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RESUMO 

 

Face à perene preocupação com o desempenho escolar, este estudo tem por objetivo 

compreender os processos de aprendizagem de alunos do ensino básico, subjacentes ao seu 

rendimento académico.  

Nesse sentido, e utilizando o Inventário de Processos de Estudo (IPE) e o Inventário 

de Processos de Auto-regulação da Aprendizagem (IPAA), pretendemos verificar as 

abordagens à aprendizagem e os processos auto-regulatórios utilizados pelos alunos, com base 

no quadro teórico das perspectivas SAL (Student Approaches to Learning) e SRL (Self-

Regulated Learning). 

O estudo incide numa amostra de 137 alunos de 9º ano, de um Agrupamento de 

Escolas específico, visando observar a relação entre abordagens e auto-regulação da 

aprendizagem e a sua associação com rendimento escolar dos alunos na disciplina de História, 

o género, o número de retenções e as habilitações académicas dos progenitores. 

Os resultados encontrados revelam existência de uma relação estatisticamente 

significativa entre os dois constructos, associada ao desempenho escolar dos alunos. 

Visando percursos escolares de sucesso em torno da aprendizagem académica, 

considera-se a pertinência da apropriação de competências, por parte dos estudantes, que 

promovam a abordagem profunda ao estudo e a auto-regulação deste, com a recorrente 

adopção de estratégias promotoras de sólidas e efetivas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: abordagens à aprendizagem, auto-regulação, estratégias de aprendizagem, 

rendimento académico. 
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ABSTRACT 

 

Due to the persistent concern with school performance, this study aims to understand 

the learning processes of students of middle school education, underlying their academic 

performance.  

  Therefore, and using the Inventário de Processos de Estudo (IPE) and the Inventário 

de Processos de Auto-regulação da Aprendizagem (IPAA), we intend to check the approaches 

to learning and the self-regulated processes used by learners, based on the theoretical 

framework of SAL (Student Approaches to Learning) and SRL (Self-Regulated Learning).  

The study focuses on a sample of 137 students of the 9th grade, of a specific group of 

schools, aiming to observe the relationship between approaches and self-regulated learning  

and their association with academic achievement of students in the subject of History, the 

gender, the number of retentions and the academic qualifications of the parents.  

The results reveal the existence of a statistically significant relationship between the 

two constructs, associated to the school performance of the students.  

Aiming at successful school pathways around the academic learning, we consider the 

pertinent appropriation of skills, on the part of students, that promote a deep approach to the 

study and its self-regulation, with the recurrent adoption of solid and effective strategies that 

promote learning.  

 

 Keywords: approaches to learning, self-regulation, learning strategies, academic 

performance. 
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RÉSUMÉ 

 

Face à l'inquiétude persistante sur la performance scolaire, cette étude vise à 

comprendre les processus d'apprentissage des élèves de l'enseignement fondamental, sous-

tendant leur réussite scolaire.   

Dans ce sens, et utilisant l’ Inventário de Processos de Estudo (IPE) et l’Inventário de 

Processos de Auto-regulação da Aprendizagem (IPAA), nous prétendons vérifier les 

abordages à l’apprentissage et les processus auto-réglementaires  utilisés par les apprenants, 

basés sur le cadre théorique des perspectives SAL (Student Approaches to Learning) et SRL 

(Self-Regulated Learning). 

L'étude porte sur un échantillon de 137 élèves de 9ème année, d’un groupe d'écoles 

spécifiques, visant observer la relation entre les abordages et l'auto-réglementation de 

l'apprentissage et son association avec la réussite scolaire des élèves en Histoire, le sexe, le 

nombre de rétentions et les qualifications académiques des parents.  

Les résultats révèlent l'existence d'une relation statistiquement significative entre les 

deux constructions, associées à la performance scolaire des élèves.  

Visant des parcours scolaires de réussite autour de l’apprentissage académique, nous 

considérons  la pertinence de l'appropriation des compétences, de la part des élèves, qui 

favorisent une approche profonde à l'étude et à l'auto-réglementation de celle-ci, avec 

l'adoption récurrente des stratégies promotrices de solides et efficaces apprentissages.  

 

 Mots clés: approches à l'apprentissage, auto-réglementation, stratégies d'apprentissage, 

réussite scolaire. 
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“And now the end is near 

And so I face the final curtain 

My friend, I'll say it clear 

I'll state my case of which I'm certain 

 

I've lived a life that's full 

I traveled each and every highway 

And more, much more than this 

I did it my way 

 

Regrets, I've had a few 

But then again, too few to mention 

I did what I had to do 

And saw it through without exemption 

 

I've planned each charted course 

Each careful step along the byway 

And more, much more than this 

I did it my way 

 

(...) 

 

I faced it all and I stood tall 

And did it my way 

 

(...) 

 

For what is a man, what has he got? 

If not himself, than he has naught 

To say the things he truly feels 

And not the words of one who kneels 

 

The record shows, I took the blows 

And did it my way.” 

                                                                                                                                          (My Way, Adaptado por Paul Anka, 1968)
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo nasce de um crescente interesse pessoal e profissional por um 

conhecimento mais aprofundado e específico do processo de ensino/aprendizagem dos alunos, 

com o objetivo de poder contribuir, de algum modo, para melhorar os resultados de 

aprendizagem dos estudantes, decorrente da intervenção, enquanto psicóloga de um Serviço 

de Psicologia de um Agrupamento de Escolas, que agrega todas as escolas e jardins de 

infância de um concelho, ou seja, todos os anos de escolaridade, desde a educação pré-escolar 

até ao 12º ano. 

É de frisar, neste sentido, que uma das preocupações atuais, no âmbito do processo 

educativo português em torno da aprendizagem, prende-se com o insucesso académico e, 

paralelamente, com o precoce abandono escolar (Rosário et al., 2010). Nesta sequência, têm 

sido recomendações do Conselho Nacional de Educação (2011), como medidas essenciais à 

melhoria das aprendizagens, o investimento em estratégias de prevenção das dificuldades dos 

alunos, como alternativa à retenção, salientando que, 

O persistente “desfasamento etário”¹
1
 de um considerável número de jovens em cada 

ciclo pode atribuir-se, entre outras causas, a repetidas retenções ao longo do seu itinerário 

escolar que por serem desmotivantes e desincentivadoras da continuidade de estudos 

constituem um forte constrangimento ao cumprimento da escolaridade de nível 

secundário até aos 18 anos (p. 102).  

Salientando, ainda, o mencionado Conselho que “raramente esta solução resolve os 

problemas dos jovens implicados, pelo que uma primeira retenção é frequentemente geradora 

de outras e consequentemente de desmotivação e abandono” (p.108).  Esta preocupação vai de 

encontro ao preconizado no documento orientador definido pelo Projeto Educativo do atrás 

mencionado Agrupamento de Escolas, que salienta como sua missão e visão estratégica a 

promoção da excelência das aprendizagens, com desenvolvimento nos estudantes de 

competências que lhes permitam “aprender a aprender”, potenciando a utilização de 

metodologias e estratégias diversificadas e adequadas que conduzam ao sucesso educativo. 

                                                             
1
 Os autores consideram “desfasamento etário” face à idade ideal (idade normal) de acordo com o conceito utilizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística e pelo Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação na publicação 50 Anos de 

Estatísticas da Educação (2009), como idades expectáveis para a frequência dos diferentes ciclos de estudo. 
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 Neste âmbito e como acentua Lopes da Silva (2004a),  

Os estudantes devem ser ensinados a compreender e utilizar os recursos pessoais que lhes 

permitem refletir sobre as suas ações, exercer um maior controlo sobre os seus próprios 

processos de aprendizagem e reforçar as suas competências para aprender (...) É a posse 

consciente, conhecedora e controlada destes meios (...) que pode levar os estudantes a 

exercer um papel ativo na construção dos seus saberes, na concretização das suas 

aspirações ... (p. 12).  

Deste modo, o aluno é entendido como ator da sua própria aprendizagem e do processo 

de construção do conhecimento. Nesta perspectiva, a aprendizagem, no seu âmago, é 

compreendida como o processo de construção de significados pelo próprio estudante, 

decorrente das dimensões cognitiva, comportamental e motivacional que este promove nas 

aprendizagens que vai realizando. 

Neste sentido, de acordo com a teoria das abordagens à aprendizagem, torna-se 

importante compreender o modo como os estudantes procedem a essa abordagem e qual a sua 

influência nos resultados escolares. Sublinha Duarte (2002) que a teoria das abordagens à 

aprendizagem “... procura representar o modo como os estudantes se relacionam com as 

tarefas de aprendizagem. (...) o confronto com a aprendizagem é fundamentalmente 

caracterizado pela ação de duas variáveis em interação: a motivação e a estratégia da 

aprendizagem.” (p. 39).  

Torna-se, assim, importante, para o sucesso escolar dos aprendentes, o desenvolvimento 

de competências que lhes permitam monitorizar a eficácia das estratégias de aprendizagem 

adotadas. Deste modo, os investigadores (Rosário, 2004; Rosário, Soares, Núñez, González-

Pienda & Rúbio, 2004; Zimmerman, 2000) salientam a pertinência dos processos de auto-

regulação da aprendizagem, procurando entender o que significa ser um aluno auto-regulado e 

que implicações essa atitude tem no seu resultado escolar, através da implementação de 

estratégias metacognitivas, motivacionais e comportamentais. É por este motivo que, nas 

últimas décadas, a aprendizagem auto-regulada tem sido alvo de inúmeras investigações e 

apontada como um importante constructo na educação, para o entendimento dos processos de 

aprendizagem .  

Dada a importância destes constructos (abordagens dos alunos à aprendizagem e auto-

regulação da aprendizagem) alguns autores sugerem a sua inter-relação, enfatizando o papel 
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do aluno como agente ativo e promotor da sua aprendizagem, apelando, por um lado, para as 

estratégias auto-regulatórias, e adotando, por outro, abordagens profundas à aprendizagem 

(Heikkilä & Lonka, 2006; Rosário, Núñez, González-Pienda, Valle, Trigo & Guimarães, 

2010). 

Face ao exposto, integrando-se no quadro teórico das perspetivas da abordagem dos 

alunos à aprendizagem e na linha de investigação dos processos de auto-regulação, é objetivo 

deste trabalho encontrar respostas que ajudem a um melhor entendimento relativo ao processo 

de ensino/aprendizagem, visando compreender o modo como conduzem ao sucesso 

académico, as estratégias, as motivações e os processos auto-regulatórios adotados pelos 

alunos de 9º ano, na disciplina de História, no contexto específico de um Agrupamento de 

Escolas. 

De acordo com Lourenço (2008), o 3º ciclo do ensino básico representa uma 

importante etapa de transformações cognitivas, afetivas e motivacionais, culminando com 

uma etapa de transição de ciclo, enfatizando Guerreiro e Sá (2007) que, numa perspectiva de 

futura adaptação às diferenças associadas ao ensino secundário relativamente ao ciclo 

anterior, torna-se importante o entendimento das trajetórias escolares anteriores à transição de 

ciclo.  

Acrescente-se que centramos o estudo na disciplina de História, uma vez que, de 

acordo com a investigação efetuada, centrar nos domínios específicos da aprendizagem um 

determinado estudo aumenta a sua validade (Paiva, 2008), evitando por parte do aluno a 

hipótese de uma manifesta dispersão ao pensar nas suas respostas. Paralelamente, porque de 

acordo com os dados apresentados pelo observatório para o sucesso escolar do Agrupamento 

de Escolas, onde decorre este estudo, a disciplina de História denota algum insucesso, tanto 

no decurso do 3º ciclo, como posteriormente, no ensino secundário, principalmente em 

situação de exame. 

Entendemos que a disciplina de História, dadas as suas características vastas enquanto 

domínio do saber concentra em si a capacidade de promover no aluno competências 

abrangentes e transferíveis para outros saberes, tanto numa perspectiva curricular como 

formativa. Neste sentido, enquanto disciplina curricular, aprender História é alargar a 

concepção do estudante sobre o mundo, é refletir sobre os atos, pensamentos e evolução do 

Homem (Lee, 1984). Salienta-se, assim, a necessidade dos alunos precisarem de aprender a 
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questionar no sentido de encontrarem respostas aos problemas (Lee, Ashby & Dickinson, 

1998).  

Relativamente à sua vertente formativa, é objetivo do ensino da mencionada disciplina 

promover o desenvolvimento das capacidades de análise e síntese, dos hábitos de pesquisa e 

de debate, incentivando o espírito crítico e criativo do aprendente (Moreira, 2001). Torna-se, 

no entanto, importante salvaguardar que um dos objetivos essenciais do ensino desta, como de 

qualquer outra disciplina, é ajudar o estudante a desenvolver a sua aprendizagem e as 

estratégias de pensamento para atuar em diferentes situações, tendo sempre, como base de 

partida, os conhecimentos prévios do aluno. 

Neste sentido, e em termos de organização desta dissertação, referimos que a primeira 

parte deste trabalho é dedicada a aspetos teóricos, compreendendo uma revisão da literatura e 

destacando os aspetos mais relevantes face à problemática que pretendemos analisar: as 

abordagens ao estudo e a auto-regulação da aprendizagem. 

Na segunda parte deste estudo, apresentamos a metodologia adotada, seguindo-se a 

apresentação de resultados e respectiva análise. 

Por fim, será apresentada a conclusão, cujos resultados, sem qualquer pretensão de 

serem generalizáveis, poderão, porém, suscitar questões a elencar em futuros estudos no 

âmbito da problemática apresentada. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A psicologia da aprendizagem pode focalizar a sua história em três momentos 

dominantes. Simbolicamente, a aquisição de respostas foi uma prática valorizada até metade 

do século XX. Posteriormente, a aquisição de conhecimentos, com incidência a partir da 

década de 50 do século passado, passa a ser considerada nos estudos dos processos cognitivos 

referentes à aprendizagem. A ênfase na construção de significados marca um terceiro 

momento, a partir dos anos 70 e 80 (Rosário, 1999; Valle, Rodriguez, Núñez, Cabanach, 

González-Pienda & Rosário, 2010). 

Contudo, já anteriormente alguns autores se tinham pronunciado relativamente à 

construção do conhecimento. Dewey (1959) sublinhou que a educação “... é uma reconstrução 

ou reorganização da experiência que esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa 

aptidão para dirigirmos o curso das experiências subsequentes” (p.83).  

Por seu lado, Vygotsky (1978) acrescentou que dar respostas às necessidades das 

crianças, materializando aprendizagens autênticas e com sentido, é considerado uma “boa 

educação”, sendo o desenvolvimento intelectual um processo de construção de significados 

com os outros.  Defende, assim, o construtivismo que a aprendizagem realizada pelo aluno é 

decorrente de uma construção individual (Rosário, 1997), realçando-se o protagonismo do 

aluno como ator no processo de aprender. 

Como salientam Lopes da Silva e Sá (1997), a investigação mais recente sugere que 

saber aprender promove a realização de uma aprendizagem bem sucedida. Deste modo, o 

sucesso na aprendizagem está associado à adoção de estratégias cognitivas e orientações 

motivacionais que possibilitem ao estudante consciencializar-se acerca dos objetivos, dos 

processos e dos meios que promovam a aprendizagem, adotando as estratégias que este 

considera mais adequadas face a cada tarefa, podendo, sempre que necessário substituí-la em 

consequência da sua atuação ineficaz, isto é, auto-regulando a sua aprendizagem. 

Nesta perspectiva, a aprendizagem passa a ser entendida, como envolvida por uma 

diversidade de variáveis, em relação às quais podem ter influência vários fatores (Duarte, 

2002). Esta análise mais holística dos processos de aprendizagem investigados diretamente 

em contexto educativo conduz, assim, a uma melhor compreensão do modo como o estudante 

utiliza os seus conhecimentos para interpretar a realidade (Marton, 1981). Paralelamente, 

Biggs (1993) salienta a necessidade de se tentar encontrar resposta para duas questões 
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importantes, colocadas pelos estudantes em situação de aprendizagem: “O que pretendo eu?” 

e “ E o que tenho de fazer para o atingir?”.   

Numa tentativa de responder a estas questões, surge a designação de “abordagens à 

aprendizagem” que, de acordo com os vários autores, conceptualiza as diferentes formas de 

estudo dos indivíduos, apresentando a interação entre uma determinada motivação face a uma 

tarefa de aprendizagem e a uma estratégia por si adotada para concretizar essa intenção 

(Rosário, 1999b). 

Surge, assim, uma estrutura conceptual denominada por Teoria da Abordagem dos 

Alunos à Aprendizagem (Student Approaches to Learning – SAL) (Rosário & Oliveira, 2006). 

 

1. Abordagens à Aprendizagem  

Foi em 1976, na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que se deu início à 

investigação da aprendizagem partindo da perspetiva do aluno, através de um estudo de 

Marton e Säljö (1976), que teve como objetivo compreender como os estudantes abordavam 

uma tarefa específica de leitura. 

Posteriormente, outros investigadores, sob a mesma perspectiva, contribuíram como 

pioneiros para melhor se entender a aprendizagem, nomeadamente, Entwistle, no Reino 

Unido, e Biggs, na Austrália. Rosário, Duarte, Chaleta e Grácio, em Portugal, têm 

desenvolvido trabalhos centrados nesta temática (Paiva, 2008).  

O denominado grupo de Gotemburgo destaca a necessidade de entender como os 

estudantes em contexto, experienciam, conceptualizam e compreendem as tarefas de 

aprendizagem (Marton, 1988), salientando que o processo ensino/aprendizagem, no seu 

entendimento lato, apenas se torna compreensível a partir do ponto de vista do aprendente 

sobre a sua própria aprendizagem.  

Na sequência destes estudos, foi definido o termo “fenomenografia” (Marton, 1986), 

como uma linha de investigação qualitativa que, através da análise de conteúdos de 

entrevistas a alunos, identifica as abordagens que estes apresentam na realização de tarefas 

escolares específicas (Rosário, 1999a; Duarte, 2002).  

Entendida deste modo, a aprendizagem contém uma natureza relacional, sendo 

concebida por Marton (1988) pela existência de duas dimensões indivisíveis: o aprendido (o 

resultado) e o como se aprende (o processo). Duarte (2002) salienta, assim, a preocupação em 
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entender a concepção que os estudantes têm do fenómeno da aprendizagem. E, deste modo, a 

forma como os indivíduos aprendem revela as relações que estes estabelecem entre si e 

determinadas dimensões do contexto que os rodeia, pelo que qualquer intenção de melhorar a 

aprendizagem deve ser centrada nas relações como um todo e não apenas nos sujeitos. 

(Marton, 1988). 

Desta investigação surge a proposta de dois tipos de abordagens à aprendizagem. Por 

um lado, a abordagem superficial, que consiste na reprodução factual da informação 

trabalhada, e por outro, a abordagem profunda, caracterizada pela compreensão do material 

estudado de modo a construir significados pessoais (Almeida, 1996; Rosário, Almeida, Nuñez 

& González-Pienda, 2004; Rosário & Almeida 2005), sendo associado o sucesso académico à 

adoção de uma abordagem profunda à aprendizagem (Marton, Hounsell & Entwistle, 1997).  

Estudos de natureza quantitativa, sob o mesmo enquadramento teórico das abordagens 

ao estudo, denominados por teoria dos sistemas (Biggs, Kember & Leung, 2001), emergem 

em paralelo com as investigações qualitativas anteriormente focadas (Biggs, 1988a). Este 

último autor defende que os estudantes são agentes ativos na construção da sua aprendizagem, 

recorrendo a uma determinada motivação que norteia o seu agir, operacionalizado através de 

uma dada estratégia, em que está presente o conhecimento metacognitivo. A metacognição 

(tomada de consciência, ou seja, o conhecimento e controlo dos processos cognitivos), pode 

assim influenciar o resultado da abordagem utilizada (Duarte, 2004), devendo ser vista como 

um processo com implicações na regulação das abordagens à aprendizagem. 

É nesta vertente quantitativa que se inserem os trabalhos desenvolvidos por Entwistle, 

no Reino Unido, e por Biggs, na Austrália, que exploram e procuram compreender os 

processos de aprendizagem, através da construção de questionários aplicados a amostras 

consideráveis de estudantes, de vários níveis de escolaridade e diferentes sistemas de ensino 

(Rosário, Almeida, Núñez & González-Pienda, 2004). São alguns exemplos de inventários, o 

Approaches to Study Inventory – ASI (Entwistle e Ramsden, 1983), o Students Processes 

Questionnaire – SPQ e o Learning Processes Questionnaire – LPQ, na Austrália (Biggs, 

1987 a, b), e mais recentemente o SPQ revisto, sendo proposto o The Revised Two – Factor 

Study Process Questionnaire - R-SPQ-2F (Biggs, Kember & Leung, 2001). 

Estes estudos confirmaram a existência dos constructos abordagem profunda e 

abordagem superficial, anteriormente definidos, e sugerem uma terceira abordagem à 

aprendizagem, que os autores identificaram como abordagem estratégica ou de alto 
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rendimento (Rosário, Ferreira & Cunha, 2003; Rosário & Oliveira, 2006), ou ainda, designada 

por Duarte (2002; 2004) de sucesso. De acordo com estes autores, esta terceira abordagem 

caracteriza-se pela auto-valorização através de classificações elevadas e pela utilização de 

estratégias que potenciam a organização de um estudo metódico. 

 

1.1. Características das abordagens à aprendizagem 

O conceito de abordagem à aprendizagem pode ser descrito como representando a 

forma como os alunos se relacionam com as tarefas académicas (Biggs, 2001; Rosário & 

Almeida, 2005; Rosário & Oliveira, 2006), em função das suas características pessoais e da 

sua percepção face às mesmas (Rosário, Ferreira & Guimarães, 2001).  

Assim, pode considerar-se as abordagens à aprendizagem como sendo de natureza 

multidimensional, compreendendo duas variáveis que se inter-relacionam. Por um lado, uma 

componente motivacional, relacionada com as intenções dos alunos, e por outro, uma 

componente estratégica, relacionada com os recursos estratégicos e cognitivos que este aciona 

para atingir as suas intenções, num determinado contexto de ensino/aprendizagem e com 

resultados distintos face ao produto dessa mesma aprendizagem (Biggs, 1988; Rosário & 

Oliveira, 2006). Assim, mediante um processo metacognitivo, a abordagem à aprendizagem 

encontra-se baseada num motivo e numa estratégia. 

Neste sentido, Duarte (2002) refere que motivação pode ser entendida como ”... um 

estado interno que ativa, orienta e mantém o comportamento” (p. 39), e face “... à noção de 

estratégia de aprendizagem esta designa os meios utilizados pelos indivíduos para se 

confrontarem com as tarefas de aprendizagem. (...) É assim, possível diferenciar três níveis de 

estratégias: microestratégias, macroestratégias e mesoestratégias” (p. 40).  

De acordo com o mesmo autor, as abordagens à aprendizagem centram-se nas 

“mesoestratégias”. 

É possível identificar três orientações motivacionais: instrumental, intrínseca e de 

realização; e três tipos de estratégias de aprendizagem: de superfície, de profundidade e de 

organização (Duarte, no prelo), sendo que a relação entre estes componentes se traduz nos três 

tipos de abordagem à aprendizagem já mencionada anteriormente: superficial, profunda e 

estratégica ou de sucesso. 
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Os vários estudos realizados têm apresentado as características das várias abordagens 

à aprendizagem, exemplificadas de forma sintética na tabela 1 (Duarte, 2002). 

 

Tabela 1 – Síntese das características das abordagens à aprendizagem (Duarte, 2002) 

                    

De acordo com Biggs (1988b), a abordagem à aprendizagem necessita “... primeiro, 

que os alunos estejam conscientes dos seus motivos e intenções, dos seus próprios recursos 

cognitivos e das exigências das tarefas académicas e segundo, que sejam capazes de controlar 

esses recursos e consequentemente monitorizar a sua realização” (p. 187). 

Assim, os estudantes que exibem uma abordagem superficial denotam uma motivação 

extrínseca (Rosário & Almeida, 1999) pragmática ou instrumental para a aprendizagem 

(Tavares, Bessa, Almeida, Medeiros, Peixoto & Ferreira, 2003), salientando-se a intenção 

apenas de evitar o insucesso, sendo, por isso, investido um esforço mínimo (Duarte, 2004). A 

estratégia normalmente utilizada está baseada na memorização mecânica dos conteúdos, em 

que não se enfrenta a atividade como um todo com significado e se apresenta uma reprodução 

acrítica da informação, registando-se, assim um processamento passivo da mesma (Biggs, 

1993; Rosário, Ferreira & Guimarães, 2001). Em termos de produto final, este tipo de 

comportamentos, poderá evidenciar resultados académicos inferiores (Marton & Booth, 

1996), estando habitualmente, relacionada com uma concepção de aprendizagem quantitativa 

(Rosário, 1999a). 

Relativamente aos alunos que adotam uma estratégia profunda, evidenciam um 

interesse intrínseco pela tarefa, acompanhado de expectativas positivas face à sua realização. 

Estes alunos tendem a optar por estratégias que promovam a compreensão da sua curiosidade, 

Componentes Abordagem 

“superficial” 

Abordagem 

“profunda” 

Abordagem de 

“sucesso” 

Motivação 

Intenção de lidar com a 

“exigência” da tarefa, com o 

mínimo esforço possível. 

Intenção de atualizar o 

interesse na tarefa - de 

retirar prazer da sua 

realização. 

Intenção de obter 

classificações elevadas. 

Estratégia 

Tratamento das partes da 

tarefa como não relacionadas 

entre si e com outras tarefas. 

Memorização rotineira dos 

elementos superficiais 

(palavras, factos, 

procedimentos). 

Relacionação das partes 

da tarefa entre si e com 

o conhecimento 

anterior. Compreensão 

de significados. 

Intenção de obter 

classificações elevadas. 

Deteção de exigências e 

critérios de avaliação e 

conformidade com eles. 
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desenvolvendo, deste modo, a procura de atribuição de um significado para o material 

estudado, relacionando-o com conhecimentos prévios, promovendo, assim, a interpretação 

pessoal da informação. (Entwistle & McCune, 2004; Rosário et al., 2001). A utilização da 

abordagem profunda está relacionada com a obtenção de níveis e classificações académicas 

elevadas (Tavares et al., 2003) e com uma perspetiva qualitativa sobre o ato de aprender no 

que diz respeito à concepção de aprendizagem (Entwistle, 1990). 

No que concerne a abordagem de alto rendimento, a sua orientação motivacional 

centra-se numa específica motivação extrínseca, centrada no produto final, o que permite 

alcançar resultados académicos elevados, com ênfase no incremento da auto-valorização e no 

enaltecer o seu auto-conceito académico (Rosário & Almeida, 1999). A estratégia de alto 

rendimento visa potenciar as competências de estudo, com particular incidência na auto-

disciplina e na capacidade de planear, tal como, na organização do tempo e do espaço, criando 

um ambiente propício de trabalho (Rosário, 1999a).  Este autor salienta que esta abordagem 

está relacionada prioritariamente com o próprio contexto de aprendizagem, podendo ser 

utilizada em conjunção com qualquer das outras duas anteriormente descritas. Demonstra 

poder estar combinada tanto com a orientação para a reprodução, como com a orientação para 

o significado (Rosário et al, 2003), considerando-se a existência de um comportamento 

manipulativo face ao sistema de avaliação (Duarte, 2000).  

De salientar que as abordagens superficial e profunda são mutuamente exclusivas, 

podendo, no entanto, ocorrer de forma sucessiva. A investigação tem demonstrado que pode 

ser possível melhorar a qualidade da aprendizagem dos estudantes, no sentido de promover 

nos alunos a adoção de uma abordagem profunda, através da indução de alterações no 

contexto de ensino-aprendizagem (Prosser & Trigwell, 2000). Constata-se, paralelamente, que 

estas abordagens, de forma variada, têm influência no produto de aprendizagem através das 

classificações obtidas, na quantidade de informação retida e no tipo de mudanças registadas 

em termos cognitivos e emocionais (Duarte, 2004). 

A investigação relativa às abordagens à aprendizagem tem sido realizada com base no 

conhecimento de como estas se refletem sobre diversas variáveis, tal como, em diferentes 

tarefas de aprendizagem e diferentes áreas disciplinares. 

Relativamente à variável género, os estudos apontam para poucas diferenças 

estatisticamente significativas na utilização das abordagens (Duarte, 2002). Outros 

investigadores, também, acrescentam estes resultados, decorrente de estudos efetuados 
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(Rosário & Almeida, 1999; Rosário, Almeida, Guimarães, Faria, Prata, Dias & Núñez, 2000). 

Contudo, num estudo realizado por Biggs (1987c) registaram-se valores mais elevados nos 

rapazes na abordagem superficial comparativamente com as raparigas. Por seu lado, Paiva 

(2008), num estudo com alunos do ensino secundário, aponta para uma associação 

significativa entre género sexual e abordagens à aprendizagem, com destaque para a utilização 

de uma abordagem profunda por parte das raparigas, ao invés dos rapazes que demonstram 

optar mais por abordagens superficiais ao estudo. 

A relação entre as abordagens à aprendizagem e o nível de escolaridade dos pais dos 

alunos tem-se traduzido na apresentação de resultados mais baixos na abordagem profunda e 

mais elevados na abordagem superficial, em filhos cujos pais apresentam habilitações 

escolares de nível básico (Biggs, 1987c; Duarte, 2002). 

Quanto à variável tempo de estudo, esta demonstrou resultados significativos, entre o 

tempo despendido pelos alunos no seu trabalho pessoal, traduzindo-se na adoção de 

abordagem profunda com resultados académicos mais elevados (Rosário, Núñez, González-

Pienda, Almeida, Soares & Rubio, 2005).  

No que se refere à relação entre rendimento académico e abordagens à aprendizagem, 

foi constatado que a abordagem superficial é preditiva de resultados escolares mais baixos 

(Paiva, 2008).  

Igualmente, as abordagens à aprendizagem têm sido objeto de estudo em função das 

tarefas de aprendizagem, nomeadamente, face à aprendizagem nas aulas, leitura, composição 

escrita, revisão para exames, resolução de problemas e aprendizagem assistida por 

computador (Duarte, 2000). Este autor (2002) frisa, ainda, a existência de variações das 

abordagens à aprendizagem em função das áreas disciplinares, principalmente, no que 

concerne a componente estratégica. É de salientar que nas Ciências Sociais e Humanidades a 

abordagem profunda tem-se revelado comparativamente mais elevada. 

Deste modo, relativamente à investigação SAL das abordagens dos alunos à 

aprendizagem, também parece consensual, entre os investigadores desta linha, o facto do 

conceito descrever uma realidade reconhecível (Rosário, 1999a), que poderá ser útil, tanto 

para os professores como para os alunos pensarem sobre as suas tarefas escolares e adotarem 

abordagens que promovam maior qualidade da sua aprendizagem. 

Há a destacar, como importante, que a adoção de uma determinada abordagem 

representa a resposta dada por um estudante a uma determinada situação de aprendizagem e 
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às exigências percebidas de uma tarefa. Pode considerar-se que as abordagens à aprendizagem 

refletem a forma como os alunos experienciam os contextos específicos de aprendizagem, 

podendo alterar entre diferentes abordagens à aprendizagem (Duarte, 2000; 2002).  

Deste modo, e na tentativa de compreensão dos processos de aprendizagem dos alunos, 

ao referirmo-nos ao conceito de abordagens à aprendizagem, surge a questão se estas se 

apresentam como “estados”, isto é, a resposta do aprendente em contexto, ou como “traço”, 

ou seja, a apresentação de um determinado processo de resposta no modo como o estudante 

enfrenta as diferentes tarefas de aprendizagem. 

Duarte (2002) sublinha que os investigadores do referencial teórico da fenomenografia 

defendem as abordagens à aprendizagem como “estados”, enfatizando o carácter relacional 

das abordagens ao estudo e da resposta do sujeito face ao significado que confere à situação 

específica de aprendizagem. 

Contudo, outros autores (Entwistle et al., no prelo cit. por Duarte, 2000) equacionam a 

hipótese das abordagens à aprendizagem poderem ser entendidas como “traços”, ou seja, 

independentemente dos contextos e exigências de aprendizagem, podem atuar como 

predisposições nas situações de aprendizagem. Com efeito, podem ser entendidos como 

“estilos de aprendizagem” (Schmeck, 1988) observando-se a adoção, por parte dos alunos, de 

forma consistente, da mesma abordagem à aprendizagem, em diferentes tarefas. Acrescenta, 

no entanto, Duarte (2002) que a existência desse comportamento consistente pode dever-se, 

de forma hipotética, à existência de um marcado padrão motivacional. 

Na realidade as abordagens à aprendizagem têm suscitado, nos investigadores que se 

têm debruçado no seu estudo, várias dimensões interpretativas (Rosário, 1999a). Neste 

sentido, Biggs (1993) salienta que na literatura este construto tem sido mencionado, por um 

lado, como a adoção, na realização de tarefas académicas concretas, de processos que 

conduzem a determinados resultados decorrentes da aprendizagem, e por outro, como uma 

possível predisposição para se adotarem determinados processos cognitivos ao ser explicada, 

pelos indivíduos, a forma como se enfrentam as tarefas de aprendizagem. 

Deste modo, a pessoa, o contexto de ensino, os processos de aprendizagem utilizados e 

o resultado da aprendizagem apresentam-se como diferentes componentes do sistema de 

ensino/aprendizagem, remetendo-nos para quatro referenciais teóricos, em que é dado 

enfoque à personalidade, ao processamento da informação, à fenomenografia e à teoria dos 

sistemas (Biggs, 1994).  
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Nesta sequência, Rosário (1999b), salienta que Biggs, referindo-se ao modelo dos 

estilos pessoais, denomina o estilo cognitivo e o estilo de aprendizagem, caracterizando-os 

como um traço estável de características pessoais, refletidas nas várias formas dos indivíduos 

aprenderem. 

Assim, estilos cognitivos podem ser entendidos como um processo interno de controlo 

cognitivo (Rosário, 1999a) e uma forma habitual de processar a informação (Rosário, 1999b). 

Estilo de aprendizagem, por seu lado, é apresentado como uma predisposição do estudante 

para adotar uma dada estratégia de aprendizagem independentemente das tarefas específicas e 

das suas exigências (Das 1988, cit. por Rosário, 1999b). 

Estilo poderá, deste modo, ser considerado como “... características estáveis de um 

indivíduo” (Rosário, 1999b, p. 46), e estratégias de aprendizagem: “... meios utilizados pelos 

indivíduos para se confrontarem com as tarefas de aprendizagem” (Duarte, 2002, p. 40).  

Nesta perspectiva, Schameck (1988) defende que se pode considerar estilo de 

aprendizagem quando estudantes denotam uma inclinação para recorrerem às mesmas 

estratégias em diferentes situações de aprendizagem.  

De acordo com Rosário (1999b), “... abordagem à aprendizagem e estilo de 

aprendizagem apresentam-se, assim, como conceitos relacionados” (p. 46). 

Outros autores defendem que se relaciona o tipo de abordagem com os processos de 

aprendizagem que, por seu lado, emergem das percepções existentes relativas às tarefas e 

exigências académicas, “... sendo aquelas influenciadas pelas diferentes características 

pessoais e modos de atuar (estilos)” (Tavares, Bessa, Almeida, Medeiros Peixoto & Ferreira, 

2003, p. 476).  

Também, Biggs (1987c) acrescenta que o termo abordagem denota a interação entre 

estilos e estratégias.   

Contudo, têm-se realizado poucos estudos acerca deste conceito, considerando os 

investigadores a necessidade de novas linhas de investigação que nos tragam o aclarar deste 

paradigma.  

Igualmente pertinente é a compreensão da auto-regulação das abordagens à 

aprendizagem, nomeadamente, “... a relação do padrão de regulação dos estudantes com as 

suas abordagens à aprendizagem” (Lopes da Silva, 2004c, p. 110). 
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A mesma autora acrescenta que diversas teorias têm-se empenhado numa tentativa de 

perceber quais as razões por que os alunos optam por diferentes tarefas e por que, de modo 

distinto, se envolvem na concretização das atividades académicas ou até as evitam. Salienta, 

também,  que um ensino que promova a intenção de compreender, que estimule a reflexão e 

reestruturação de conhecimentos e que, paralelamente, possibilite a tomada de decisões será 

instigador da apropriação, por parte dos estudantes, de processos de auto-regulação, com 

ênfase na autonomia e controlo dos alunos face à sua aprendizagem. 

 

2.  Auto-regulação da Aprendizagem 

Biggs (1991) refere que, “... os alunos aprendem por uma grande variedade de razões, 

essas razões determinam a forma como aprendem e esta determinará a qualidade do seu 

resultado” (p. 14).  

Deste modo, a aprendizagem decorre da importância dos pensamentos do aluno, tal 

como das dimensões cognitiva, comportamental e motivacional, que este ativa nas 

aprendizagens que vai construindo. (Zimmerman, 1989). Neste sentido, o construto da 

aprendizagem auto-regulada permite focar no indivíduo o seu protagonismo no processo de 

aprendizagem, promovendo a sua participação ativa e autónoma no mesmo (Veiga Simão, 

2004a).  

Nos anos 80 do século XX, o termo auto-regulação da aprendizagem (SRL – Self-

regulated learning) ganhou relevo, enfatizando, assim, a crescente autonomia e 

responsabilidade dos estudantes na organização do seu projeto de aprendizagem (Rosário, 

Veiga Simão, Chaleta & Gracio, 2008). De salientar que a aprendizagem auto-regulada é, 

atualmente, face à prática educativa, um tema central de investigação (Montalvo & Torres, 

2004), apresentando-se como um construto explicativo dos processos de aprendizagem com 

implicações no sucesso académico (Lopes da Silva, Veiga Simão & Sá, 2004). 

Poderemos então questionar: o que significa ser um aluno auto-regulado? Em que 

consiste a aprendizagem auto-regulada?  

  Zimmerman (2000), salienta que os alunos podem ser identificados como auto-

regulados quando são metacognitiva, motivacional e comportalmente mais ativos nos seus 

processos de aprendizagem. Possui, assim, o construto de auto-regulação, fases, processos e 

componentes que interagem para promover os resultados e produtos da aprendizagem.  
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Nesta perspectiva, as estratégias de auto-regulação da aprendizagem dos estudantes, as 

suas percepções de auto-eficácia e o seu envolvimento face aos objetivos académicos são três 

aspetos fulcrais no estudo dos processos da auto-regulação da aprendizagem (Rosário, 1999a; 

Rosário, 2001). 

Rosário (2004) define a auto-regulação como “... um processo ativo no qual os sujeitos 

estabelecem os objetivos que norteiam a sua aprendizagem tentando monitorizar, regular e 

controlar as suas cognições, motivações e comportamentos com o intuito de os alcançar” (p. 

37).  

Lopes da Silva (2004b) frisa que a auto-regulação pode ser entendida como uma ação 

dinâmica (uma vez que a relação entre as diferentes fases da auto-regulação pode processar-se 

em diferentes direções), temporal (desenrolando-se durante um dado período de tempo, 

registando-se uma sequência de ações, com avanços e retrocessos na trajetória projetada), 

intencional (assume-se como a formulação de uma meta que promove a construção de uma 

nova adaptação, que leva a um planeamento estratégico da ação, provocando sentimentos de 

satisfação e valorização pessoal quando atingida), planeada (para desenvolver uma ação, não 

é apenas necessário saber a meta que se quer atingir, mas como se pode atingir o alvo 

desejado) e complexa (porque é o resultado da interelação de diferentes variáveis, isto é, está 

dependente de aspirações e intenções, de valores e resultados, de competências e estratégias, 

dos contextos e das pressões sociais). 

Auto-regular a aprendizagem é também ser capaz de desenvolver conhecimentos, 

competências e atitudes que podem ser transferidas e adotadas de um contexto de 

aprendizagem para outro, podendo posteriormente ser aplicadas aos diversos contextos de 

trabalho (Veiga Simão, 2002). De frisar que uma aprendizagem significativa e auto-regulada 

necessita de vontade “will” e de destreza “skill” e, nesse sentido, os alunos devem ser 

ajudados a ter consciência do seu pensamento, a ser estratégicos e a dirigir a sua motivação 

até metas estabelecidas (Montalvo & Torres, 2004). 

Existem diversas teorias de aprendizagem auto-regulada que apresentam diferentes 

conceptualizações e construtos, partilhando, no entanto, características comuns relativas, tanto 

à aprendizagem, como à auto-regulação, nomeadamente: o aluno visto como ativo e 

construtivo da sua aprendizagem; a hipótese de que os estudantes  conseguem controlar, 

monitorizar e regular alguns aspetos relativos à sua cognição, motivação e comportamento e 

ambiente; o facto dos alunos necessitarem de critérios, isto é, objetivos ou valores de 
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referência, que lhes possibilitem avaliar os processos pelos quais optam face à realização das 

diversas tarefas escolares; e por último, a hipótese de que as atividades de aprendizagem auto-

regulada são mediadoras entre a concretização presente e as características pessoais e 

contextuais (Pintrich, 2004; Rosário et al., 2006; Zimmerman, 2002).  

Soares (2007) destaca algumas das teorias que se debruçam sobre alguns aspetos 

relativos à auto-regulação da aprendizagem dos alunos, designadamente: a perspectiva 

operante; a psicologia fenomenológica; as teorias cognitivo-construtivistas; a perspectiva do 

processamento da informação; as teorias volitivas e a perspectiva vygotskiana. 

De salientar, contudo, a perspectiva sociocognitiva (Bandura, 1986) que, face à auto-

regulação, destaca a importância do indivíduo no controlo do seu processo de aprendizagem. 

Na sequência desta matriz teórica, destacam-se os trabalhos de Zimmerman (2000), Rosário 

(2004), Pintrich (2004) e de Lopes da Silva, Veiga Simão e Sá (2004), entre outros.  

De frisar, que estas últimas autoras (2004), conjugando o modelo de Zimmerman 

(2000), com os modelos propostos por outros investigadores, nomeadamente, Boekaerts, 

(1996), Printich e De Groot (1990) propõem um modelo teórico de auto-regulação da 

aprendizagem, composto por quatro fases cíclicas (antevisão e definição de objectivos; 

planeamento estratégico; monitorização/execução e controlo volitivo; e auto-reação), que se 

inter-influenciam, fazendo apelo a diferentes processos psicológicos. Salientam, ainda, a 

necessidade de o aluno apresentar um papel activo na construção dos seus saberes, podendo, 

assim, apropriar-se de estratégias de auto-regulação da sua aprendizagem. 

 

2.1. Teoria sociocognitiva da auto-regulação  

A teoria sociocognitiva apresentada por Bandura (1986) propõe a compreensão dos 

fatores, tanto internos como externos, que estão presentes nos processos humanos de 

aprendizagem. 

De acordo com o mesmo autor, esta teoria conceptualiza a auto-regulação como um 

processo triárquico de recíprocas interações de variáveis pessoais (conhecimentos, 

competências e motivações), de comportamento e contextuais. As sucessivas modificações 

registadas nestas variáveis, decorrentes da monitorização exercida pelo aluno, relativamente à 

aprendizagem académica, levam a que a auto-regulação seja entendida como um processo 

cíclico (Zimmerman, 2000). A figura 1 exibe a proposta de representação da análise triárquica 

do funcionamento auto-regulatório concebida por Bandura (1986). 
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Figura 1- Análise triárquica do funcionamento auto-regulatório (Bandura, 1986) 

A teoria sociocognitiva dá ênfase à ação dos agentes socializadores (pais, pares, 

professores), sendo a interação social, entendida como importante para o desenvolvimento da 

auto-regulação, uma vez, que inicialmente o aluno vai interiorizando esta regulação para, 

posteriormente, ser capaz de se regular a si próprio (Bandura, 1997). Neste sentido, o 

exercício da auto-regulação da aprendizagem encontra-se dependente da ação do ambiente 

escolar, tal como da utilização das “estratégias transacionais de instrução” que os docentes, 

nas suas práticas educativas, adotem (Lopes da Silva, Veiga Simão & Sá, 2004).  

Pelo que, como acrescentam Zimmerman e Bandura (1994), quando as escolas 

sujeitam os alunos a normas pouco flexíveis, com regulamentos de comportamento restritivos 

e currículos demasiado estruturados, os indivíduos podem evidenciar uma incapacidade de 

experimentar algumas formas de aprendizagem auto-regulada, nomeadamente, o planeamento 

ou a auto-recompensa. No entanto, em contextos escolares onde se estimula a criatividade e a 

participação, os fatores de desenvolvimentos pessoal e comportamental podem ter influência 

manifesta na regulação da aprendizagem (Rosário, 1999).  

Neste sentido, como sublinha Rosário (2001), para que a aprendizagem dos estudantes 

possa ser entendida como auto-regulada, esta deve envolver três aspetos essenciais: 

estratégias de auto-regulação da aprendizagem, percepções de auto-eficácia e 

estabelecimento de objetivos, isto é, “... a sua aprendizagem deve envolver o uso de 

estratégias específicas para alcançar os objetivos académicos construídos com base nas suas 

percepções de auto-eficácia” (p. 88).   

Outro aspeto importante que emerge da teoria sociocognitiva para o entendimento do 

processo auto-regulatório prende-se com os conceitos de modelagem (mudanças no 

comportamento, na cognição e afeto do indivíduo, decorrente das aprendizagens pela 
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observação de modelos) e o subprocesso de auto-reação (relacionada com as reações 

avaliativas do aluno sobre o julgamento dos demais relativos às suas realizações) (Bandura, 

1986; Schunk & Zimmerman, 1997).  

Esta teoria sublinha, ainda, que a auto-regulação da aprendizagem apresenta três 

subprocessos: auto-observação (análise do seu próprio comportamento), auto-julgamento 

(comparação entre as metas pré-estabelecidas pelos estudantes e as suas realizações) e auto-

reação (Bandura, 1986; 1993).  

Pelo mesmo autor, é igualmente salientado o conceito de determinismo recíproco, 

frisando que, embora o indivíduo esteja sujeito às influências do ambiente circundante, por 

outro lado, está apto a exercer controlo sobre o seu comportamento, possuindo para o efeito 

cinco competências básicas: a competência de simbolização (capacidade para formar 

símbolos, possibilitando ao sujeito a atribuição de significado às suas experiências); a 

competência vicariante (capacidade para aprender através da observação dos outros); a 

competência de antecipação (capacidade para o indivíduo se motivar e guiar as ações 

antecipadamente, com base nas suas experiências prévias); a competência auto-regulatória 

(capacidade do indivíduo controlar, através de mecanismo de controlo interno, os seus 

sentimentos, pensamentos, motivações e ações) e, por fim, a competência de auto-reflexão 

(capacidade do indivíduo poder analisar as suas experiências, pensar sobre os seus processos 

de raciocínio, modificando-os quando necessário).  

Deste modo, podemos reconhecer que  

... é a posse consciente, conhecedora e controlada destes meios internos e externos que 

pode levar os estudantes a exercer um papel ativo na construção dos seus saberes, na 

concretização das suas aspirações, na elaboração e direção dos seus objetivos intelectuais, 

afetivos, sociais e profissionais, e que lhes garante uma integração ativa e responsável na 

sociedade (Lopes da Silva, Veiga Simão & Sá, 2004, p. 59-60).                                   

Entende-se, assim, que os alunos auto-regulados, que se apresentam como agentes do 

seu comportamento, veem a aprendizagem como um processo proativo, estão motivados e 

utilizam as estratégias adequadas para atingir os resultados académicos ambicionados 

(Montalvo & Torres, 2004). Nesta perspectiva, destaca-se a escolha (selecionar os métodos de 

ação que se adaptam ao seu estilo de aprendizagem) e o controlo (dos seus comportamentos, 
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cognições e afetos) como características principais da auto-regulação da aprendizagem 

(Rosário, Núñez & González-Pienda, 2006). 

Mas existem estudantes que não apresentam processos auto-regulatórios funcionais, 

sendo assim necessário, por parte dos docentes, promover aprendizagens significativas e o 

controlo consciente dos seus processos de aprendizagem, incrementando nos alunos as 

competências auto-regulatórias. 

Neste sentido, com base na teoria sociocognitiva, Zimmerman (2000) propõe o modelo 

cíclico da aprendizagem auto-regulada, procurando um melhor entendimento face a um 

constructo complexo. 

 

2.1.1. Modelo das fases cíclicas da aprendizagem auto-regulada 

De acordo com Zimmerman (2000), o constructo de auto-regulação da aprendizagem é 

composto por fases, processos e componentes que se inter-relacionam, promovendo 

determinados resultados de aprendizagem. São considerados mais auto-regulados os alunos 

mais ativos em termos metacognitivos, motivacionais e comportamentais, face ao seu 

processo de aprendizagem. 

Nesta sequência, e de acordo com o mesmo autor, o processo de aprendizagem 

apresenta-se em três fases de caráter cíclico: a fase prévia, a fase de realização ou de controlo 

volitivo e a fase de auto-reflexão.  

A fase prévia associa-se à planificação, ou seja, ao estabelecimento de objetivos e à 

escolha de um plano estratégico que guia a conduta do estudante, entendida como um 

“pensamento em tempo futuro” (Veiga Simão, 2004a). Esta fase é influenciada pelas 

características motivacionais, os objetivos de realização, a auto-eficácia e a valorização 

académica apresentadas pelo indivíduo. 

Por seu lado, a fase de realização ou de controlo volitivo diz respeito aos processos 

que ocorrem durante a aprendizagem em que a automonitorização e o autocontrolo assumem 

um importante papel. É, assim, uma fase de execução (idem), em que, através da utilização de 

estratégias de aprendizagem e do controlo da atenção, o estudante realiza a tarefa controlando 

de forma contínua o curso da ação.  

No que concerne à fase de auto-reflexão, esta destaca a necessidade de refletir e 

reagir, uma vez terminada a tarefa, entendida, assim, como a fase de avaliação (idem) por 
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parte do aluno, relativamente às estratégias de aprendizagem delineadas para alcançar os 

objetivos, permitindo a realização dos ajustamentos que se consideram adequados. 

Como se entende, estes processos de auto-regulação, interagem dinamicamente, 

podendo facilitar ou dificultar as fases seguintes do ciclo.   

Como enfatizam Duarte e Veiga Simão (2007), a aprendizagem auto-regulada 

promove o envolvimento cognitivo, comportamental  e motivacional do estudante, levando-o 

a monitorizar, dirigir e regular a sua conduta no sentido de atingir os objetivos inicialmente 

propostos e a informação necessária, podendo assim, expandir as suas competências, não só 

visando a progressão académica, mas também, ao longo da vida, assegurar a continuidade de 

formação. 

É, contudo, de salientar, o papel das estratégias de auto-regulação da aprendizagem que 

se apresentam como componentes importantes, pois contribuem para um maior entendimento 

do processo auto-regulatório dos alunos, constituindo-se como essencial, para a 

aprendizagem, saber que estratégias escolher, como empregá-las e quando e onde as adotar 

(Lopes da Silva, Veiga Simão & Sá, 2004). As mesmas autoras referem que o termo 

“estratégias” designa “... operações ou atividades mentais que facilitam e desenvolvem os 

diversos processos de aprendizagem escolar” (p. 70). 

Dias e Veiga Simão (2007) frisam que o desenvolvimento da auto-regulação poderá 

levar a um treino estratégico com vista a promover nos alunos a percepção da sua 

competência e do seu controlo face à aprendizagem, possibilitando, igualmente, o 

desenvolvimento de uma maior autonomia. Deste modo, será importante capacitar os 

estudantes de competências cognitivas no sentido de estes otimizarem os processos de 

raciocínio - “ensinar a pensar” -, paralelamente, torna-se importante “ensinar a pensar sobre 

o pensar”, ou seja, tornar os alunos conscientes dos seus próprios processos mentais 

(metacognição), podendo assim controlá-los (Veiga Simão, 2004b).  

Como salienta, ainda, esta autora, em educação, o tema das estratégias de aprendizagem 

representa, hoje, uma pertinente linha de investigação. 
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2.1.2. Modelo PLEA dos processos auto-regulatórios da aprendizagem 

Ancorado no modelo sociocognitivo proposto por Zimmerman (2000; 2002), Rosário 

(2004) propõe o modelo cíclico PLEA (Planificação, Execução e Avaliação de tarefas), 

apresentando uma dinâmica mais processual. 

Salienta este modelo que a auto-regulação está na aprendizagem em função do grau 

em que os estudantes estão metacognitiva, motivacional e comportamentalmente envolvidos 

com as tarefas de aprendizagem. Assim, através de um processo de auto-regulação, assente na 

escolha e no controlo, os alunos poderão auto-regular diferentes dimensões da aprendizagem, 

por exemplo, os métodos e estratégias utilizadas, a sua motivação, os recursos sociais e 

ambientais e os resultados de aprendizagem pretendidos (Lourenço, 2008). 

Como se pode observar na figura 2, o modelo apresenta três fases: a fase de 

Planificação, a fase de Execução e a fase de Avaliação das tarefas realizadas, e defende a 

atualização do ciclo auto-regulatório em cada uma das fases (Rosário, Soares, Núñez, 

González-Pienda & Rúbio, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                   

                           

Figura 2 – Modelo PLEA da aprendizagem auto-regulada (Rosário, 2004) 

De acordo com Rosário (2004), a fase da planificação verifica-se quando os alunos 

analisam a especificidade da tarefa de aprendizagem com a qual se defrontam. Esta análise 

permite ao aluno compreender quais os recursos pessoais e ambientais necessários envolver, 

para atingir os objetivos que se propõe alcançar face à tarefa, traçando assim um plano de 

ação que conduza à fase de execução. Esta fase consiste na implementação de estratégias com 
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a intenção de atingir o resultado esperado. Deste modo, os estudantes apropriam-se de um 

conjunto de estratégias automonitorizando a sua eficácia, objetivando alcançar as metas 

propostas. Por fim, quando o estudante analisa o resultado da sua aprendizagem relativamente 

à meta estabelecida por si, dá-se a fase da avaliação. A importância desta fase centra-se no 

facto de, perante a constatação de discrepância no atingir da meta proposta, serem adaptadas 

estratégias que possam  promover a obtenção do objetivo delineado (Rosário, Mourão, Núñez, 

González-Pienda & Solano, 2008).  

Neste sentido, promover no aluno o conhecimento estratégico deverá ser um papel 

fundamental das escolas, possibilitando-lhe a capacidade de reelaborar, transformar, 

contrastar e de forma crítica reconstruir os conhecimentos (Veiga Simão, 2004a).  

Como salientam Lopes da Silva, Veiga Simão e Sá (2004)  

... a aprendizagem estratégica, como resultado da aquisição de um conjunto de 

conhecimentos que permitem ao estudante/aprendente saber em que condições (quando), 

de que modo (como) e com que finalidade (porquê) pode ativar conhecimentos de 

natureza distinta (conceptuais, processuais e atitudinais) (p. 69). 

Registam, por seu lado, alguns autores, que os alunos que denotam sucesso académico 

mostram ter adquirido competências para, face às exigências de novas tarefas, selecionar e 

usar estratégias de aprendizagem (Dias & Veiga Simão, 2007).  

No entanto, é fulcral que, para promover uma aprendizagem estratégica em contexto 

educativo, os professores saibam auxiliar os seus alunos a serem cada vez mais motivados, 

estratégicos e, consequentemente, autónomos, possibilitando-lhes inclusive transferir para 

outros contextos essa dinâmica estratégica (Veiga Simão, Lopes da Silva & Sá, 2007).  

 

3. Abordagens SAL e SRL: pontos de convergência e de divergência 

Derivando da psicologia cognitiva (Heikkilä & Lonka, 2006), as concepções, 

abordagens e auto-regulação da aprendizagem apresentam-se interligadas do ponto de vista 

das teorias subjacentes a cada um destes constructos (Lonka, Olkinuora & Mäkinen, 2004; 

Pintrich, 2004). 

Referindo-nos em primeiro lugar aos pontos de convergência, começamos por frisar as 

questões motivacionais como motores prementes em ambos os construtos, questionando-se os 
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alunos sobre o que os motiva para aprender e o que fazem para atingir esses objetivos 

(Heikkilä & Lonka, 2006). Neste sentido, as orientações motivacionais assumem um papel 

determinante na aprendizagem, o que influi na abordagem ao estudo (Duarte, 2002), 

evidenciando o tipo de empenho manifestado, tendo em conta o modo como os alunos, tanto 

em termos motivacionais, como estratégicos se posicionam face às tarefas de aprendizagem. 

Contudo, enquanto o construto SRL inclui as dimensões expectativa e eficácia, (esta última, 

como nota Pintrich (2004), diretamente relacionada com auto-regulação do comportamento), 

o modelo SAL, por seu lado, não compreende estas dimensões como componentes do seu 

construto.  

Paralelamente, as duas teorias entendem a aprendizagem como um processo ativo e 

construtivo. Nesta sequência, assumindo a perspetiva construtivista, o aluno é entendido como 

um protagonista no processo de aprendizagem, construindo significados decorrentes da 

apreensão dos vários conteúdos dos currículos académicos. Esta construção de significados é 

o “...elemento central no processo de ensino/aprendizagem” (Rosário, 1997, p. 406). Neste 

sentido, distinguir o aluno como principal ator no seu processo de aprender significa capacitá-

lo de competências que possibilitem a sua autonomia no aprender, ou seja, promover no 

estudante a capacidade de “aprender a aprender” (Almeida 1996). E promover a autonomia 

dos estudantes no aprender é facultar-lhe a apropriação de competências auto-regulatórias 

(Rosário, 1997). 

Assim, na perspectiva SRL, determinados aspetos cognitivos, motivacionais e 

comportamentais podem ser monitorizados, controlados e regulados pelos estudantes. 

Também no modelo SAL se evidencia esta dinâmica, podendo os alunos, face a diferentes 

contextos, regular a sua abordagem à aprendizagem, frisando Duarte (2004) que a abordagem 

profunda pode ser entendida como estando mais relacionada com o exercício da auto-

regulação da aprendizagem, principalmente, numa regulação interna da aprendizagem. No 

entanto, este último modelo, relacionando diretamente motivação e estratégia (abordagem 

superficial versus abordagem profunda), imprime menor flexibilidade ao indivíduo na 

conjugação de diferentes objetivos e estratégias, em diferentes contextos. Por seu lado, o 

construto SRL possibilita o desenvolvimento de diversos objetivos pelos estudantes, prevendo 

diversas conexões entre esses objetivos e estratégias. 

No que respeita à adoção de estratégias pelo indivíduo, a sua aplicabilidade leva a um 

entendimento menos lato na abordagem SAL, comparativamente com o modelo SRL, já que 

no primeiro construto as estratégias de memorização e/ou repetição associam-se a abordagem 
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superficial, enquanto as estratégias que conduzem à compreensão do significado traduzem 

uma abordagem profunda. No entanto, se por um lado, promover a adoção da abordagem 

profunda à aprendizagem pressupõe uma aprendizagem de melhor qualidade, apoiada no 

desenvolvimento da compreensão dos conteúdos curriculares, por outro, não se pode descurar 

a necessidade da retenção de conhecimentos através da utilização da memorização, podendo 

valorizar-se este entendimento pela modificação do ambiente de aprendizagem, permitindo-se 

adotar, assim, a abordagem à aprendizagem mais adaptada à circunstância (Duarte, 2004).  

O mesmo autor defende, ainda, que nesta perspectiva se torna importante uma 

intervenção tanto ao nível do ambiente de aprendizagem, como ao nível das características 

pessoais dos estudantes, incrementando a qualidade da aprendizagem ao habilitar o aluno de 

competências que lhe permitam adaptar-se de forma flexível e autónoma às diversas situações 

que enfrenta, auto-regulando, deste modo, sua abordagem à aprendizagem. 

Acrescente-se que, para as duas perspectivas, a dinâmica auto-reguladora apresenta-se 

como mediadora entre o desempenho do indivíduo e as características pessoais e contextuais. 

Lopes da Silva (1996) reforça que a auto-regulação cognitiva, metacognitiva e motivacional 

assume um papel determinante na aprendizagem bem sucedida. 

A necessidade da adoção da metacognição, conduzindo o aluno, na prática, ao 

designado por “the Will and the skill” (Pintrich & De Groot, 1990; Rosário et al., 2005; 

Rosário, Veiga Simão, Chaleta & Grácio, 2008), é evidenciada através de uma forte relação 

com abordagens à aprendizagem (Case & Gunstone, 2002). Neste pressuposto, a 

metacognição pode ser entendida como um processo responsável pela regulação das 

abordagens à aprendizagem, podendo estar presente em todas as abordagens ao estudo, sendo, 

porém, em grau diferente a forma como é adotada pelo indivíduo face a cada abordagem. 

Neste sentido, a auto-regulação da metacognição é um aspeto importante na teoria das 

abordagens à aprendizagem, uma vez que a adoção de uma determinada abordagem pelo 

indivíduo pode estar relacionada com o envolvimento da metacognição e logo com o 

resultado de aprendizagem (Duarte, 2004), estando demonstrado que os estudantes que 

implementam de forma mais recorrente uma abordagem de profundidade revelam ter um 

pensamento mais reflexivo (Tait, 2009). Também para o exercício da aprendizagem auto-

regulada a metacognição atua como uma componente crucial (Lopes da Silva, 2004b).  

Como fatores divergentes entre estas duas teorias, podemos destacar o facto das 

abordagens à aprendizagem se apresentarem de forma simples ao entendimento, 
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compreendendo-se como um conceito gerido por processos metacognitivos, face a uma 

ligação entre uma motivação e uma estratégia (Paiva, 2008), enfatizando-se, deste modo, uma 

interpretação holística na descrição da aprendizagem dos alunos. Por seu lado, o conceito SRL 

apresenta-se como mais analítico, promovendo a existência de maior complexidade na análise 

dos diversos componentes, com subsequentes categorizações (Pintrich, 2004).  

Também as metodologias empregues, principalmente na investigação empírica com 

posterior desenvolvimento de construtos, divergem face aos conceitos em análise. Deste 

modo, considera-se bottom-up o modelo SAL, partindo de análises mais gerais e abrangentes 

à aprendizagem, apoiado no método fenomenográfico, com a realização de entrevistas 

qualitativas de profundidade. Quanto ao modelo SRL, considera-se mais associado ao 

designado por top-down, procurando um maior entendimento das várias fases e estratégias 

subjacentes à auto-regulação da aprendizagem (Heikkilä & Lonka, 2006). 

A aprendizagem é assim algo que necessita continuamente de uma análise, reflexão, 

planeamento e organização (Rendeiro & Duarte, 2007), tornando-se importante, sobretudo, 

ajudar os alunos a refletir sobre “... os seus padrões de aprendizagem, sobre padrões 

alternativos, sobre os efeitos de cada padrão e sobre a planificação do modo como consideram 

abordar a aprendizagem” (p. 52). 

Podemos, assim, concluir que a investigação realizada, no âmbito da aprendizagem, 

conjugando as abordagens SRL e SAL têm demonstrado pontos de intersecção e correlação 

(Rosário, Núñez, González-Pienda, Valle, Trigo & Guimarães, 2010). 

Relativamente a esta acepção, começamos por mencionar o estudo realizado com alunos 

do ensino superior português (Lopes da Silva & Duarte, 2001), em que foi detetada uma 

relação positiva entre componentes de auto-regulação e a abordagem profunda à 

aprendizagem. 

Também Heikkilä e Lonka (2006) estudaram a relação entre abordagens à 

aprendizagem, auto-regulação da aprendizagem e estratégias cognitivas com estudantes 

universitários finlandeses, tendo-se apurado relação estatisticamente significativa entre 

abordagens profundas, auto-regulação e melhores resultados escolares. 

Por seu lado, Fernandes (2009) evidencia a existência de uma relação positiva e 

estatisticamente significativa entre a adoção de processos de auto-regulação da aprendizagem 

e a abordagem profunda, num estudo desenvolvido com alunos a frequentarem o 2º e 3º ciclos 

de escolas portuguesas. 
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Por fim, referimo-nos à implementação de um programa para melhorar a auto-regulação 

e promover uma abordagem profunda à aprendizagem, inserido numa investigação de 

Rosário, Núñez, González-Pienda, Valle, Trigo e Guimarães (2010). Os resultados frisam 

uma redução, por parte dos estudantes, da utilização de abordagens superficiais à 

aprendizagem, com promoção de um maior envolvimento com os processos de auto-

regulação. 

Resultados similares são apresentados em consequência da implementação de um 

programa tutorial para melhorar os processos de estudo e promover a abordagem profunda a 

aprendizagem, em alunos de 5º ano de escolaridade (Rosário et al., 2010). 

Neste sentido, é de frisar que a investigação em abordagens à aprendizagem e o 

desenvolvimento da auto-regulação representam a possibilidade de uma reflexão 

fundamentada acerca do ensino, tentando-se entender a qualidade da aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal para o qual os alunos são encaminhados e, consequentemente, 

poderem adotar-se melhores práticas de intervenção, tanto ao nível do ensino, como do 

aconselhamento no âmbito da educação (Duarte, 2004). 
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CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

1. Metodologia 

1.1. Introdução  

O presente trabalho enquadra-se num desenho de tipo correlacional, com o objetivo de 

compreender os fenómenos, a partir de formulação de hipóteses sobre as relações entre as 

variáveis (Almeida & Freire, 2008), sendo igualmente um estudo de tipo quantitativo, uma 

vez que as variáveis são medidas dessa forma.  

Assim, e decorrente da análise teórica apresentada, verificámos que as diferentes 

abordagens à aprendizagem têm implicações no produto de aprendizagem, nomeadamente, 

em termos de classificações obtidas (Duarte , 2004). Igualmente, constata-se que a tomada de 

consciência do tipo de abordagem que os alunos utilizam possibilita que estes compreendam o 

benefício, em termos de rendimento escolar, de um maior aprofundamento do processo de 

aprendizagem (Kember, Biggs & Leung, 2004), em detrimento de uma abordagem superficial, 

com a consequente auto-regulação das estratégias que melhor promovam uma abordagem de 

profundidade ao estudo. 

Paralelamente, é frisado que os estudantes que durante a aprendizagem apresentam 

comportamentos de maior auto-regulação denotam atitudes positivas face à aprendizagem 

(Lopes da Silva, 2004b) e melhores resultados académicos. Deste modo, os estudantes, 

perante situações de menor sucesso escolar, devem estar habilitados a desenvolver 

mecanismos que os conduzam à adoção de atitudes auto-reguladoras. 

 

1.2. Questões e objetivos do estudo 

Na sequência do atrás exposto, é intenção deste estudo perceber a relação existente 

entre as variáveis abordagens à aprendizagem e comportamento auto-regulatório, tendo em 

conta os resultados escolares de alunos de 9º ano de um Agrupamento de Escolas, à disciplina 

de História, pretendo-se responder às seguintes questões: 

 

1 – Em que sentido as diferentes abordagens ao estudo se relacionam com os resultados 

escolares dos alunos de 9º ano? 
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2 - De que modo os processos de auto-regulação influenciam o rendimento académico dos 

alunos de 9º ano? 

3 – De que modo determinadas abordagens à aprendizagem estão relacionadas com 

competências de auto-regulação?  

 

Constitui-se, como objetivo deste estudo, a análise, de forma empírica, das abordagens 

à aprendizagem utilizadas pelos alunos de 9º ano de um Agrupamento de Escolas, 

relacionando os resultados obtidos com os comportamentos auto-regulatórios manifestados 

pelos mesmos e com os resultados académicos, podendo-se, em virtude dos dados obtidos, 

apresentar propostas de intervenção, tanto junto dos alunos como dos professores, 

conducentes à promoção de uma aprendizagem mais ativa, autónoma, construtiva e 

significativa. Como salienta Veiga Simão (2004a) “... uma das tarefas fundamentais da escola 

é dotar os alunos de estratégias que lhes permitam reelaborar, transformar, contrastar e 

reconstruir criticamente os conhecimentos que vão adquirindo, ou seja, apostar no 

conhecimento estratégico” (p. 80). 

A acrescentar, ainda, que foram tidas em linha de conta as seguintes variáveis: género, 

escola frequentada, rendimento académico, número de retenções, aluno com necessidades 

educativas especiais e habilitações escolares dos progenitores (pai e mãe).  

 

1.3.  Hipóteses 

Considerando as questões que orientam este estudo, apresentamos as hipóteses que 

estruturam este trabalho: 

 

H1 – Os alunos que apresentam uma abordagem profunda à aprendizagem evidenciam resultados 

escolares de sucesso à disciplina de História, no 9º ano. 

H2 – Os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso à disciplina de História no 9º ano, 

demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem. 

H3 – Os alunos que apresentam abordagens mais profundas à aprendizagem evidenciam, de forma 

positiva e significativa, a utilização de estratégias de auto-regulação.  

H4 – Os alunos que optam por abordagens superficiais à aprendizagem evidenciam resultados 

escolares de pouco sucesso na disciplina de História. 
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H5 - Os alunos que apresentam uma abordagem profunda à aprendizagem evidenciam resultados 

escolares de sucesso no final do 9º ano. 

H6 – Os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso no final de 9º ano, demonstram ser 

auto-reguladores da sua aprendizagem. 

H7 – Os alunos que recorrem a abordagem profunda à aprendizagem, demonstram resultados 

académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo na disciplina de História.  

H8 – Os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso ao longo do 3º ciclo, na disciplina de 

História, demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem. 

H9 – Os alunos que recorrem a abordagem mais profunda à aprendizagem, demonstram resultados 

académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo e, posteriormente, no 10º ano. 

H10 – Os alunos mais auto-reguladores da sua aprendizagem apresentam resultados académicos de 

sucesso ao longo do 3º ciclo e, posteriormente, no 10º ano. 

H11 – Os alunos que recorrem a uma abordagem profunda à aprendizagem apresentam menor número 

de retenções ao longo do seu percurso escolar comparativamente com os alunos que apresentam uma 

abordagem superficial à aprendizagem. 

H12 – Os alunos que apresentam ser mais auto-reguladores da sua aprendizagem evidenciam um 

menor número de retenções ao longo da sua escolaridade comparativamente com os alunos menos 

auto-regulados. 

H13 – As raparigas demonstram uma maior utilização da abordagem profunda à aprendizagem e dos 

processos auto-regulatórios do que os alunos do sexo masculino. 

H14 – Existe uma associação entre as habilitações escolares dos pais, a adoção de abordagens à 

aprendizagem e a auto-regulação da aprendizagem. 

 

1.4. Desenho 

Num primeiro momento, como já focado, pretende-se avaliar as implicações das 

abordagens à aprendizagem e dos processos auto-regulatórios utilizados pelos alunos de 9º 

ano, à disciplina de História, comparando de seguida as respostas dos sujeitos, com o 

resultado académico, relativamente à média final dos três períodos do ano de escolaridade 

mencionado. 

Deste modo, considerou-se “pouco sucesso” na aprendizagem os resultados 

compreendidos entre um intervalo de 1 a 2.79 de média, de “algum sucesso” entre o intervalo 
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de 2.80 a 3.99 de média e de “muito sucesso”, os resultados cuja média se encontra no 

intervalo de 4 a 5. 

Esta decisão permitiu incluir no primeiro intervalo os alunos que pudessem ter no seu 

percurso escolar mais de dois níveis inferiores a nível 3, o que hipoteticamente poderá 

impossibilitar a sua transição de ano e, logo revelar um menor sucesso na aprendizagem. A 

partir da média de 2.80, os alunos poderão transitar para o ano de escolaridade seguinte 

revelando algum sucesso, podendo apresentar, contudo, pelo menos dois níveis inferiores a 

nível 3. Os estudantes que apresentam médias entre o intervalo compreendido de 4 a 5 são 

aqueles que, apesar de poderem apresentar algum nível inferior a nível 4, revelam, sobretudo, 

muito sucesso apresentando principalmente, níveis 4 e 5, como resultado da sua 

aprendizagem.  

Posteriormente, tendo em conta as Hipóteses 5 e 6, decidiu-se extrapolar, tentando-se 

perceber se o estudante mantém as suas características no processo de auto-regulação e 

abordagens à aprendizagem, face ao seu rendimento escolar relativamente ao 9º ano. Para tal, 

foi elaborada uma média de nove disciplinas (Língua Portuguesa, Inglês, Francês, História, 

Geografia, Matemática, Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais e Educação Física), 

relativa aos três períodos escolares. A acrescentar que a opção por estas disciplinas prende-se 

com o facto da sua frequência ser comum a todos os alunos envolvidos no estudo, tentando-se 

encontrar o menor enviesamento possível. Neste sentido, decidimos pela manutenção do 

intervalo acima referido, para melhor entender os resultados de “sucesso” e “pouco sucesso”. 

De seguida, pretendemos, ainda, analisar se existe alguma ligação entre as abordagens 

à aprendizagem e os processos auto-regulatórios, face aos resultados manifestados pelo 

estudante ao longo do 3º ciclo, num primeiro momento, relativamente apenas à disciplina de 

História (Hipóteses 7 e 8) e, posteriormente, também no que respeita à generalidade das 

disciplinas que compõem o currículo,  com destaque para as disciplinas atrás mencionadas 

(Hipóteses 9 e 10). Para tal, procedeu-se à realização da média do ciclo, tendo em conta os 

três períodos de cada ano de escolaridade, tal como, também, dos anos em que existiram 

retenções nesse ciclo de escolaridade. Igualmente, adotamos os valores de intervalo atrás 

referidos para melhor entender os resultados.  

Com esta questão, pretendemos averiguar da possibilidade da existência de um padrão 

de resultados que hipoteticamente possa indiciar um certo “estilo de aprendizagem” adotado 

pelo aluno ao longo da sua escolaridade, nomeadamente do 3º ciclo. Assim, apesar da 
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abordagem à aprendizagem ser apresentada como uma diferença individual e responsiva, 

tendo em conta o contexto de estudo, e daí a adoção de uma dada abordagem face a 

determinada tarefa (Duarte, 2002), gostaríamos de perceber como se comporta o aluno em 

termos de aprendizagem, tendo em conta os seus resultados académicos, nos aos momentos de 

avaliação atrás referidos. 

Por fim, gostaríamos ainda de perceber se os alunos, ao transitarem para um novo 

ciclo de ensino, mantêm o mesmo comportamento auto-regulatório e de abordagem ao estudo 

(Hipóteses 9 e 10)  tendo em conta o produto da sua aprendizagem, apresentado através de 

classificações. Como referem Guerreiro e Sá (2007), na capacidade de adaptação ao ensino 

secundário, há a necessidade de perceber que podem ter um papel decisivo as trajectórias 

escolares anteriores. Neste sentido, foram tidos em linha de conta apenas os alunos que 

optaram por fazer a matrícula num curso secundário (científico-humanístico ou profissional) 

neste Agrupamento de Escolas.  

Desta forma, foi feita a média do final do 3º período, tendo por base as sete diferentes 

disciplinas frequentadas pelos alunos dos Cursos Científico-Humanísticos, com a 

especificidade inerente à formação de cada curso e às quais são atribuídas classificações 

quantitativas. Face aos Cursos Profissionais, aos quais também foram atribuídas classificações 

quantitativas, optou-se por elaborar uma média decorrente das classificações obtidas nos 

vários módulos realizados nas diferentes disciplinas até ao final do 3º período, do presente 

ano letivo. Decidimos, aqui, atribuir “pouco sucesso” às classificações entre  7 a 10 valores e 

de “sucesso” entre os valores de 15 a 20. 

A acrescentar e, como já mencionado, são ainda tidas em conta as variáveis género, 

número de retenções dos alunos e habilitações escolares dos progenitores. Igualmente, são 

consideradas como variáveis a escola em que o aluno estava matriculado no 9º ano e a 

existência de alunos com necessidades educativas especiais (NEE).  

 

1.5.  Instrumentos de Medida 

Com o objetivo de se avaliar as variáveis motivacionais e estratégicas relacionadas 

com as Abordagens à Aprendizagem, utilizou-se o Inventário de Processos de Estudo (IPE) 

(Rosário, Nuñez, González-Pienda, Almeida, Soares & Rúbio, 2005) constituído por 12 itens 

num formato Likert de cinco pontos, indicando a frequência de resposta entre (1)  Nunca e (5) 

Sempre. 
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Este inventário encontra-se validado para a população portuguesa (Rosário, Ferreira & 

Cunha, 2003; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle, 2007), sendo 

confirmado através do estudo de Paiva (2008), que denota as características adequadas para 

avaliar o constructo das abordagens à aprendizagem, tendo, para o efeito, recorrido a análise 

fatorial confirmatória, apresentando a escala abordagem profunda uma consistência interna de 

.86 e de .70 para a escala abordagem superficial.  

Para avaliar os processos de auto-regulação da aprendizagem, recorreu-se ao 

Inventário de Processos de Auto-regulação da Aprendizagem (IPAA) (Rosário et al., 2010), 

constituído por 9 itens num formato Likert de cinco pontos, indicando a frequência de 

resposta entre (1) Nunca e (5) Sempre. Este inventário tem como objetivo avaliar cada uma 

das fases do processo de auto-regulação da aprendizagem (planificação, execução e 

avaliação), centrando-se, assim, na análise da dimensão processual da auto-regulação da 

aprendizagem, (Rosário, 2004; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda, Solano & Valle, 

2007; Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda & Solano, 2008; Rosário, Núñez, González-

Pienda, Valle, Trigo & Guimarães, 2010), confirmando o estudo de Lourenço (2008), a 

validade e fidelidade deste instrumento, com Cronbach alpha para o total da escala de 0.87. 

Por fim, com o objetivo de recolher informação de acordo com as variáveis definidas, 

foi elaborada uma Ficha, em que os alunos deveriam referir quantas retenções apresentavam 

até ao momento e quais as habilitações académicas dos progenitores e, ainda, quais os níveis 

obtidos na disciplina de História, nos 1º e 2º períodos, que antecederam esta recolha de dados. 

 

1.6. Participantes 

Do universo de 153 alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade no ano letivo de 

2010/2011, a amostra incidiu em 137 alunos (89,54%), os quais estavam presentes na sala de 

aula, aquando da aplicação dos questionários. 

Na distribuição dos alunos pelo género, verifica-se que 74 alunos (54.01%) são do 

sexo masculino e 63 alunos (45.99%) são do sexo feminino (tabela 2), com uma média etária 

de 14.72 anos (DP=.88). Constata-se, assim, que a maioria dos alunos apresenta idades 

ajustadas ao ano escolar que frequentam. 
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Tabela 2 – Caracterização dos participantes 

Turma 

 

A B C D E F G H 

Total % 

N 21 18 18 18 11 17 16 18 137 100 

Idade 

(à data da recolha 

de dados) 

          

14 10 10 12 12 3 6 10 8 71 51.82 

15 10 2 5 2 2 8 6 6 41 29.93 

16 1 4 - 3 4 3 - 3 18 13.14 

17 - 2 1 1 2 - - 1 7 5.11 

Sexo           

M 9 11 8 14 6 7 10 9 74 54.01 

F 12 7 10 4 5 10 6 9 63 45.99 

Retenções           

0 20 12 16 14 4 10 16 10 102 74.45 

1 - 1 - - - 5 - 6 12 8.76 

2 1 4 1 3 5 2 - 2 18 13.14 

3 - 1 1 1 2 - - - 5 3.65 

 

A repetir o 9º ano - 1 1 1 - 3 - 7 13 9.49 

 

Alunos NEE 1 3 1 3 - 1 - - 9 6.57 

 

Na mesma tabela é possível verificar a distribuição do número de retenções 

apresentadas ao longo da escolaridade, verificando-se que a maioria dos alunos não apresenta 

qualquer retenção: 102 (74.45%); seguindo-se 12 (8.76%) alunos que evidenciam uma 

retenção; 18 (13.14%) alunos que demonstram duas retenções e, com três retenções, existem 5 

(3.65%) alunos. De referir, ainda, que 13 (9.49%) alunos se encontram a repetir o 9º ano. 

Relativamente à distribuição dos alunos pelas várias escolas, constata-se que a maioria 

dos alunos (N= 75; 54.74%) envolvidos neste estudo frequentam a Escola Secundária do 

Agrupamento de Escolas em causa, pertencendo, respectivamente, às turmas A, B, C e D. As 

turmas E, F e G, dizem respeito à Escola Básica 2, 3 (N= 44; 32.12%) e a turma H (N= 18; 

13.14%), pertence à Escola Básica Integrada. 

De acrescentar, ainda, a existência de 9 (6.57%) alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE), situação já mencionada no ponto anterior. 

No que diz respeito à variável habilitações escolares dos pais, regista-se uma 

distribuição de acordo com o apresentado na tabela 3, constatando-se que a maioria dos 

progenitores apresenta uma incidência de formação escolar ao nível do ensino básico, com 47 

(34,31%) pais e 41 (29,93%) mães que apresentam o 9º ano de escolaridade. Ao nível do 

ensino secundário, os dados revelam que 19 (13.87%) pais e 30 (21.90%) de mães terminaram 
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este nível de escolaridade. No que diz respeito ao ensino superior, 11 (8.03%) pais e 22 

(16.06%) mães evidenciam ter este nível de formação.  

 

Tabela 3  – Distribuição das habilitações escolares dos progenitores 

Turma A B C D E F G H 
 

Total % 

Pai 

Habilitações Escolares 

          

Analfabeto - - - - - - - - - - 

1º Ciclo - 2 2 5 2 3 3 2 19 13.87 

2º Ciclo 2 4 2 2 2 6 4 6 28 20.44 

3º Ciclo 5 8 8 7 3 3 7 6 47 34.31 

Ensino Secundário 6 1 2 2 2 3 1 2 19 13.87 

Ensino Superior 6 - 2 1 - - 1 1 11 8.03 

Sem Dados 2 3 2 1 2 2 - 1 13 9.49 

Mãe 

Habilitações Escolares 

          

Analfabeta - - 2 - - - - 1 3 2.19 

1º Ciclo 1 4 - 3 3 4 2 2 19 13.87 

2º Ciclo 1 4 - 5 5 3 1 5 20 14.60 

3º Ciclo 2 6 7 1 1 6 5 8 41 29.93 

Ensino Secundário 4 2 7 1 1 4 6 1 30 21.90 

Ensino Superior 13 2 2 - - - 2 1 22 16.06 

Sem Dados - - - - 1 1 - - 2 1.46 

 

 

No que concerne ao final do 9º ano, em 2010/2011, é apresentada a tabela 4, 

demonstrativa da situação dos alunos em estudo, considerando tanto os alunos que ficam 

retidos (N=15; 10.94%), como os que não renovam a sua matrícula neste Agrupamento de 

Escolas (N=25; 18.25%), tal como os que se matriculam no ensino secundário, na Escola 

Secundária do Agrupamento de Escolas em estudo, demonstrando-se a distribuição dos 

estudantes pelos vários cursos, tanto de índole científica como profissional. 

De salientar que a maioria dos alunos que se matriculou no ensino secundário deste 

Agrupamento optou pelo curso de Ciências e Tecnologias (38.69%), escolhendo o curso de 

Línguas e Humanidades 16.06% dos alunos envolvidos neste estudo, e os quais irão 

frequentar a disciplina de História e realizar exame no final do 12º ano de escolaridade. 
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Tabela 4 – Distribuição da situação do aluno após o final do ano letivo de 2010/2011 

Turma 

 

A B C D E F G H 

Total % 

Alunos retidos  

no final do 9º ano 

- 2 1 - 2 2 3 5 15 10.94 

Alunos que não renovaram 

matrícula no Agrupamento 
1 5 - 3 4 1 2 9 25 18.25 

 

Alunos Matriculados no 10º ano 

          

 C
u

r
so

s 
C

ie
n

tí
fi

c
o

-

H
u

m
a

n
ís

ti
c
o

 

 

Curso Ciência e 

Tecnologia 
13 3 13 7 2 5 8 2 53 38.69 

Curso de Ciências 

Sócio-Económicas 
4 1 - 4 - 3 2 - 14 10.22 

Curso de Línguas 

e Humanidades 
2 7 3 2 2 5 - 1 22 16.06 

C
u

r
so

s 

P
r
o

fi
ss

io
n

a
is

 

Curso de 

Informática de 

Gestão 

1 - - - 0 - - 1 2 1.46 

Curso de Apoio à 

Gestão Desportiva 
- - 1 2 1 1 1 0 6 4.38 

 
 
 

1.7.  Procedimentos 

A recolha de dados realizou-se durante o mês de Maio de 2011 e incidiu nos alunos de 

9º ano que frequentavam as Escolas Básicas e Secundária de um Agrupamento de Escolas do 

Distrito de Santarém, com a prévia concordância e autorização da Direção do referido 

Agrupamento. De salientar, que este Agrupamento de Escolas, constituído recentemente, 

abrange todo um concelho com características rurais e abarca todos os anos de escolaridade, 

desde a educação pré-escolar até ao 12º ano, registando-se, igualmente, uma dispersão 

geográfica entre as várias escolas que o compõem.  

A aplicação dos questionários foi realizada numa aula com o Diretor de Turma, 

previamente agendada, com o objetivo de também ser realizada uma sessão de informação 

sobre Sistema Educativo Português, no âmbito do Programa de Orientação Escolar. Assim, no 

início da sessão, após o esclarecimento acerca dos objectivos deste trabalho e garantida a 

confidencialidade da informação recolhida, realizou-se a recolha de dados, a todos os alunos 

presentes na aula.  A participação dos mesmos foi voluntária, não se tendo registado qualquer 

recusa de algum discente em colaborar. 
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Contudo, após a recolha de dados, e face ao tratamento dos mesmos, tendo em conta o 

delineado para este estudo, foram excluídos de análise dois alunos, por serem estrangeiros e 

terem ingressado no sistema de ensino português apenas no 9º ano de escolaridade, 

apresentando ainda, inclusive, lacunas ao nível do domínio da língua portuguesa. No entanto, 

como estavam presentes na aula, foi-lhes permitido que respondessem aos questionários, uma 

vez que mostraram pretender colaborar nessa tarefa, evitando-se, o sentimento, por parte dos 

estudantes, de qualquer atitude de exclusão. 

De frisar, ainda, que responderam aos questionários 9 alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE), os quais foram considerados incluir neste estudo, uma vez, que 

todos eles estão sujeitos a medidas educativas não restritivas, de acordo com o Decreto-lei nº 

3/2008, de 7 de Janeiro, e que por isso não põem em causa a aquisição das competências 

terminais de ciclo. 

 Relativamente aos restantes dados necessários para a elaboração deste estudo, 

nomeadamente, os resultados escolares dos alunos face aos 7º, 8º, 10º anos e 3º período do 9º 

ano foram facultados pelo Agrupamento de Escolas em causa, com a devida autorização da 

Direção do mesmo. 

Para o tratamento estatístico dos dados utilizou-se a versão 18.0 do Programa PASW 

Statistics. 

 

2. Resultados – Análise e Discussão 

De seguida, procedemos à apresentação e respetiva análise dos resultados apurados em 

torno deste trabalho. A acrescentar que, no sentido de possibilitar um melhor entendimento 

dos dados, estes serão apresentados de acordo com a ordem das hipóteses formuladas neste 

estudo e enunciadas anteriormente. Igualmente, e na sequência da análise estatística em torno 

de cada hipótese, serão discutidos os resultados com base nas teorias em que se apoia este 

trabalho, as quais já foram explicitadas. De salientar, ainda, que se encontra em Anexo1, toda 

a explicação detalhada decorrente da análise estatística efetuada com base no programa 

supramencionado. 

Igualmente, gostaríamos ainda de ressaltar que, por questão de parcimónia na 

apresentação dos resultados, remetemos para o Anexo 1, uma descrição mais detalhada em 

torno dos resultados escolares dos alunos face ao seu percurso escolar, tendo em conta: os 

resultados na disciplina de História do 9º ano (gráfico I, Anexo 1) e ao longo do 3º ciclo 
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(gráficos IV e V, Anexo 1), tal como a média de resultados das várias disciplinas no 9º ano 

(gráficos II e III; tabelas III e IV, Anexo 1) e ao longo do 3º ciclo (gráfico VI, Anexo 1). 

Assim, e relativamente aos resultados da utilização do processo de auto-regulação 

da aprendizagem, podemos constatar, através do gráfico 1, que a maioria dos alunos 

evidencia adotar “algumas vezes” (39,4%) e “muitas vezes” (45,3%) as suas várias  fases 

(planificação, execução e avaliação). Contudo, apenas 8,8% dos alunos admite utilizar 

“sempre” processos de auto-regulação da aprendizagem. A acrescentar que entre os 

utilizadores menos frequentes 5,1% confessa tê-los utilizado “poucas vezes” e 1,5% dos 

alunos “nega” que alguma vez os tenha usado. 

Gráfico 1: Frequência de utilização do processo de auto-regulação da aprendizagem 

 

No que concerne à utilização discriminada das fases do processo auto-regulatório da 

aprendizagem (gráfico 2), observa-se que 43,1% dos alunos referem utilizar a planificação 

“algumas vezes” e 35,8% “muitas vezes”. A fase da execução é referida “muitas vezes” por 

39,4% dos alunos e “algumas vezes” por 38% deles. Por seu lado, a avaliação é adotada 

“muitas vezes” por 39,4% dos estudantes. 

Gráfico 2: Distribuição das fases do processo auto-regulatório da aprendizagem 
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Paralelamente, é observável que existe uma proximidade de resultados na utilização de 

cada uma destas fases. Estes dados parecem corroborar o mencionado na literatura que sugere 

que as três fases (planificação, execução e avaliação), dada a natureza cíclica do processo 

auto-regulatório da aprendizagem, se influenciam e interpenetram (Rosário, Soares, Núñez, 

González-Pienda & Rúbio, 2004). Da mesma forma, se atendermos ao racional teórico que 

sustenta o modelo proposto por Zimmerman (2000) entende-se que a proficiência auto-

regulatória promove, no aluno, a ativação das várias competências estratégicas nas três fases 

do processo auto-regulatório. Assim, por exemplo, um aluno competente na auto-regulação da 

sua aprendizagem, elabora, na fase prévia, um dado plano face a uma tarefa, empenha-se em 

cumpri-lo na fase de execução e, na fase da avaliação, verifica os resultados obtidos, 

considerando a hipótese de adotar modificações necessárias, para, desse modo, atingir os 

objetivos necessários. 

No que diz respeito aos resultados da abordagem à aprendizagem, pode constatar-

se, de acordo com o gráfico 3, que face à abordagem profunda à aprendizagem, 39,4% dos 

alunos disseram utilizá-las “poucas vezes” e 38,7% referiram recorrer a ela “algumas vezes”. 

Apenas 13,9% dos alunos admitiram já a ter utilizado “muitas vezes”.  

Gráfico 3: Abordagens à aprendizagem e frequência de utilização  

 

Quanto aos utilizadores de abordagem superficial à aprendizagem, 38,7% dizem 

praticá-la “algumas vezes” e 32,1% “poucas vezes”, registando-se, ainda, que 19% dos 

alunos mencionam utilizá-la “muitas vezes”.  

No gráfico 4, pode observar-se a distribuição dos alunos pelas diferentes componentes 

que dizem respeito às subescalas correspondentes às abordagens à aprendizagem.  

Assim, é de notar que relativamente à motivação intrínseca (44,5%), motivação 

instrumental (44,5%) e estratégia de superfície (31,4%) os alunos referem adotá-las “algumas 
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vezes”. No que respeita à estratégia de profundidade, 41,6% dos alunos dizem praticá-la 

“poucas vezes”. 

Gráfico 4: Componentes das Abordagens à Aprendizagem e frequência de utilização 

 

Estes resultados parecem traduzir a ideia de que uma considerável percentagem de 

alunos não utiliza de forma recorrente uma abordagem profunda ao estudo. No entanto, e se 

tivermos também em conta os resultados em torno do processo auto-regulatório da 

aprendizagem, poderemos supor que os alunos instrumentalmente motivados adotam uma 

resposta sofisticada, com base na sua percepção do contexto de aprendizagem. Infere-se, 

assim, que a adoção de uma abordagem profunda ou superficial ao estudo está intimamente 

dependente da percepção dos estudantes acerca de qual a abordagem mais eficaz para alcançar 

os melhores resultados escolares (Rosário, Ferreira & Cunha, 2003). 

De referir que um estudo de Rosário e colaboradores (2001) salienta que os alunos do 

Ensino Básico que evidenciam um rendimento escolar mais baixo adotam preferencialmente 

abordagens superficiais à aprendizagem. Os mesmos resultados são corroborados numa 

investigação com alunos do ensino superior (Rosário, Núñez, González-Pienda, Almeida, 

Soares & Rubio, 2005). E, se atendermos ao apresentado no gráfico 5, verificamos que 

relativamente à variável Sucesso na aprendizagem da disciplina de História do 9º ano, 38% 

dos alunos apresentaram “pouco sucesso” (entre 1,00 e 2,79 valores de média), outros 38% 

tiveram “algum sucesso” (entre 2,80 a 3,99 valores de média) e 24,1% obtiveram “muito 

sucesso” (entre 4,00 a 5,00 valores).  
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Gráfico 5: Sucesso dos alunos na aprendizagem da disciplina de História do 9º ano 

 

 

Neste sentido, e de acordo com os resultados das pesquisas que integram a literatura 

SAL, podemos verificar que o facto de neste estudo os alunos utilizarem de forma mais 

marcada “poucas vezes” a estratégia de profundidade e “algumas vezes” a motivação 

intrínseca parece estar associado a um rendimento escolar em que uma menor percentagem de 

estudantes evidencia “muito sucesso” na aprendizagem da disciplina de História. A 

investigação tem revelado que a adoção por determinada abordagem à aprendizagem denota 

um impacto positivo ou negativo no que respeita aos resultados académicos (Biggs, 1993; 

Biggs, Kember & Leung, 2001). Numa investigação com alunos do ensino secundário, 

Rosário (1999a) evidencia que a adopção de estratégias superficiais demonstram, face à 

avaliação final, um efeito direto, negativo e significativo. Mais recentemente, outros 

investigadores, nomeadamente, Heikkilä e Lonka (2006), destacam que os alunos que adotam 

uma abordagem superficial estão mais interessados numa memorização mecânica dos 

conteúdos de aprendizagem, enquanto os alunos que têm intenção de compreender o que estão 

aprendendo utilizam habitualmente uma abordagem profunda e dedicam maior atenção aos 

conteúdos do estudo em análise. 

Assim, e passando à análise estatística das hipóteses formuladas para este estudo, e no 

que concerne à primeira hipótese, poderemos afirmar que os alunos que apresentam uma 

abordagem profunda à aprendizagem evidenciam resultados escolares de “sucesso” 

(algum e muito sucesso) à disciplina de História no 9º ano de escolaridade (tabela VI, em 

Anexo 1), com um nível de significância elevado (χ² (2)=13.043; p= 0.001; N=128). Rosário 

(1999a) refere que, ao invés da abordagem superficial, a abordagem profunda está ancorada 

no conteúdo da tarefa de aprendizagem. Estes estudantes, frequentemente, apresentam ter um 

conjunto de conhecimentos prévios importantes, podendo, assim, operar num nível de 

conceptualização elevado e refletir metacognitivamente em consequência das tarefas que 
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levam a cabo, optando por estratégias adequadas para lidar com as tarefas. Duarte (2002), 

acrescenta, ainda, que a abordagem profunda tende a apresentar resultados escolares mais 

elevados, podendo, nessa sequência, considerar-se esta abordagem como mais adaptativa. 

Verificamos de seguida, no que concerne à hipótese 2 em análise neste estudo, a 

influência da utilização do processo regulatório da aprendizagem no sucesso da 

aprendizagem dos alunos face ao resultado apresentado no final do 9º ano de escolaridade à 

disciplina de História.  

Assim, e de acordo com o valor apresentado pelo teste do Qui-Quadrado e 

cumprimento integral dos pressupostos (χ² (2)=13.473; p=0.001; N=135), podemos afirmar 

que existe uma relação de dependência entre a utilização frequente (muitas vezes) de 

estratégias de auto-regulação da aprendizagem por parte dos alunos e o seu elevado sucesso 

(resíduo de 3,4) na aprendizagem da disciplina de História do 9º ano. Pelo que, poderemos 

concluir que quanto mais eficazes são as competências auto-regulatórias dos estudantes, mais 

elevados serão os seus resultados escolares (tabelas VII e VIII, em Anexo 1). 

 Estes resultados parecem-nos em consonância com o referido na literatura, 

salientando os investigadores que a realização de uma eficaz auto-regulação da aprendizagem 

contribui para o sucesso escolar dos estudantes (Boekaerts & Corno, 2005; Rosário, 2004; 

Zimmerman, 2001). Nos seus trabalhos, alguns autores, nomeadamente Rosário e 

colaboradores (2007),  evidenciam um impacto significativo entre os resultados escolares e a 

auto-regulação da aprendizagem, destacando a necessidade da adoção de estratégias de auto-

regulação do estudo, no sentido de se promover um melhor rendimento académico. 

Salienta Biggs (1993) que os motivos para levar a cabo uma tarefa concreta de 

aprendizagem determinam as estratégias a utilizar e, estas, os posteriores resultados de 

aprendizagem alcançados. Neste sentido, tem sido dado ênfase às intenções dos alunos, 

frisando-se que o que estes aprendem é grandemente influenciado pelo que querem aprender 

(Rosário et al., 2010).  

 

No que concerne à hipótese 3, e como demonstrado através do resultado do teste de 

Qui-Quadrado (χ² (1)=19.539; p=0.000; N=128), poderemos afirmar que os alunos que 

apresentam abordagens mais profundas à aprendizagem evidenciam, de forma positiva 

e significativa, a utilização de estratégias de auto-regulação (tabela IX, em Anexo 1).  



                                                                                                                                                                               42 
 

 
Abordagens à Aprendizagem e Auto-regulação da Aprendizagem na “História” dos Alunos de 9º Ano de Escolaridade 
                                                                                                                               

Honorina Pedro Pereira 

 

Assim, e como salientam Rosário et al. (2010), fomentar nos estudantes competências 

auto-regulatórias e abordagens profundas ao estudo é crucial para o desenvolvimento das suas 

competências de aprendizagem ao longo da vida. Por este motivo, defendem os mesmos 

autores, torna-se fulcral promover nos alunos competências metacognitivas que lhes permitam 

refletir sobre os motivos que os levam a adotar determinado comportamento de aprendizagem, 

possibilitando-lhes, também, a tomada de consciência do seu papel de agente activo e 

mobilizador da sua aprendizagem. Os estudos de Heikkila e Lonka (2006) demonstram 

resultados estatisticamente significativos em torno dos estudantes que evidenciam abordagens 

profundas ao estudo e maior auto-regulação da sua aprendizagem, denotando estes, 

paralelamente, melhores resultados escolares. Outras investigações têm demonstrado a menor 

utilização, por parte dos alunos, da abordagem superficial, após serem alvo de programas de 

intervenção, cujo objetivo é o de poderem apropriar-se de estratégias a adotar face à 

aprendizagem, que promovam a auto-regulação, tal como o desenvolvimento de abordagens 

profundas ao estudo (Rosário, Núñez, González-Pienda, Valle, Trigo & Guimarães, 2010). 

 

Relativamente aos alunos que optam por abordagens superficiais (hipótese 4), 

podemos afirmar que, segundo o resultado do teste do Qui-Quadrado, a relação entre as 

variáveis é de independência (χ² (2)=4.931; p=0.085; N=125), não sendo confirmada a 

hipótese inicialmente formulada (tabela X, Anexo 1). Como anteriormente referimos, esta 

situação poderá estar associada ao facto dos alunos desta amostra, apesar de demonstrarem 

resultados baixos ao nível da abordagem profunda, revelarem utilizar “muitas vezes” os 

processos de auto-regulação. Esta realidade pode evidenciar que, apesar de instrumentalmente 

motivados, os alunos respondem ao contexto de aprendizagem, através de estratégias que lhes 

possibilitem ter algum êxito no seu estudo, nomeadamente, podendo exibir menor 

compreensão pelos conteúdos escolares, mas sendo suficiente a sua reprodução.  Como 

menciona Duarte (2002), a opção por uma abordagem superficial, num determinado contexto 

de ensino/aprendizagem, pode “...constituir uma forma adaptada em termos de “sucesso”” 

(p.56). Neste âmbito e como acrescenta Rosário (1999a), torna-se importante compreender os 

motivos que orientam a abordagem dos alunos face às tarefas escolares, com o objetivo de 

propor mecanismos de auto-regulação da aprendizagem, que enfatizem a compreensão dos 

conteúdos escolares e, paralelamente, se incremente o desenvolvimento de abordagens 

profundas.  
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De seguida, passamos à análise de diversas hipóteses, salientando que os construtos 

SAL e SRL evidenciam na sua génese o seu caráter responsivo aos contextos de 

aprendizagem em que se inserem os alunos, assim como as características pessoais destes, 

nomeadamente, os estilos de aprendizagem subjacentes a uma orientação motivacional 

(Heikkila & Lonka, 2006), que parece conduzir o estudante na sua incursão pelo estudo, com 

a adoção de uma dinâmica própria promotora ou não de sucesso. 

Neste sentido, e no âmbito do estudo SAL, se, por um lado o aluno reage a um 

contexto específico de aprendizagem, por outro, têm sido referidos estudos que apontam para 

a manutenção de um certo padrão, que parece desencadear um comportamento consistente em 

torno do confronto com a aprendizagem, para o que poderá contribuir um fator motivacional 

premente (Duarte, 2002). 

No que concerne à auto-regulação da aprendizagem, pode ser entendida como um 

processo interativo, envolvendo componentes motivacionais e metacognitivas, pelo que parte 

dos conhecimentos prévios que os alunos evidenciam, tal como da consciência que estes 

denotam desses conhecimentos (Rosário, 1997). 

Deste modo, tendo em linha de conta os resultados escolares (gráficos II, III, IV, V e 

VI, Anexo 1) apresentados pelos alunos alvo deste estudo, tentamos perceber como estes se 

comportam face à sua aprendizagem, percebendo se existe alguma consistência do rendimento 

académico.  Assim, começamos por verificar se os alunos que apresentam uma abordagem 

profunda à aprendizagem, de uma forma geral, tendo em conta a maioria das disciplinas que 

constituem o seu currículo, evidenciam resultados escolares de sucesso no final de 9º ano 

(hipótese 5).  Esta hipótese é confirmada (χ² (2)=16.151; p=0.000; N=128) (tabela XI, Anexo 

1).  

No mesmo sentido, os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso no 

final de 9º ano, às nove disciplinas apresentadas, demonstram ser auto-reguladores da sua 

aprendizagem (hipótese 6), confirmando-se através do resultado do teste de Qui-Quadrado 

(χ² (2)=7.996; p=0.018; N=135) (tabela XII, Anexo 1).  

Também no que diz respeito à hipótese 7, e segundo a análise bivariada representada 

na tabela (tabela XIII, Anexo 1), é confirmada a hipótese de relação de dependência entre as 

variáveis através do valor de teste do Qui-Quadrado (15,378) com significância < 0,001, pelo 

que poderemos apontar que os estudantes que recorrem a uma abordagem profunda à 
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aprendizagem demonstram resultados académicos de sucesso no 3º ciclo, na disciplina 

de História. 

No mesmo sentido se confirma a hipótese 8 relativamente à utilização do processo de 

auto-regulação da aprendizagem, podendo afirmar-se que os alunos que apresentam 

resultados escolares de sucesso ao longo do 3º ciclo na disciplina de História 

demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem (χ² (2)=9.862; p=0.007; N=135) 

(tabela XIV, Anexo 1).  

No que diz respeito à hipótese 9, e pela análise da tabela cruzada (tabela XV, Anexo 

1), concluímos que existem relações estatisticamente significativas entre as categorias das 

variáveis em cruzamento (resíduos ajustados superiores a 1,96). Confirma-se, assim, o valor 

de significância do teste do Qui-Quadrado (χ² (1)=10.370; p=0.001; N=14), apoiado, 

igualmente, pelas medidas de associação de dependência (Sig. inferior a 0,05) sendo que, 

quanto ao valor da intensidade da mesma, o Phi e V de Cramer indicam uma relação de 

dependência muito forte ou intensa (0,861) entre as variáveis abordagem profunda à 

aprendizagem, sucesso académico ao longo do 3º ciclo e no 10º ano de escolaridade. 

Do mesmo modo, pretendemos saber se os alunos mantém ao longo da escolaridade e 

no 10º ano um determinado padrão de comportamento face ao resultado da sua aprendizagem, 

em torno do processo auto-regulatório (hipótese 10) (tabela XVI, Anexo 1). Assim, se os 

resíduos ajustados indicam a existência de associação significativa entre o nível de sucesso 

alcançado no 3º Ciclo e, depois, no 10º ano, o teste do Qui-Quadrado prova sem restrições 

(respeito pelos pressupostos do teste) a relação de dependência positiva entre as duas 

variáveis em cruzamento (χ² (1)=21.880; p=0.000; N=43), confirmando-se a hipótese de que 

os alunos mais auto-reguladores da sua aprendizagem apresentam resultados 

académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo e, posteriormente, no 10º ano. 

 

Por seu lado e na análise da variável número de retenções (hipótese 11), os 

resultados do teste do Qui-Quadrado e sua significância (χ² (1)=1.591; p=0.207; N=35),  não 

permitem afirmar a existência de uma relação de dependência entre o facto de os alunos 

recorrerem a uma abordagem profunda e apresentarem menor número de retenções 

(tabela XVII, Anexo 1). 

Quanto à abordagem superficial, apesar de também aqui os resultados do teste do 

Qui-Quadrado e sua significância (χ² (1)=1.373; p=0.241; N=35)  não permitirem afirmar a 
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existência de uma relação de dependência e do resíduo ajustado não ser significativo (1,2 < 

1,96) (tabela XVIII, Anexo 1), é perceptível, através da comparação do valor observado com 

o valor esperado, que os alunos que dizem utilizar uma abordagem superficial à aprendizagem 

apresentarem duas ou mais retenções ao longo do seu período escolar, ou seja, 58,8% dos 

utilizadores deste tipo de abordagem apresentam duas ou mais retenções. 

Desta análise podemos concluir que as abordagens à aprendizagem não parecem 

associar-se com o passado académico dos estudantes. Para este resultado poderá ter 

contribuído a especificidade desta amostra, nomeadamente, o facto de cerca de 74% destes 

alunos não apresentar retenções. 

 

Também, no que diz respeito à auto-regulação da aprendizagem e número de 

retenções (hipótese 12), segundo os resultados da tabela XIX (Anexo 1), não se detetam 

associações significativas entre as categorias das variáveis (ausência de resíduos ajustados 

superiores a 1,96). Todavia é preciso ter em atenção que se tratam de valores muito pequenos, 

o que obviamente afeta, e muito, o teste do Qui-Quadrado, que se mostra com valor reduzido 

e significância muito superior a 0,05 (χ² (3)=3.895; p= 0.273; N=35). 

De acordo com estudos desenvolvidos com alunos do ensino básico, salienta-se o facto 

dos estudantes que demonstram comportamento menos auto-regulador da sua aprendizagem 

serem aqueles que evidenciam um maior número de retenções, podendo, igualmente, esse 

dado estar associado à existência de dificuldades de aprendizagem e/ou falta de motivação, 

que condicionam a competência auto-regulatória (Lourenço, 2008).  

 

Relativamente à hipótese 13 (tabelas XX e XXII, Anexo 1), os resultados do teste do 

Qui-Quadrado provam a impossibilidade de afirmar a existência de relações de dependência 

entre a abordagem profunda à aprendizagem e um género em particular. Os valores 

demasiado baixos (2,045 na abordagem profunda) com significância superior a 0,05 (0,153 na 

abordagem profunda) obrigam a aceitar a hipótese nula de independência das variáveis em 

causa.  

Por curiosidade, verificámos também, a relação entre abordagem superficial e 

género sexual (tabelas XXI e XXII, Anexo 1), tendo igualmente os valores apontado para a 

relação de independência entre as variáveis (χ² (1)=3.486; p= 0.062; N=70). 
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Duarte (2002) salienta que, na maioria dos estudos realizados, não se identificam 

diferenças significativas entre abordagens e o género sexual dos estudantes.  

Por seu lado, alguns trabalhos apontam no mesmo sentido dos resultados deste estudo 

(apesar da diferença não estatisticamente significativa), em que a opção por uma abordagem 

profunda é superior por parte das raparigas. Também tem sido constatado o inverso, ou seja, 

os rapazes têm demonstrado valores mais elevados, no que diz respeito à utilização da 

abordagem superficial, comparativamente com as raparigas (Rosário, Mourão, Soares, 

Chaleta, Grácio, Núñez & González-Pienda, 2005).  

No que se refere à utilização de estratégias de auto-regulação da aprendizagem e 

genéro, o cenário é diferente (tabela XXII, Anexo 1), confirmado-se a hipótese de que as 

raparigas demonstram uma maior utilização dos processos auto-regulatórios do que os alunos 

do sexo masculino (χ² (1)=4.357; p= 0.037; N=135).  

Podemos afirmar que este resultado vai de encontro ao referido na literatura (Rosário, 

Soares, González-Pienda & Rúbio, 2004), em que as raparigas denotam um comportamento 

mais auto-regulado comparativamente com os rapazes. 

 

Face à análise da variável habilitações escolares dos pais e mães dos estudantes 

passamos a explanar os resultados encontrados (hipótese 14).  

Assim, no que concerne às habilitações dos pais dos estudantes, e numa tentativa de 

procurar saber se existe associação entre estas e a adoção de abordagens profundas à 

aprendizagem e de estratégias auto-reguladoras, construiu-se uma tabela cruzada com 

estas três variáveis (tabela XXIV, Anexo 1). Os valores de teste do Qui-Quadrado e respetiva 

significância indicam que, em termos globais (valor total, sem partição por habilitação 

literária: 18,308 com significância < 0,001), existem motivos para afirmar a existência de 

associação entre as habilitações escolares dos pais, a adoção de abordagens profundas à 

aprendizagem e a auto-regulação da aprendizagem. 

É igualmente possível referir a associação entre as habilitações escolares da mãe, a 

adopção de abordagens profundas à aprendizagem e a auto-regulação da aprendizagem 

(tabela XXV, Anexo 1), tendo em conta os valores de teste do Qui-Quadrado e respectiva 

significância (18,547 com significância < 0,001).  
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Face à relação entre as abordagens superficiais à aprendizagem, adoção de 

processos auto-regulatórios e habilitações académicas dos pais e mães, não se registaram 

valores significativos, como se poderá constatar através da análise das tabelas XXVI e XXVII 

(Anexo 1) e da respectiva apresentação dos valores  em termos gerias do teste do Qui-

Quadrado (respetivamente, (χ² (1)=0.506; p=0.477; N=111) face aos pais e (χ² (1)=2.087; 

p=0.149; N=135) face às mães). 

É de salientar que a literatura enfatiza a procura de ajuda por parte dos estudantes 

como uma estratégia adaptativa, sobretudo, quando essa ajuda visa ultrapassar as dificuldades 

e facilitar a autonomia na aprendizagem (Schunk & Zimmerman, 1994). Denota-se que a 

capacidade de procurar ajuda, quando se sente dificuldades na aprendizagem, é uma das 

características do aluno auto-regulador da sua aprendizagem. Neste sentido, compreende-se 

que haja um maior envolvimento dos progenitores e/ou encarregados de educação no processo 

de aprendizagem dos seus educandos, tanto ao nível do apoio direto a estes prestado, como ao 

implicar-se numa maior participação junto da instituição escolar (Soares, 2007).  

Também, no que respeita às abordagens à aprendizagem, tem sido apresentado uma 

relação entre as habilitações dos progenitores e adoção de um determinado tipo de abordagem 

por parte dos estudantes, sendo de referir que quanto mais baixo é o nível de escolaridade dos 

primeiros, mais baixos são os resultados pela opção por uma abordagem profunda por parte 

dos alunos (Duarte, 2002). 

 

Por fim, pretendemos, ainda, verificar como se comportam os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, que fazem parte da amostra deste estudo. Estes alunos, 

apesar de demonstrarem dificuldades no âmbito da aprendizagem, beneficiam de medidas 

específicas de apoio, que pela sua intervenção sistemática podem ter desencadeado adoção de 

medidas promotoras da obtenção de resultados de melhor qualidade. No entanto, segundo o 

valor do teste do Qui-Quadrado e respetiva significância  (respetivamente,  (χ² (2)=2.831; 

p=0.243; N=9) para  a aprendizagem profunda; (χ² (2)=0.537; p=0.765; N=9) para a 

abordagem superficial e (χ² (2)=0.567; p=0.753; N=9) para os processos auto-regulatórios) 

não existem relações de dependência entre as variáveis, nem associações significativas entre 

as suas categorias (tabela XXVIII, Anexo 1). Não é possível dizer que estes alunos optam por 

uma abordagem mais profunda ou mais superficial à aprendizagem da disciplina de História 
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do 9º ano ou se são mais ou menos auto-reguladores. É de salientar, contudo, que o baixo 

número de alunos com este tipo de características condiciona muito a leitura dos resultados.  

Por seu lado, Zimmerman (2000), acrescenta que os alunos que denotam dificuldades 

de aprendizagem são menos ambiciosos a estabelecer objetivos académicos e têm mais 

dificuldade em fazer avaliações exactas das suas capacidades, desistindo, também, mais 

facilmente quando confrontados com obstáculos ou tarefas mais complexas.  

Também, face às várias escolas deste Agrupamento, em que decorreu este estudo, 

tentamos perceber se existem diferenças em torno das abordagens ao estudo e dos processos 

auto-regulatórios, que possam sugerir modelos de ensino hipoteticamente mais adaptados. 

Contudo, pela análise do valor de Teste do Qui-Quadrado e sua respetiva significância não se 

observam relações de dependência entre as variáveis (tabela XXIX, Anexo 1). Nenhuma 

escola se destaca em termos da adoção de abordagem mais profundas ou mais superficiais à 

aprendizagem, nem na adoção de processos auto-regulatórios. Todos os testes do Qui-

Quadrado têm valor muito fraco e significância superior a 0,05, o que obriga a aceitar a 

hipótese de independência entre as variáveis.  
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CONCLUSÃO 

Este trabalho centrou-se na análise dos processos de aprendizagem dos alunos, 

tentando promover a compreensão acerca das abordagens ao estudo e da auto-regulação da 

aprendizagem dos estudantes, tendo em conta os seus resultados escolares, em torno de um 

contexto académico específico, uma vez que localizado num Agrupamento de Escolas. Em 

linha de conta foram, ainda, consideradas algumas variáveis explicativas, nomeadamente, o 

género, o número de retenções e as habilitações escolares dos progenitores. 

Assim, os resultados encontrados neste estudo realçam o facto de que os alunos que 

recorrem a uma abordagem profunda à aprendizagem e a processos auto-regulatórios do seu 

estudo apresentam percursos escolares em que evidenciam resultados académicos de sucesso 

ao nível da disciplina de História no final do 9º ano de escolaridade.  

Concomitantemente, foi extrapolada a hipótese da existência de sucesso tendo em 

conta não só a disciplina de História, mas a grande maioria das disciplinas frequentadas pelos 

alunos no 9º ano, tal como ao longo do 3º ciclo de escolaridade e, posteriormente, no 10º ano. 

Deste modo, ao analisarmos os dados apresentados pelos alunos da amostra do nosso 

estudo, podemos referir que os alunos que apresentam uma abordagem profunda na 

aprendizagem e comportamento auto-regulatório na disciplina de História demonstram 

igualmente resultados de sucesso, nesta mesma disciplina ao longo do 3º ciclo, tal como, nas 

várias disciplinas analisadas no 9º ano de escolaridade. O mesmo resultado é demonstrado na 

média das várias disciplinas tidas em conta ao longo do 3º ciclo de escolaridade, e 

posteriormente, no 10º ano. Esta atitude pode assim suscitar a ideia de existência de um 

hipotético padrão de resultados atingidos,  levantando a questão acerca da presença de um 

certo estilo de aprendizagem, para o que, no entanto, poderá contribuir um determinado 

padrão motivacional e estratégico que implique na apropriação de uma determinada 

abordagem ao estudo e, paralelamente, num comportamento auto-regulatório.   

Nesta sequência, Duarte (2002) salienta o facto das abordagens à aprendizagem não 

poderem ser entendidas como categorias classificativas dos indivíduos, mas sim como uma 

forma de representar o confronto dos estudantes com a sua aprendizagem. Neste sentido, 

menciona o mesmo autor, a consistência da utilização de uma determinada abordagem ao 

estudo em torno de diferentes tarefas de aprendizagem poderá dever-se a um intenso padrão 

motivacional, que possibilitará influir na perceção dos indivíduos face às situações. Por seu 

lado, Rosário (1999b) acrescenta poder considerar-se que “estilo” revela características 
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estáveis de um indivíduo, promovendo uma possível disposição para a adoção de uma 

determinada estratégia em torno do estudo. Assim, quando prevalece o domínio da utilização 

de determinadas estratégias de aprendizagem em diferentes situações, poderemos considerar a 

existência de um hipotético “estilo de aprendizagem”. Igualmente, frisa ainda o mesmo autor, 

também as abordagens à aprendizagem denotam ser relativamente estáveis, face ao modo 

como são utilizadas pelos indivíduos para enfrentar as diversas situações de aprendizagem, 

podendo, assim, salientar-se uma relação entre os conceitos abordagem à aprendizagem e 

estilo de aprendizagem. 

Desta forma, se por um lado o ambiente de aprendizagem parece ter profundos efeitos 

no estudo (Rosário, 1999b), por outro, poderemos supor que também as características 

pessoais dos alunos influem na adoção de um determinado conjunto de processos, podendo, 

hipoteticamente, conduzir o estudante numa preferência relativamente estável por uma forma 

característica de aprendizagem, traduzindo o seu estilo de aprendizagem, para o que poderá 

contribuir um dado estilo de pensamento.  

Relativamente às variáveis género, número de retenções e habilitações escolares dos 

progenitores, não se apresentam com valores significativos que possam contribuir para uma 

maior explanação dos constructos em análise. Contudo, é de frisar, quanto à última variável 

mencionada, que existe relação entre a auto-regulação da aprendizagem, a abordagem 

profunda e algumas características das habilitações académicas dos pais e mães dos 

estudantes. Neste sentido, e como evidenciam os estudos de parentalidade, é fundamental o 

envolvimento dos pais e/ou encarregados de educação tanto ao nível da sua participação junto 

da escola, como através do apoio mais direto prestado ao aluno, por exemplo, mostrando 

interesse pela sua actividade de estudo e, mesmo, podendo apoiá-lo na sua realização (Van 

Voorhis, 2003). Assim, pode traduzir-se como importante o papel dos pais, pois ao promover-

se uma dinâmica de incentivo e responsabilidade no jovem face ao seu percurso escolar 

relativa ao seu processo de aprendizagem, poderá, paralelamente, possibilitar-se que o jovem 

se torne mais participativo e autónomo, contribuindo, assim, para que este se aproprie de 

ferramentas estratégicas e metacognitivas na promoção do seu sucesso educativo e, também, 

no seu papel de aprendente ao longo da vida. 

Como acrescentam Duarte e Veiga Simão (2007), o assimilar de estratégias de 

aprendizagem conduzem o aprendente a um maior conhecimento de si em torno do seu 

processo de aprendizagem, tal como a uma maior consciencialização na realização das 

actividades, face à escolha das operações e decisões a tomar. Deste modo, pode afirmar-se 
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que os estudantes regulam a sua aprendizagem recorrendo, para tal, a estratégias 

motivacionais, cognitivas e metacognitivas (Veiga Simão, 2004a).     

Biggs (1993) evidencia, no que diz respeito à adoção das abordagens à aprendizagem, 

que os estudantes revelam motivos estáveis, mas diversificados perante o estudo e, por 

conseguinte, diversas estratégias para os operacionalizar, podendo essa associação traduzir-se 

como competente, através da capacidade metacognitiva do aluno.  Nesta dinâmica, este 

processo metacognitivo assenta na necessidade do aluno perceber os seus próprios motivos e 

intenções, tal como exige que este tenha a percepção dos seus próprios recursos cognitivos 

para enfrentar as exigências da atividade de aprendizagem, de forma a poder escolher 

estratégias capazes de atingir os objetivos pretendidos, monitorizando a sua aplicação. 

Por seu lado, os alunos auto-reguladores da sua aprendizagem planificam, 

implementam e controlam os métodos de estudo, com o  objetivo de maximizar a sua 

aprendizagem (Zimmerman, 2002). 

Neste sentido, os alunos que denotam um elevado envolvimento no estudo pessoal, 

tendem a evidenciar uma abordagem profunda e um intrínseco empenho pela atividade de 

aprendizagem, orientando o seu trabalho para a compreensão das relações entre as matérias, 

dando-lhe significado e, consequentemente, obtendo melhores resultados académicos. Por 

outro lado, a adoção de uma abordagem superficial revela-se como menos preditiva de 

resultados de sucesso na aprendizagem (Rosário, Núñez, González-Pienda, Almeida, Soares 

& Rúbio, 2005). 

De frisar que no nosso estudo os resultados não demonstram robustez significativa 

entra a adoção de uma abordagem superficial e obtenção de resultados escolares de menor 

sucesso. Contudo, atendendo à natureza responsiva das abordagens à aprendizagem, a adoção 

de uma abordagem superficial pode apresentar-se como adaptativa (Duarte, 2002), 

principalmente, face aos alunos instrumentalmente motivados, como resposta a um contexto 

de ensino baseado na memorização e reprodução de factos. 

Estes dados podem sugerir a necessidade, de os professores promoverem ambientes de 

aprendizagem profundos, que otimizem o tipo de abordagem dos seus alunos, dando ênfase ao 

papel do estudante como agente construtivo da sua aprendizagem, e paralelamente, poder 

centrar o sistema de avaliação na compreensão das matérias ao invés de uma simples 

reprodução das mesmas. Igualmente, é fundamental o incrementar de processos de auto-

regulação da aprendizagem, tendo em conta a idiossincrasia de cada aluno, e os seus 
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conhecimentos prévios, capacitando-o de um auto-conhecimento promotor de perceções de 

auto-eficácia positivas e realistas (Rosário, Soares, González-Pienda & Rúbio, 2004). Como é 

salientado por Rosário e colaboradores (2008), melhorar a aprendizagem dos alunos, consiste 

em mudar principalmente o contexto em que estes se inserem, e não apenas as características 

dos estudantes. 

Nesta sequência, torna-se premente proporcionar intervenções coerentes integradas no 

projeto curricular de escola e de turma, que combinem em simultâneo o desenvolvimento da 

motivação (“will”) e da cognição (“skill”)  no contexto da sala de aula, tendo a noção de 

como no desenvolvimento da aprendizagem auto-regulada, influi o desenho curricular (Lopes 

da Silva & Sá, 2003). Deste modo, os conselhos de turma, ao invés de meros espaços de 

análise de dados avulsos e burocráticos acerca dos estudantes, deveriam assumir momentos de 

eleição para o delinear de intervenções pedagógicas concertadas promotoras de reais 

aprendizagens, com possibilidade de reflexões construtivas e elencadas em bases científicas.   

Assim, torna-se imprescindível que os próprios docentes se questionem acerca das 

suas conceções do processo de ensino/aprendizagem, da forma como este por si é abordado e 

das suas competências de auto-regulação no seu próprio processo de aprendizagem e 

transmissão de conhecimentos. Nesta sequência é importante que o processo de formação 

contínua dos professores seja integrado por estes como necessário pela sua utilidade 

pedagógica e científica, e não apenas pela obtenção de créditos para progredir na carreira ou 

para sua avaliação como docente. A este propósito como acrescenta Veiga Simão (2004b),  

Para que se possa ensinar os alunos a usar estrategicamente os seus recursos em situações 

de aprendizagem, é necessário que previamente o professor seja capaz de aprender e 

ensinar estrategicamente os conteúdos curriculares: o professor tem tanto que saber 

ensinar como aprender (p. 70).  

Paralelamente, torna-se premente um maior envolvimento das universidades, como 

detentoras do conhecimento, com os cenários reais de aprendizagem, descentrando, assim, o 

conhecimento científico, em sólido apoio no terreno, através de ações de formação e/ou 

auxílio na implementação concertada de programas devidamente adaptados à população e aos 

fins em causa. 

Assim, e tendo em conta o estudo em análise é importante salientar a necessidade de 

serem incrementadas estratégias profundas de aprendizagem na vida escolar dos estudantes, 
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com recurso a metodologias ativas, que enfatizem a compreensão dos conteúdos e 

possibilitem aos indivíduos a construção do seu conhecimento. Paralelamente, há que 

incrementar os processos auto-regulatórios no comportamento de estudo dos alunos, 

possibilitando o ensino e a prática de estratégias de aprendizagem (Rosário, Núñez & 

González-Pienda, 2007). 

Neste sentido, e decorrente da investigação efetuada em torno da necessidade de 

implementação de estratégias de aprendizagem, têm sido alvo de análise questões 

relacionadas com o desenho de possíveis projetos a implementar e o tipo de intervenção a 

realizar (de justaposição ou de infusão curricular) (Rosário et al., 2005). Contudo, é de frisar a 

importância que assume a apropriação das estratégias de aprendizagem, devendo estas ser 

exercitadas em contexto e moldadas aos requisitos da tarefa e aos estilos de aprendizagem dos 

indivíduos (Zimmerman, 1989). Nesta assumpção considera-se que o ensino e a prática destas 

estratégias podem estar diluídas na transversalidade do currículo, através de uma denominada 

“infusão curricular” (Veiga Simão, 2002), devendo a sua utilização ser monitorizada durante 

as atividades letivas. Nesta perspectiva é sentida a necessidade de nos programas de formação 

de professores incorporar o ensino de estratégias de aprendizagem, para que de forma 

integrada, estas possam ser infundidas nos vários currículos. 

Contudo, enquanto as abordagens educativas evidenciarem insuficientes dinâmicas 

promotoras de competentes aprendizagens e de diminutos insucessos nos aprendentes, é 

necessário adotar estratégias metodológicas que conduzam ao entendimento de que “...o 

“Conhecer” e o “Querer”, têm de caminhar lado a lado para que avencemos na direção do 

“Aprender”” (Rosário et al., 2006, p. 79).    

Assim, e considerando as alterações recentes no currículo dos vários anos de 

escolaridade, com a supressão da disciplina de Estudo Acompanhado, poderia entender-se 

como recurso, as denominadas “aulas de substituição”, para promover a apropriação de 

ferramentas auto-regulatórias, a serem posteriormente, introduzidas nos diversos contextos 

curriculares. Neste sentido, deveria haver uma análise cuidada, em conselho de turma, das 

dificuldades dos alunos em torno da sua aprendizagem, podendo ser introduzidos nas “aulas 

de substituição” os conceitos estratégicos básicos, com aplicabilidade posterior nas várias 

tarefas de aprendizagem nas diversas disciplinas. A este propósito, menciona-se que alguns 

estudos realizados (Carvalho, 2007), evidenciam a forma menos positiva como a ocupação 

dos tempos letivos/escolares tem sido aceite pelos vários atores do processo, frisando que a 

maioria dos intervenientes não se identifica com os princípios, valores e políticas instituídas 
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pela regulamentação que decretou a sua implementação. Deste modo, será necessário 

encontrar uma dinâmica construtiva, útil e motivadora em torno da existência destes tempos 

letivos, pelo que a implementação de projetos potenciadores de um treino auto-regulatório 

poderão apresentar-se como ferramentas vantajosas na apropriação de estratégias de 

aprendizagem. 

No que diz respeito à disciplina de História na qual assenta este estudo, e no sentido de 

se promover uma abordagem eficaz à aprendizagem (Duarte, 2002), por exemplo, deve ser 

estimulada a sua compreensão, tal como, a análise crítica das perspectivas estudadas, o 

diversificar a consulta de fontes de informação, o relacionar a matéria com o conhecimento 

pessoal, com outras matérias e com o mundo real, entre outros aspetos não menos relevantes. 

Por fim, destaca-se como limitações em torno da realização deste trabalho, o número da 

amostra, que tornou redutor os seus resultados, assim como o recurso a medidas 

essencialmente quantitativas. Tendo em conta este aspeto, é necessário salientar que se estão a 

medir percepções e não realizações, pelo que os dados deveriam ser confrontados com outras 

metodologias avaliativas, de cariz mais qualitativo. Paralelamente, o recurso a médias na 

construção das variáveis de sucesso e insucesso, em torno dos resultados escolares dos alunos, 

produz menor consistência na produção e posterior interpretação dos resultados obtidos. 

Igualmente, ficou por verificar como especificamente reagiram os alunos à disciplina de 

História no 10º ano, tendo em conta as classificações escolares destes. Não obstante, por uma 

questão de parcimônia em torno deste trabalho, decidiu-se pela não análise específica desse 

dado. 

Ao finalizar este trabalho, é ainda premente a questão que promoveu a sua elaboração: 

“Como aprendem os alunos?”. Contudo, decorrente da análise bibliográfica inerente à sua 

realização foram encontradas algumas respostas a dúvidas pessoais inicialmente existentes. 

No entanto, tendo a motivação dos alunos implicações diretas na qualidade do envolvimento 

destes no processo de ensino/aprendizagem, parece-nos importante uma maior compreensão 

da sua natureza e das suas reais implicações. Igualmente, parece-nos pertinente uma 

compreensão mais holística, dos vários aspetos inerentes ao próprio indivíduo em 

aprendizagem, nomeadamente, estilos de pensamento e/ou aspetos de personalidade que em 

paralelo com o contexto de aprendizagem promovam a adoção de abordagens eficázes ao 

estudo e, consequentemente, um comportamento auto-regulador na sua aquisição de 

conhecimentos. 
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Assim, mais do que a existência de uma auto-regulação da aprendizagem, subsiste a 

expectativa da perene existência de uma Aprendizagem Auto-regulada, com  a ênfase na 

contínua possibilidade dada ao estudante de edificar o seu conhecimento, construindo 

significações, e atribuindo um intrínseco sentido ao que aprende, pois como diz o poeta, 

“Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar” (Drummond de 

Andrade, 1985, p.537). 
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1. Considerações metodológicas 

1.1. Construção das dimensões Abordagens à Aprendizagem e Processos de Auto-

regulação – PASW Statistics 

Relativamente aos questionários em análise (1. Inventário de processos de estudo; 2. 

Inventário de processos de auto-regulação da aprendizagem) apresentam cada um cinco níveis 

ou categorias de frequência /assiduidade face à utilização de processos de estudo e de auto-

regulação da aprendizagem: 1. Nunca; 2. Poucas vezes; 3. Algumas vezes; 4. Muitas vezes; e 

5. Sempre. Estamos, portanto, na presença de variáveis de natureza qualitativa ordinal, para o 

que exige obedecer a alguns requisitos. 

Neste sentido, um aspeto a ter em conta é distribuição das variáveis ordinais que 

compõem as dimensões. Qual a sua média, desvio-padrão, variância e grau de assimetria, pois 

se houver grande dispersão dos dados a média pode, inclusive para variáveis quantitativas, 

não ser a medida mais adequada
2
.  

De salientar, que a média é de facto a medida de tendência central por excelência a 

usar com variáveis quantitativas (contínuas) ou, pelos menos, com variáveis ordinais 

(intervalares) compostas por um número de categorias de resposta mais ou menos elevado 

(mínimo 7 a 10 níveis), o que não é o caso (tem apenas 5).  

Realizou-se, assim, o cálculo das seguintes estatísticas descritivas para avaliar a 

distribuição das variáveis em questão: média, desvio-padrão, variância e assimetria 

(skewness). Acrescentou-se, ainda, o cálculo (manual) do Coeficiente de Assimetria ou 

enviesamento da distribuição
3
.   

Pela leitura dos resultados das estatísticas descritivas, podemos observar, através da 

variância
4
 e do desvio-padrão

5
, o grau de dispersão dos valores em relação à média. Quanto 

maior a variância maior será a dispersão dos dados, isto é, o afastamento dos valores em 

relação à média; quanto menor for a variância menor será a dispersão desses valores, o que 

significa que estarão próximos dos valores médios. O ideal é obter variâncias e desvios-

                                                             
2 Quando os dados são similares, a média é a medida descritiva de localização mais adequada e a mais eficiente 

mas, quando o valor médio obtido não é da mesma ordem de grandeza da generalidade dos elementos da 

distribuição, a adequabilidade da desta medida revela-se fraca. 

3 O cálculo do coeficiente de assimetria no SPSS é obtido através do valor da simetria (Skewness) a dividir pelo 

seu desvio padrão (Std. Error of Skewness). Este valor sendo inferior a 1,96 permite aceitar a hipótese da 

simetria da distribuição. 
4 Mede o grau de dispersão dos valores em relação à sua média; em linguagem matemática, pode ser expresso 

como a média do quadrado da distância de cada ponto até a média. 
5 É a raíz quadrada da variância e só pode assumir valores positivos. 
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padrão próximos de zero, indicando a pouca variabilidade dos dados, ou seja, que estes se 

concentram em torno da média.  

Ora, verificamos que para as variáveis que compõem a dimensão Abordagens à 

Aprendizagem, a maior parte delas assumem valores de variância e desvio-padrão iguais ou 

superiores a 1, à excepção de duas variáveis (perguntas 2 e 5) (tabela I). 

Relativamente à segunda dimensão Auto-Regulação da Aprendizagem, os valores de 

variância em relação à média são iguais ou superiores a 1 em pelo menos seis variáveis 

(Perguntas 1, 3, 4, 5, 6 e 9) (tabela II). 

 

Tabela I: Estatísticas descritivas sobre as abordagens à aprendizagem dos alunos (processos de estudo) 

 

 

 

 

 

N Mean Variance
Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
Skewness 

coefficient

1. Peço que os professores me digam exactamente a 

matéria que sai no teste porque só estudo isso (MS)
137 3,73 1,140 1,068 -,470 ,207 -2,272

2. Invisto tempo e esforço a tentar relacionar a matéria 

nova que estou a estudar com o que já sei sobre esse 

tema (MP)

137 2,96 ,866 ,930 ,310 ,207 1,498

3. Estudo só nas vésperas dos testes. Leio só uma vez ou 

duas os apontamentos (ES)
137 2,80 1,708 1,307 ,146 ,207 0,704

4. Estudo diariamente ao longo do ano lectivo e revejo os 

apontamentos regularmente (EP)
137 2,41 ,979 ,989 ,720 ,207 3,477

5. Penso que para ter boas notas o melhor é repetir 

apenas as ideias e frases que os professores dizem nas 

aulas (MS)

137 2,43 ,776 ,881 ,149 ,207 0,718

6. Gosto de estudar. Tento compreender e traduzir por 

palavras minhas o que está escrito nos 

livros/apontamentos (MP)

137 3,03 1,220 1,104 ,141 ,207 0,681

7. Penso que completar apontamentos com informações 

extra é uma perda de tempo. Só estudo pelos 

apontamentos tirados na aula ou as páginas do livro com 

a matéria que vai sair no teste (ES)

137 3,31 1,570 1,253 -,342 ,207 -1,654

8. Depois de uma aula ou de uma leitura, reler os 

apontamentos que tirei para me certificar que estão claros 

e que os entendo bem (EP)

137 2,81 1,331 1,154 ,204 ,207 0,986

9. Trabalho e estudo só o que eu acho suficiente para ter 

positiva (MS)
137 2,61 1,636 1,279 ,204 ,207 0,984

10. Estudar pelo prazer que me dá compreender as 

respostas aos “porquês” (MP)
137 2,67 1,149 1,072 ,217 ,207 1,048

11. Na maioria das disciplinas, estudo o suficiente para 

passar (ES)
137 2,96 1,638 1,280 -,123 ,207 -0,595

12. Quando recebo testes/trabalhos corrigidos, leio com 

cuidado as correcções feitas e tento compreender os 

porquês dos erros que fiz (EP)

137 3,40 1,463 1,209 -,107 ,207 -0,518

Valid N (listwise) 137

Abordagem à Aprendizagem:

MS – Motivação Superficial; MP – Motivação Profunda ES 

– Estratégia Superficial EP – Estratégia Profunda

Skewness
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Tabela II: Estatísticas descritivas sobre os processos de auto-regulação à aprendizagem dos alunos  

 

Pelos motivos apresentados, considera-se que a média não será a medida mais 

adequada para o cálculo dos tipos de “abordagens à aprendizagem” e dos tipos de “processos 

de auto-regulação”. 

Para solucionar o problema procedeu-se à construção de duas novas dimensões através 

do cálculo de outra medida de tendência central, menos afeta à distribuição dos dados – a 

mediana.  

Esta medida é adequada para variáveis de natureza ordinal (que é o caso) e baseia-se 

no número ordenado de observações e não no seu valor. Deste modo, os valores extremos 

quer sejam grandes ou pequenos, não afetam o valor da mediana, como sucede com a média. 

Além disso, é também sabido que para variáveis de natureza qualitativa ordinal os testes de 

inferência estatística permitidos são os testes não paramétricos, que se baseiam na 

comparação de medianas de um conjunto de variáveis, com vista a rejeitar a hipótese nula que 

afirma a igualdade/semelhança entre elas. O ideal é rejeitar H0 e aceitar H1, que indica a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre as medianas das variáveis em 

análise (sempre que o sig. for < 0,05). 

Face às dimensões “Abordagens Profundas” e “Abordagens Superficiais”, o cálculo 

destas duas variáveis também foi feito com base na mediana das respostas dadas pelos alunos 

relativamente à frequência de utilização destes processos. Acontece que cada dimensão 

(profunda e superficial) é composta por 6 variáveis e, sendo este número par, acontece que a 

mediana é obtida através do cálculo das médias dos dois valores centrais da ordenação dos 

N Mean Variance

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
Skewness 

coefficient

1. Faço um plano antes de começar a fazer um trabalho. 

Penso no que vou fazer e no que é preciso para o 

completar

137 3,46 1,074 1,036 -,294 ,207 -1,418

2. Durante as aulas ou no meu estudo em casa, penso em 

coisas concretas do meu comportamento para mudar e 

atingir os meus objectivos

137 3,42 ,922 ,960 -,385 ,207 -1,860

3. Gosto de compreender o significado das matérias que 

estou a aprender
137 3,70 ,991 ,995 -,230 ,207 -1,110

4. Quando recebo uma nota, penso em coisas concretas 

que tenho de fazer para melhorar
137 3,76 ,949 ,974 -,418 ,207 -2,021

5. Guardo e analiso as correcções dos trabalhos/testes, 

para ver onde errei e saber o que tenho de mudar para 

melhorar

137 3,19 1,346 1,160 -,120 ,207 -0,581

6. Cumpro o horário de estudo que fiz. Se não o cumpro 

penso porque é que isso aconteceu e tiro conclusões para 

depois avaliar o meu estudo

137 2,83 1,082 1,040 -,094 ,207 -0,456

7. Estou seguro de que sou capaz de compreender o que 

me vão ensinar e por isso acho que vou ter boas notas
137 3,39 ,871 ,933 -,023 ,207 -0,109

8. Comparo as notas que tiro com os meus objectivos 

para aquela disciplina
137 3,70 ,888 ,942 -,330 ,207 -1,592

9. Procuro um sítio calmo e onde esteja concentrado para 

poder estudar
137 3,76 1,331 1,154 -,652 ,207 -3,150

Valid N (listwise) 137

Processos de auto-regulação ao estudo:

P – Planificação E – Execução A - Avaliação

Skewness
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dados, o que em alguns casos se reflete num valor intermédio com uma casa decimal (por 

exemplo, 1,5 ou 2,5, ou 3,5 ou 4,5, isto é valores que ficam no meio do intervalo da escala de 

classificação de frequência de utilização dos processos de estudo). Assim, para resolver a 

questão consideraram-se os seguintes intervalos: 

- Nível 1: valores entre 1,0 e 1,9 (Nunca); 

- Nível 2: valores entre 2,0 e 2,9 (Poucas vezes); 

- Nível 3: valores entre 3,0 e 3,9 (Algumas vezes); 

- Nível 4: valores entre 4,0 e 4,9 (Muitas vezes); 

- Nível 5: valores de 5,0 (Sempre). 
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1.2. Construção da variável “Sucesso” à disciplina de História  

Um dos objetivos deste estudo consiste em avaliar as implicações das abordagens à 

aprendizagem e dos processos auto-regulatórios utilizados pelos alunos de 9º ano, à disciplina 

de História, comparando de seguida as respostas dos sujeitos, com o seu resultado académico 

a esta disciplina, aqui considerado como indicador de Sucesso.  

A variável “Sucesso” obteve-se por meio do cálculo da média final relativa às notas 

dos três períodos à disciplina de História, do 9.º ano de escolaridade. Tal opção deve-se ao 

facto de se procurar ter uma noção aproximada do desempenho escolar dos alunos em termos 

globais (ao longo dos três períodos letivos), evitando análises baseadas exclusivamente na 

classificação final que lhes é atribuída no 3º período, a qual frequentemente, tende a ser 

sobrevalorizada no sentido de permitir ao aluno transitar de ano.  

Assim, considerou-se “pouco sucesso” na aprendizagem os resultados compreendidos 

entre o intervalo de 1,00 a 2,79 de média dos três períodos, de “algum sucesso” os resultados 

que se inscrevem no intervalo de 2,80 a 3,99 (dado que os alunos do 3º ciclo podem transitar 

de ano com 2 níveis inferiores a 3 valores) e de “muito sucesso”, os resultados cuja média se 

encontra no intervalo de 4,00 a 5,00 valores. 

As notas do 1º, 2º e 3º períodos analisadas isoladamente podem ser úteis como meio 

de comparação em termos de análise do estado da aprendizagem do/a aluno/a à disciplina de 

História: por exemplo, se revelou uma aprendizagem constante, se evoluiu ou se regrediu em 

termos de classificação obtida a esta disciplina.  

 

Gráfico I: Percurso da aprendizagem dos alunos à disciplina de História do 9º ano 
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Pela representação gráfica dos resultados relativamente à aprendizagem da disciplina 

de História do 9º ano, observa-se que na maioria dos casos (51,1%) houve uma evolução na 

aprendizagem que, aqui, é medida em termos de comparação da nota dos períodos. Por 

exemplo, considerou-se evolução quando um aluno apresenta uma determinada nota no 1º 

período que, no 2º período, consegue manter ou subir e que no final do ano se revele superior 

à que obteve no 1º momento de avaliação (por exemplo, 2, 2, 3; ou 3, 4, 4; ou 3, 4, 5…). 

Por seu lado, 44,5% dos alunos mantiveram a nota ao longo do ano letivo. Fazem parte desta 

categoria os alunos que apresentaram sempre a mesma classificação em todos os períodos. 

Três alunos (2,2%) “regrediram – evoluíram” na classificação, ou seja baixaram de nota no 2º 

período relativamente ao 1º mas, conseguiram recuperar no 3º período (por exemplo 3, 2, 3; 

ou 4, 3, 4…). Dois alunos (1,5%) “evoluíram – regrediram” na classificação, ou seja o oposto 

da categoria anteriormente explicada (por exemplo 3, 4, 3; ou 2, 3, 2; ou 4, 5, 3…). 

Finalmente, só 1 aluno regrediu (0,7%) e não conseguiu recuperar, tendo tido 3, 2, 2 de nota a 

História do 9º ano. 

Posteriormente é, também, intenção deste estudo tentar perceber se os alunos mantém 

as suas características no processo de auto-regulação e abordagens à aprendizagem, face ao 

seu rendimento escolar relativamente ao 9º ano. Para isso revelou-se necessário criar o 

indicador de sucesso na aprendizagem em termos gerais, baseado no cálculo da média das 

notas dos três períodos, de nove disciplinas (Língua Portuguesa, Inglês, Francês, História, 

Geografia, Matemática, Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais e Educação Física)
6
. 

Ora, tratando-se do cálculo da média de nove disciplinas é natural que se obtenha resultados 

com casas decimais. Por uma questão de rigor científico e metodológico optou-se por não 

arredondar os resultados obtidos (zero casas decimais) para se ter uma noção rigorosa do 

desempenho escolar dos alunos em termos da condição/estado da sua aprendizagem ao longo 

do 9º ano. Assim, após o cálculo da variável sucesso na aprendizagem recodificou-se o seu 

conteúdo em três níveis ou categorias de sucesso, à semelhança da escala construída para o 

Sucesso na aprendizagem de História: 1. pouco sucesso (de 1,00 a 2,79 valores), 2. algum 

sucesso (de 2,80 a 3,99 valores) e 3. muito sucesso (de 4,00 a 5,00 valores). 

 

 

 

 

                                                             
6 A opção por estas disciplinas prende-se com o facto da sua frequência ser comum a todos os alunos envolvidos 

no estudo, tentando-se encontrar o menor enviesamento possível. 
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Gráfico II: Sucesso na aprendizagem do 9º ano (nove disciplinas) 

 

 

De acordo com a representação gráfica dos resultados observa-se que a categoria que 

contém mais observações é a que reúne os alunos que tiveram “algum sucesso” na 

aprendizagem (51,1%), seguida da categoria “pouco sucesso” (32,1%) e, finalmente, aquela 

que reúne os alunos muito bem sucedidos (16,8%), que obtiveram a média de 4 a 5 valores, 

no 9º ano.  

Ao tentar-se perceber qual a média final obtida em cada período (com base nas nove 

disciplinas) conclui-se que, no geral, a média dos resultados escolares concentrou-se em torno 

do intervalo de “de 3 a 3,99 valores” em todos os momentos de avaliação letiva, o que confere 

com o escalão de “algum sucesso” na aprendizagem (destacado anteriormente). 

Mas, se analisarmos a tabela detalhadamente em termos de evolução de médias, 

constatamos que relativamente aos resultados do 1º e 2º períodos o valor médio é 

praticamente igual (diferença de 0,01), notando-se um aumento muito discreto no valor médio 

da nota do 3º período (indicador de sucesso) que sobe para 3,37 (mais 0,19). 

 

Tabela III: Média final de cada período lectivo do 9º ano 

 

No entanto, é de notar que é este o período que regista o valor mais elevado de 

variância (0,45) e de desvio-padrão (0,67), com um coeficiente de assimetria elevado 

(superior a 1,96 seja qual for o período). Isto significa que os alunos apresentam notas médias 

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation
Variance

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
Skewness 

coefficient

1º Período 137 2,33 4,78 3,17 0,62 0,39 0,63 0,21 3,03

2º Período) 137 2,11 4,89 3,18 0,66 0,44 0,72 0,21 3,48

3º Período) 137 2,11 5,00 3,37 0,67 0,45 0,77 0,21 3,74

Valid N (listwise) 137

Média final do 9º ano (9 disicplinas)

Skewness
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muito díspares às nove disciplinas no 9º ano, isto é, não existindo portanto uma distribuição 

simétrica (curva normal) dos resultados em nenhum dos períodos letivos. 

Relativamente à disciplina que apresenta maior assimetria na distribuição das notas 

dos alunos por período letivo, verifica-se que no 1º período, é a disciplina de História que 

apresenta maior assimetria nos resultados (Coeficiente de assimetria de 3,39) médios. Quanto 

ao 2º período, é a Matemática (3,50) que mais sobressai e, finalmente, no 3º período destaca-

se as Ciências Naturais (3,89). 

 

Tabela IV: Estatísticas descritivas sobre a média das notas dos alunos a cada disciplina, por período 

lectivo do 9º ano 

 

 

Depois, à semelhança do que se fez relativamente ao estado da aprendizagem dos 

alunos face à disciplina de História, também aqui se procurou saber se a aprendizagem dos 

alunos em termos globais (média das 9 disciplinas em cada período) foi constante, se evoluiu 

ou se regrediu ao longo dos três momentos de avaliação.  

 

N Mean
Std. 

Deviation
Variance

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
Skewness 

coefficient

Língua Portuguesa - 1º Período 137 3,23 ,868 ,754 ,278 ,207 1,34

Língua Portuguesa - 2º Período 137 3,21 ,826 ,683 ,380 ,207 1,84

Língua Portuguesa - 3º Período 137 3,36 ,812 ,660 ,488 ,207 2,36

Inglês - 1º Período 137 3,04 ,878 ,771 ,392 ,207 1,89

Inglês - 2º Período 137 3,12 ,971 ,942 ,448 ,207 2,16

Inglês - 3º Período 137 3,26 ,985 ,971 ,355 ,207 1,71

Francês - 1º Período 137 3,00 ,804 ,647 ,430 ,207 2,08

Francês - 2º Período 137 3,01 ,840 ,706 ,501 ,207 2,42

Francês - 3º Período 137 3,26 ,823 ,677 ,699 ,207 3,38

Matemática - 1º Período 137 3,10 ,868 ,754 ,278 ,207 1,34

Matemática - 2º Período 137 2,91 ,873 ,763 ,724 ,207 3,50

Matemática - 3º Período 137 3,08 ,986 ,971 ,632 ,207 3,05

História - 1º Período 137 2,97 ,915 ,837 ,701 ,207 3,39

História - 2º Período 137 3,36 ,864 ,746 ,346 ,207 1,67

História - 3º Período 137 3,47 ,805 ,648 ,384 ,207 1,86

Geografia - 1º Período 137 3,26 ,779 ,607 ,449 ,207 2,17

Geografia - 2º Período 137 3,19 ,733 ,537 ,483 ,207 2,33

Geografia - 3º Período 137 3,42 ,725 ,525 ,683 ,207 3,30

Ciências Naturais - 1º Período 137 3,47 ,595 ,354 ,631 ,207 3,05

Ciências Naturais - 2º Período 137 3,28 ,838 ,702 ,427 ,207 2,06

Ciências Naturais - 3º Período 137 3,54 ,767 ,588 ,805 ,207 3,89

Ciências Fisico-Químicas - 1º Período 137 3,04 ,935 ,874 ,365 ,207 1,76

Ciências Fisico-Químicas - 2º Período 137 3,07 ,905 ,818 ,399 ,207 1,93

Ciências Fisico-Químicas - 3º Período 137 3,32 ,822 ,676 ,389 ,207 1,88

Educação Física - 1º Período 137 3,39 ,689 ,474 ,553 ,207 2,67

Educação Física - 2º Período 137 3,47 ,708 ,501 ,434 ,207 2,09

Educação Física - 3º Período 137 3,65 ,753 ,568 ,472 ,207 2,28

Valid N (listwise) 137

Disciplinas do 9º ano de escolaridade

Skewness
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Gráfico III: Percurso da aprendizagem dos alunos ao longo do 9º ano (nove disciplinas) 

 

 

Segundo os resultados da comparação dos três momentos de avaliação, nota-se que a 

grande maioria dos alunos 75,2% manteve a sua classificação (média das nove disciplinas) ao 

longo do ano letivo. Por sua vez 22,6% dos alunos apresentaram evolução na aprendizagem e, 

finalmente, uma minoria de alunos na ordem dos 2,2% registaram um retrocesso na 

aprendizagem (ou seja, baixaram a sua média no final do 3º período). 

 

Outro aspeto que se procurou investigar neste estudo prende-se com a avaliação do 

sucesso dos alunos na aprendizagem da disciplina de História, não só relativamente ao 

resultados obtidos no 9º ano mas, em termos globais isto é, relativamente às notas desta 

disciplina obtidas no 3º Ciclo do Ensino Básico, ou seja no 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. 

 

Gráfico IV: Sucesso dos alunos na aprendizagem da disciplina de História do 3º Ciclo (7º, 8º e 9º ano) 

 

Pela análise do gráfico observa-se que a maioria dos alunos (52,6%) apresentou 

“algum sucesso” na aprendizagem da disciplina de História, no 3º Ciclo do Ensino Básico, 
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26,3% dos alunos revelaram “pouco sucesso” e 21,2% tiveram “muito sucesso” na 

aprendizagem desta disciplina. 

 

Gráfico V: Percurso da aprendizagem dos alunos na disciplina de História do 3º Ciclo (7º, 8º e 9º ano) 

 

 

A análise do percurso dos alunos na aprendizagem da disciplina de História, durante 

os três anos letivos que compõem o 3º Ciclo mostra-nos que 40,1% dos alunos manteve a 

mesma média de classificação (nota obtida através do cálculo da média dos três períodos de 

cada ano letivo). Por seu lado, 27% dos alunos regrediram na aprendizagem (obtiveram uma 

nota mais elevada no 7º ano do que no 8º e/ou no 9º ano), 18,2% regrediram na nota do 8º ano 

mas conseguiram evoluir/recuperar o seu desempenho no último ano do 3º ciclo (9º ano) e 

13,9% dos alunos evoluíram na aprendizagem (melhoria dos resultados do 7º ano para os 

restantes). E apenas 1 aluno (0,7%) “evoluiu – regrediu”, ou seja teve um resultado superior 

no 8º ano relativamente ao 7º mas, regrediu na aprendizagem desta disciplina depois, no 9º 

ano. 

 

Em termos gerais (média das 9 disciplinas consideradas para avaliar o desempenho 

dos alunos em cada ano do 3º ciclo) observa-se que 75,9% dos alunos manteve o nível de 

aprendizagem no que respeita à comparação da média dos resultados das nove disciplinas, 

obtida em cada ano do 3º ciclo. 
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Gráfico VI: Percurso da aprendizagem dos alunos ao longo do 3º Ciclo (7º, 8º e 9º ano) 

 

 

Somente 12,4% dos alunos apresentaram um retrocesso nos seus resultados escolares a 

estas 9 disciplinas (ou seja obtiveram resultados no 9º ano piores que no 7º e/ou 8º anos). 

Assim, 5,8% regrediu na aprendizagem das disciplinas do 7º para o 8º ano mas, evoluiu no 

último ano do 3º ciclo, 4,4% melhorou o seu desempenho ao longo do 3º ciclo e, apenas 1,5% 

dos alunos evoluíram do 7º para o 8º ano mas regrediram no último ano do ciclo. 
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2. Estatística bivariada inferencial – Validação de hipóteses 

Considerando as questões que orientam este estudo, procedeu-se à validação das 

hipóteses que estruturam este trabalho. 

No entanto, e antes de proceder ao cruzamento das variáveis em questão, importa 

esclarecer alguns procedimentos que se revelaram necessários realizar no SPSS, com vista à 

obtenção de resultados estatisticamente significativos. Uma delas prende-se com a dimensão 

“abordagens à aprendizagem” que compreende dois níveis: a profunda (constituída pela 

motivação profunda e pela estratégia profunda) e a superficial (constituída pela motivação 

superficial e pela estratégia superficial) tendo cada nível cinco categorias de frequência de 

utilização (1. nunca, 2. poucas vezes, 3. algumas vezes, 4. muitas vezes e, 5. sempre). 

Acontece que aquando da realização de cruzamentos de variáveis e testes de estatística 

inferencial para validação de hipóteses, a presente escala de frequência revela-se pouco 

adequada para o tamanho da amostra: apenas 137 alunos (a nível académico existem 

especialistas que defendem que uma amostra inferior a 300 casos apresenta algumas 

limitações em termos da aplicabilidade e significância estatística de alguns testes).  

Ora, mantendo a escala inicial que configura no inventário de processos de estudo, não 

conseguimos detectar relações estatisticamente relevantes entre as variáveis. A distribuição da 

amostra pelas várias categorias de resposta faz com que em algumas delas exista um número 

muito baixo de observações que, como é óbvio, influencia a qualidade dos resultados dos 

testes estatísticos. A solução para minimizar o problema passa por agregar a informação o 

mais possível, recodificando a escala de frequência inicialmente apresentada. Em vez de cinco 

níveis, juntamos as categorias 2.“poucas vezes” e 3.”algumas vezes” numa só; e as categorias 

4.“muitas vezes” e 5. “sempre”. Passamos assim a ter uma escala com três níveis: 1. Nunca, 2. 

Algumas vezes, 3. Muitas vezes. 

Assim sendo, considera-se estarmos em condições de avaliar as hipóteses previamente 

colocadas neste estudo. 
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Hipótese 1 – Os alunos que apresentam uma abordagem profunda à aprendizagem 

evidenciam resultados escolares de sucesso à disciplina de História, no 9º ano. 

 

Analisando o sentido da hipótese enunciada, quer-se saber se o facto de os alunos 

utilizarem uma abordagem profunda da aprendizagem  faz com que obtenham melhores 

resultados escolares, ou seja mais sucesso na disciplina de História do 9º ano. 

 

Tabela V: Sucesso dos alunos na disciplina de História segundo a frequência de utilização de abordagens 

profundas à aprendizagem (9º ano) 

 

Segundo os resultados apresentados na tabela cruzada observa-se que entre um total de 

137 alunos, 52 alunos (38%) referiram ter “pouco sucesso”, outros 52 (38%) referiam ter 

“algum sucesso” e 33 (24,1%) tiveram “muito sucesso”.  

Quando se analisa a relação entre as categorias de respostas das variáveis em análise, 

constatamos que os alunos que utilizaram “muitas vezes” uma abordagem profunda à 

aprendizagem desta disciplina obtiveram “muito sucesso” (notas de 4 a 5 valores) em 52,4% 

dos casos. O resíduo ajustado superior a 1,96 (3,3 de resíduo) indica-nos a existência de uma 
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relação de dependência positiva significativa
7
 entre quem utiliza muitas vezes uma abordagem 

profunda e o sucesso escolar elevado.  

Em contrapartida, quem refere ter apenas “algumas vezes” uma abordagem profunda 

tende, em 43,9% dos casos a ter “pouco sucesso” (resíduo de 2,7) na aprendizagem da 

disciplina de história. 

 

Em suma, a hipótese 1 é provada através do valor elevado do resíduo ajustado 

resultante do cruzamento das categorias. Estes valores levam-nos a acreditar na existência de 

uma relação de dependência entre as categorias destas duas variáveis. No entanto, para 

verificar a relação de dependência entre as variáveis impõe-se a realização do teste não 

paramétrico do Qui-Quadrado, próprio para variáveis qualitativas de natureza nominal. 

 

 

O valor de teste do Qui-Quadrado é de 13,932 com uma significância inferior a 0,05 

(0,007) o que nos leva a rejeitar a hipótese nula de independência das variáveis. Contudo, para 

este teste ser válido é preciso respeitar os seus pressuposto que indicam que não mais do que 

20% das células (categorias) tenham valores esperados inferior a 5; e que todas elas tenham 

valores mínimo esperados superiores ou iguais a 1. 

Como é possível verificar pela leitura da alinha a da tabela do Qui-Quadrado, existem 

3 células (33,3%) com valores esperados inferiores a 5, o que invalida a qualidade do teste. 

No entanto, antes de se abandonar a hipótese de relação de dependência entre as variáveis, 

convém olhar para a tabela cruzada e perceber porque tal acontece, uma vez que o valor de 

significância do teste é muito bom (ou seja é bastante inferior a 0,05).  

                                                             
7 Isto é, em que as categorias variam no mesmo sentido: quanto mais se pratica a abordagem profunda maior é o 

sucesso na aprendizagem. 
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Tal sucede porque mesmo para um aluno de “pouco sucesso” na aprendizagem da 

disciplina de história é necessário que utilize “alguma vezes” abordagens profundas à 

aprendizagem. Existe um número de alunos muito baixo (sempre inferior a 5 casos em cada 

cruzamento entre a categoria “nunca” da abordagem profunda e as categorias de sucesso), o 

que obviamente se reflecte nas tais 3 células com valores esperados inferiores a 5 que 

colocam em causa os pressupostos do Qui-Quadrado. 

Dado que os alunos que apresentam pouco, algum ou muito sucesso na aprendizagem 

tendem a utilizar abordagens profundas algumas ou muitas vezes, procurou-se refazer o teste 

do Qui-Quadrado só com estes dois níveis, colocando a categoria “nunca” da abordagem 

profunda como valor omisso (missing value) de forma a não perturbar a realização do teste. 

 

TabelaVI: Influência da utilização de abordagens profundas à aprendizagem no sucesso dos alunos à 

disciplina de História (9º ano) 
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Assim sendo, a relação entre as duas variáveis em análise também se confirma. Os 

valores elevados dos resíduos ajustados, acompanhados da realização do teste do Qui-

Quadrado com nível de significância (0,001) muito inferior a 0,05 e total respeitabilidade dos 

seus pressupostos, permitem rejeitar a hipótese nula (H0) de independência das variáveis e 

aceitar a hipótese alternativa (H1) que defende que as variáveis são dependentes. 

Portanto, os alunos que apresentam uma abordagem profunda à aprendizagem 

evidenciam resultados escolares de sucesso (algum e muito sucesso) à disciplina de História, 

no 9º ano. 
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Hipótese 2 – Os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso à disciplina de 

História no 9º ano, demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem. 

 

Tabela VII: Sucesso dos alunos na disciplina de História segundo a frequência de utilização de estratégias 

de auto-regulação da aprendizagem (9º ano) 

 

Pela análise da tabela de contingência (cruzada) observa-se que os alunos que só 

utilizam “algumas vezes” (61 alunos) estratégias auto-reguladoras da sua aprendizagem 

tendem a apresentar em 50,8% dos casos “pouco sucesso” (resíduo ajustado de 2,8 >1,96) no 

resultado no final de 9º ano na disciplina de História. Por sua vez, os alunos que utilizam 

“muitas vezes” estratégias auto-reguladoras da aprendizagem (74 alunos), tendem a ter 

“muito sucesso” escolar em 35,1% dos casos (resíduo de 3,3). Um dado interessante é que, se 

face às tabelas em análise, efetuarmos uma leitura das percentagens em linha concentrando-

nos unicamente nos alunos que tiveram “muito sucesso” na aprendizagem desta disciplina (33 

alunos no total), 78,8% deles dizem utilizar processos auto-reguladores do estudo “muitas 

vezes” (resíduo muito elevado: 3,3 > 1,96). 

Ao analisar a tabela podemos supor estar na presença não só de uma relação de 

dependência entre algumas categorias das variáveis mas, também, entre as variáveis. Contudo, 

verificamos que a categoria “nunca” de frequência da utilização dos processos auto-



                                                                                                                                                                               85 
 

 
Abordagens à Aprendizagem e Auto-regulação da Aprendizagem na “História” dos Alunos de 9º Ano de Escolaridade 
                                                                                                                               

Honorina Pedro Pereira 

 

reguladores da aprendizagem reúne um número muito pequeno de alunos (2 ao todo).  Assim, 

à semelhança do que foi feito anteriormente para a validação da 1ª hipótese, iremos retirar da 

análise esta categoria da variável auto-regulação. 

 

Tabela VIII: Influência das estratégias de auto-regulação da aprendizagem no sucesso dos alunos à 

disciplina de História (9º ano) 

 

 

 

Pela análise dos resíduos ajustados, do valor do teste do Qui-Quadrado (13,473), sua 

significância (0,001 < 0,05) e cumprimento integral dos pressupostos podemos afirmar que 
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existe uma relação de dependência entre a utilização frequente (muitas vezes) de estratégias 

de auto-regulação da aprendizagem por parte dos alunos e o seu elevado sucesso (resíduo de 

3,4, tabela VIII) na aprendizagem da disciplina de História do 9º ano. Logo, a segunda 

hipótese também se confirma, isto é, os alunos que apresentam resultados escolares de 

sucesso à disciplina de História no 9º ano demonstram ser auto-reguladores da sua 

aprendizagem. 
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Hipótese 3 – Os alunos que apresentam abordagens mais profundas à aprendizagem 

evidenciam, de forma positiva e significativa, a utilização de estratégias de auto-regulação.  

 

Nota: pelo facto já, anteriormente, explicado do baixo número de observações que 

constituem a categoria “nunca” da variável frequência de utilização de abordagens profundas 

à aprendizagem, os procedimentos de estatística inferencial bivariada que se apresentam de 

seguida não contemplam esta categoria (ou seja, o código de resposta 1. “nunca” será 

considerado valor omisso (missing value)). 

 

Tabela IX: Relação entre a utilização de abordagens profundas e o recurso a estratégias de auto-regulação 

da aprendizagem 

 

 

De acordo com o apresentado na tabela cruzada, poderemos verificar que todos os 

alunos que utilizam “muitas vezes” abordagens profundas à aprendizagem (21 no total) 
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aplicam, também, “muitas vezes” estratégias de auto-regulação (100% com resíduo de 4,4). 

Por sua vez, os alunos que utilizam só “algumas vezes” abordagens mais profundas à 

aprendizagem tendem, em 52,3% dos casos (107 no total) a experimentar “algumas vezes” 

estratégias auto-reguladoras. Verificando-se assim, existir uma relação de dependência 

positiva entre as variáveis, ou seja, quanto mais o aluno pratica uma abordagem profunda 

mais recorre ao uso de estratégias de auto-regulação.  

O cumprimento dos pressupostos, o valor do teste de 19,539 com significância inferior 

a 0,01 (0,000) permitem rejeitar H0 e aceitar H1, que defende que as variáveis são 

dependentes. Deste modo, a hipótese de que a opção por abordagens mais profundas à 

aprendizagem evidencia, de forma positiva e significativa, a utilização de estratégias de auto-

regulação, por parte dos alunos, também é confirmada. 
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Hipótese 4 – Os alunos que optam por abordagens superficiais à aprendizagem evidenciam 

resultados escolares de pouco sucesso na disciplina de História. 

 

Nota: tal como a hipótese menciona, interessa contemplar os alunos que optam por 

abordagens superficiais, portanto não faz sentido contemplar a categoria “nunca” de 

frequência de utilização desta variável. Além disso, o baixo número de observações (apenas 

12 casos) iria, certamente, perturbar a análise inferencial. Por isso foi considerada a categoria 

“nunca” como valor omisso (missing value). 

 

Tabela X: Influência da utilização de abordagens superficiais à aprendizagem no sucesso dos alunos à 

disciplina de História (9º ano) 

 

Pela análise dos resultados da tabela cruzada, os alunos que utilizaram “muitas vezes” 

uma abordagem superficial à aprendizagem da disciplina de História do 9º ano, geralmente, 

apresentaram só “algum sucesso” nesta disciplina (53,6% com resíduo de 2,2). 

 Segundo o resultado do teste do Qui-Quadrado a relação entre as variáveis é de 

independência. O baixo valor de teste (4,931) e significância superior a 0,05 (0,085) obrigam 

a aceitar a hipótese nula de independência entre as variáveis. 
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Hipótese 5 – Os alunos que apresentam uma abordagem profunda à aprendizagem 

evidenciam resultados escolares de sucesso no final do 9º ano. 

 

Tabela XI: Influência da utilização de abordagens profundas à aprendizagem no sucesso escolar dos 

alunos (9º ano) 

 

 

 

 

Podemos observar na tabela de contingência, que os alunos que evidenciam “algumas 

vezes” uma abordagem profunda à aprendizagem obtém resultados de “pouco sucesso”, em 
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37,4% dos casos (resíduo de 2,5). Em contrapartida, quem utiliza “muitas vezes” abordagens 

profundas à aprendizagem obtém “muito sucesso” no final do 9º ano, num total de 21 alunos, 

42,9% tiveram muito sucesso. 

De acordo com o teste do Qui-Quadrado, os alunos que utilizaram mais vezes a 

abordagem profunda à aprendizagem evidenciaram melhores resultados escolares no final do 

9º ano. O valor de teste de 16,151 com significância inferior de 0,000 permite-nos recusar a 

hipótese nula de independência das variáveis. 
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Hipótese 6 – Os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso no final de 9º ano, 

demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem. 

 

Tabela XII: Influência da utilização de estratégias de auto-regulação da aprendizagem no sucesso escolar 

dos alunos (9º ano) 

 

 

De acordo com o sentido da tabela cruzada, confirma-se a associação entre os alunos 

que apresentam “muito sucesso” escolar no final de 9º ano e utilização muito frequente de 

estratégias de auto-regulação: 77,3% dos alunos com “muito sucesso” escolar utilizam 

“muitas vezes” estratégias de auto-regulação da aprendizagem (resíduo de 2,3). 

Já os alunos que apresentam “pouco sucesso” escolar, 59,1% referem utilizar 

estratégias auto-regulatórias só em “algumas vezes”. 
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A associação é confirmada entre variáveis através do teste do Qui-quadrado, sendo 

confirmada a hipótese colocada pois, os pressupostos do teste do Qui-Quadrado são 

cumpridos e a sua significância é inferior a 0,05 (0,018) o que nos leva a rejeitar a hipótese de 

independência entre as variáveis. 
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Hipótese 7 – Os alunos que recorrem a abordagem profunda à aprendizagem, demonstram 

resultados académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo na disciplina de História.  

 

Tabela XIII: Influência da utilização de abordagens profundas à aprendizagem no sucesso dos alunos à 

disciplina de História (3º Ciclo) 

 

 

 

 

Verificamos que em termos gerais os alunos que apresentam “muitas vezes” 

estratégias profundas na aprendizagem da disciplina de História, demonstram obter, em 
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52,4% dos casos “muito sucesso” nesta disciplina ao longo do 3º ciclo (resíduo de 3,8). A 

hipótese de relação de dependência entre as variáveis é confirmada através do valor de teste 

do Qui-Quadrado (15,378) com significância de 0,000 (muito inferior a 0,05). 
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Hipótese 8 – Os alunos que apresentam resultados escolares de sucesso ao longo do 3º ciclo, 

na disciplina de História, demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem. 

 

Tabela XIV: Influência da utilização de estratégias de auto-regulação da aprendizagem no sucesso dos 

alunos à disciplina de História (3º Ciclo) 

 

 

 

De acordo com os dados representados na tabela cruzada, entre os alunos que 

apresentaram resultados de “muito sucesso” ao longo do 3º Ciclo na disciplina de História, 

79,3% utilizaram “muitas vezes” estratégias de auto-regulação da aprendizagem (resíduo 3,0). 
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De facto, a relação de dependência entre as variáveis é comprovada pelo cumprimento 

dos pressupostos do Qui-Quadrado, valor de teste (9,862) e significância inferior a 0,05 

(0,007), que leva a rejeitar a hipótese de independência. Em suma, é possível afirmar que os 

alunos que apresentam resultados escolares de sucesso ao longo do 3º ciclo na disciplina de 

História demonstram ser auto-reguladores da sua aprendizagem. 
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Hipótese 9 – Os alunos que mais efectuam uma abordagem profunda à aprendizagem, 

demonstram resultados académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo e, posteriormente, no 10º 

ano. 

 

Seleccionando os alunos que mais praticam uma abordagem profunda à aprendizagem, 

interessa saber se apresentam resultados escolares de sucesso no 3º ciclo e, posteriormente, no 

10º ano.  

Em primeiro lugar seleccionam-se os alunos que utilizam “muitas vezes” abordagens 

profundas à aprendizagem. Nestas condições há um total de 21 alunos. Para todos eles há 

informação sobre o sucesso que obtiveram no 3º ciclo, no entanto, no que respeita ao 10 º ano 

não é possível obter essa informação para a totalidade do grupo de alunos (21 alunos), uma 

vez, que existem casos na base de dados onde não consta informação sobre a média das notas 

do 10º ano, pelo facto dos alunos não terem efetuado matricula neste agrupamento de escolas.  

Assim, para os requisitos que pretendemos analisar (utilizadores mais frequentes de 

Abordagens à Aprendizagem com sucesso escolar (algum ou muito), podemos constatar que 

os alunos que usam mais a abordagem profunda à aprendizagem e que apresentaram 

resultados de “muito sucesso” no 3º Ciclo, em 88,9% dos casos mantiveram o mesmo nível 

de sucesso no 10º ano. 

Por seu turno, os alunos que apresentaram apenas “algum sucesso” nos resultados 

escolares do 3º Ciclo, em 100% dos casos continuaram a obter o mesmo nível de sucesso no 

10º ano. 
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Tabela XV: Comparação dos resultados académicos de sucesso dos alunos mais utilizadores de 

abordagens profundas à aprendizagem (3º Ciclo e 10º ano) 

 

 

 

Se os resíduos ajustados indicam a existência de associação significativa entre o nível 

de sucesso alcançado no 3º Ciclo e, depois, no 10º ano, o valor da significância do teste do 

Qui-Quadrado permite aceitar a hipótese (alternativa) de relação de dependência positiva 

entre as duas variáveis em cruzamento. No entanto, o teste é aprovado com algumas 

restrições, devido ao não cumprimento integral dos seus pressupostos. 

Deste modo, torna-se fundamental recorrer à análise de medidas de associação 

baseadas no teste do Qui-Quadrado para avaliar se esta relação de dependência detectada deve 

ou não ser considerada válida. O que a medida de associação faz é uma avaliação da 

intensidade da relação detectada.  

Existem várias medidas de associação que podem ser escolhidas conforme a natureza 

das variáveis em análise. Neste caso trata-se de duas varáveis qualitativas nominais pelo que 
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podem ser seleccionadas medidas de associação adequadas para este fim. Seleccionou-se o 

Phi e V de Cramer (mais frequentemente utilizadas) e, também, o Coeficiente de Contigência. 

 

 

Qualquer uma das medidas de associação confirma a relação de dependência pelo que 

a hipótese em estudo de que os alunos que usam mais a abordagem profunda face à 

aprendizagem apresentam resultados académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo e, 

posteriormente, no 10º ano confirma-se, através do valor e significância das medidas de 

associação baseadas no de teste do Qui-Quadrado. 
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Hipótese 10 – Os alunos mais auto-reguladores da sua aprendizagem apresentam resultados 

académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo e, posteriormente, no 10º ano. 

 

Seleccionando os alunos que mais utilizam estratégias de auto-regulação da 

aprendizagem, interessa-nos saber se apresentam resultados escolares de sucesso no 3º ciclo e, 

posteriormente, no 10º ano.  

 

Tabela XVI: Comparação dos resultados académicos de sucesso dos alunos mais auto-reguladores da sua 

aprendizagem (3º Ciclo e 10º ano) 

 

 

 



                                                                                                                                                                               103 
 

 
Abordagens à Aprendizagem e Auto-regulação da Aprendizagem na “História” dos Alunos de 9º Ano de Escolaridade 
                                                                                                                               

Honorina Pedro Pereira 

 

Pela análise da tabela cruzada concluímos que existem associações estatisticamente 

significativas entre as categorias das variáveis em cruzamento (resíduos ajustados muito 

superiores a 1,96). Os alunos mais auto-reguladores da sua aprendizagem que apresentaram 

resultados de “muito sucesso” no 3º ciclo, em 83,3% dos casos mantiveram o mesmo nível de 

sucesso no 10º ano. Por seu turno, os alunos que apresentaram apenas “algum sucesso” nos 

resultados escolares do 3º ciclo, em 88% dos casos continuaram a obter o mesmo nível de 

sucesso no 10º ano. 

A hipótese colocada por este estudo de que os alunos mais auto-reguladores da sua 

aprendizagem apresentam resultados académicos de sucesso ao longo do 3º ciclo e, 

posteriormente, no 10º ano, é totalmente confirmada através do valor de teste do Qui-

Quadrado de 21,880 com significância de 0,000, que obriga a rejeitar a hipótese de 

independência entre as variáveis. 
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Hipótese 11 – Os alunos que recorrem a uma abordagem profunda à aprendizagem 

apresentam menor número de retenções ao longo do seu percurso escolar comparativamente 

com os alunos que apresentam uma abordagem superficial à aprendizagem. 

 

Na análise estatística desta hipótese, não foi realizada distinção da frequência de 

utilização das abordagens profundas à aprendizagem, uma vez, que na construção da hipótese 

não se especifica se os alunos devem ser os que mais, ou menos utilizam as abordagens 

profundas ou superficiais. Para isso, foram construídas duas categorias: 1. nunca utiliza; 2. 

utiliza (agregando as opções de resposta “algumas vezes” e “muitas vezes”). Os prós (pontos 

a favor) da escolha desta opção reflectem-se na redução considerável do tamanho da tabela e 

dispersão dos dados pelas categorias de resposta, tal como, na maior agregação dos dados.  

 

Tabela XVII: Influência da adopção de uma abordagem profunda à aprendizagem no número de 

retenções  
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Os resultados do teste do Qui-Quadrado e sua significância não permitem afirmar a 

existência de uma relação de dependência /influência entre o facto de os alunos recorrerem a 

uma abordagem profunda e apresentarem menor número de retenções.  

Contudo, entre o total de 35 alunos com retenções observamos que em termos de 

comparação entre o valor observado e o valor esperado resultante do cruzamento entre 

categorias das variáveis, ainda que o resíduo ajustado não seja significativo (pois é inferior a 

1,96), quem teve só uma retenção referiu ter utilizado (pelo menos “algumas vezes”) este tipo 

abordagem (15 casos, 45,5%).  

Em contrapartida, quem teve duas ou mais retenções ao longo do seu percurso escolar 

tende a não utilizar este tipo de abordagem (100% com resíduo de 1,3: sempre que o valor 

observado for superior ao esperado quer dizer que temos mais observações do que aquelas 

que esperaríamos ter se as categorias das variáveis fossem independentes). Não pode falar de 

associação entre categorias nem de relação entre variáveis, mas pode referir uma ligeira 

sobrerepresentação de alunos que dizem não utilizar uma abordagem profunda e que têm duas 

ou mais retenções ao longo do seu percurso escolar. 

 

 

Quanto à abordagem superficial (tabela XVIII), apesar do resíduo ajustado não ser 

significativo (1,2 < 1,96), é perceptível, através da comparação do valor observado com o 

valor esperado, que os alunos que dizem utilizar uma abordagem superficial à aprendizagem 

apresentam duas ou mais retenções ao longo do seu período escolar.  
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Tabela XVIII: Influência da adopção de uma abordagem superficial à aprendizagem no número de 

retenções 
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Hipótese 12 – Os alunos que apresentam ser mais auto-reguladores da sua aprendizagem 

evidenciam um menor número de retenções ao longo da sua escolaridade comparativamente 

como os alunos menos auto-regulados. 

 

Tabela XIX: Influência da auto-regulação da aprendizagem no número de retenções 

 

 

 

É perceptível através da comparação entre o valor observado e o valor esperado, que 

os alunos que apresentam duas ou mais retenções no seu percurso escolar tendem a utilizar 

“poucas vezes” (3 casos, 100%, resíduo de 1,6) estratégias de auto-regulação da 

aprendizagem. Em contrapartida, a situação inversa encontra-se nos alunos que dizem 

“sempre” utilizar estratégias auto-reguladoras (1 caso, 100%, resíduo de 1,2).  
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Hipótese 13 – As raparigas demonstram uma maior utilização da abordagem profunda à 

aprendizagem e dos processos auto-regulatórios do que os alunos do sexo masculino. 

 

Tabela XX: Frequência da utilização da abordagem à aprendizagem profunda segundo o género 

 

 

De acordo com os resultados da tabela cruzada (tabela XX), não podemos afirmar com 

segurança que existe, de facto, uma relação de associação entre a utilização da abordagem 

profunda à aprendizagem e género feminino pois, não se observam resíduos ajustados 

significativos que denunciem essa associação.Em termos quantitativos observa-se que são os 

alunos do género feminino quem mais utilizam uma abordagem profunda à aprendizagem (13 

alunas no total, o que corresponde a 61,9% dos utilizadores “muito frequentes”, face a penas 8 

alunos que representam 38,1% dos utilizadores mais frequentes).  
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Tabela XXI: Frequência da utilização da abordagem à aprendizagem superficial segundo o género 

 

 

Relativamente à utilização da abordagem superficial à aprendizagem (tabela XXI) 

nota-se que, em termos quantitativos, há uma sobre-representação de alunos do género 

masculino a utilizar mais vezes este tipo de abordagem: 20 rapazes (o que corresponde a 

71,4% dos utilizadores) e apenas 8 raparigas (que representam 28,6% dos utilizadores. 

Contudo, os resíduos ajustados não superam a barreira de significância de 1,96 o que não nos 

permite fazer afirmações relativamente à existência de associação entre o uso de abordagens 

superficiais e algum dos géneros. 

 

Tabela XXII: Frequência da utilização de abordagens à aprendizagem segundo o género  
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Os resultados do Teste do Qui-Quadrado provam a impossibilidade de afirmar a 

existência de relações de dependência entre um determinado tipo de abordagem à 

aprendizagem e um género em particular. Os valores demasiado baixos (2,045 na abordagem 

profunda e 3,486 na abordagem superficial) com significância superior a 0,05 (0,153 na 

abordagem profunda e 0,062 na abordagem superficial) obrigam a aceitar a hipótese nula de 

independência das variáveis em causa. 

 

No que diz respeito aos processos de auto-regulação, é notória a presença de 

associação entre os utilizadores mais frequentes (“muitas vezes”) e o género feminino: 54,1% 

dos alunos mais auto-reguladores são raparigas (resíduo de 2,1) (tabela XXIII). Por sua vez, 

os rapazes tendem a ser um pouco menos auto-reguladores da sua aprendizagem. 

  Os resultados do teste do Qui-Quadrado provam isso mesmo através da sua 

significância inferior a 0,05 (0,037) e cumprimento dos pressupostos, somos levados a rejeitar 

a hipótese nula de independência das variáveis. Assim, é confirmada a hipótese de que as 

raparigas demonstram uma maior utilização dos processos auto-regulatórios do que os alunos 

do sexo masculino. 
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Tabela XXIII: Frequência da utilização de estratégias auto-reguladoras da aprendizagem segundo o 

género 
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Hipótese 14 – Existe uma associação entre as habilitações escolares dos pais, a adoção de 

abordagens à aprendizagem e a auto-regulação da aprendizagem. 

 

Tabela XXIV: Influência das habilitações literárias do pai na adopção de abordagens profundas à 

aprendizagem e estratégias de auto-regulação  
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Assim, e face às habilitações dos pais dos estudantes, e numa tentativa de procurar 

saber se existe associação entre estas, a adoção de abordagens profundas à aprendizagem 

e de estratégias auto-reguladoras construiu-se uma tabela cruzada com estas três variáveis 

(tabela XXIV). 

Segundo os resultados apresentados, os alunos cujos pais têm o 1º Ciclo (19 casos) 

como habilitação literária, não aparentam ter qualquer relação de associação com nenhuma 

categoria de frequência de utilização de abordagens à aprendizagem ou comportamento auto-

regulatório (resíduos ajustados inferiores a 1,96). Situação algo diferente ocorre com os 

alunos que têm pais com o ensino Secundário (15 casos) onde todos os alunos optam por 

utilizar só “algumas vezes” abordagens profundas à aprendizagem.  
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No que respeita a sinais de associações entre as categorias das variáveis (resíduos 

ajustados superiores a 1,96) destaca-se que os alunos cujos pais têm como habilitações o 2º 

ciclo, 3º ciclo ou o ensino superior, quando optam por abordagens mais profundas à 

aprendizagem tendem a utilizar mais vezes estratégias de auto-regulação.  

Os valores de teste do Qui-Quadrado e respectiva significância indicam que, em 

termos globais (valor total, sem partição por habilitação literária: 18,308 com significância de 

0,000) existem motivos para afirmar a existência de associação entre as habilitações escolares 

dos pais, a adoção de abordagens profundas à aprendizagem e a auto-regulação da 

aprendizagem. O valor total do Qui-Quadrado cumpre os requisitos (ver alinha g. da tabela, 

em anexo) e se se observar a Significância obtida para cada habilitação literária dos pais dos 

alunos, vê-se que o 2º ciclo, o 3º ciclo e o ensino superior apresentam valores de significância 

inferiores a 0,05 (0,040, 0,020 e 0,018).  
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Tabela XXV: Influência das habilitações literárias da mãe na adopção de abordagens profundas à 

aprendizagem e estratégias de auto-regulação  
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Relativamente à análise dos resíduos ajustados resultantes do cruzamento das 

categorias das variáveis em estudo, observam-se sinais de associação (resíduos superiores a 

1,96) entre os alunos cujas mães têm habilitações literárias ao nível do 3º ciclo ou do 

secundário, uma vez que tendem a utilizar mais frequentemente abordagens profundas à 

aprendizagem e a serem mais auto-reguladores da sua aprendizagem (tabela XXV). 

Os valores de teste do Qui-Quadrado e respectiva significância indicam que, em 

termos globais (18,547 com significância de 0,000) existem motivos para afirmar a existência 
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de associação entre as habilitações escolares da mãe, a adopção de abordagens profundas à 

aprendizagem e a auto-regulação da aprendizagem. O valor total do Qui-Quadrado cumpre os 

requisitos (veja alinha g. da tabela). Mas, se observar a Sig. do valor de teste do Qui-

Quadrado para cada habilitação literárias das mães dos alunos, é perceptível que é o 3º ciclo e 

o secundário que apresentam valores inferiores a 0,05 (0,010 e 0,018, respectivamente), ou 

seja, que rejeitam a hipótese de independência das variáveis. 

 

Quanto à associação entre as habilitações escolares dos pais dos alunos e a adopção 

de abordagens superficiais à aprendizagem e de estratégias auto-reguladoras procedeu-

se ao mesmo tratamento estatístico dos dados. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela XXVI, os alunos cujos pais têm o 

1º Ciclo (16 casos) como habilitação literária, aparentam ter uma relação de associação com a 

categoria de frequência de utilização de abordagens à aprendizagem e comportamento auto-

regulatório (resíduos ajustados inferiores a 1,96): 75% destes alunos cujos pais têm esta 

habilitação literária, costumam utilizar “muitas vezes” uma abordagem superficial à 

aprendizagem e tendem a ser menos (“algumas vezes”) auto-reguladores. Ou seja, estamos 

diante de uma relação de associação negativa (resíduo de -2,2), o que significa que quanto 

mais o aluno utiliza uma abordagem superficial à aprendizagem menos auto-regulador dela se 

apresenta. 

Esta é, de facto a única relação de associação a destacar em toda a tabela cruzada. 

Contudo, o valor de teste do Qui-Quadrado não corrobora esta relação (Sig. de 0,477 muito 

superior a 0,05). No entanto, o nível de significância relativo aos alunos cujos pais têm o 1º 

ciclo sobressai (0,029) só que não cumpre inteiramente os requisitos (veja alinha a da tabela). 

Por isso não podemos falar numa relação de dependência entre as variáveis, apenas é possível 

referir uma associação negativa entre determinadas categorias das variáveis. 
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Tabela XXVI: Influência das habilitações literárias do pai na adopção de abordagens superficiais à 

aprendizagem e estratégias de auto-regulação  
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Quanto à associação entre as habilitações escolares das mães dos alunos e a 

adopção de abordagens superficiais à aprendizagem e de estratégias auto-reguladoras 

procedeu-se ao mesmo tratamento estatístico dos dados. 

Relativamente à leitura da tabela cruzada (tabela XXVII) não se encontram 

associações significativas resultantes do cruzamento de categorias das variáveis em nenhuma 

célula. 

Tal é confirmado pela interpretação do valor de teste do Qui-Quadrado e sua 

significância que, quer  em termos gerais (0,149), quer em termos particulares apresenta 

sempre Sig. muito superior a 0,05 o que obriga a aceitar a hipótese nula de independência das 

variáveis. 
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Tabela XXVII: Influência das habilitações literárias da mãe na adopção de abordagens superficiais à 

aprendizagem e estratégias de auto-regulação  
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Análise da variável – alunos com Necessidades Educativas Especiais: Evidenciam a 

utilização de alguma abordagem específica à aprendizagem? Demonstram ser auto-

reguladores? 

 

Tabela XXVIII: Utilização de abordagens à aprendizagem e estratégias auto-reguladoras dos alunos com 

necessidades especiais 
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Segundo o teste do Qui-Quadrado e respectiva significância não existem relações de 

dependência entre as variáveis, nem associações significativas entre as suas categorias. Não é, 

possível afirmar que os alunos com necessidades educativas especiais optam por uma 

abordagem mais profunda ou mais superficial à aprendizagem da disciplina de História do 9º 

ano, ou se são mais ou menos auto-reguladores. É de salientar que, o baixo número de alunos 

com este tipo de características condiciona muito a leitura dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               124 
 

 
Abordagens à Aprendizagem e Auto-regulação da Aprendizagem na “História” dos Alunos de 9º Ano de Escolaridade 
                                                                                                                               

Honorina Pedro Pereira 

 

Análise da variável – diferenças entre escola frequentada: Existem diferenças face à 

escola frequentada, relativamente  à adopção de uma abordagem específica de aprendizagem 

e de maior comportamento auto-regulador? 

 

Tabela XXIX: Utilização de abordagens à aprendizagem e estratégias auto-reguladoras dos alunos 

segundo a escola de pertença 

 

 

Pela análise do valor de Teste do Qui-Quadrado e sua respectiva significância não se 

observam relações de dependência entre as variáveis. Nenhuma escola se destaca em termos 

da adopção de abordagem mais profundas ou mais superficiais à aprendizagem, ou face aos 

processos auto-regulatórios do estudo. 
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ANEXO 2 

Instrumentos 
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Inventário de Processos de Estudo  (IPE – EB) 

 
 

 
Nas páginas seguintes apresentamos uma série de perguntas sobre a tua 

forma habitual de estudar. 

Não existe um modo correcto de estudar, uma vez que este depende do 

próprio estilo de aprendizagem e das características das matérias das disciplinas 

que os alunos estudam. Contudo, as questões que te são apresentadas, pretendem 

abranger aspetos importantes do teu estudo. Se conhecermos o modo como os 

alunos estudam, o que pensam e as dificuldades que apresentam, poderemos 

ajudar mais alunos. Por favor, dá respostas sinceras às questões apresentadas, os 

dados serão confidenciais. Contamos com a tua ajuda. Obrigado! 

 

Modo de responder: 

Em cada questão são apresentadas cinco opções, das quais só podes 

escolher uma: 

1. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso nunca ou quase 

nunca. 

2. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso às vezes. 

3. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso "sim e não", (digamos 

metade das vezes). 

4. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso frequentemente. 

5. Quando entenderes que a afirmação se aplica ao teu caso, sempre ou 

quase sempre. 

 

A alternativa de resposta que mais se ajusta ao teu caso deve ser marcada 

com um (X) na folha de respostas. 

Procura responder a todas as questões. Confirma antes de entregar. 
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Inventário de Processos de Estudo  (IPE – EB) 
 
 

 

RESPONDE TENDO EM CONTA A 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

N
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1. Peço que os professores me digam 
exactamente a matéria que sai no teste 
porque só estudo isso. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Invisto tempo e esforço a tentar 
relacionar a matéria nova que estou a 
estudar com o que já sei sobre esse tema. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Estudo só nas vésperas dos testes. 
Leio só uma vez ou duas os 
apontamentos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Estudo diariamente ao longo do ano 
lectivo e revejo os apontamentos 
regularmente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Penso que para ter boas notas o melhor 
é repetir apenas as ideias e frases que os 
professores dizem nas aulas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Gosto de estudar. Tento compreender e 
traduzir por palavras minhas o que está 
escrito nos livros/apontamentos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. Penso que completar apontamentos 
com informações extra é uma perda de 
tempo. Só estudo pelos apontamentos 
tirados na aula ou as páginas do livro 
com a matéria que vai sair no teste. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Depois de uma aula ou de uma leitura, 
reler os apontamentos que tirei para me 
certificar que estão claros e que os 
entendo bem. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. Trabalho e estudo só o que eu acho 
suficiente para ter positiva. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10. Estudar pelo prazer que me dá 
compreender as respostas aos 
“porquês”. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11. Na maioria das disciplinas, estudo o 
suficiente para passar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. Quando recebo testes/trabalhos 
corrigidos, leio com cuidado as 
correcções feitas e tento compreender os 
porquês dos erros que fiz. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

(Rosário, 2004) 
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Inventário de Processos de Auto-regulação da Aprendizagem 

 
 

 
Nas páginas seguintes apresentamos uma série de perguntas sobre a tua 

forma habitual de estudar. 

Não existe um modo correcto de estudar, uma vez que este depende do 

próprio estilo de aprendizagem e das características das matérias das disciplinas 

que os alunos estudam. Contudo, as questões que te são apresentadas, pretendem 

abranger aspetos importantes do teu estudo. Se conhecermos o modo como os 

alunos estudam, o que pensam e as dificuldades que apresentam, poderemos 

ajudar mais alunos. Por favor, dá respostas sinceras às questões apresentadas, os 

dados serão confidenciais. Contamos com a tua ajuda. Obrigado! 

 

Modo de responder: 

Em cada questão são apresentadas cinco opções, das quais só podes 

escolher uma: 

1. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso nunca ou quase 

nunca. 

2. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso às vezes. 

3. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso "sim e não", (digamos 

metade das vezes). 

4. Se achas que as afirmações se aplicam ao teu caso frequentemente. 

5. Quando entenderes que a afirmação se aplica ao teu caso, sempre ou 

quase sempre. 

 

A alternativa de resposta que mais se ajusta ao teu caso deve ser marcada 

com um (X) na folha de respostas. 

Procura responder a todas as questões. Confirma antes de entregar. 
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Inventário de Processos de Auto-regulação da Aprendizagem 
 
 

 
RESPONDE 

TENDO EM CONTA A DISCIPLINA DE 
HISTÓRIA N
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1. Faço um plano antes de começar a fazer 
um trabalho. Penso no que vou fazer e no 
que é preciso para o completar.  
 - Por exemplo, se tenho de fazer um TPC sobre os 
dinossauros, penso no texto, nas fotografias que 
quero colar, onde pode estar essa informação, a 
quem vou pedir ajuda, … 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

2. Durante as aulas ou no meu estudo em 
casa, penso em coisas concretas do meu 
comportamento para mudar e atingir os 
meus objectivos.  
- Por exemplo, se tenho apontamentos das 
aulas que não estão muito bem, se fui 
chamado(a) algumas vezes à atenção pelos 
professores, se as notas estão a baixar, penso 
no que tenho de fazer para melhorar. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

3. Gosto de compreender o significado das 
matérias que estou a aprender. 
- Por exemplo, quando estudo, primeiro tento 
compreender as matérias e depois tento 
explicá-las por palavras minhas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Quando recebo uma nota, penso em 
coisas concretas que tenho de fazer para 
melhorar.  
- Por exemplo, se tirei uma nota fraca porque 
não fiz os exercícios que o/a professor/a tinha 
marcado, penso nisso e tento mudar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Guardo e analiso as correcções dos 
trabalhos/testes, para ver onde errei e 
saber o que tenho de mudar para melhorar.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Cumpro o horário de estudo que fiz. Se 
não o cumpro penso porque é que isso 
aconteceu e tiro conclusões para depois 
avaliar o meu estudo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. Estou seguro de que sou capaz de 
compreender o que me vão ensinar e por 
isso acho que vou ter boas notas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Comparo as notas que tiro com os meus 
objectivos para aquela disciplina. 
- Por exemplo, se quero ter um nível 3 ou 4 e 
recebo um satisfaz menos fico a saber que 
ainda estou longe do objectivo e penso no que 
vou ter de fazer. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. Procuro um sítio calmo e onde esteja 
concentrado para poder estudar.  
- Por exemplo, quando estou a estudar afasto-
me das coisas que me distraem: da TV, das 
revistas de quadradinhos, dos jogos de 
computador... 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

(Lourenço & Rosário, 2007)  
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Ficha de Dados Pessoais 

 

 

Escola: ______________________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Sexo:   Feminino _____              Masculino _____ 

Data de Nascimento: _________________     Idade: _________ 

 

Número de Reprovações: _________ 

 

 

Classificações Escolares 

 
Nível obtido no 

1º Período 

 

Nível obtido no 
2º Período 

 
História 

 

  

 

 

 

 
 

Habilitações Escolares 
(até que ano estudou?) 

Profissão 

Pai  
 

 

Mãe  
 

 

 


