para o parâmetro “Nunca”. Para este 

resultado, os itens que mais influenciaram foram “Negoceia quando e como executa tarefas” 

e “Consegue resolver problemas sociais com os pares”. De todos os comportamentos da lista, 

aquele que foi exibido por mais crianças e mais vezes foi “Consegue controlar a atenção e 

resistir à distração”, com uma percentagem de 4% (1 criança) no parâmetro “Nunca”, 48% 

(11 crianças) no parâmetro “Às vezes”, 26% (6 crianças) no parâmetro “Usualmente” e 22% 

(5 crianças) que mantêm o comportamento sempre. Por outro lado, o item menos 

representado foi “Encontra os próprios recursos sem a ajuda de um adulto”, com 96% (22 

crianças) a nunca demonstrar o comportamento e 4% (1 criança) a fazê-lo às vezes (ver tabela 

em anexo). 

No que diz respeito à observação da educadora, a área Pro-Social foi aquela em que se 

observou um maior número de comportamentos, com uma frequência de 84% no parâmetro 

“Usualmente”. Os itens que mais contribuíram para essa classificação foram “Negoceia 

quando e como executa tarefas” e “Envolve-se em atividades cooperativas independentes 

com os pares”. As outras três áreas ficaram bastante equilibradas, com cerca de 50% no 

parâmetro “Às vezes” e 40% no parâmetro “Usualmente”. De todos os comportamentos da 

lista, aquele que foi representado por mais crianças e mais vezes foi “Envolve-se em 

Categorias/ 

Itens 

Investigadora  Educadora 

Nunca Às vezes Usualmente Sempre Nunca Às vezes Usualmente Sempre 

Emocional 36% 48% 9% 7% 4% 55% 36% 6% 

Pro-Social 77% 23% 0% 0% 0% 16% 84% 0% 

Cognitivo 46% 50% 4% 0% 0% 54% 43% 3% 

Motivacional 63% 36% 1% 0% 2% 53% 45% 0% 
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atividades cooperativas independentes com os pares” com 100% das crianças a apresentar 

este comportamento usualmente. Por outro lado, o item menos representado foi “Encontra os 

próprios recursos sem a ajuda de um adulto”, com uma percentagem de 9% (2 crianças) no 

parâmetro “Nunca”, 74% (17 crianças) no parâmetro “Às vezes” e 17% (4 crianças) a 

conseguir demonstrar este comportamento usualmente (ver tabela em anexo). 

Comparando as duas observações, verifica-se que a observação da investigadora coloca 

a maioria dos comportamentos nos parâmetros “Nunca” e “Às vezes” enquanto a da 

educadora distribui os comportamentos na sua maioria pelos parâmetros “Às vezes” e 

“Usualmente”. Mais concretamente, na observação da investigadora apenas quatro 

comportamentos foram cotados no parâmetro “sempre”, nomeadamente “Aborda novas 

tarefas de forma confiante”, “Consegue controlar a atenção e resistir à distração”, 

“Monitoriza o seu progresso e procura ajuda de forma apropriada” e “Utiliza estratégias 

ensinadas previamente” e o parâmetro “usualmente” conteve ao todo 9 comportamentos da 

lista, sendo eles “Aborda novas tarefas de forma confiante”, “Consegue controlar a atenção e 

resistir à distração”, “Monitoriza o seu progresso e procura ajuda de forma apropriada”, 

“Persiste face a dificuldades”, “Está ciente dos próprios pontos fortes e fraquezas”, 

“Consegue falar sobre o modo como fizeram algo ou o que aprenderam”, “Faz perguntas e 

sugere respostas”, “Utiliza estratégias ensinadas previamente” e “Gosta de resolver 

problemas”. Por outro lado, na observação da educadora houve apenas 5 comportamentos 

cotados como “Nunca”, nomeadamente, “Aborda novas tarefas de forma confiante”, 

“Consegue controlar a atenção e resistir à distração”, “Monitoriza o seu progresso e procura 

ajuda de forma apropriada”, “Encontra os próprios recursos sem a ajuda de um adulto” e 

“Desenvolve maneiras próprias de executar tarefas” e foram 7 os comportamentos no 

parâmetro “Sempre”, especificamente “Consegue falar sobre o próprio comportamento e o 

comportamento dos outros e as consequências que advém dos mesmos”, “Aborda novas 

tarefas de forma confiante”, “Consegue controlar a atenção e resistir à distração”, “Consegue 

falar sobre a forma como fizeram algo ou o que aprenderam”, “Consegue falar sobre 

atividades planeadas para o futuro”, “Consegue fazer escolhas e tomar decisões 

fundamentadas”, “Faz perguntas e sugere respostas” e “Adota linguagem que ouviu 

previamente para usufruto próprio”. Assim, é possível concluir que, embora tenha havido 

uma diferença clara entre o resultado das observações, tendo esta última a da educadora 

apontado uma frequência bastante superior dos comportamentos da lista nas crianças, ambas 

as avaliações apontam para um maior número de crianças a conseguir manter o 
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comportamento “Sempre” na área Emocional e que o item “Encontra os próprios recursos 

sem a ajuda de um adulto” parece ser aquele em que as crianças sentem mais dificuldade em 

concretizar (ver tabela em anexo). Esta dificuldade pode estar relacionada com as 

oportunidades de autorregulação da aprendizagem, no sentido em que a falta de promoção de 

uma aprendizagem independente pode revelar-se depois na dificuldade da criança em 

conseguir resolver problemas sozinha.  

 

Estratégias de Aprendizagem 

 Das 16 crianças que participaram na observação participante, 9 realizaram a tarefa 

com sucesso (mesmo número de figuras em ambos os fatos dos palhaços) e 7 não realizaram 

a tarefa com sucesso (número maior ou menor de figuras no fato do palhaço de baixo).  

As estratégias de aprendizagem empregues pelas crianças na fase de planeamento, 

bem como o número de crianças que utilizou cada estratégia e a respetiva percentagem estão 

presentes na Tabela 2. Todas as crianças fizeram o planeamento das figuras mas o 

planeamento da pintura foi feito apenas por 12 meninos. 

Tabela 2. 

Percentagem da utilização das estratégias de aprendizagem no planeamento. 

 

Tendo em conta a Tabela 2, e como era de esperar dado o nível de desenvolvimento 

das crianças, houve um défice de estratégias metacognitivas na fase de planeamento, sendo 

Planeamento Figuras 

16 (100%) 
Sim Não 

 

Planeamento 

Pintura 

12 (75%) 

Sim Não 

Capacidades Motoras 

 

Estratégias Cognitivas 

Compara com as posições 

relativas 

Compara com a quantidade 

Pesquisa de informação 

 

Estratégias Metacognitivas 

Refere a importância de 

pensar/perceber 

Pensa sobre o planeamento 

9 (56%) 

 

13 (81%)  

7 (44%) 

 

  6 (38%) 

9 (56%) 

 

1 (6%)  

0 (0%) 

 

1 (6%) 

7 (44%) 

 

3 (19%) 

9 (56%) 

 

10 (62%) 

7 (44%) 

 

15 (94%) 

16 (100%) 

 

15 (94%) 

Escolhe as cores 

 

Define o modo 

como vai pintar 

12 (100%) 

 

3 (25%) 

 0 (0%) 

 

13 (75%) 
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que nenhuma das 16 crianças mencionou a importância de pensar ou de perceber o problema 

para depois então decidir a melhor estratégia a implementar, e apenas 1 refletiu sobre a 

escolha do planeamento (“Sabes porque é que eu vou copiar? Porque assim não me engano 

de certeza! É a melhor maneira!”). As capacidades motoras foram uma estratégia utilizada 

por mais de metade das crianças, 56%, (“Vou pôr um triângulo aqui, vou pôr o outro aqui 

(nas pernas), vou pôr o círculo aqui e vou pôr o outro aqui (braços). Os quadrados ficam aqui 

(no centro)”), assim como a estratégia cognitiva “Pesquisa de Informação” (“Mas é para fazer 

como está aqui ou é espalhados como eu quiser?”/“Posso contar?”), sendo ambas as mais 

utilizadas durante a fase de planeamento. Estes resultados fazem sentido uma vez que essas 

estratégias são as mais focadas na ação, o que é típico desta faixa etária. Ainda assim, houve 

44% das crianças a usar estratégias de comparação com as posições relativas (”Vou pôr igual, 

o quadrado e o círculo nas mangas, o círculo e o triângulo nas pernas, depois os dois 

triângulos com o círculo no meio e o quadrado em baixo”) e 38% a recorrer a estratégias de 

comparação com a quantidade (“Eu vou pôr a mesma quantidade que está aqui, vou 

contando…”), o que demonstra já alguma capacidade de discernimento na escolha de uma 

forma mais eficaz de realizar uma tarefa. Relativamente ao planeamento da pintura, é 

possível verificar que logo à partida houve 25% das crianças que não realizou qualquer tipo 

de planeamento a esse nível e, das que planearam, todas pensaram nas cores que iriam utilizar 

mas apenas 25% planeou o modo como ia pintar (“Vou pintar às cores com estas cores mas 

não vou fazer a mesma ordem, vou fazer diferentes ordens. A primeira ordem é verde, azul, 

cor de rosa e azul clarinho e depois está sempre a trocar”). Este facto, juntamente com os 

resultados do planeamento das figuras, vem corroborar a ideia de Bronson (2000) de que, 

nesta idade, a criança tem ainda alguma dificuldade em planear conscientemente o que vai 

fazer antes de começar a tarefa mas que já consegue utilizar estratégias apropriadas e 

eficazes. 

A Tabela 3 revela as categorias de resposta utilizadas pelas crianças na tomada de 

consciência da importância do trabalho, bem como o número de crianças que referiu cada 

categoria e a respetiva percentagem 
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Tabela 3. 

Percentagem das diferentes categorias na tomada de consciência da importância do trabalho 

 

Numa primeira análise, é possível concluir que foi mais fácil para as crianças deste 

estudo falarem sobre o que era importante do que sobre o que conseguiriam aprender, uma 

vez que apenas 6% das crianças (1 criança) não deu nenhuma resposta à primeira pergunta 

enquanto 44% (7 crianças) não mencionou nenhum aspeto na segunda. Numa análise mais 

detalhada, verifica-se que a maioria das crianças (56%) respondeu à primeira pergunta com 

base em aspetos motores (“Pintar sem ser por fora”/“Desenhar as formas bem”), tendo havido 

também 44% dos meninos a mencionar a importância dos aspetos centrais da tarefa (“Tem de 

ficar as figuras todas iguais, o número certo”). O uso de estratégias metacognitivas ficou de 

novo aquém das estratégias cognitivas e motoras, tendo somente uma criança recorrido às 

mesmas (“Pensar bem”). Surgiram ainda, em percentagens baixas, outros tipos de resposta no 

discurso das crianças, como centrada no aspeto final do trabalho (“Que o palhaço fique 

Consciência 

(o que é importante) 
Sim Não 

 

Consciência 

(o que 

consegues 

aprender) 

Sim Não 

Não emite resposta 

 

Resposta centrada nos aspetos motores 

 

Resposta centrada no aspeto final do 

trabalho 

 

Resposta centrada nos aspetos emocionais 

 

Resposta centrada no grau de interesse pelo 

trabalho 

 

Resposta centrada na possibilidade de 

aprendizagem 

 

Resposta centrada na fidelidade ao 

planeamento inicial 

 

Resposta centrada nos aspetos centrais da 

tarefa 

 

Resposta centrada nos aspetos 

metacognitivos 

1 (6%) 

 

9 (56%) 

 

1 (6%) 

 

 

2 (13%) 

 

1 (6%) 

 

 

1 (6%) 

 

 

1 (6%) 

 

 

7 (44%) 

 

 

1 (6%) 

15 (94%) 

 

7 (44%) 

 

15 (94%) 

 

 

14 (87%) 

 

15 (94%) 

 

 

15 (94%) 

 

 

15 (94%) 

 

 

9 (56%) 

 

 

15 (94%) 

Não emite 

resposta 

 

Técnicas 

Motoras 

 

Estratégias 

Cognitivas 

 

Estratégias 

Metacognitivas 

 

Novos 

Conhecimentos 

7 (44%) 

 

 

5 (31%) 

 

 

1 (6%) 

 

 

0 (0%) 

 

 

3 (19%) 

9 (56%) 

 

 

11 (69%) 

 

 

15 (94%) 

 

 

16 (100%) 

 

 

13 (81%) 
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giro”), centrada nos aspetos emocionais (“Atenção…e calma.”), centrada no grau de interesse 

pelo trabalho (“Gosto do palhaço. Também gosto do cão”), centrada na possibilidade de 

aprendizagem (“Eu não percebo nada disto mas vou aprender”) e centrada na fidelidade ao 

planeamento inicial (“Pintá-los todos às cores” (como planeou)). Relativamente à segunda 

pergunta da consciência, e na mesma linha da primeira, as técnicas motoras foram as mais 

frequentemente apontadas pelas crianças, reunindo 31% dos meninos (“Aprender as 

formas”/“Aprender o preenchimento”) e as estratégias metacognitivas inexistentes. Apenas 1 

criança utilizou estratégias cognitivas (“Aprender a fazer as coisas bem” (mesmo número)) e 

surgiu outra categoria “Novos Conhecimentos” que reuniu 19% das crianças (“ Consigo 

aprender como é que os palhaços se vestem”). Assim, de um modo geral, houve uma 

prevalência de aspetos e técnicas motoras, provavelmente por esta ser uma área muito 

treinada e fomentada em sala de aula, e uma fraca alusão à dimensão metacognitiva.  

 A Tabela 4 revela as estratégias de aprendizagem empregues durante e após a 

realização da tarefa, o número de crianças que as utilizou e a respetiva percentagem. 

Tabela 4. 

Percentagem da utilização das estratégias de aprendizagem nas verbalizações durante e 

após a realização da tarefa. 

Verbalizações durante e após a realização da tarefa 

Durante -13 (81%), Após – 11 (69%), Durante e Após – 9 

(56%), Nunca – 1 (6%) 

Sim Não 

Capacidades Motoras 

 

Estratégias Cognitivas 

Processos Cognitivos 

Revisão Espontânea 

Pesquisa de Informação 

Estratégias Metacognitivas 

Focando-se em ações motoras 

Focando-se no objetivo central 

Organização Prévia 

Consciência do Erro 

Superação do Erro 

Consciência da alteração do planeamento inicial 

Consciência da fidelidade ao planeamento inicial 

 

Estratégias de Apoio ao Processamento (autoestimulação) 

 

Estratégias Emocionais 

 

11 (69%) 

 

14 (88%) 

6 (38%) 

4 (25%) 

9 (56%) 

11 (69%) 

5 (31%) 

1 (6%) 

6 (38%) 

3 (19%) 

3 (19%) 

3 (19%) 

1 (6%) 

 

6 (38%) 

 

2 (12%) 

 

5 (31%) 

 

2 (12%) 

10 (62%) 

12 (75%) 

7 (44%) 

5 (31%) 

11 (69%) 

15 (94%) 

10 (62%) 

13 (81%) 

13 (81%) 

13 (81%) 

15 (94%) 

 

10 (62%) 

 

14 (88%) 
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Da observação da tabela é possível notar que, nesta fase, houve de novo um domínio 

das capacidades motoras, com 11 crianças a recorrer a essa estratégia, o que corresponde a 

69% dos meninos (“Aqui estou a fazer um quadrado, aqui estou a fazer um triângulo, aqui 

estou a fazer um círculo, aqui um triângulo, aqui um círculo, aqui um quadrado, aqui um 

triângulo, aqui um quadrado, aqui um círculo e aqui um triângulo e aqui um quadrado”), 

sendo a segunda estratégia mais utilizada a pesquisa de informação, por 56% das crianças (“É 

para fazer o mesmo número certo?”/“Agora é para fazer mais o quê?”). Curiosamente, estes 

resultados, bem como a percentagem total de crianças que utilizou estratégias cognitivas, são 

muito semelhantes aos encontrados na fase de planeamento. Nesta fase houve um aumento 

significativo do uso de estratégias metacognitivas (69% no total) mas esse aumento deveu-se 

sobretudo às ações motoras (“Agora estou a pensar que vou fazer este triângulo. Agora estou 

a pensar como é que eu vou pintar sem fazer riscos para fora”) e à organização prévia (“Vou 

usar o amarelo nos quadrados. Nos triângulos pode ser…de castanho claro. E os círculos 

pode ser encarnado”), utilizadas por 31% e 38% dos meninos, respetivamente, sendo que a 

percentagem das outras estratégias metacognitivas varia entre os 6% e os 19%. Este facto 

vem corroborar a tese de Bronson (2000) de que embora a criança possa não conseguir 

planear o que vai fazer antes de começar a tarefa, muitas vezes planeia durante a tarefa. As 

estratégias de apoio ao processamento, mais concretamente a autoestimulação, surgem 

também nesta fase da observação participante e foram utilizadas por 38% das crianças (“Já 

falta pouco. Só comecei há bocado e já fiz isto tudo!”/ “Estava a pensar que ia ter uma 

medalha”), reforçando assim a teoria de Vygotsky (1962) que defende o self speech como 

uma técnica para controlar tanto a ação como o pensamento. Embora poucas crianças tenham 

recorrido a elas, apareceram ainda estratégias emocionais (“A mãe disse que para eu fazer 

bem tinha de fazer com calma, não trabalhar depressa”), preocupação com o planeamento 

inicial (“Eu disse os três círculos aonde? Dois aqui e o outro?”/ “O que é que eu ia pintar de 

azul? Era os triângulos não era?”), preocupação com o trabalho das outras crianças (“Os 

outros meninos disseram coisas diferentes?”) e preocupação com o seu trabalho (“Está bem 

as formas?”/“Estão giros os triângulos?”). 

Preocupação com a fidelidade ao planeamento inicial 

 

Preocupação com o trabalho das outras crianças 

 

Preocupação com o seu trabalho 

3 (19%) 

 

2 (12%) 

 

2 (12%) 

13 (81%) 

 

14 (88%) 

 

14 (88%) 
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A tabela seguinte ilustra os motivos da alteração do planeamento inicial, bem como o 

número de crianças que utilizou cada estratégia e a respetiva percentagem. Apenas 5 das 16 

crianças foram confrontadas. 

Tabela 5. 

Percentagens da utilização dos motivos da alteração do planeamento inicial 

 

 

 

 

 

 

Da análise da tabela, surgiram quatro tipos de resposta aquando do confronto entre o 

planeamento inicial e o resultado final e a distribuição das crianças pelas respostas foi 

equilibrada. No entanto, os três primeiros motivos apresentados - não dá nenhum motivo 

(“Porque sim…”), memória (“Não me lembrava das formas que tinha dito”) e gosto pessoal 

(“Porque eu gostei mais de fazer assim”) – não revelam nenhuma estratégia que inclua o 

pensamento sobre a tarefa. Pelo contrário, o quarto motivo, certeza da fidelidade ao objetivo 

pré-estabelecido (“Porque eu já sabia que era três círculos, três triângulos e dois quadrados e 

por isso já sabia que não me ia enganar e podia fazer diferente”) demonstra já esse tipo de 

raciocínio. 

As categorias de resposta utilizadas pelas crianças na fase de justificação, bem como o 

número de crianças que utilizou cada estratégia e a respetiva percentagem são apresentadas 

na Tabela 6. 

Tabela 6. 

Percentagem das diferentes categorias na justificação. 

Confronto entre o planeamento e o resultado final 

5 (31%) 

Sim Não 

Não dá nenhum motivo 

 

Memória 

 

Gosto Pessoal 

 

Certeza da fidelidade ao objetivo pré-estabelecido 

1 (20%) 

 

2 (40%) 

 

2 (40%) 

 

2 (40%) 

4 (80%) 

 

3 (60%) 

 

3 (60%) 

 

3 (60%) 

Autoavaliação: “Correu Bem” – 16 (100%) 

Justificação 

(o que correu bem) 
Sim Não  

Justificação 

(o que 

podias fazer 

melhor) 

Sim Não 



29 

 

 

Em primeiro lugar, apesar de 7 crianças não terem realizado a tarefa com sucesso, 

100% das crianças avaliou positivamente o seu trabalho e só uma criança destacou o erro no 

objetivo central como um aspeto a melhorar (“Devia ter feito menos esse… (círculo)”). 

Também foram 7 as crianças que não mencionaram nenhum aspeto do trabalho a melhorar. 

Relativamente aos resultados encontrados, houve uma prevalência muito grande da resposta 

centrada nos aspetos motores, tendo esta sido usada por 88% das crianças (“Porque eu acho 

que não saí para fora das linhas. Preenchi bem”/“Porque nos círculos e nos quadrados fiz bem 

as formas”) e nas técnicas motoras, utilizada por 44% das crianças (“Não deixar espacinhos 

brancos”/“Aqui estas formas dos triângulos. Não estão esticadas”). A segunda estratégia mais 

utilizada pelos meninos foi a resposta centrada nos objetivos centrais, que reuniu 25% das 

crianças, (“Fiz as formas certas e o número certo”). Tal como aconteceu no planeamento e 

nas verbalizações, também na fase de justificação os aspetos motores e os cognitivos/objetivo 

central foram os mais utilizados pelas crianças. Contudo, nesta fase não houve nenhuma 

criança a recorrer a estratégias metacognitivas. Para além da resposta centrada nos aspetos 

Resposta centrada nos aspetos 

motores 

 

Resposta centrada no aspeto 

final do trabalho 

 

Resposta centrada nos aspetos 

emocionais 

 

Resposta centrada no grau de 

interesse pelo trabalho 

 

Resposta centrada no 

cumprimento dos objetivos do 

trabalho 

 

Resposta centrada na 

fidelidade ao planeamento 

inicial 

 

Resposta centrada nos 

objetivos centrais da tarefa 

 

Resposta centrada nos aspetos 

metacognitivos 

14 (88%) 

 

 

2 (12%) 

 

 

3 (19%) 

 

 

3 (19%) 

 

 

2 (12%) 

 

 

 

1 (6%) 

 

 

 

4 (25%) 

 

 

0 (0%) 

2 (12%) 

 

 

14 (88%) 

 

 

13 (81%) 

 

 

13 (81%) 

 

 

14 (88%) 

 

 

 

15 (94%) 

 

 

 

12 (75%) 

 

 

16 (100%) 

Não 

menciona 

nenhum 

aspeto do 

trabalho 

 

Técnicas 

Motoras 

 

Destaque 

para erro no 

objetivo 

central da 

tarefa 

7 (44%) 

 

 

 

 

 

7 (44%) 

 

 

1 (6%) 

9 (56%) 

 

 

 

 

 

9 (56%) 

 

 

15 (94%) 
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emocionais, no grau de interesse pelo trabalho e na fidelidade ao planeamento inicial que 

voltaram a aparecer em percentagens pequenas, emergiram mais duas categorias na 

justificação, ditas apenas por 2 crianças cada. São elas a resposta centrada no aspeto final do 

trabalho (“Porque também está muito giro”) e no cumprimento dos objetivos do trabalho 

(“Acho que está bem porque fiz tudo, todas as coisas que era preciso daqui”). 

 

Autorregulação nas Crianças: verbalizações e comportamentos   

 A tabela seguinte revela as crianças que proferiram mais verbalizações ao nível 

cognitivo e metacognitivo e as que exibiram mais comportamentos sempre e usualmente bem 

como o número específico de verbalizações e comportamentos apresentados por cada uma 

delas.  

Tabela 7. 

Número de verbalizações e comportamentos apresentados pelas crianças D, F, H, J, K e N.   

 

 

Em primeiro lugar, para esta comparação dos dados foi escolhida a observação da 

educadora em que a educadora passa muito mais tempo com as crianças e tem a possibilidade 

Criança Crianças com maior Nº de 

Verbalizações  

 Criança Crianças com maior Nº de Comportamentos  

Motor Cognitivo Metacognitivo Sempre Usualmente Às vezes Nunca 

D* 12 8 19  F 2 15 5 0 

F* 1 14 4 H 1 19 2 0 

H* 9 12 6 K* 2 20 0 0 

J* 3 9 9 N** 1 19 2 0 

Nº de Verbalizações das crianças K e N Nº de Comportamentos das crianças D e J 

K 2 3 1 D 0 15 7 0 

N 16 8 3 J 0 7 15 0 

 *realizou a tarefa com sucesso;      **não realizou a tarefa com sucesso 
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de assistir a um maior número de comportamentos da Lista CHILD, para além de que as 

conhece melhor. 

Da observação da Tabela 7, verifica-se, antes de mais, que das seis crianças que 

presentes na tabela, cinco realizaram a tarefa com sucesso. Este dado vai ao encontro da 

literatura, no sentido em que quanto maior for o grau de autorregulação do aluno, maior será 

a probabilidade de este experienciar sucesso académico (Zimmerman &Martinez-Pons, 

1998). Observa-se, também, que existe uma relação entre o número verbalizações cognitivas 

e metacognitivas e o número de comportamentos exibidos sempre e usualmente para as 

crianças F e H. Relativamente à criança D nas duas situações, nota-se que na primeira foi 

aquela que mais verbalizações proferiu ao nível metacognitivo (com um número 

significativamente mais elevado) e na segunda, apesar de não ter sido uma das quatro 

crianças a apresentar uma maior frequência de comportamentos nos parâmetros “Sempre” e 

“Usualmente”, em comparação com os restantes meninos foi das crianças que mostrou um 

maior número de comportamentos nesses parâmetros (ver tabelas completas nos Anexos 6 e 

7). Por outras palavras, neste caso, para três crianças (D, F e H) uma maior frequência de 

comportamentos autorregulados coincidiu com uma maior verbalização de nível cognitivo e 

metacognitivo. Muito embora esta análise seja limitada, uma vez que engloba apenas 6 

crianças, consegue-se retirar da mesma uma possível relação entre os comportamentos 

exibidos pelas crianças e o nível do seu pensamento. 

 

Perfis Estratégicos 

A Tabela 8 apresenta a distribuição das crianças pelos quatro perfis estratégicos 

propostos por Romera (2003).  

Tabela 8. 

Percentagem dos perfis estratégicos 

Perfis Estratégicos Percentagem 

Perfil 1. Execução não estratégica centrada nos aspetos 

motores 

7 (44%) 
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Da análise da tabela observa-se um predomínio do perfil 1, que englobou 44% das 

crianças. Este resultado já era de esperar, uma vez que durante toda a observação participante 

houve uma superioridade dos aspetos motores. Esta percentagem sublinha de novo a tese de 

Bronson (2000), de que as crianças desta faixa etária sentem dificuldade em planear antes da 

tarefa. Contudo, 25% das crianças foram classificadas dentro do perfil 4, o que revela uma 

noção clara do objetivo do trabalho.  

 

Atividades de Promoção da Autorregulação da Aprendizagem 

A entrevista com a educadora sugere uma total falta de familiaridade com o tema da 

autorregulação da aprendizagem e, como tal, uma falta de planeamento das atividades a 

realizar em sala de jardim-de-infância com vista a desenvolver esse aspeto nas crianças (ver 

grelha em anexo). Mesmo assim, algumas atividades feitas em sala de aula com as crianças 

conseguem funcionar como uma oportunidade de promoção da autorregulação da 

aprendizagem. Ao nível da matemática, por exemplo, quando trabalham com materiais como 

o Cuisenaire em que depois as crianças percebem e fazem elas a autorregulação na correção, 

as crianças conseguem desenvolver comportamentos como “Aborda novas tarefas de forma 

confiante” (ainda a educadora estava a fazer a pergunta “Qual a pedra que vale 2 pedras 

brancas?” e ele já estava com a mão no ar pronto a responder), “Consegue falar sobre a forma 

como fizeram algo ou o que aprenderam” (soube explicar o que tinham feito da última vez 

com o Cuisenaire), “Consegue fazer escolhas e tomar decisões fundamentadas” (com o 

Cuisenaire, soube definir a ordem em que tinha de pôr as peças de forma a estas ficarem no 

sentido descendente) e “Utiliza estratégias ensinadas previamente” (depois de a educadora ter 

explicado o valor de cada pedra do Cuisenaire, conseguiu responder a todas as perguntas 

medindo as pedras). Outra atividade em que a educadora promove a autorregulação da 

Perfil 2. Execução não estratégica centrada na imitação do 

modelo 

3 (19%) 

Perfil 3. Execução estratégica não mantida durante a 

realização 

2 (12%) 

Perfil 4. Execução estratégica mantida durante a realização 4 (25%) 
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aprendizagem é através da correção individual das fichas com as crianças e da tentativa que 

sejam elas a chegar ao erro e à solução. Esta atividade permite desenvolver comportamentos 

como “Monitoriza o seu progresso e procura ajuda de forma apropriada” (“Ana, desta vez 

consegui fazer bem?”), “Persiste face a dificuldades” (errou no número de palavras que tinha 

uma frase mas voltou a pensar junto da educadora, corrigiu e acertou) e “Está ciente dos 

próprios pontos fortes e fraquezas” (“Esta ficha é fácil, só o preenchimento é que não consigo 

fazer muito bem…”). Para além destas duas atividades, a educadora também faz atividades a 

pares, em que uma criança diz uma coisa e o par diz se está certo ou não, justificando. Aqui 

são promovidos comportamentos como “Consegue controlar a atenção e resistir à distração” 

(tem de estar atento ao que o par diz), “Envolve-se em atividades cooperativas independentes 

com os pares” (fomenta a interação entre as crianças) e “Utiliza estratégias ensinadas 

previamente” (corrigiu o par e acertou no número de sílabas da palavra “mesa”). Por fim, a 

educadora mencionou que fazia sempre no final de cada período a autoavaliação com as 

crianças. A educadora tomava nota do que elas diziam e depois dizia se concordava ou não e 

porquê. Esta atividade permite desenvolver comportamentos como “Consegue falar sobre o 

próprio comportamento e o comportamento dos outros e as consequências que advêm dos 

mesmos” (“Não posso falar tantas vezes durante os trabalhos senão não aprendo tão bem”), 

“Monitoriza o seu progresso e procura ajuda de forma apropriada” (“Acho que consegui 

melhorar não fazer as coisas à pressa”), “Está ciente dos próprios pontos fortes e fraquezas” 

(“Acho que fiz sempre bem o Cuisenaire”/“Acho que preciso de melhorar a atenção”) e 

“Consegue falar de atividades planeadas para o futuro” (“No próximo período vou fazer um 

esforço para não ter nunca o meu nome escrito no quadro”). A educadora refere ainda que, 

embora a promoção da autorregulação não esteja presente durante o planeamento das 

atividades, consegue fazer um pouco desse trabalho através do diálogo e que acredita que as 

crianças do pré-escolar quando estimuladas são capazes de ter e manter comportamentos 

autorregulados. Verifica-se que, apesar de na avaliação da educadora a área Pro-Social ser a 

mais destacada, na análise das atividades Emocional e Cognitiva, que vão de encontro aos 

dados da observação sistemática da investigadora. 

Relativamente à programação semanal das atividades para a sala de jardim-de-

infância (Anexo 3), é possível verificar que esta se baseia muito em aspetos motores 

(colagem, recorte, pintura, desenho, manuseamento de materiais) e em conceitos (letras, 

palavras, rimas, sílabas, maior e menor, números) e, tal como a educadora mencionou 

aquando da entrevista, não revela uma preocupação em promover a autorregulação da 
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aprendizagem (com exceção da autoavaliação no final do período). No entanto, através da 

observação da implementação de algumas dessas atividades em sala de jardim-de-infância, 

foi notado um estímulo nesse sentido em atividades como “Conversa sobre a ida ao teatro” 

onde, através do diálogo, foi pedido às crianças que refletissem sobre aquilo que tinham feito 

e aprendido e permitiu-lhes manifestar comportamentos autorregulados (contou a história do 

teatro que tinham ido ver; explicou que a palavra “teatro” em grego era “théatro”; “E se o 

ator estiver doente? Não há teatro?”). Uma outra atividade que promoveu a independência 

nas crianças foi o “Bingo das Palavras”, onde cada criança tinha um cartão com diversas 

imagens e a educadora ia tirando à sorte papéis com o nome de cada uma das imagens, 

dizendo só a primeira sílaba. As crianças tinham de perceber qual era imagem a que a 

educadora se referia e colocar um botão em cima da mesma. O primeiro a completar uma fila 

de imagens ganhava (após a confirmação da educadora). Esta atividade promoveu 

comportamentos como a abordagem confiante face à tarefa, o questionamento (“Ana porque 

é que os cartões são diferentes? Ah para não copiar!”) e a utilização de estratégias ensinadas 

previamente (acertou no jogo depois de ter aprendido a noção de sílaba). Por último, os 

momentos do conto foram outra atividade que contribuiu para o desenvolvimento da 

autorregulação nas crianças, na medida em que as obrigava a controlar a atenção, a pensar 

sobre a história (“Se ele desobedecer a mãe vai zangar-se”), a identificarem-se com 

personagens da história que apresentam comportamentos autorregulados e, no dia seguinte, a 

explicarem a história que tinham ouvido. 

 

Conclusão 

 Este trabalho sublinha, em primeiro lugar, o enorme potencial presente nas crianças de 

5 anos de idade no que diz respeito àquilo que já conseguem e podem fazer em termos de 

autorregulação da aprendizagem. Mais do que isso, acentua a importância e a necessidade de 

se promover atitudes e comportamentos autorregulados nesta faixa etária, trabalhando com as 

crianças em contexto de sala de jardim-de-infância. 

 Através da análise dos resultados da Lista de Desenvolvimento da Aprendizagem 

Independente  foi possível concluir que, mesmo sem uma estimulação intencional, as crianças 

conseguem manifestar com frequência comportamentos autorregulados.  

Na observação participante houve um domínio dos aspetos motores que manifesta a 

centração da criança no fazer, que está de acordo com as conceções de aprendizagem das 
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crianças destes níveis etários (Pramling, 1988). No entanto, de um ponto de vista 

psicopedagógico, pode ser que esse domínio também se deva à ausência de um modelo de 

ensino estratégico que favoreça e fomente o treino e o desenvolvimento de um pensamento 

mais metacognitivo. De facto, embora na sua formação os educadores serem aconselhados a 

potenciar a independência da criança, na prática os trabalhos dados são muito prescritivos e 

as crianças que participaram neste estudo mostraram não estar habituadas a um trabalho que 

as fizesse pensar sobre esse mesmo trabalho. Esta é a característica que penso que precisa de 

ser mais trabalhada, pois a participação da criança na planificação, projetando o que vai fazer, 

na execução, monitorizando a tarefa, e na avaliação, tomando consciência do que foi 

realizado e das eventuais discrepâncias face ao projetado, é um requisito essencial ao 

desenvolvimento do processo educativo e suporte da aprendizagem no contexto pré-escolar 

(Rosário et all., 2007). Não obstante, ainda assim houve um número significativo de crianças 

utilizar estratégias cognitivas e um aumento do uso de estratégias metacognitivas durante a 

realização da tarefa.  

Em termos das oportunidades de autorregulação da aprendizagem, verificou-se que há 

muito pouco trabalho desenvolvido nesse sentido por parte da educadora e que aquele que há 

não é feito de forma intencional. Isto deve-se sobretudo à falta de familiaridade com o tema 

da autorregulação da aprendizagem, o que leva à conclusão de que, mesmo sendo este um 

tema tão importante à boa adaptação do ser humano, não está presente na formação dos 

agentes educativos.  

 

Limitações do Estudo 

 Os resultados obtidos no âmbito do presente estudo parecem revelar-se promissores 

relativamente às capacidades das crianças do pré-escolar para autorregularem as suas 

aprendizagens e à importância da criação de um contexto educativo que favoreça esse aspeto. 

No entanto, devem ser interpretados no quadro das limitações que lhes estão inerentes. 

Importa, assim, enumerar algumas destas limitações de modo a servir, não só a uma análise 

cuidada dos dados, como também a uma consideração para investigações futuras.  

Relativamente à observação sistemática, esta teve uma grande limitação que foi 

precisamente o tempo de observação. O facto de as observações terem decorrido sempre 1/2 

vezes por semana durante 1 hora cada observação, limitou logo à partida os comportamentos 

observados, pois só ficaram registados os comportamentos ocorridos durante esse espaço de 
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tempo, o que deixa em aberto a possibilidade de as crianças terem demonstrado muitos mais 

comportamentos da lista fora desse período. Uma segunda limitação teve a ver com a própria 

cotação dos comportamentos que, como foi referido anteriormente, a sua operacionalização 

foi determinada pela investigadora e, nesse sentido, uma outra estratégia de 

operacionalização poderia dar resultados diferentes. Por último, a inexperiência da 

investigadora decerto que também influenciou os resultados pois, apesar de este processo ter 

sido levado com o máximo de seriedade, é provável que alguns comportamentos 

demonstrados pelas crianças durante a observação não tenham sido notados, até porque eram 

23 crianças e não é possível prestar atenção a todas ao mesmo tempo.  

 Na observação participante houve um grande esforço por parte da investigadora em 

criar um ambiente que promovesse o interesse e o à vontade das crianças (através das 

medalhas, da linguagem utilizada, da boa disposição e do reforço positivo) mas, 

inevitavelmente, há crianças que são mais introvertidas e que, por isso, acabaram por proferir 

menos verbalizações, o que pode ter influenciado depois os resultados. 

 Uma outra limitação foi também o facto de todas as crianças deste estudo 

frequentarem um colégio privado e todas elas terem sido integradas no ano anterior no Nino e 

Nina, um programa que visa desenvolver competências sócioemocionais. 

 

Implicações Educativas 

 Na minha opinião, o grande contributo deste estudo são as implicações para o futuro 

em contexto educativo pois se queremos promover a autorregulação nas crianças, a escola 

torna-se o local mais propício a isso. Como tal, e apoiando-me nas posições de Bronson 

(2000), Romera (2003) e Rosário e colaboradores (2007a) deixo aqui algumas áreas que 

merecem destaque. 

- Formação dos Educadores: para conseguirmos formar crianças estratégicas, precisamos de 

educadores estratégicos, capazes de reconcetualizar a sua função de adjuvantes no processo 

de aprendizagem e conhecedores dos complexos processos cognitivos, metacognitivos e 

motivacionais que o processo de aprender aciona. Por outras palavras, é urgente capacitar os 

educadores de estratégias de promoção da autorregulação da aprendizagem. 
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- Currículo Escolar: segundo Romera (2003), o currículo escolar deveria deixar de ser uma 

acumulação de conhecimentos e considerar-se o desenvolvimento de competências nas 

crianças. 

- Atividades Desenvolvidas: é importante que as atividades sejam adequadas ao nível das 

crianças com que se está a trabalhar e que tenham um nível de dificuldade médio, para que as 

crianças se sintam motivadas a trabalhar e a aprender. Devem ser adaptativas, no sentido em 

que devem munir a criança de aprendizagens e estratégias que lhes sejam úteis para o futuro e 

transversais, permitindo à criança adaptar-se em diferentes contextos. Para além disso, é 

importante que respondam aos interesses da criança e às suas necessidades do momento mas, 

especialmente, que o foco esteja na aprendizagem mais do que no rendimento, de modo a 

criar na criança uma motivação intrínseca para a aprendizagem que, por sua vez, irá afetar 

positivamente o seu desempenho quer como aluna, quer como cidadã. 

- Postura do Educador: a melhor forma de ensinar estratégias e comportamentos 

autorregulados é com o exemplo. Os adultos são modelos no desenvolvimento da 

independência das crianças e quanto mais pequena a criança for, mais importante é o papel do 

adulto. Como afirma Bronson (2000) “Durante a fase do pré-escolar, as crianças tanto são 

influenciadas pelos comportamentos dos adultos como pela expressão das suas crenças e 

valores. As crianças entre os 2 e os 4 anos copiam palavras e comportamentos, mas as mais 

velhas começam a formar julgamentos e a tomar decisões baseadas no que observam. 

Começam a internalizar aquilo que percecionam como sendo atitudes e valores dos adultos, 

especialmente daqueles a quem estão emocionalmente ligadas, ao mesmo tempo que 

internalizam padrões para o seu comportamento.”. Isto pressupõe que o professor modele a 

nível metacognitivo, cognitivo e motor todo o procedimento desenvolvido na execução de 

uma determinada tarefa. No entanto, a par do exemplo, o diálogo, quando usado 

corretamente, torna-se numa ferramenta importantíssima de ajuda ao processo de 

autorregulação das crianças. Nesse sentido, deve ser explicado o porquê de determinadas 

regras ou comportamentos e acriança deve ser levada a refletir sobre as consequências de 

certos comportamentos e sobre o erro e como superá-lo, bem como devem ser dadas 

oportunidades de escolha fundamentada. No fundo, devem ser criados espaços de reflexão 

orientada que permitam à criança aprender a aprender. 
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