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RESUMO 

 

Pesquisas recentes indicam que a violência contra crianças afeta significativamente o 

equilíbrio neurobiológico e psicológico das vítimas, sobretudo quando quem a pratica são 

aquelas pessoas que deveriam protegê-las. Contudo, pouco se conhece sobre o seu impacto na 

autorregulação da aprendizagem, cujo domínio pode levar ao sucesso acadêmico e 

profissional. Esta pesquisa teve como objetivo principal comparar dois grupos de crianças 

vítimas e não vítimas de violência intrafamiliar no que se refere à autorregulação da 

aprendizagem (ARA). Como objetivos específicos buscou-se desenvolver uma medida 

adequada e com bons parâmetros psicométricos para avaliar a ARA, assim como para 

verificar se existem diferenças entre vítimas e não vítimas de violência. Participaram deste 

estudo uma amostra de conveniência (não probabilística) de 220 crianças e adolescentes de 

João Pessoa-PB, com idades entre 9 e 13 anos. Desses, 20 eram vítimas de violência e 

moravam em abrigos provisórios. Para a análise dos dados foram utilizados os softwares 

Factor (10.3.01) e SPSS (20.0), sendo o primeiro empregado para realizar Análises dos 

Componentes Principais e análises de consistência interna e o segundo para análises 

descritivas. Quanto aos resultados, pôde-se constatar que o instrumento desenvolvido 

apresenta bons parâmetros psicométricos, sendo o mesmo válido e preciso, que pode ser 

utilizado para avaliar a autorregulação da aprendizagem em crianças tanto para fins de 

pesquisa quanto para fins de diagnóstico. Em relação ao objetivo principal, os achados 

corroboraram a hipótese de que haveria diferenças entre crianças vítimas e não vítimas quanto 

à ARA, sendo as primeiras menos autorreguladas em suas aprendizagens. Também observou-

se diferenças em relação ao gênero, o que não havia sido previsto inicialmente. A partir dos 

resultados encontrados, espera-se favorecer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 

de crianças que vivenciam a problemática da violência intrafamiliar.  

 

 

Palavras-chave: Violência intrafamiliar; autorregulação; processo ensino-aprendizagem; 

desempenho escolar; validade. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Recent research indicates that violence against children significantly affects the 

neurobiological and psychological balance of victims, especially when those who practice it 

are those people who should protect them. However, little is known about its impact on self-

regulation of learning, whose mastery can lead to academic and professional success. The 

main objective of this research was to compare two groups of child victims and non-victims 

of domestic violence with regard to self-regulation of learning (SRL). As specific objectives, 

we tried to develop an adequate measure with good psychometric parameters to evaluate SRL, 

as well as to verify if there are differences between victims and non-victims of violence. A 

convenience (non-probabilistic) sample of 220 children and adolescents from João Pessoa-

PB, ages 9 to 14, participated in this study. Of these, 20 were victims of violence and lived in 

temporary shelters. For the analysis of the data, the software Factor (10.3.01) and SPSS (20.0) 

were used, being the first one used to carry out Principal Component Analysis and internal 

consistency analysis and the second one for descriptive analyzes. Regarding the results, it was 

possible to verify that the developed instrument presents good psychometric parameters, 

being the same valid and precise, that can be used to evaluate the self-regulation of learning in 

children both for research purposes and for diagnostic purposes. Regarding the main 

objective, the findings corroborated the hypothesis that there would be differences between 

children victims and non-victims regarding SRL, the first being less self-regulated in their 

learning. Differences were also observed in relation to gender, which had not been foreseen 

initially. From the results found, it is hoped to favor interventions in the teaching-learning 

process of children who experience problematic domestic violence. 

 

 

Keywords: Intramily violence; self-regulation; teaching-learning process; school 

performance; validity.  



 
 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

APA  American Psychological Association 

ARA  Autorregulação da aprendizagem 

BDNF  Brain Derived Neurotrophic Factor 

DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5ª ed.) 

HPA  Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis 

IMAOs Inibidores da Monoamina Oxidase 

IPAAr  Inventário de Processos de Autorregulação da Aprendizagem 

KMO  Kaiser-Meyer-Olkin 

MAP  Minimun Average Partial 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

QAAP  Questionário de Autorregulação da Aprendizagem 

SPSS              Statistical Package for the Social Sciences 

TCLE             Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TJPB  Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 

TJPE               Tribunal de Justiça de Pernambuco 

TSC  Teoria Social Cognitiva 

UFPB             Universidade Federal da Paraíba 

 



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1. Exemplos de itens ..................................................................................................... 32 

Tabela 2. Análise dos Componentes Principais ....................................................................... 38 

Tabela 3. Teste t para diferença entre vítimas e não-vítimas de violência intrafamiliar quanto à 

autorregulação da aprendizagem .............................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO
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Esta é uma pesquisa interdisciplinar, e como tal, emprega métodos e referências de 

várias áreas, a fim de que se possa ter uma compreensão global de um problema específico, 

tendo em vista que ciências naturais e sociais podem sim, ser conjugadas e não separadas por 

um abismo. A realidade das construções sociais, monismo mente-corpo, desenvolvimento 

evolutivo, processos de aprendizagem social, convergência multimetodológica, são algumas 

das noções comuns dessas ciências que convergem para uma ampla compreensão do 

comportamento social. 

Segundo Glimcher (2011), uma abordagem científica do comportamento humano 

consiste em diferentes níveis de análise. Portanto, para entender o comportamento é 

necessário também se voltar para o estudo da estrutura do cérebro e função. O cérebro é um 

órgão altamente complexo, constituído por redes de componentes interconectados 

organizados de forma hierárquica e modular, cuja função principal é o processamento da 

informação (Haase, Pinheiro-Chagas, da Mata, Gonzaga, Silva, Géo & Ferreira, 2008; 

Meunier, Lambiotte, & Bullmore, 2010). 

As redes cerebrais são compostas, entre outras estruturas, por neurônios, que são 

células especializadas em sinalização e neurotransmissores, que são moléculas que promovem 

ou bloqueiam a comunicação química entre neurônios na fenda sináptica. A liberação, 

reabsorção, síntese de neurotransmissores ou degradação interferem diretamente no fluxo de 

sinais e consequentemente na dinâmica de circuitos específicos (Baars & Gage, 2010).  

Assim, pode-se supor que alterações na expressão de genes envolvendo 

neurotransmissores podem, de alguma forma, ter consequências comportamentais. Nesta 

linha, sabe-se que estressores ambientais tais como abuso infantil (físico, sexual, emocional), 

maus-tratos e negligência são fatores de riscos que trazem diferentes impactos desfavoráveis 

para crianças em fase de desenvolvimento, que podem perdurar por toda a vida. Tais questões 

são abordadas no Capítulo 1 desta pesquisa. 
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Sabe-se que o avanço exponencial do conhecimento das ciências cognitivas na área da 

educação não é acompanhado, muitas vezes, pelas reformulações das teorias e práticas 

educacionais (Haase, Lima, & Júlio-Costa, 2015), e esta pesquisa busca atualizar e suprir 

minimamente esta lacuna. Assim, no capítulo 2, o objetivo é traçar uma visão geral da 

neuroaprendizagem, com ênfase no construto da autorregulação, explicando seus mecanismos 

e sua relevância para um bom desempenho escolar.  

A aprendizagem promove a construção de destrezas cognitivas e conhecimento, e, 

para Rosário e Almeida (2005, p. 144) significa “a apropriação de mecanismos de busca e 

seleção de informação, assim como de processos de análise e resolução de problemas, que 

viabilizem a autonomia progressiva do aluno no aprender e no realizar”, os quais se 

prolongam pela vida toda.  Neste contexto, torna-se relevante tentar compreender e explorar 

como são desenvolvidos os processos de ensino e aprendizagem e como eles são efetivados 

pelos alunos. 

 A forma como o ser humano se apropria da informação é dinâmica e complexa, pois 

há um envolvimento entre o material a ser aprendido e os respectivos processos psicológicos 

necessários para aprender,  tornando evidente o quão é importante o estudo sobre o modo pelo 

qual o aprendiz obtém, seleciona, interpreta e transforma a informação (Pozo, 1996). Nesta 

linha, pretende-se que os alunos sejam incentivados a reconhecerem-se como protagonistas do 

seu próprio processo de construção do conhecimento, sendo capazes de controlar suas 

próprias aprendizagens. 

 De acordo com Zimmerman (2000), as teorias relacionadas à aprendizagem 

autorreguladora assumem que os alunos podem melhorar as suas capacidades de aprender se 

fizerem uso de estratégias de aprendizagem com atributos que possibilitem o 

desenvolvimento da sua autonomia. 
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A Autorregulação da Aprendizagem (ARA) pode ser entendida como um processo 

mediante o qual os estudantes planejam, orientam e adaptam seus pensamentos e ações a fim 

de atingir um objetivo pessoal, de forma sistemática (Zimmerman,1989). O processo de 

autorregulação é constituído por três fases, formando um ciclo. A fase prévia influencia a fase 

de realização, que por sua vez, impacta na fase de autorreflexão, daí influenciando o novo 

planejamento, utilizando estes feedbacks para ajustar os futuros esforços de aprendizagem 

(Polydoro, 2015). 

Assim, indivíduos com habilidades fortes de autorregulação da aprendizagem (ARA), 

são caracterizados pela capacidade de planejar, gerenciar e avaliar sua aprendizagem, 

podendo aprender de forma mais rápida e eficiente, atingindo melhores resultados em 

comparação com aqueles menos autorregulados (Zimmerman,2000). No entanto, os alunos 

podem ser treinados para desenvolverem melhor a ARA, com o devido apoio e estratégias 

corretas. Nesta esteira, o papel dos educadores é de extrema importância, porque, ao 

utilizarem práticas pedagógicas que incentivem uma reflexão, acontecem as tomadas de 

consciência do aluno e, consequentemente, as possibilidades da autorregulação do 

conhecimento.  

Fazendo um link entre os dois temas, buscou-se compreender o impacto da violência 

intrafamiliar, investigando sua repercussão na aprendizagem. Para este fim, foi desenvolvido 

o Questionário de Autorregulação da Aprendizagem, o QAAP, sendo feitas as respectivas 

análises psicométricas e resultados, expostos no capítulo 3. Por último, foi feita uma 

discussão acerca dos resultados encontrados, sobretudo em relação às diferenças encontradas 

na ARA em crianças vítimas e não vítimas de violência intrafamiliar. 

O intuito final desta dissertação, portanto, foi embasar de forma científica um 

problema social e urgente, uma vez que a ação direcionada do governo pode mudar o destino 
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de um significativo número de crianças e adolescentes que vivem em ambientes de risco no 

Brasil. Para isto, estabeleceu-se os seguintes objetivos: 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a autorregulação da aprendizagem (ARA) 

em crianças vítimas, diretas ou indiretas, assim como em não vítimas de violência 

intrafamiliar. Para o alcance do referido objetivo geral foram considerados os objetivos 

específicos listados a seguir.  

 

1. Desenvolver e verificar os parâmetros psicométricos de um instrumento para 

avaliar Autorregulação da Aprendizagem (ARA);  

2. Verificar se existem diferenças significativas entre vítimas e não vítimas de 

violência intrafamiliar em relação à ARA. 

 

Hipóteses 

 

1. O instrumento desenvolvido apresentará bons parâmetros psicométricos; 

2. Haverá diferenças significativas entre crianças não-vítimas e vítimas quanto à 

ARA, sendo as primeiras menos autorreguladas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 



7 
 

 

Tendo em vista que muitos termos “comuns” serão apresentados ao longo desta 

dissertação, convém estabelecer breves definições sobre cada um deles. A definição de 

violência, para a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002) passa pela caracterização do 

ato violento pelo uso intencional de força ou poder, em situações de ameaça ou de uso efetivo, 

contra o próprio indivíduo, outra pessoas, grupo ou comunidade, que resulta ou possivelmente 

resultará em dano, morte, prejuízo psicológico, dificuldades de desenvolvimento ou privação.  

Já o termo maus-tratos contra crianças e adolescentes se referem a ações intencionais 

ou atitude omissiva (negligência) que lesionem efetivamente ou possam lesionar em potencial 

a criança e/ou o adolescente, provocando danos que interferem ou possam interferir em seu 

desenvolvimento físico, psicológico e/ou social (Cesca, 2004). Os maus-tratos também podem 

ser concebidos como uma forma de violência, repetitiva e intencional, através da qual alguém 

usa do poder e/ou da força física para envolver a criança ou adolescente em atos aos quais não 

estão aptos em nível biológico, psicológico ou cultural, resultando em danos reais ou 

potenciais para a saúde, desenvolvimento, sobrevivência ou dignidade da criança (Caminha, 

2000; Flores, Kristensen, & Salzano, 1998; WHO, 1999).  

Para Schreiber (2001), a definição de maus-tratos é difícil, tendo em vista que muitas 

situações diferentes podem ser inseridas nesse conceito, incluindo a agressão física, a 

violência sexual, a negligência quanto à alimentação, saúde e proteção, a violência 

psicológica, o abandono físico e emocional, analisados sob o ponto de vista social, coletivo e 

institucional. A exploração infantil também pode ser incluída como um tipo de violência 

contra a criança ou adolescente (Habigzang & Caminha, 2004).  

 Quando tais atos são cometidos por algum membro da família ou cuidador (mesmo 

sem laços de consaguinidade), dentro da mesma residência ou não, são denominados de 

violência intrafamiliar (Cesca, 2004; Habigzang & Caminha, 2004; Kristensen, 2009). A 

violência intrafamiliar também pode ser entendida como aquela que se refere a todas as 
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formas de abuso que acontecem entre os membros de uma família, dentro ou fora do ambiente 

doméstico, e podem envolver a relação de abuso que incluem condutas de uma das partes em 

prejudicar o outro (Seldes, Ziperovich, Viota, & Leiva, 2008).  

A violência contra crianças foi observada com frequência duas vezes maior em 

contextos onde há violência conjugal (Cox, Kotch, & Everson, 2003). Além disso, a co-

ocorrência desses dois subtipos de violência doméstica frequentemente é verificada (Jouriles 

et al., 2008) e em 78% dos casos a violência conjugal precede a violência contra a criança 

(McGuigan & Pratt, 2001).   

Por todo o exposto, a violência contra crianças e adolescentes pode ser conceituada 

como atos cometidos pelos pais/cuidadores que incluem negligência, violência psicológica, 

física e sexual, em decorrência da inadequada resolução de conflitos. Com efeito, essas 

diferentes formas se apresentam associadas, ou seja, não aparecem isoladamente.  As 

repercussões da violência intrafamiliar são inúmeras, incluem desde danos físicos e 

emocionais até macroeconômicos.  

 

Os números da violência contra crianças e adolescentes no Brasil 

 

A cada ano milhares de pessoas morrem em resultado da violência, sendo essa uma 

das principais causas de morte em todo o mundo para a população de 15 a 44 anos (Krug, 

Dahlberg, Mercy, & Zwi, 2003). Dentro do espaço privado do lar, lugar em que deveria 

existir afeto e proteção é, infelizmente, onde grande parte da violência é praticada (Krug et al., 

2003; Rowe, Doss, Hsueh, Libet, & Mitchell, 2011). Nesse contexto, estudos apontam as 

crianças/adolescentes e mulheres como as principais vítimas de violência, e, entre os 

agressores, os familiares são os mais frequentes (Jouriles, McDonald, Smith Slep, Heyman, & 

Garrido, 2008; Krug et al., 2003).  
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Segundo dados da Unicef - Fundo das Nações Unidas para a Infância, a população 

brasileira supera os 200 milhões de habitantes, dos quais 59,7 milhões têm menos de 18 anos 

de idade. Todos os dias, 28 crianças e adolescentes morrem assassinados no Brasil, sendo o 

Brasil o segundo país do mundo em número de assassinatos de adolescentes, atrás somente da 

Nigéria (Unicef, 2014).  

Em 2015, o Disque Denúncia Nacional da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR) registrou mais de 80 mil denúncias de violações de 

direitos de crianças e adolescentes. Dos 13 tipos de violações registradas pelo órgão em 2015, 

os primeiros lugares em números de notificações referem-se à negligência, violência física, 

sexual e psicológica praticada contra crianças e adolescentes. Destes casos notificados, 65% 

foram vítimas de seus próprios parentes, e em 72%, dentro de suas próprias casas.  

Mais de 17,5 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual no Brasil 

em 2015, quase 50 por dia durante um ano inteiro. Na Paraíba, a cada 16 horas é feita uma 

nova denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes. As meninas são as maiores 

vítimas, com 54% dos casos denunciados. A faixa etária mais atingida é a de 4 a 11 anos, com 

40%. Meninas e meninos negros/pardos somam 57,5% dos atingidos (SDH/PR 2016). Ainda 

assim, os aspectos epidemiológicos reais são de difícil detecção, pois o próprio contexto da 

violência inibe a denúncia (Krug et al., 2003).  

 

Ambiente Familiar, Estresse e Violência sob à luz da Neurociência 

 

A compreensão desses impactos em decorrência de contextos violentos parte, nesta 

dissertação, do modelo biopsicossocial (Engel, 1977), ou seja, quando os aspectos biológicos, 

emocionais, cognitivos e sociais estão intrinsecamente relacionados, estabelecendo uma rede 

de interconexões e impactos múltiplos. A noção biopsicossocial, assim como a 
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psicobiológica, destaca o quanto o ambiente é impactante nas manifestações orgânicas e 

passa-se a compreender um como interdependente do outro.  

Neste sentido, as ideias da teoria ecológica de Urie Bronfenbrenner trazem grandes 

contribuições na compreensão da pessoa, seu desenvolvimento e as inúmeras influências do 

contexto no qual vive. Para Bronfenbrenner (1979/1996), a pessoa é influenciada pelo 

ambiente, assim como influencia e impacta os contextos em que circula, sendo o 

desenvolvimento humano marcado por estes processos mútuos de crescimento, acomodação e 

adaptação entre a pessoa e o contexto em que ela está inserida.  

Para Saarni (2008), o contexto ambiental irá modular o desenvolvimento emocional, e 

este por sua vez, será eliciado a partir da mediação entre influências genéticas e epigenéticas. 

Assim, um ambiente marcado pela violência intrafamiliar é uma grande fonte de experiências 

tóxicas, sendo que estes padrões violentos de relacionamento tem sido péssimos indicadores 

para a saúde familiar (Krug et al., 2003), e para o desenvolvimento do indivíduo (Belsky & 

Pluess, 2009; Durand, Schraiber, França, & Barros, 2011).  

Desta forma, sabe-se que o ambiente tem um papel considerável nos processos de 

desenvolvimento humano, e se este contexto for marcado por adversidades, violência e 

abusos, o estresse intenso será extremamente prejudicial ao organismo, sobretudo em crianças 

e adolescentes em desenvolvimento (McEwen, 2007, 2009). Pode-se afirmar, assim, que o 

contexto familiar exerce uma significativa influência no desenvolvimento biopsicossocial ao 

longo dos primeiros anos de vida do indivíduo, tendo em vista a intensidade das relações 

estabelecidas neste ambiente, aliada à vulnerabilidade deste período.  

Essa influência tóxica do ambiente ocorre sobretudo, em razão do aumento do estresse 

no cotidiano das crianças e adolescentes que são expostos à violência dentro ou fora de casa. 

É sabido que o estresse pode desencadear uma multiplicidade de respostas psicobiológicas no 

indivíduo. O fato de expor uma criança a situações de estresse como abandono, ameaças ou 
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violência faz com que mecanismos alostáticos sejam ativados, isto é, mecanismos que tem a 

função de manter o funcionamento do organismo e sua estabilidade (McEwen, 2000).  

De maneira simples, a ativação do sistema nervoso autônomo (SNA) assim como do 

eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), são exemplos de mecanismos alostáticos que 

culminam em respostas emergenciais de luta ou fuga, isto é, necessárias para que o corpo aja 

em situações de estresse intenso (Grassi, 2005).   

Essas respostas começam com a intensificação das secreções do hormônio 

corticotrofina (CRH) pelo hipotálamo, que, então, estimula a liberação do hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) na corrente sanguínea. O ACTH estimula a liberação do 

cortisol, um glucocorticóide secretado pelas glândulas adrenais (Feder, Nestler, Westphal, & 

Charney,2010).  O cortisol é uma importante medida para o estresse (Bauer, 2005), e é 

medido através de amostras salivares ou por intermédio de amostras de cabelo, sendo esta 

última mais recente (Grassi-Oliveira, Pezzi, Daruy-Filho, Viola, Francke, Leite, & Brietzke, 

2012; Sauvé, Koren, Walsh, Tokmakejian, & Van Uum, 2007).  

Com efeito, em um funcionamento normal deste sistema há liberação de cortisol 

apenas em situações emergenciais, como quando um indivíduo sozinho vê um urso enorme na 

sua frente em uma floresta. Essa resposta emergencial é considerada adaptativa, tendo em 

vista que os glucorticóides facilitam a mobilização rápida de recursos biológicos, os quais 

deveriam auxiliar na busca por ambientes mais protetivos (Graeff, 2007; McEwen, 2000). No 

entanto, em algumas situações, como em casos de violência intrafamiliar nos quais o medo e a 

ansiedade fazem parte da rotina, essa resposta “emergencial” é acionada corriqueiramente.  

Assim, quando esta resposta ao estresse é excessiva e tem um curso duradouro 

(estresse crônico), o organismo, então, desenvolve mecanismos adaptativos que tem um alto 

custo “alostático”, isto é, um desequilíbrio geral que causa uma sobrecarga e sérios impactos 
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ao organismo como um todo. Isso é especialmente significativo quando se fala em organismos 

de crianças, ainda vulnerável durante o seu desenvolvimento (Grassi, 2005). 

A National Scientific Council on the Developing Child (2005), conselho 

multidisciplinar na Universidade de Harvard, aponta que a experiência tóxica do estresse 

crônico é incontrolável, quando vivenciada na ausência de rede de proteção e apoio. Além 

disso, ocorre com maior frequência nos contextos de pobreza, abusivos e negligentes, em 

circunstâncias de violência intrafamiliar e também onde se evidencia depressão materna 

severa. Quando em crianças e adolescentes, o dano emocional e cognitivo é grave e há uma 

interrupção no curso normal de desenvolvimento do neurológico, podendo haver, inclusive, 

uma “rearquitetura” cerebral.  

Segundo Teicher (2000), o hemisfério esquerdo – hemisfério dominante para a 

expressão de emoções positivas e para a linguagem falada e escrita - de criança vítimas de 

violência desenvolvem-se significativamente menos do que deveriam. Koenen (2003) afirma 

que uma criança que tenha sido negligenciada de forma grave pode ter um cérebro 25% mais 

leve do que o de uma criança de desenvolvimento normal, além de ser responsável por 4% da 

variação no QI da criança, independente de influências genéticas. 

Destaca-se ainda que pode existir uma reprogramação do sistema imunológico devido 

à liberação crônica de cortisol e, assim, um aumento à propensão ao desenvolvimento de 

doenças, assim como alterações estruturais no desenvolvimento do corpo caloso, neocortex, 

hipocampo e amígdala (Grassi, Ashy, & Stein, 2008), em decorrência da hiper-ativação do 

eixo HPA, o que causa impacto em todo o funcionamento cognitivo do indivíduo. 

Em uma revisão sistemática feita por Grassi et al. (2008), foram encontrados mais de 

30 estudos que mostraram uma associação direta e explícita entre maus-tratos na infância e 

consequências psicobiológicas/neurobiológicas em seres humanos, além de mais de 115 

artigos nos quais a associação é implícita.   
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Mas de qual maneira o estresse vivido na infância pode acarretar problemas 

permanentes, se o próprio indivíduo sofre uma série de mudanças das mais variadas ordens ao 

longo de sua trajetória? A resposta a esta questão pode passar pelo entendimento do que vem 

a ser uma das mais importantes “regras” da atividade cerebral: desenvolver o que é necessário 

para a sobrevivência e eliminação do que é desnecessário. Quando o bebê nasce, formam-se 

bilhões de trocas de informações, e em determinados períodos de desenvolvimento ocorre 

uma “poda” nessas conexões para que só permaneça no cérebro aquelas informações que mais 

comumente são utilizadas (Grassi, 2005). 

Conforme a cartilha emitida pela OEA – Organização dos Estados Americanos (2010, 

p. 29-30): 

“Durante a etapa pré-natal e a primeira infância, o cérebro produz muitos 

mais neurônios e conexões sinápticas de que chegará a necessitar, como uma 

forma de garantir que uma quantidade suficiente de células chegue a seu destino e 

que conectem-se de forma adequada. No entanto, para se organizar, o sistema 

nervoso programa a morte celular de vários neurônios (apoptose) e a poda de 

milhares de sinapses que não estabeleceram conexões funcionais ou que “já 

cumpriram sua tarefa”. As sinapses que envolvem “neurônios competentes e 

ativos na rede” são as que permanecerão e a funcionalidade de cada um destes 

circuitos neuronais é o que nos permitirá aprender, memorizar, perceber, sentir, 

mover-nos, ler, somar ou emitir, desde respostas reflexas até as mais complexas 

análises relacionadas à física quântica.” 

 Outro período de poda neuronal se dá na adolescência e pode levar anos até se 

concretizar por completo. Ou seja, diante do conceito de poda sináptica, pode-se observar que, 

se os estímulos iniciais, como tocar, falar, sorrir, ou de afeição estão ausentes, as conexões 

sinápticas que são responsáveis por esses estímulos serão interpretados como inúteis e serão 
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eliminadas. Um exemplo de comportamento adaptativo pode ser observado no 

reconhecimento de expressões faciais. Crianças com história de maus-tratos apresentam 

alterações no reconhecimento de expressões faciais (Masten et al., 2008; Pollak & Kistler, 

2002), reconhecendo emoções negativas mais rapidamente que crianças não maltratadas, 

sugerindo que o abuso físico pode hipersensibilizar a crianças às emoções advindas da raiva 

(Masten et al., 2008). Ainda em relação às expressões faciais, crianças expostas à violência 

conjugal tem a tendência de identificar raiva e medo em faces neutras (Boeckel, 2013). 

Além da poda sináptica, a produção de novas sinapses também decorre da demanda 

ambiental. Para Grassi-Oliveira (2005), expor uma criança a uma determinada interação 

afetiva pode gerar assimetrias nas estruturas pré-frontais, o que pode levar a comportamentos 

e consequências emocionais. Assim, um organismo imaturo tenta adaptar-se, incorporando 

permanentemente informações ambientais à sua estrutura e função. 

O estresse advindo de situações como abusos e negligência física e emocional ainda 

mostrou-se relacionado a dificuldades cognitivas e comportamentais em crianças (De Bellis, 

2005; Porter, Lawson, & Bigler, 2005) sendo evidenciados prejuízos nas funções executivas, 

memória, atenção, aprendizagem, psicomotricidade e linguagem, a partir de testes 

neuropsicológicos realizados (De Bellis, Hooper, Spratt, & Woolley, 2009). Em testes de 

fluência, compreensão e velocidade verbal, na orientação visuoespacial, memória, atenção 

visual e desempenho escolar, as situações de estresse foram preditivas de déficits (De Bellis et 

al., 2009; De Prince, Weinzierl, & Combs, 2009). 

Importante salientar, no entanto, que mesmo com o paradigma dominante de diátese-

estresse, gene-ambiente, para algumas teorias, esta interação com um meio-ambiente de risco 

não é taxativa ou irreversível. Até mesmo porque, se assim o fosse, não haveria motivos para 

se investir em pesquisas como esta. Assim, o risco ambiental pode afetar tanto indivíduos com 

predisposição à vulnerabilidade, como indivíduos resilientes contra ela.  
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 Nessa perspectiva, há, por um lado, "genes de vulnerabilidade" ou "alelos de risco" e, 

por outro, genótipos protetores (Ellis, Boyce, Belsky, Bakermans-Kranenburg, & Van 

Ijzendoorn, 2011). Estudando a função dos sistemas de estresse, Boyce e Ellis (2005) sugerem 

que a reatividade biológica aos estressores preparou organismos para a ameaça, mas também 

para aumentar a suscetibilidade aos recursos e ao apoio quando disponíveis. Desta forma, as 

crianças resilientes expostas a estressores ambientais conseguiriam se “proteger” daqueles 

efeitos deletérios que as crianças “sensíveis” não conseguiriam. No entanto, ao colocar essas 

mesmas crianças “sensíveis” em ambientes com apoio, elas se “sensibilizariam”, igualmente, 

diminuindo os efeitos a que foram expostas (Ellis et al., 2011). 

Boyce e Ellis (2005) usam uma metáfora para distinguir estas crianças. Uma é 

chamada de “dente-de-leão” ou “maskrosbarn”, sendo esta, aquela criança que pode 

sobreviver e até prosperar em qualquer situação que encontrar, independentemente do solo, 

sol, seca ou chuva. De outro modo, a criança “orquídea” ou “orkidebarn”, refere-se àquelas 

crianças que são altamente sensíveis ao contexto, cuja sobrevivência e florescimento está 

intimamente ligada, como a da orquídea, ao ambiente. Orquídeas não sobrevivem se 

negligenciadas, mas podem florescer com delicadeza e beleza incomuns em condições de 

apoio e nutrição (Boyce & Ellis, 2005). 

Também em desacordo com os modelos tradicionais de diátese-estresse, Belsky e De 

Haan (2011) sugerem que apesar das crianças “sensíveis” serem mais prejudicadas em 

ambientes estressantes, elas se beneficiam muito mais cognitivamente em ambientes 

favoráveis do que crianças “resilientes”. Isto é, a sua plasticidade atuaria de forma "melhor e 

pior" (Ellis et al., 2011). 

Assim, almeja-se que os resultados descritos no transcurso desta pesquisa possam 

empoderar futuras ações preventivas e políticas públicas que propiciem este ambiente 
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enriquecido a estas crianças. Acredita-se que é o reconhecimento científico da realidade que 

deve balizar o planejamento e execução de intervenções. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM E AUTORREGULAÇÃO



18 
 

 

Sabe-se que o comportamento que é determinado pela rede neural também é por ela 

construído. A costura feita entre genética, biologia e aprendizagem determina a mutante 

constituição do indivíduo, inclusive no campo da aprendizagem formal (Bridi, Bridi Filho, & 

Rotta, 2016). Para Shonkoff e Phillips (2000), crianças cujo desenvolvimento integral é 

saudável durante os primeiros anos de vida, têm maior facilidade de se adaptarem a diferentes 

ambientes e de adquirirem novos conhecimentos, contribuindo para que posteriormente 

obtenham um bom desempenho escolar, alcancem realização pessoal, vocacional e econômica 

e se tornem cidadãos responsáveis.  

Até antes de a criança entrar na escola, a criança já aprende em seus contextos 

afetivos, enquanto cresce e se desenvolve em todos os domínios físico, cognitivo e 

socioemocional, sendo a aprendizagem fortemente influenciada pelo meio onde a criança vive 

e com as pessoas com a qual interage (Haase, 2009).  Ainda segundo o autor, este ambiente 

onde a criança se relaciona nos primeiros anos de vida afeta todos os aspectos de seu 

desenvolvimento.  

Com efeito, desde antes do nascimento sofremos a atuação do meio e atuamos sobre 

ele em um processo reverberatório constante e indissociável entre o biológico, psicológico e 

social (Bronfenner, 1979). Desse processo resultam o aprendizado, resultante de modificações 

neuro-estruturais e de alterações químicas que ocorrem no cérebro.  

A importância do aprender em nossa cultura e a obrigatoriedade da escolarização 

fazem com que o lugar da aprendizagem seja central, uma vez que é esperado que os 

indivíduos possam adquirir habilidades como a leitura, a escrita e o cálculo. Esse imperativo 

da aprendizagem tem sido acompanhado pela necessidade de se compreender melhor sobre os 

processos de aprendizagem, que estão presentes durante toda a vida do indivíduo. Para 

Maturana e Varela (2005), a vida é condição necessária e suficiente para aprender, sendo a 

aprendizagem um elemento intrínseco à própria condição humana. 
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Os aspectos neurológicos envolvidos na aprendizagem, segundo Cruz (2009), 

remontam à Joseph Gall (1758-1828) que se dedicou a investigar adultos cujas lesões 

cerebrais alteravam a fala, a capacidade de expressar sentimentos, entre outras complicações, 

mesmo com as funções intelectuais preservadas. A compreensão sobre os fenômenos 

neurológicos também foi influenciada pelas contribuições de Alexander Luria (1902-1977), 

que trouxe o conceito de plasticidade cerebral.  

Segundo Oliveira (2010), Luria conceitua o cérebro como um sistema biológico 

aberto, em constante interação com o meio físico e social em que o sujeito está inserido. A 

plasticidade cerebral, segundo o autor, vem da ideia de que as funções mentais superiores, que 

são típicas do ser humano, são desenvolvidas ao longo da evolução das espécies, da história 

social do homem e do desenvolvimento de cada sujeito. 

Esta correlação entre a especificidade de áreas do cérebro e interação com o meio, 

permitiu um avanço substancial nos conceitos de plasticidade e aprendizagem. Para Sternberg 

e Grigorenko (2003, p. 36), “as características intrínsecas interagem com as extrínsecas e 

acabam gerando crianças com dificuldades de aprendizagem”. Para Bridi et al. (2016), quando 

se pensa em desenvolvimento cognitivo, deve-se pensar que o desenvolvimento neurológico 

só é possível graças a uma conexão do sistema neural com o ambiente, e essa conexão pode 

ser nomeada como “aprendizagem”. 

Desta forma, é possível afirmar que nenhum sistema é capaz de um desenvolvimento 

sem que haja trocas com o ambiente onde está inserido. Mesmo em situações em que o 

desenvolvimento é interrompido, o sistema que “resta” encontra caminhos próprios de 

expressão. Para Muskat (2006), a plasticidade cerebral é multidimensional, sendo a interação 

com o meio capaz de auxiliar na modificação de neurotransmissores e moduladores, em novas 

interações neuroquímicas capazes de adaptar o sistema nervoso ao ambiente, além de ativar 

diferentes padrões de sinapses para resolver problemas na interação com o meio. 
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A relação que se estabelece entre a mãe e a criança no período perinatal afeta o 

desenvolvimento cerebral e comportamental da criança, segundo Naninck, Lucassen e Korosi 

(2015). Os autores afirmam ainda que, conforme a literatura, o nível de cuidado recebido 

nesse período está relacionado com as respostas ao estresse e às funções cognitivas tardias. 

Quanto maior for a agressão, piores são as respostas e o desenvolvimento posterior.  

Desta forma, acredita-se que essa resposta do meio é capaz de atuar na plasticidade do 

desenvolvimento cerebral, diminuindo a capacidade de desenvolvimento satisfatório 

posteriormente. Para Bridi et al. (2016, p.21), “a subjetividade é fruto do resultado do corpo 

com o ambiente, dos entraves e das soluções encontradas para cada choque de sobrevivência 

da nossa existência no mundo”. 

Assim, no processo educativo, pais e educadores estarão atuando nesta plasticidade e 

gerando impressões que poderão ser irreversíveis. Somente as funções inatas (isto é, o 

batimento cardíaco, a respiração, mastigação, entre outras), é que não precisam ser 

aprendidas, sendo todo o resto fruto do aprendizado.  

 

Aprendizagem no Brasil 

 

Pode-se considerar a educação como um dos principais fatores que exercem influência 

sobre o nível de bem-estar das pessoas ao longo da vida, já que indivíduos com maior 

escolaridade tendem a atingir uma melhor qualidade de vida, com condições socioeconômicas 

e de saúde melhores, além de se envolverem menos em episódios de crimes e violência 

(Heckman, 2006; Reynolds, 2011).  

A qualidade da educação no Brasil, entretanto, está entre as mais baixas do mundo, 

segundo dados do desempenho dos alunos brasileiros no último Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA), organizado pela Organisation for Economic Co-operation and 
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Development (OECD). O último relatório da OECD publicado em dezembro de 2016, avaliou 

a situação de 64 nações e revelou que o Brasil é um dos dez países com mais alunos com 

baixo rendimento escolar em matemática, leitura e ciência (MEC,2016). 

De acordo com o levantamento, mais de 1 milhão de estudantes brasileiros com 15 

anos não compreendem o que leem nem tem conhecimentos básicos de matemática e ciências. 

Desta forma, melhorar a aprendizagem (capacidade de aprender) e o aprendizado (conteúdo a 

ser aprendido) das crianças brasileiras é fundamental e deveria ser uma prioridade para o País. 

O Estado brasileiro se comprometeu com metas ambiciosas no último Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 13.995/2014), entre as quais a meta 7, com foco na educação básica. 

No entanto, um estudo recente em cartilhas de alfabetização aprovadas pelo Ministério 

da Educação demonstrou que a grande maioria delas vale-se predominantemente do trabalho 

de filósofos e sociólogos, ancorados na perspectiva construtivista, não recorrendo a estudos 

neurocognitivos (Oliveira, 2010). Aliado a este problema, tem-se que no Brasil, há os mais 

variados problemas na rede pública de ensino, como abandono escolar, crianças que passam 

pela escola sem mesmo conseguirem se alfabetizar, queixas dos professores em relação à falta 

de concentração dos alunos, desinteresse, violência e indisciplina que muitas vezes, são 

aprendidas no ambiente familiar (Arelaro & Valente, 2002). 

Pesquisas têm relacionado problemas psicossociais na adolescência à presença de 

dificuldades de aprendizagem na infância (Ferreira & Marturano, 2002; Morrison, Robertson, 

Laurie, & Kelly, 2002; Motta, 2003; Sapienzal & Pedromônico, 2005), sendo urgente que se 

desenvolvam práticas e estudos com foco na aprendizagem das crianças, sobretudo nas 

escolas públicas, onde há uma prevalência de crianças que vivem em ambientes de risco. 

Com efeito, o momento em que a criança ingressa formalmente na escola é de crucial 

importância para seu desenvolvimento, por todo o novo repertório que se apresenta, tais como 

cumprir tarefas desenvolvimentais, adquirir competências nas relações interpessoais, tirar 
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boas notas, aprender a ler e a escrever, manter uma conduta governada por regras (Elias, 

2003; Rapapport, 1981). É também neste ambiente escolar, que a criança recebe as avaliações 

de seus professores, colegas e pais sobre suas habilidades e sucessos acadêmicos e, com base 

nelas, constrói uma visão de si (Moreno & Cubero, 1995).  

As situações em que se observam um baixo rendimento escolar fazem com que o 

indivíduo sofra uma diminuição em sua autoestima, influenciando em sua capacidade 

produtiva, na aceitação pelos pares etários e familiares e em outras áreas do desenvolvimento, 

trazendo consequências adversas para seu futuro profissional e acadêmico. Assim, um bom 

desempenho escolar não apenas favorece o desenvolvimento sócio-afetivo adequado, como 

também mantém o aluno na escola (Elias, 2003). Um dos preditores para este bom 

desempenho acadêmico é a autorregulação da aprendizagem, conforme explicado a seguir. 

 

Autorregulação da Aprendizagem   

 

Conforme o tópico anterior, a escola tem um papel fundamental na vida do estudante, 

e em uma sociedade dominada pelos avanços científicos e tecnológicos, é imperioso ter em 

mente a necessidade de potencializar o papel agente do aluno. Ou seja, incentivar que o aluno 

tenha, cada vez mais, consciência e controle de seus processos de aprendizagem, a fim de que 

esta “seja dirigida para promover aptidões e competências e não só conhecimentos fechados 

ou técnicas programadas” (Veiga Simão, 2004, p. 45).  

Com efeito, a alternativa de trabalhar com o construto da autorregulação da 

aprendizagem se justifica porque ela envolve a preocupação com a aprendizagem real, com a 

apropriação dos conhecimentos necessários para a vida pessoal e profissional (Veiga Simão, 

Frison, & Machado, 2015). A premissa que acompanha esse construto é que o conhecimento 

constrói-se na medida em que o sujeito é provocado a desenvolver competências que possam 



23 
 

 

regular e controlar a cognição, a metacognição, a motivação e o comportamento, com o 

intuito de alcançar objetivos em uma atuação autônoma (Rosário et al., 2008). Isso significa 

que não basta apenas promover espaços de reflexão e apreensão de conhecimento se as 

aprendizagens não forem sistematizadas pelo próprio sujeito. 

Nas últimas décadas, o construto da Autorregulação da Aprendizagem (ARA) tem sido 

investigado e passado a ser foco de pesquisas relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à 

prática educativa A expressão “autorregulação da aprendizagem” ganhou espaço na década de 

1980. O conceito da ARA dá ênfase à necessidade de autonomia e de comprometimento dos 

alunos na condução de seu projeto de aprender (Montalvo & Torres, 2004). 

Várias abordagens da Psicologia têm procurado compreender e explicar a 

Autorregulação da Aprendizagem (ARA), tais como a teoria fenomenológica, a sócio-

histórica, a social cognitiva, entre outras (Schunk, 2001; Zimmerman, 2001).  Apesar das 

diferenças em alguns pontos, todas estão em consenso em afirmar que a ARA trata-se do grau 

em que os estudantes ativam metacognitiva, motivacional e comportamentalmente seu próprio 

processo de aprendizagem (Pintrinch, 2000; Zimmerman, 1986; 2001).  

A presente pesquisa tratou da ARA segundo a visão da Teoria Social Cognitiva (TSC), 

visto que esta se centra em princípios integrativos que operam em distintas esferas do 

funcionamento humano, uma vez que considera o indivíduo como um ser agente que atua e 

sofre influências recíprocas das dimensões: ambientais, pessoais e comportamentais 

(Bandura, 2008). Ou seja, na perspectiva sociocognitiva, diante da autorregulação, os 

indivíduos não apenas reagem ao ambiente externo, mas tem a capacidade de refletir sobre 

ele, antecipando cognitivamente cenários construídos por ações e seus efeitos, de forma a 

vislumbrar e escolher cursos de ação que julgarem mais convenientes ou necessários 

(Polydoro & Azzi, 2009).  
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A TSC tem compreendido a ARA como um processo consciente e autodirigido, que 

envolve agência, autonomia e estratégias, sendo ativamente construída sob critérios e metas 

de aprendizagens. A autorregulação é ainda entendida como o controle e a regulação do 

próprio estudante sobre seus pensamentos, sua cognição, afeto, motivação, comportamento e 

ambiente em prol de objetivos acadêmicos (Bandura, 2008; Rosário, 2004), desenvolvidos 

ciclicamente, e ajustados com a finalidade de alcançar os seus objetivos escolares e pessoais 

(Zimmerman, 2011).  

Desta forma, como agente, o aluno deve desenvolver processos cognitivos, 

metacognitivos e motivacionais nas suas aprendizagens, enquanto o meio deve proporcionar-

lhe métodos e ambientes de aprendizagem que lhes propiciem a oportunidade para 

desenvolver as competências necessárias a uma participação ativa (Veiga Simão, 2013). 

Trata-se de um processo cíclico na medida em que os alunos enfrentam tarefas, 

aplicam as estratégias, monitorizam a sua realização e interpretam os resultados dos seus 

esforços de uma forma autônoma e centrada na tarefa. Conforme Zimmerman, Bandura e 

Martinez-Pons (1992), os alunos autorregulados não se destacam apenas por sua orientação 

pró-ativa e performance, mas também por suas capacidades de se motivarem.  

Polydoro e Azzi, (2009) destacam da literatura os seguintes processos envolvidos na 

ARA: estabelecer objetivos, atender regras, usar estratégias cognitivas apropriadas, organizar 

o ambiente de trabalho, usar os recursos de forma eficaz, monitorar o próprio desempenho, 

gerenciar o tempo disponível, buscar ajuda se necessário, manter crenças de auto-eficácia 

positivas, perceber o valor do aprendizado, identificar os fatores que influenciam a 

aprendizagem, antecipar os resultados das ações e experimentar satisfação com o próprio 

esforço.  

Durante o progresso da elaboração de instrumentos capazes de avaliar o construto, 

foram definidos modelos teóricos que buscam explicar o processo de autorregulação da 
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aprendizagem dos estudantes na perspectiva da TSC. Nesta dissertação serão abordados, 

resumidamente, três destes modelos, a fim de mostrar a convergência e complementaridade 

entre eles, quais sejam, o Modelo de Aprendizagem Autorregulada de Zimmerman (1998, 

2000), Fases e Áreas de Aprendizagem Autorregulada (Pintrich, 2000, 2004) e o Modelo 

PLEA de Rosário (2004). 

A autorregulação para Zimmerman (2000) e Zimmerman e Cleary (2006) é cíclica, 

envolvendo um feedback de um desempenho anterior para ajustar novas performances, em 

uma espécie de espiral pró-ativo que inclui elevação dos objetivos. Cada fase inclui processos 

e subprocessos. Na fase prévia, o aluno analisa a tarefa e estabelece objetivos e estratégias 

para realizá-los, motivando-se para tal, ou seja, dispondo de crenças de auto-eficácia. Já a fase 

seguinte, de realização, inclui os processos de autocontrole do desempenho e da motivação, 

bem como a auto-observação. A terceira fase, de autorreflexão, envolve o aluno julgar seu 

próprio desempenho por meio dos subprocessos de satisfação/insatisfação, reações 

adaptativas e defensivas, que influenciam na fase prévia seguinte (modelo cíclico). 

Para o modelo de Pintrich (2004), estas fases são divididas em número de quatro 

(planejamento e ativação, monitorização, controle/regulação e avaliação) e não são 

organizadas de forma hierárquica e setorizada, podendo ocorrer de forma simultânea e 

integrada ao longo de processo. As quatro fases da atividade de autorregulação, assim, 

também são ativadas nas quatro áreas – cognitiva, motivacional, comportamental e de 

contexto – em todas as fases do processo. 

Por último, no modelo de Rosário (2004), a autorregulação da aprendizagem envolve 

três fases: planejamento, execução e avaliação. Esse modelo foi intitulado por Rosário (2004) 

como PLEA, sendo mais simples e objetivo que os anteriores, e por tal razão foi o escolhido 

como base teórica da construção do instrumento exposto no capítulo 3. 
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Para Rosário (2004), a fase de planejamento envolve a análise da tarefa com a qual o 

estudante se defronta, percepção dos recursos pessoais e ambientais para enfrentamento da 

tarefa, estabelecimento de objetivos e a proposição de um plano para atingir a meta definida. 

A fase de execução refere-se à implementação de estratégias visando à obtenção das metas. 

Para isso, o estudante também deve acompanhar a eficácia das estratégias por meio da 

automonitorização. Na fase da avaliação, além do aluno constatar a possível discrepância 

entre o resultado de sua aprendizagem e o objetivo inicial, deve redefinir estratégias para a 

realização da meta pretendida.  

O autor não propõe apenas, ao processo autorregulatório, um ciclo sequenciado, mas 

uma dinâmica cíclica e interativa, na qual cada uma das fases se interpenetram e 

operacionalizam em si próprias todo o processo geral citado (Rosário, 2004; 2007; Rosário et 

al., 2007). Desse modo, ao planejar uma ação o estudante também executa e avalia ao mesmo 

tempo e assim sucessivamente (Rosário et al., 2007).  

Com efeito, para os pesquisadores da temática, em algum nível, todo estudante é capaz 

de autorregular sua aprendizagem (Rosário, 2004), estando tal processo, como já mencionado, 

envolvido diretamente no desenvolvimento de competências necessárias ao estudante para se 

tornar autônomo e bem sucedido. Contudo, alguns o fazem de forma menos eficiente.  

Para Veiga Simão (2002) as estratégias de autorregulação da aprendizagem devem ser 

distinguidas das técnicas de estudo, pois, apesar de corresponderem a realidades e a 

concepções sobre o processo de ensino/aprendizagem distintas, elas têm sido, muitas vezes, 

utilizadas como sinônimos. Enquanto as técnicas de estudos são uma série de recursos 

organizados e específicos a uma determinada situação ou contexto, as estratégias de 

aprendizagem referemse às operações ou atividades mentais postas em atividade pelo sujeito 

para facilitar e desenvolver os seus processos de aprendizagem (Veiga Simão, 2002). 
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Na verdade, as técnicas de estudo podem conduzir à autorregulação da aprendizagem, 

desde que o aluno se utilize delas de forma estratégica e consciente. Desta forma, estas “ações 

voltadas à aquisição de informação ou de habilidades que envolvem agência, objetivos 

(metas) e autopercepções de instrumentalidade por um aluno”, conduzindoo à autorregulação 

de seus processos de aprendizagem, são definidas por Zimmerman e MartinezPons (1986, p. 

615) como estratégias de aprendizagem autorregulada.  

Estas estratégias envolvem, então, recursos que os estudantes utilizam para aprender 

um novo conteúdo ou desenvolver uma nova habilidade, sendo abrangentes e generalizáveis 

ou restritas à uma tarefa específica (Souza,2010). Assim, é preciso capacitar os alunos com 

estratégias de autorregulação da aprendizagem, que devem ser, por sua vez, aplicadas pelos 

alunos em suas práticas, para que a qualidade das aprendizagens deles decorrentes seja 

incrementada (Rosário et al., 2008). 

Quando a ARA é realizada de modo inadequado há margem para diferenças 

marcantes, no que se refere aos métodos, às crenças e aos comportamentos utilizados no 

processo de aprendizagem, podendo culminar em eventos prejudiciais, como o mau 

rendimento escolar (Zimmerman, 1998). Assim, crianças e adolescentes vítimas diretas ou 

indiretas de violência intrafamiliar, por exemplo, sofrem mais riscos de apresentarem 

dificuldades acadêmicas (Kitzmann et al., 2003). 

Diante de estudantes que apresentam ARA disfuncional como um fenômeno composto 

por elementos cognitivos (pensamentos irreais a respeito das condições e consequências da 

atividade); metacognitivos (dificuldade em planejar, organizar e gerenciar os afazeres); e 

motivacionais (baixa percepção de autoeficácia; preferência por atividades prazerosas e 

fáceis) (Schouwenburg, 2004; Steel, 2007), a pesquisa buscou investigar se esta disfunção 

tem maior prevalência em crianças a adolescentes que vivem em ambiente de violência 
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intrafamiliar e verificar a natureza da relação existente (ou não) entre essas variáveis 

(ambiente familiar violento e aprendizagem disfuncional). 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO



30 
 

 

Elaboração dos itens 

 

 A fim de cumprir com o primeiro objetivo específico dessa pesquisa, a construção teórica 

do instrumento foi feita com base nos critérios e definições elencados na literatura. A partir 

dessas informações, muitas delas já descritas no referencial teórico, foi possível elaborar uma 

definição constitutiva da ARA. Assim, esta pode ser entendida como um processo ativo em 

que os sujeitos estabelecem objetivos que nortearão sua aprendizagem por meio de 

monitoramento, controle e regulação da cognição, da motivação e do comportamento com o 

intuito de alcançar esses objetivos (Zimmerman, 2013). 

 

Participantes 

 

Contou-se com uma amostra não probabilística (por conveniência) de 220 

participantes, com idades entre 9 e 13 anos (M = 11,4; DP = 1,36), em sua maioria do sexo 

feminino (55,5%). Os participantes foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro grupo 

composto por 200 crianças e adolescentes não vítimas de violência e o segundo grupo 

formado por 20 crianças e adolescentes que eram vítimas de violência intrafamiliar.  

Como critérios de inclusão em cada grupo, era necessário que, no grupo das crianças 

vítimas já existisse, pelo menos, uma queixa formal de violência contra elas praticada, 

(instrumentalizada por meio de processos judiciais de perda do poder familiar), ao passo que 

no grupo 1 (não vítimas) não existisse nenhuma ação judicial em curso.  

Grande parte estava cursando o 5º ano do ensino fundamental (47,3%) e todas elas 

estavam regularmente matriculadas em escolas da rede municipal e/ou estadual da grande 

João Pessoa e também do município de Pedras de Fogo, ambas no Estado da Paraíba, e 
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pertenciam a camadas de nível socioeconômico baixo. Quanto à composição familiar 91,4% 

tinha pelo menos um irmão; e menos da metade (46,4%) morava com ambos os pais.  

Por fim, em relação à violência sofrida, dos 220 participantes, 55,5% afirmaram nunca 

ter apanhado, embora 26% destes já tinham ficado de castigo e 3,6% afirmaram apanhar todos 

os dias. A mãe foi relatada como principal agressor, de modo que 33,4% das crianças 

afirmaram já ter apanhado da mãe.  

Os casos de violência foram obtidos nos processos junto ao Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba - TJPB, em casos em que as crianças que foram afastadas dos seus lares em 

decorrência da violência contra elas praticada, tendo as mesmas sido transferidas para abrigos 

provisórios, nos quais foi realizada a aplicação do questionário. 

 

Instrumentos 

 

A investigação realizada teve por base a utilização de um protocolo organizado em 

duas partes, de modo que a primeira parte era composta pela versão preliminar do 

Questionário de Autorregulação da Aprendizagem (QAAP) e a segunda parte, pelo 

questionário sociodemográfico. Ambos são descritos a seguir: 

Questionário de Autorregulação da Aprendizagem (QAAP): Este instrumento foi 

construído com base na literatura e em outros instrumentos de avaliação existentes, em 

particular um inventário português chamado Inventário de Processos de Autoregulação da 

Aprendizagem (IPAA; Rosário, 2004). Essa medida avalia três fases constituintes da 

autorregulação da aprendizagem, a saber: planejamento, execução e avaliação, sendo três 

itens para cada uma das fases, pretendendo avaliar os comportamentos dos alunos a cada uma 

delas (Rosário, 2004). No caso do QAAP, foram elaborados cinco itens para cada uma das 

três fases, resultando em um questionário de quinze itens. Na Tabela 1 estão contemplados 
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exemplos de alguns dos itens utilizados no QAAP em cada uma das fases da Autorregulação 

da Aprendizagem: 

 

Tabela 1  

Exemplos de itens 

Fase da Autorregulação Frase correspondente 

Planejamento “Procuro um lugar calmo para estudar” 

Execução “Faço anotações de aula no caderno” 

Avaliação 

“Quando recebo as provas corrigidas, tento ver 

o que errei para saber o que tenho que 

melhorar”. 

 

Questionário Sociodemográfico: Tinha o objetivo de identificar alguns dados 

sociodemográficos das crianças e adolescentes, tais como sexo, idade, escolaridade, número 

de reprovações, quais são as pessoas que moram com ela, número de irmãos, se sofre 

violência e em qual frequência, habilitações escolares da mãe e do pai, além da renda familiar.  

 

Procedimento 

 

Em relação à análise teórica dos itens, essa foi realizada em duas fases que tiveram 

como base as orientações sugeridas por Pacico (2015). Na primeira foi realizada uma análise 

semântica, na qual os itens foram submetidos a uma análise para avaliar se os mesmos eram 

inteligíveis para a população alvo. Nesta situação os itens foram apresentados a dois grupos 

focais de seis crianças cada, que deveriam avaliar a clareza e a compreensão dos itens. 

Aqueles que não foram compreensíveis foram modificados ou eliminados do banco. Na 

segunda fase, houve a análise dos juízes, na qual todos os itens foram submetidos a cinco 

profissionais peritos na área (Apêndice 1). Estes avaliaram a pertinência de cada item com o 
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construto estudado, sendo a validade de conteúdo evidenciada para todos os itens que tiveram 

concordância pelos juízes.  

Para a coleta de dados foi feito um contato com escolas particulares e públicas da rede 

municipal e estadual de João Pessoa-PB e com as varas de Infância e Juventude dos Tribunais 

de Justiça de Pernambuco e Paraíba (TJPE/ TJPB). Os procedimentos e objetivos da pesquisa 

foram explicados em encontros, junto à direção das instituições, solicitando o consentimento 

dos diretores das escolas, dos abrigos, e dos juízes responsáveis pelos processos judiciais com 

crianças vítimas de violência intrafamiliar.  

O questionário foi aplicado de forma individual (com as crianças vítimas, nos abrigos) 

e de forma coletiva (em sala de aula) sendo as respostas exclusivamente individuais. A 

participação foi voluntária, de modo que antes de responderem ao questionário as crianças 

deveriam apresentar o Termo de Assentimento do Menor, assinado pela própria criança, e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE; Apêndice 2), devidamente assinados 

pelos pais. No caso das crianças vítimas, o TCLE foi assinado pelos diretores responsáveis 

pelos abrigos, em virtude da perda/suspensão do poder familiar dos pais.  

No corpo do TCLE continha o objetivo do estudo, os esclarecimentos que em caso de 

concordância em participar da pesquisa, os dados ali coletados constariam em um trabalho 

científico, sendo explicitado que a referida pesquisa não possuía qualquer relação com o 

sistema judiciário.  

A participação foi voluntária, de modo que o participante poderia recusar-se e/ou 

retirar-se da pesquisa a qualquer momento. Foram garantidos o anonimato e o sigilo das 

informações, seguindo-se todos os preceitos da Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, que trata das diretrizes de pesquisas envolvendo seres humanos. O estudo foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) – UFPB, do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) sob o número de protocolo 55990016.5.0000.5188. 
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Análises dos dados 

 

Para a análise dos dados foram utilizados os softwares Factor (versão 10.3.01; Baglin, 

2014; Ferrando & Lorenzo-Seva, 2013) e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

versão 20.0). O primeiro foi empregado para testar a estruturado QAAP, por meio de uma 

Análise de Componentes Principais baseada em correlações policóricas, além de verificar a 

precisão desta medida, se utilizando de análises de consistência interna (alfa de Cronbach). Já 

o segundo foi utilizado para realizar análises descritivas (e.g. média e desvio padrão), para 

descrever a amostra e testes t para amostras independentes para verificar diferenças de grupos. 
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Esta pesquisa teve por objetivo comparar crianças vítimas e não vítimas de violência 

intrafamiliar no que diz respeito à autorregulação da aprendizagem. O Questionário de 

Autorregulação da Aprendizagem (QAAP) e o questionário sociodemográfico foram os 

instrumentos utilizados com esse objetivo. 

 

Análise semântica 

 

Inicialmente, os itens foram submetidos a uma análise semântica preliminar para que 

se pudesse observar se o perfil de criança delineado (de 6 a 12 anos, de escolas públicas e 

particulares) conseguiria entender o que era proposto em cada item. Assim, caso os itens não 

fossem compreendidos, seriam reformulados e só posteriormente, seriam enviados para a 

análise dos juízes. O que se observou foi que a grande maioria das crianças de 6 e 7 anos 

(quatro do total de seis crianças) provenientes da escola pública apresentavam dificuldades de 

leitura e uma alfabetização precária. Já os 06 (seis) alunos da escola particular conseguiram 

ler os itens, no entanto, quase todos os alunos daquela faixa etária não conseguiam entender 

expressões como "horário de estudo", "correção de prova".  

Desta forma, a pesquisa foi reformulada para que a faixa etária se reorganizasse de 

acordo com estas novas informações e fosse feita uma nova análise semântica, desta vez com 

crianças de 9 a 13 anos, de escolas públicas e privadas. Também foi utilizada uma linguagem 

mais acessível, que também foi replicada na elaboração do Termo de Assentimento do Menor. 

Nesta nova aplicação, os itens foram submetidos a 12 crianças, seis de cada rede de ensino.  

A grande maioria dos itens se mostrou clara e compreensível para os participantes, 

tendo apenas uma criança apontado alguma dificuldade com o termo "horário de estudo", pois 

pensou que este horário se referia ao horário da escola. Após a explicação da pesquisadora 
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(que se tratava do tempo que ele estuda e faz as atividades escolares em casa), a criança 

entendeu o item, não tendo sido observada a necessidade de correção do mesmo.  

 

Análise de juízes 

 

Após realizada a análise semântica, os itens foram enviados aos juízes/especialistas, 

dentre os quais, quatro mestres (duas mestres em Modelos e Decisão de Saúde; uma mestre 

em Psicologia Social; uma mestre em Neurociência/Neuroaprendizagem) e uma doutora em 

Ciências da Saúde que trabalha com foco em Neuroaprendizagem. Os juízes foram solicitados 

a ler e interpretar os itens e fazer suas próprias observações, assim como sugerir mudanças.   

Os 36 itens inicialmente propostos referiam-se às três (03) fases da Autorregulação 

segundo a literatura, quais sejam as fases de Planejamento, Execução e Avaliação. Foram 

elaborados doze (12) itens para cada fase. Observou-se que todos os juízes tiveram dúvidas 

acerca de determinados itens que aparentemente correspondiam a uma fase, mas eram 

referentes à outra. Tal dúvida surgiu entre itens de todas as fases, mas principalmente houve 

dúvidas entre aqueles referentes às fases de Planejamento e Execução. Não houve 

questionamentos acerca da redação dos itens, já que a linguagem era acessível para crianças. 

Também não houve sugestão de mudança dos itens.  

Assim, dos 36 itens iniciais, 15 deles obtiveram concordância total de todos os juízes e 

correta correspondência entre o item e à fase da autorregulação correspondente, sendo cinco 

itens de cada uma das fases do construto pesquisado. Dentre estes itens mantidos, nenhum 

deles recebeu sugestões de alteração, sendo aceitos de acordo com a redação original e assim, 

prosseguiram para a elaboração do questionário de pesquisa e posterior aplicação em crianças 

de 9 a 13 anos nas escolas públicas e privadas da cidade de João Pessoa-PB.  
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Parâmetros Psicométricos da QAAP 

 

Para avaliar a estrutura do QAAP, buscou-se, inicialmente, verificar a suposição de 

que a matriz de correlações dos itens era adequada para a realização de uma análise fatorial. 

Tal hipótese foi corroborada por meio dos índices: Kayser-Meyer-Olkin (KMO), que 

apresentou um valor de 0,844 e; do Teste de Esfericidade de Bartlett com 631,0 (g.l. = 105; p 

< 0,001; Tabachnick & Fidell, 2006). Após comprovar a adequação da matriz de correlações, 

partiu-se para a segunda etapa que consistiu em verificar a estrutura dimensional da escala. 

Como método de retenção de fatores foi usado o Minimun Average Partial (MAP), um índice 

que aponta como solução dimensional, a estrutura que apresenta as menores correlações 

parciais médias entre os itens (Velicer, 1976). Tal método sugeriu uma solução 

unidimensional com uma média parcial de 0,01 e variância total explicada de 31%.  

Após esses achados empregou-se uma Análise dos Componentes Principais 

considerando correlações policóricas, e fixando uma única dimensão, como sugerido pela 

análise anterior. Como pode-se observar na Tabela 2, na qual está sumarizada a matriz de 

correlações, todos os itens saturaram com cargas fatoriais acima do ponto de corte 

estabelecido (0,30) no componente encontrado, este denominado Autorregulação da 

Aprendizagem. 

 

Tabela 2 

Análise dos Componentes Principais 

Itens Conteúdo dos itens Carga h
2
 

1 Se tenho uma prova, planejo o que tenho que estudar para que eu 

possa tirar uma boa nota. 
*0,529 0,280 

2 Me concentro quando estou estudando. *0,619 0,383 

3 Tenho dificuldade em me concentrar para estudar. *-0,424 0,180 

4 Quando recebo as provas corrigidas, tento ver o que errei para saber *0,655 0,429 
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Itens Conteúdo dos itens Carga h
2
 

o que tenho de melhorar. 

5 Se a professora passa um trabalho, penso no que vou fazer e como 

vou fazer 
*0,703 0,495 

6 
Se o trabalho para fazer é muito grande, divido meu tempo para 

cada 

dia eu fazer uma parte. 

*0,439 0,192 

7 Depois de acabar a prova, vou ver nos livros o que eu posso ter 

acertado ou errado. 
*0,509 0,259 

8 Antes de começar a estudar, organizo meu material, minha mesa etc. *0,587 0,344 

9 Quando recebo as provas corrigidas, só olho a nota e 

não presto atenção na correção. 
*-0,306 0,094 

10 Procuro um lugar calmo para estudar. *0,565 0,319 

11 Quando vejo que não aprendi alguma matéria, estudo de outro jeito. 

Ex: aulas de reforço ou tirando dúvidas com os professores/colegas. 
*0,537 0,288 

12 Faço anotações da aula no caderno. *0,407 0,166 

13 Quando a professora reclama do meu comportamento, 

tento mudar para ela não reclamar mais. 
*0,593 0,351 

14 Faço um horário de estudo para me organizar melhor. *0,597 0,357 

15 Cumpro o horário de estudo que fiz. *0,739 0,546 

Número de itens  15 

Valor Próprio  4,68 

% da variância  31% 

Alfa de Cronbach  0,83 

Nota. * Carga fatorial acima de 0,30; h
2 

Comunalidades; 

 

Após essa análise, verificou-se a precisão da medida por meio do coeficiente de 

consistência interna Alfa de Cronbach (baseado em correlações policóricas). O componente 

geral encontrado apresentou uma alfa de 0,83.  

 

Comparação dos grupos 

 

Para realizar as análises de diferença de condições, primeiramente foram invertidas as 

pontuações nas escalas de respostas dos itens negativos (3 e 9) e computada uma variável para 

obter a pontuação total de todos participantes. Tal variável consistiu na soma das respostas 



40 
 

 

dadas a todos os itens. Prosseguindo com as análises, para verificar a hipótese de que as 

crianças vítimas de violência intrafamiliar tem uma autorregulação da aprendizagem 

disfuncional em relação às crianças que não sofreram violência, empregou-se o test t para 

amostras independentes.  

Verificou-se a hipótese 2 desta pesquisa que afirmava existirem diferenças 

significativas entre as crianças dos abrigos com as crianças da amostra geral quanto à 

autorregulação da aprendizagem. Devido à falta de equivalência do número amostral entre as 

duas amostras, visto que havia um número 10 vezes maior de crianças da amostra geral, 

foram selecionadas de forma aleatória 5 grupos de 20 crianças para serem comparados com a 

amostra de vítimas. Os resultados dos testes t estão sumarizados na Tabela 3.  

 

Tabela 3  

Teste t para diferença entre vítimas e não-vítimas de violência intrafamiliar quanto à 

autorregulação da aprendizagem  

 

Amostras do Grupo de  

Não-Vítimas 

Grupos  

 

Contraste Não-Vítimas Vítimas 

M DP M DP t (38) p 

Amostra 1 49,85 8,58 35,45 12,62 4,22 **0,000 

Amostra 2 55,40 9,58 35,45 12,62 5,63 **0,000 

Amostra 3 45,35 12,84 35,45 12,62 2,46 *0,019 

Amostra 4 50,85 9,05 35,45 12,62 4,33 **0,000 

Amostra 5 49,45 14,18 35,45 12,62 3,3 *0,002 

Nota. *p < 0,05; **p < 0,001; Amostras 1,2,3 e 4= grupos aleatórios da amostra de não 

vítimas. 

 

Como foi observado na Tabela 3, em todos os testes existiram diferenças significativas 

entre vítimas e não vítimas quanto à autorregulação da aprendizagem. Vislumbra-se ainda que 

em todas as análises, as sub-amostras dos grupos de não vítimas (lado esquerdo da tabela) 

apresentaram médias maiores de pontuação no QAAP quando comparadas às médias das 



41 
 

 

vítimas. Tais resultados corroboraram a hipótese 2 de que crianças e adolescentes vítimas de 

violência intrafamiliar sofrem um prejuízo na sua aprendizagem, sendo baixa a pontuação de 

sua autorregulação em relação a crianças que não sofrem violência em casa. 

Embora não fosse um dos objetivos desta pesquisa, buscou-se verificar também 

diferenças de gênero. Os dados obtidos sustentaram que existem diferenças significativas 

[t(218) =-2,134; p = 0,03)] quanto à autorregulação da aprendizagem, apresentando as 

mulheres pontuações mais altas (M=51,34; DP=11,08) que os homens (M=48,07; DP=11,58). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
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O interesse na temática apresentada partiu do trabalho da pesquisadora como oficial de 

justiça em bairros da periferia de Recife-PE. Percebeu-se que, quando se tratava de casos de 

violência intrafamiliar, geralmente as crianças daquelas residências visitadas passavam por 

inúmeros problemas, incluindo subnutrição, doenças psiquiátricas e repetência na escola. 

Pesquisando na literatura, descobriu-se que tais problemas já eram conhecidos pela 

comunidade científica há muito tempo, e o volume de trabalhos que mostram os impactos 

deletérios e permanentes causados no cérebro infantil, é enorme. 

No entanto, percebeu-se que pouco se estuda sobre esses impactos na aprendizagem 

dessas crianças, o que é urgente, tendo em vista que a educação pode contribuir vastamente 

para a conquista de uma melhor condição social. Para Soares (2002), a educação está definida 

como princípio indispensável ao exercício da cidadania, de modo que sem uma educação de 

qualidade, dificilmente essa população vulnerável conseguirá formar cidadãos conscientes do 

seu papel social.  

Desta forma, buscou-se instrumentos capazes de mensurar o construto autorregulação 

da aprendizagem, que consiste em um bom preditor de como a criança aprende e quais as 

estratégias que ela usa para fazê-lo. Estudantes mais autorregulados tem maiores chances de 

permanecer na escola e ter um bom prognóstico acadêmico e profissional (Pintrich & García, 

1994; Rosário, Ferreira, & Cunha, 2003; Zimmerman & Martinez-Pons, 1986, 1990).  

Com efeito, esta dissertação teve como principal objetivo avaliar a ARA em crianças 

vítimas, assim como em não vítimas de violência intrafamiliar, e comparar as diferenças entre 

estes grupos. Para este fim, também foram delineados objetivos específicos, quais sejam o de 

elaborar um instrumento para avaliar a ARA e obter evidências de validade e fidedignidade; 

avaliar os grupos através deste instrumento; e verificar se existiam diferenças significativas 

entre eles. Estima-se que os objetivos geral e específicos tenham sido alcançados, 

demandando, assim, discutir os principais resultados em sequência.   
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 Os primeiros resultados, referente ao teste da hipótese 1, tiveram o objetivo de 

construir um instrumento para avaliar o construto e verificar sua adequação psicométrica.  No 

Brasil, não foi encontrada nenhuma construção de um instrumento específico para avaliar a 

ARA, sendo usadas apenas versões internacionais validadas para o contexto brasileiro. Assim, 

optou-se por criar um instrumento com base no modelo “IPAA”, do autor português Pedro 

Rosário (2004). Foi seguida a mesma teoria, sendo construído o QAAP (Questionário de 

Autorregulação da Aprendizagem), que apresentou bons ajustes psicométricos. 

De início, foram feitas análises acerca da correspondência dos itens com a teoria 

existente, sendo fundamentais, nesta fase da pesquisa, as análises semântica e dos juízes. A 

análise de juízes teve como objetivo avaliar a pertinência dos itens com a ARA e suas 

respectivas fases. O resultado dessa análise evidenciou que mais da metade dos itens estavam 

de acordo com as fases correspondentes, e quase a totalidade dos mesmos estavam medindo o 

construto. Em relação à análise semântica, esta foi utilizada para avaliar se os itens eram 

compreensíveis para as crianças (Pasquali, 2003).  

A análise semântica mostrou que as diferenças de interpretação entre crianças da 

escola particular e pública eram bastante significativas. Crianças de 8 anos da escola 

particular tinham o mesmo entendimento de crianças de 12 anos da escola pública. Muito 

mais que uma dicotomia entre escola particular x escola pública, esta diferença pode ser 

explicada pelo perfil socioeconômico. A desvantagem socioeconômica tem sido apontada 

como fator de risco ao desenvolvimento, associado a outras variáveis como vizinhança de 

risco (McLoyd, 1998).  

Aliada a esta observação, a quase totalidade das escolas particulares que foram 

visitadas em João Pessoa -PB não permitiu que a coleta fosse realizada em suas dependências, 

o que impossibilitou mensurar a ARA com alunos de escolas particulares. No entanto, para o 

objetivo principal da pesquisa este não chegou a se configurar um problema, pois na 
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comparação entre grupos de vítimas e não vítimas de violência intrafamiliar, o perfil 

socioeconômico dos grupos deveria ser similar. Assim, fixou-se como critério da amostra o 

respondente ser aluno de escola pública e ter entre 9 e 13 anos de idade, pois nesta idade a 

maioria dos alunos já sabiam ler. 

Nessas duas análises, dos 36 itens iniciais, foram eliminados 21; sendo a totalidade 

deles relacionados à não-concordância unânime entre os juízes sobre a qual fase da 

autorregulação pertenciam os itens. 

O fato dos itens serem eliminados não representou prejuízo, pois os itens mantidos 

ainda representavam as três fases, permanecendo 5 itens para cada uma, quais sejam as fases 

de planejamento, execução e avaliação. Havia uma preocupação para que o instrumento fosse 

objetivo e simples, com poucos enunciados, tanto pela dificuldade e velocidade de leitura das 

crianças, quanto pelas circunstâncias de o questionário ser aplicados em abrigos, com crianças 

vítimas de violência.  Assim, um questionário com 15 itens, foi extremamente adequado aos 

fins da pesquisa. Houve sugestões de pequenas alterações nos itens 01, 12 e 14, que foram 

acatadas para um melhor entendimento. Os conteúdos de todos os itens desta fase podem ser 

visualizado no Apêndice 1. 

Os resultados encontrados apontaram uma boa adequação para a medida, tendo em 

vista que a mesma satisfez os parâmetros estipulados na literatura para medidas psicológicas, 

a saber a validade e a precisão (Pasquali, 2003).  

Em relação à estrutura do construto, por exemplo, foi utilizado um dos métodos mais 

confiáveis para esse propósito, o MAP (Velicer, 1976). A solução de um único componente 

apontada por esse método foi apoiada pela a análise dos componentes principais baseada em 

correlações policóricas, a qual mostrou que todos os itens apresentavam cargas suficientes 

para o componente. Essa solução foi coerente com a teoria e com uma variedade de estudos 
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relatados na literatura (Costa, 2007; Lourenço, 2008; Monteiro, 2009; Rosário et al., 2009; 

Sampaio et al. 2012).  

Uma vantagem de se ter medidas unidimensionais é que essas favorecem uma das 

qualidades mais buscadas quando se utiliza de análise fatorial para verificar validade de 

medidas, a parcimônia. Essa refere-se ao propósito de tentar explicar o máximo com o 

mínimo possível, ou seja, quanto menos componentes encontrados melhor (Pasquali, 2003).   

Quanto à precisão do QAAP foi empregado o alfa de Cronbach para variáveis 

policóricas. O valor apresentado de 0,83 foi acima daquele requerido na literatura para que 

uma medida seja utilizada tanto para fins de pesquisa (α>0,50) quanto para fins de diagnóstico 

(α>0,70). Além disso, o valor encontrado nessa pesquisa foi superior àquele encontrado no 

estudo de adaptação do instrumento de base (IPAA) para o Brasil realizado por Sampaio et al 

(2012), a saber 0,75. Já em termos de comparação com o IPAA, foi pouco inferior àqueles 

encontrados com a versão portuguesa, os quais foram, curiosamente, iguais, à saber 0,87 

(Costa,2007;Lourenço,2008;Monteiro,2009;Rosário et al, 2009). Esse achado, além de 

corroborar com a precisão da medida, também se configura como mais uma evidência de 

validade da mesma. 

Um destaque importante é que os valores alfas relatados nas outras pesquisas foram 

baseados em correlações de Pearson, enquanto nessa pesquisa foi baseado em correlações 

policóricas. A opção por essa mudança foi por considerar que as escalas de resposta utilizadas 

eram ordinais. Os achados referentes às análises psicométricas da escala confirmaram a 

hipótese 1 desta pesquisa que inferia que o instrumento desenvolvido apresentaria bons 

parâmetros psicométricos. 

Para além dos objetivos iniciais da pesquisa, os resultados do teste t também 

apontaram uma diferença significativa entre os sexos. A análise de diferenças de condições 

revelou que o sexo feminino apresenta pontuação média maior do que o sexo masculino, com 
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diferenças estatisticamente significativas. Estudos (Oliveira, Boruchovitch & Santos, 2011) 

apontam que o sexo feminino apresenta maior desempenho em busca de estratégias, sendo as 

mulheres mais eficazes em planejar, monitorar e regular o aprendizado.  

Em um estudo realizado por Alliprandini et al. (2012) sobre o uso de estratégias 

disfuncionais – como escutar música enquanto estuda- também evidenciou diferenças 

significativas em relação ao gênero, sendo que os participantes do sexo masculino utilizam 

mais estratégias disfuncionais do que os participantes do sexo feminino.  

O resultado encontrado, aqui, confirma os resultados relatados na literatura, já que 

geralmente os estudos apontam que o sexo feminino apresentam maiores níveis de 

autorregulação do que o masculino (Knight, 2010; Whipp & Chiarelli, 2004; Valle et al., 

2008). No mais, estes divergem daqueles verificados por Korkmaz e Kaya (2012), que 

verificaram em seu estudo que não houve diferença significativa nas habilidades de 

aprendizagem autorregulada dos alunos em função do sexo. 

No que tange ao segundo objetivo da pesquisa, é preciso ressaltar alguns pontos. 

Incluiu-se na amostra crianças vítimas de violência intrafamiliar de uma maneira geral, sem se 

especificar o tipo de abuso sofrido (maus tratos, negligência, abuso sexual, abuso psicológico 

e físico), em virtude de os casos dessas crianças serem das mais variadas e coexistentes 

formas de abuso, tendo inclusive alguns dos pais sido presos em virtude da violência 

praticada contra os filhos. 

Observou-se uma repetição de padrão nas crianças e adolescentes vítimas, pois eles 

acabam sendo agressivos uns com os outros, tem hábitos sexuais disfuncionais e apresentam 

muitas dificuldades na escola, segundo informado pelos funcionários responsáveis. Sabe-se 

que pessoas submetidas a alguma forma de violência tendem a reproduzi-la no futuro, 

perpetuando o ciclo violento, podendo-se pensar em “um processo de subjetivação na relação 
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entre vítima e agressor que cristaliza padrões de tolerância e aceitação da violência” (Barros 

& Freitas, 2015, p.02). 

No primeiro contato com estas crianças, percebeu-se um retraimento e desconfiança 

em relação à pesquisadora, o que corrobora a ideia de Bronfenbrenner (1979/1996), segundo a 

qual se, na relação que se estabelece entre os pais e a criança, o afeto, a reciprocidade e o 

equilíbrio de poder não estão presentes, pode ocorrer prejuízo ao desenvolvimento da criança, 

comprometendo as relações posteriores que ela virá a estabelecer com outras pessoas. No 

entanto, como a pesquisa só foi realizada após o terceiro contato (nos dois primeiros houve 

contação de histórias), as crianças já tinham a confiança necessária para responder o 

questionário sem maiores problemas.  

Os resultados desta pesquisa revelaram que, apesar de selecionados com base num 

perfil sócio-econômico muito parecido, as crianças vítimas de violência apresentaram uma 

ARA disfuncional em relação às não vítimas, corroborando com a hipótese 2 desta pesquisa, o 

que é congruente com as evidências da literatura (Cunradi, Caetano, & Schafer, 2002; 

Moreira & Preto, 2012; Renner e Whitney, 2010). Acredita-se que essa diferença possa se 

traduzir no desempenho escolar, no que diz respeito ao grupo das crianças vítimas, o que 

confirma com outros estudos (Halford et al., 2001; Noble et al., 2005). 

Isto é, uma criança ou adolescente que tenha sofrido violência pode não conseguir 

sequer planejar determinadas estratégias de aprendizagem, tampouco implementá-las ou 

avaliá-las, sendo que estas últimas envolvem naturalmente o ajustamento de vários processos 

às mesmas (Conway, 2009; Gestsdóttir & Lerner, 2008). Essa é mais uma consequência 

importante da violência praticada contra crianças e adolescentes. Vários estudos, conforme 

visto nos capítulos anteriores desta pesquisa, comprovaram que a violência afeta o 

desenvolvimento emocional, comportamental, social, sexual e cognitivo das vítimas, 
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interferindo negativamente no seu bem-estar e qualidade de vida, e as sequelas podem 

persistir ao longo da fase adulta (Barros e Freitas, 2015). 

Assim, vislumbra-se um conjunto de condições de privações que não permitem à 

criança o desenvolvimento de mecanismos de regulação dos diferentes processos bio-

psicossociais (impulsos, cognições, comportamentos) essenciais a um desenvolvimento 

harmonioso e adaptativo (Conway, 2009; Holden & Ritchie, 1991). No caso da violência 

intrafamiliar (especialmente a violência sexual e física), a ativação neuropsicológica é 

especialmente prevalente devido à contínua exposição a situações de maus-tratos, sofridos ou 

observados (Jaffee, Caspi, Moffitt, Polo-Tomás, & Taylor, 2007).  

O fato de se observar que a violência intrafamiliar traz comprometimento também nos 

mecanismos de autorregulação é especialmente importante porque influencia negativamente a 

realização cognitiva, regulação motivacional, afetiva, comportamental e ambiental e, como 

consequência, o sucesso educativo (Lourenço, 2007; Rehm & Rokke, 1988; Rosário, 2001; 

Schunk, 1994; Shucksmith et al., 1995; Zimmerman, 1989). Não apenas na autorregulação, 

mas a violência também tem efeito negativo em múltiplos fatores, como no QI (Koenen et al., 

2003) e em todo o funcionamento cognitivo (Noble et al., 2005).   

Esse resultado é especialmente importante no que tange à permanência do aluno a 

escola. Alunos com autorregulação disfuncional estabelecem para si objetivos acadêmicos 

menos ambiciosos, tem mais dificuldade em controlar seus impulsos e fazer avaliações exatas 

sobre suas capacidades. Revelam-se também menos auto-eficazes e menos persistentes 

quando confrontados com obstáculos ou tarefas mais complexas (Zimmerman, 2000). Desta 

forma, um baixo rendimento acadêmico enfraquece a confiança do aluno, afeta a motivação 

para estudar e aprender, contribuindo para a permanência (ou evasão) escolar (Locke, 

Frederick, Lee, & Bobko, 1984; Schunk, 1984; Schunk & Rice, 1993).  
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Afetando a motivação, torna-se difícil para este aluno pensar na utilidade que a escola 

tem em relação ao seu futuro, e isto é significativo quando se pensa em crianças e 

adolescentes vítimas de violência, por todas as circunstâncias de dúvidas e incertezas em 

relação ao seu destino, em especial quando estas crianças são institucionalizadas. Alunos que 

apresentam níveis mais altos de motivação atribuem também mais valor e significado às 

metas futuras do que os alunos menos incentivados. Para motivar o empenho dos alunos de 

baixo rendimento, motivando-os para a aprendizagem, é essencial ir mais além do interesse 

temporal ou instrumental (Rosário, Soares, Núñez, González-Pienda, & Rúbio, 2004).  

No entanto, muitas vezes a própria escola não sabe lidar corretamente com estes 

alunos, sendo, ao contrário, para eles uma autêntica escola de ineficácia (Bandura, 1986). 

Assim não os ajuda a recuperar ou a manter a crença das suas capacidades, em meio a 

inevitáveis dificuldades e ambientes de risco. Trabalhar com os educadores o valor das tarefas 

associada à instrumentalidade percebida dos conteúdos e das matérias (isto é, fazer com que o 

conteúdo seja familiar e útil no ambiente em que aquela criança está inserida), deveria estar 

presente em todos os cursos de formação de professores, dada a imensa importância deste 

dado para que o aluno continue na escola.  

Neste sentido, na realização das tarefas previstas no currículo, os professores poderiam 

discutir com os alunos, sobretudo com aqueles que vivem em ambientes sabidamente 

violentos, a aplicação das estratégias de autorregulação a situações concretas, treinando a sua 

transferência para outros contextos e tarefas escolares (Boekaerts & Corno, 2005). Os alunos 

seriam, deste modo, ajudados a responderem de forma mais eficaz aos seus objetivos e estilos 

de aprendizagem (Zimmerman, 1989).  

A literatura aduz que os alunos a quem os professores sistematicamente ensinam e 

modelam estratégias de autorregulação de aprendizagem, aplicadas a diferentes tarefas 

escolares, mais facilmente exercitarão autonomamente a sua utilização (Ablard & Lipschultz, 
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1998; Zimmerman & Schunk, 1998). No entanto, apesar da sua importância, a eficácia das 

estratégias da autorregulação da aprendizagem depende da interdependência dos fatores 

pessoais e contextuais (Bandura, 1986; Zimmerman & Martinez-Pons, 1986).  

A atuação da escola e dos professores é especialmente importante quando se observa 

que a ARA não é um traço, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada 

através da experiência pessoal e prática na própria aprendizagem (Azevedo & Cromley, 2004, 

Schunk, 2005, Zimmerman, 2015). Para estes autores, o feedback atua como um catalisador 

de comportamento autorregulado. Os alunos geram feedback interno e processam o feedback 

externo, por exemplo, estabelecendo critérios para o sucesso e monitorando seu envolvimento 

com tarefas à luz desses critérios (Butler & Winne, 1995). 

Ainda dando destaque ao papel da escola e do professor, o impacto do estresse pode 

ser devastador para crianças sensíveis, no entanto, esta mesma sensibilidade faz com que elas 

também sejam “permeáveis” a um adulto apoiador e um ambiente enriquecido (Boyce & 

Ellis, 2005). Assim, tem-se que entender o processo de aprendizagem, as estratégias de 

autorregulação e as consequências que a violência intrafamiliar pode causar em crianças e 

adolescentes em desenvolvimento, é uma questão primordial para se pensar em políticas 

públicas para a infância e adolescência. 

 

Limitações do Estudo 

 

Faz-se necessário ressaltar que, como toda e qualquer pesquisa científica, esta também 

está passível de limitações, o que foi observado em todas as fases deste estudo. Na fase pós-

qualificação da pesquisa surgiram inúmeras dificuldades. A primeira delas foi em relação ao 

tempo em que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) levou para aceitar o projeto de pesquisa em virtude de a pesquisa ser realizada com 
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vítimas de violência. A cada submissão, um documento novo era exigido, e tais exigências 

sobre o consentimento informado de pais (que muitas vezes são os próprios abusadores das 

crianças vítimas) representa um obstáculo para as pesquisas junto a famílias com histórico de 

violência, evitando assim não apenas o avanço científico, mas possibilidades de discussões 

profícuas em torno de um problema de proporções alarmantes no país.  

Este tempo sem aprovação fez com que a coleta junto às crianças vítimas de violência 

da Vara da Infância e Adolescência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) se 

inviabilizasse. No Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), houve a indicação de dois abrigos 

onde poderia ser feita a coleta, mas que tinham um número bem reduzido de crianças vítimas 

de violência na faixa etária da pesquisa. Por tais razões, o número de vítimas para comparação 

com não vítimas foi reduzido para 20 crianças e adolescentes. 

Além dos entraves em relação às vítimas, houve dificuldades na coleta em escolas 

particulares, em virtude da grande maioria delas não permitirem a pesquisa junto aos alunos. 

Foram então reavaliados os locais e decidiu-se focalizar apenas na coleta junto às escolas 

públicas, municipais e estaduais, o que diminui o poder de generalização da amostra. 

 

Considerações Finais 

 

Embora a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes ocorram em todos as 

classes sociais, é inegável que a pobreza e o estresse ambiental aumentam a probabilidade de 

sua ocorrência. Pais que vivenciam uma condição acentuada de pobreza, já tem uma elevação 

frequente de estresse e instabilidade, além de problemas emocionais e altos níveis de abuso de 

drogas e/ou depressão – e, por óbvio, todos esses fatores contribuem para a incapacidade de 

prestarem cuidados parentais adequados.  
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Além desses fatores, também salienta-se que muitas dessas famílias cuja tônica é a 

violência, não têm uma rede de apoio social composta de amigos, família extensa ou vizinhos 

que lhe prestem auxílio para resolver de outra forma (não-violenta) problemas familiares. 

Assim, a consequência paras as crianças e adolescentes que vivem nesta situação, é dispor de 

uma rede limitada de adultos que podem servir como modelos de comportamentos pró-

sociais, e não conseguem ter referências ou estabelecer conexões com adultos estáveis.   

Neste aspecto, o que esta pesquisa pretende é preencher esta lacuna, atentando para se 

intervir no âmago destas famílias, seja utilizando a escola e os professores como referência, 

empoderando-os com dados científicos sobre a neuroaprendizagem e estratégias de 

autorregulação; seja como intervindo diretamente com os pais, que quase sempre, tem pouco 

conhecimento sobre como ocorre o desenvolvimento infantil, sobre quais são as melhores 

estratégias de criação de filhos, como podem resolver problemas sociais e quais os métodos 

disponíveis para lidar com sentimentos de raiva e de estresse.  

Por fim, as consequências deste trabalho são inúmeras e abarcam diferentes níveis e 

distintas dimensões. Apesar do construto da autorregulação da aprendizagem ser 

relativamente recente, as investigações efetuadas no seu âmbito revestem-se de um grande 

impacto para a melhoria do ensino/aprendizagem das nossas escolas. Assim, este 

enriquecimento pode ser observado especialmente na contribuição efetiva para a melhoria do 

rendimento escolar daqueles alunos que vivem em ambientes de risco e muitas vezes são 

vítimas (silenciosas ou não) de violência intrafamiliar.  

Se os professores possuírem os conhecimentos subjacentes à temática da 

autorregulação da aprendizagem e se a exercitarem na prática, e tiverem um olhar atento para 

dar especial atenção aos alunos vítimas de violência, o futuro de uma geração inteira pode ser 

mudado.  Assim, é de fundamental importância ajudar os professores e alunos a refletir sobre 

os seus papéis e as suas responsabilidades no ato de aprender, assim como alertar os gestores 
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públicos sobre os impactos na aprendizagem que a violência também pode causar, mas 

também sobre os impactos (positivos) que políticas públicas podem promover. 

Aproximando-se o fim deste trabalho, embora a investigação continue, buscar-se-á 

sistematizar os seus contributos mais relevantes, refletindo sobre eles, na busca de um sentido 

integrador e coerente, e elencar um conjunto de pistas que conduzam a novos esforços de 

pesquisa, para que se possa lançar um novo olhar sobre todas as questões aqui discutidas.  
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APÊNDICES 



 
 

 

Apêndice 1. Análise dos Juízes 

 

Escala de Autorregulação da Aprendizagem 

 

Prezado(a) especialista, 

 

Dado a pouca teoria existente sobre o tema da Autorregulação da Aprendizagem, 

estamos elaborando um instrumento com a intenção de propor um modelo explicativo para 

este fenômeno. Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar como juiz deste instrumento, em 

fase de Análise de Conteúdo.  

A Autorregulação da Aprendizagem conceitua-se como a forma como as pessoas 

enfrentam os problemas, aplicam as estratégias, monitorizam a sua realização e interpretam os 

resultados dos seus esforços de uma forma autônoma e centrada na tarefa (Boekaerts & 

Corno, 2005; Rosário, 2004; Zimmerman, 2002). Entender o conceito de autorregulação da 

aprendizagem é fundamental para os educadores porque o trabalho educativo envolve no dia-

a-dia um processo de desenvolvimento pessoal no qual "escolha e controle" (bases da 

autorregulação) assumem um importante papel. Esta visão mais substancial para o aprender 

certamente ajudará a desenhar abordagens educativas mais ajustadas às necessidades das 

crianças. Habitualmente, os alunos com dificuldades de aprendizagem, ou apenas com baixo 

rendimento, sentem-se mal por não conseguirem acompanhar os seus colegas, não recebem o 

apoio devido na escola e em casa, não se esforçam o suficiente na realização de tarefas e, a 

pouco e pouco, abandonam o processo de aprendizagem desistindo de estudar e de querer 

aprender conteúdos escolares. 

Segundo Zimmerman (1994, 2000, 2002), a Autorregulação da Aprendizagem é um 

processo dinâmico e aberto que ocorre em três fases principais: a fase prévia, a fase do 

controle volitivo e a fase da autorreflexão. Este modelo cíclico explicativo da aprendizagem 

autorregulada (Zimmerman, 1998, 2000) fundamenta o modelo PLEA (Planejamento, 

Execução e Avaliação). Este modelo apresenta uma sequência do processo autorregulatório, 

na qual cada fase operacionaliza em si própria o mesmo processo cíclico, por exemplo, a fase 

de planejamento também deve ser planejada, executada e avaliada.  

Esta escala proposta possui 36 itens e tem como objetivo delinear a Autorregulação da 

Aprendizagem nas fases que a compõem, quais sejam:  



 
 

 

A fase do planejamento significa pensar naquilo que queremos fazer e preparar um 

plano para sabermos quando e como o faremos. Em consequência, as crianças analisam a 

tarefa específica de aprendizagem, avaliando os seus recursos pessoais e ambientais, e pensam 

em um plano que os conduza do projetado ao realizado; 

A fase da execução na tarefa refere-se à etapa de colocar o plano estabelecido em 

prática, à implementação de um conjunto organizado de estratégias de aprendizagem ao 

serviço das tarefas, ao controle e monitorização da sua eficácia tendo em vista as metas 

propostas; 

A fase da avaliação consiste em julgar se as tarefas de aprendizagem estão 

desenvolvendo-se como o previsto, analisando a relação entre o produto e as metas 

estabelecidas, equacionando os porquês. Os resultados desta fase de avaliação permitem o 

planejamento de novas tarefas reiniciando assim o ciclo auto-regulatório. 

 

Sua tarefa consiste em analisar dois aspectos de cada item:  

 

a) Adequação do item à fase: verificara qual fase pertence cada item, tendo como base a 

definição apresentada. Para realizar esta análise de conteúdo, assinale com um “X” a 

fase que você considera estar representada pela afirmação do item analisado. Se 

considerar que o conteúdo do item não apresenta relação com as facetas apresentadas, 

deixe-o em branco (não marque nada). 

 

b) Clareza: avaliação do quanto esses itens são compreensíveis (diretos, claros e 

objetivos).  Para esta avaliação, assinale com um “X” se o item em análise é 

compreensível ou incompreensível. No caso de ser incompreensível, você poderá 

sugerir alguma adequação, caso queira.  

 

Sugestões são bem vindas e devem ser feitas no próprio instrumento de avaliação. 

Pedimos, ainda, sua compreensão em não divulgar os itens deste instrumento.Para responder a 

essa escala, salve-a em seu computador, preencha os dados e reencaminhe para este e-mail. 

Por fim, pedimos a gentileza de que exclua o referido arquivo do seu computador. 

  

Agradecemos imensamente a sua contribuição. 

 

 



 
 

 

Escala de Autorregulação da Aprendizagem  

 

 

Planejamento: Diz respeito a investigação sobre como as crianças planejam suas tarefas de 

aprendizagem, se avaliam seus recursos e fazem um plano para alcançar suas metas escolares; 

Execução: Como o estudante coloca o plano em prática, se implementa estratégias de 

aprendizagem e se monitoriza sua eficácia; 

Avaliação: O aluno analisa se as tarefas estão sendo cumpridas, julgando se os resultados 

estão condizentes com as metas estabelecidas. 

 

 

Nº Itens 

Análise de Conteúdo 

Planejamento Execução Avaliação Sugestão de Alteração 

1 
Eu cumpro o horário de 

estudo que planejei. 
    

2 

Comparo as notas que 

tiro com os meus 

objetivos naquela 

matéria. Ex: se precisava 

de 8 para passar e tiro 7, 

planejo que vou ter que 

tirar um 9 na próxima 

prova. 

    

3 

Se tenho uma prova, 

planejo o que  

tenho que estudar para 

que eu possa tirar uma 

boa nota. 

    

4 
Não faço resumos das 

matérias. 
    

5 

Costumo estudar em 

vários lugares e às vezes 

me desconcentro muito 

com a TV ou outra coisa. 

    

6 
Me concentro quando 

estou estudando. 
    



 
 

 

7 

Tenho muita dificuldade 

em me concentrar para 

estudar. 

    

8 

Deixo muita matéria 

acumulada para estudar 

só na véspera da prova. 

    

9 

Minhas notas são muito 

importantes para mim, 

não gosto de ficar em 

recuperação. 

    

10 

Me acho capaz de 

aprender o que vão me 

ensinar.  

    

11 

Estudo na véspera da 

prova, e depois da prova 

esqueço de tudo. 

    

12 

Não anoto nada no 

caderno enquanto assisto 

a aula. 

    

13 

Tento lembrar do que já 

aprendi antes para me 

ajudar a entender uma 

matéria nova. 

    

14 

Quando vou estudar, 

procuro um lugar 

silencioso. 

    

15 

Quando recebo as provas 

corrigidas, tento ver o 

que errei para saber o 

que tenho de melhorar. 

    

16 

Se eu tiro uma nota 

baixa, tento estudar 

muito mais para 

recuperar a nota. 

    

17 

Se a professora passa um 

trabalho, penso no que 

vou fazer e como vou 

fazer; 

    

18 
Não sinto vontade de 

estudar.  
    



 
 

 

19 

Se o trabalho para fazer é 

muito grande,  divido 

meu tempo para cada dia 

eu fazer uma parte. 

    

20 

Uso muito minha agenda 

escolar para me ajudar a 

lembrar das tarefas e 

horários. 

    

21 

Se durante o ano, eu vejo 

que minhas notas estão 

baixas, penso no que 

devo fazer para 

recuperar.  

    

22 

Depois de acabar a 

prova, vou ver nos livros 

o que eu posso ter 

acertado ou errado. 

    

23 

Se fui mal em uma 

prova, me desanimo e 

não estudo mais. 

    

24 

Procuro entender a 

matéria escrevendo 

resumos com as minhas 

próprias palavras. 

    

25 

Sonho com uma 

profissão e tento ir bem 

na escola para tentar ser 

aquilo que sonhei. 

    

26 

Se eu tiro uma boa nota, 

me sinto feliz e com 

vontade de estudar ainda 

mais. 

    

27 

Antes de começar a 

estudar, organizo meu 

material, minha mesa etc. 

    

28 

 Quando chego da escola 

sempre esqueço quais as 

tarefas que tenho para 

fazer. 

    

29 Eu converso muito     



 
 

 

durante as aulas. 

30 

Quando recebo as provas 

corrigidas, só olho a nota 

e não presto atenção na 

correção. 

    

31 
Não consigo aprender 

algumas matérias. 
    

32 

Minhas notas não 

importam muito para 

mim. 

    

33 

Faço um horário de 

estudo para me organizar 

melhor. 

    

34 

Quando vejo que não 

aprendi alguma 

matéria,estudo de outro 

jeito. Ex: aulas de 

reforço ou tirando 

dúvidas com os 

professores ou colegas. 

    

35 

Quando a professora 

reclama do meu 

comportamento, tento 

mudar para ela não 

reclamar mais. 

    

36 
Não me importo em 

repetir de ano. 
    

 



 
 

 

 

Apêndice 2. Termo de Assentimento 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre como as crianças 

aprendem, para que no futuro todas as crianças possam aprender mais e melhor. Se você quiser 

participar, é só assinar na linha abaixo, e se você quiser desistir depois é só dizer à pesquisadora. Você 

também pode perguntar qualquer dúvida a ela. Ninguém vai ver suas respostas, nem seus pais, nem 

seus amigos, nem sua professora, por isso a gente quer que você responda com toda sinceridade. O que 

a gente quer saber mesmo é sobre como cada criança aprende, e agradecemos muito se você puder nos 

ajudar! OBRIGADA! 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2016. 

_________________________________                       

Assinatura do participante 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá ligar ou mandar um 

whatsapp para: 

*Mestranda Vivianne Freitas Oliveira Asfora (telefone: (83) 98806-1187; email: 

viviannefreitas2@hotmail.com).  

 Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

mailto:fillipysilva@hotmail.com


 
 

 

 

Apêndice 3.  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa "Autorregulação 

da aprendizagem em crianças no contexto da violência intrafamiliar". Neste estudo pretendemos 

comparar se a criança submetida à violência intrafamiliar apresenta prejuízos em sua autorregulação 

da aprendizagem, ou seja, se ela consegue planejar seus estudos, executar esse planejamento e avaliar 

seu desempenho escolar, em comparação a crianças da mesma idade que não sofreram violência por 

parte dos pais ou parentes. 

 O motivo que nos leva a estudar esse assunto é por não haver estudos suficientes que 

mostrem o quanto a violência atinge muitas áreas da vida da criança, trazendo prejuízos até mesmo em 

sua aprendizagem. Para este estudo adotaremos o procedimento da aplicação de dois instrumentos, o 

questionário sócio-demográfico, em que você irá responder quantos anos tem, se tem irmãos, se seus 

pais moram com você, etc; e você também responderá a outro instrumento, que nos mostrará como 

você aprende (autorregulação da aprendizagem). 

 Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O 

responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com  

padrões profissionais de sigilo.  

 Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, 

isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar 

disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa. 

 Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e 



 
 

 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 

de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a 

você. 

 Diante do exposto,  declaro que fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. 

Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2016. 

 

_________________________________                      ____________________________________ 

Assinatura do menor                                                                 Assinatura do responsável  

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

*Prof. Josemberg Moura de Andrade (telefone: (83) 999900205/ email: 

josemberg.andrade@gmail.com; Endereço: Universidade Federal da Paraíba/ Campus I/ Centro de 

Ciências Humanas e Letras/ Departamento de Psicologia – João Pessoa/PB, CEP: 58051-900. 

Telefone: (83) 3216-7337) ou a Mestranda Vivianne Freitas Oliveira Asfora (telefone: (83) 98806-

1187; email: viviannefreitas2@hotmail.com). Endereço: Rua Débora da Silva Braga,75,ap103, 

Aeroclube. João Pessoa-PB. CEP 58036-843).  

*Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

Campus I- 1º andar - Endereço Universitário S/N, Castelo Branco, CEP 58051-900 – João Pessoa/PB. 

CAAE nº 55990016.5.0000.5188 

 (83) 3216-7791 – E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

  Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 

mailto:fillipysilva@hotmail.com
mailto:eticaccsufpb@hotmail.com


 
 

 

Apêndice 4. Questionário de Autorregulação da Aprendizagem (QAAP) 

 

 

 

 

 

 

Utilizando a escala de resposta ao lado, marque com um “X” a alternativa 

que melhor representa a frequência com que você pratica cada 

comportamento.  

N
u

n
c
a

 

P
o

u
c
a
s

 v
e
z
e

s
 

A
lg

u
m

a
s
 v

e
z
e
s

 

M
u

it
a
s
 v

e
z
e
s

 

S
e
m

p
re

 

1 
Se tenho uma prova, planejo o que tenho que estudar para que eu  
possa tirar uma boa nota. 

1 2 3 4 5 

2 Me concentro quando estou estudando. 1 2 3 4 5 

3 Tenho dificuldade em me concentrar para estudar. 1 2 3 4 5 

4 
Quando recebo as provas corrigidas, tento ver o que errei para saber  
o que tenho de melhorar. 

1 2 3 4 5 

5 
Se a professora passa um trabalho, penso no que vou fazer e como 
 vou fazer 

1 2 3 4 5 

6 
Se o trabalho para fazer é muito grande, divido meu tempo para cada  
dia eu fazer uma parte. 

1 2 3 4 5 

7 
Depois de acabar a prova, vou ver nos livros o que eu posso ter  
acertado ou errado. 

1 2 3 4 5 

8 Antes de começar a estudar, organizo meu material, minha mesa etc. 1 2 3 4 5 

9 
Quando recebo as provas corrigidas,só olho a nota e 
 não presto atenção na correção. 

1 2 3 4 5 

10 Procuro um lugar calmo para estudar.  1 2 3 4 5 

11 
Quando vejo que não aprendi alguma matéria,estudo de outro jeito.  
Ex: aulas de reforço ou tirando dúvidas com os professores/colegas. 

1 2 3 4 5 

12 Faço anotações da aula no caderno. 1 2 3 4 5 

13 
Quando a professora reclama do meu comportamento,  
tento mudar para ela não reclamar mais. 

1 2 3 4 5 

14 Faço um horário de estudo para me organizar melhor. 1 2 3 4 5 

15 Cumpro o horário de estudo que fiz. 1 2 3 4 5 


