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Resumo 

FERNANDES, Verônica Rodriguez. Prática reflexiva realizada no ensino 
superior: Estratégias de aprendizagem propulsoras para a formação de 
alunos autorregulados. 2013. 146f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-
Graduação em Educação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

Estudos recentes têm apresentado a importância da participação ativa do 
estudante na aprendizagem de conteúdos através do uso adequado de estratégias 
de aprendizagem, do planejamento de suas tarefas e da autoavaliação de seus 
resultados. A partir desta ideia, implementou-se uma intervenção, denominada de 
“Prática de Ensino Reflexiva”, que buscou investigar se as estratégias 
autorregulatórias aplicadas nessa  prática contribuíram para promover a formação 
de alunos autorregulados. Buscou-se verificar, a partir das estratégias aplicadas, se 
o aluno revelou tomada de consciência, controle e gestão do seu processo de 
aprendizagem, pontos importantes para o aprender autorregulado. Iniciou-se a 
pesquisa com a aplicação do questionário CEA (Conhecimento de Estratégias 
Autorregulatórias) desenvolvido por Rosário e col. (2007), seguido por seis 
encontros denominados “Oficinas de desenvolvimento de estratégias 
autorregulatórias da aprendizagem”. Esses encontros tiveram como objetivo 
principal, para os sujeitos pesquisados, aprender estratégias para a escrita de 
artigos científicos e, para a pesquisadora, analisar se as estratégias utilizadas 
nessa prática reflexiva, no ensino superior, promoveriam a autorregulação, 
estimulando os processos de aprender dos alunos universitários. Ao final dos 
encontros, após 6 meses da intervenção, foi aplicado novamente o questionário 
CEA (ROSÁRIO e Col. 2007) e uma entrevista semiestruturada. Da análise dos 
dados, emergiram duas categorias: 1)Estratégias Cognitivas e Metacognitivas; 3) 
Estratégias Motivacionais; que articuladas entre elas indicam que contribuíram 
significativamente para formação do aluno autorregulado. Conclui-se que os dados 
reforçam a importância do conhecimento de estratégias autorregulatórias nos 
processos de aprendizagem, a fim de que o aluno universitário seja capaz de 
atingir seus objetivos frente às tarefas, promovendo uma consciência reflexiva. 

Palavras-chave: autorregulação; prática de ensino reflexiva; estratégia de 
aprendizagem.  



 

Abstract 

FERNANDES, Verônica Rodriguez. Reflexive practice carried out in higher 
education: Learning strategies that promote the formation of self-
regulated students. 2013. 146f. Dissertation (Master's Degree) - Post 
Graduation Program in Education. Federal University of Pelotas, Pelotas. 

Recent studies have demonstrated the importance of an active participation of 
the student in the learning process of contents through the appropriate use of 
learning strategies, planning of tasks and self-evaluation of outcomes. Based on 
this rationale, the intervention "Practice of Reflexive Teaching" was 
implemented, aiming to investigate if the self-regulatory strategies employed in 
this practice contributed to promote self-regulated students. It was also aimed to 
verify, based on the employed strategies, if the student revealed greater 
consciousness, control and management of the learning process, considered 
key aspects of the self-regulated learning. The research started with the CEA 
Questionnaire (Conhecimento de Estratégias Autoregulatórias - Knowledge of 
Self-Regulatory Strategies), developed by Rosário (2007), followed by six 
meetings called "Workshops for developing learning self-regulatory strategies". 
For the participants, the workshop's main aim was to learn strategies for writing 
scientific articles. For the investigator, the main aim was to analyze if the 
employed strategies in the reflexive practice in the higher education would 
promote self-regulation, stimulating the learning processes of university 
students. After the six months of intervention, the CEA Questionnaire was 
applied for the second time, as well as a semi-structured interview. Data 
analyses revealed two categories: Cognitive and Metacognitive Strategies; 3) 
Motivational Strategies. Their interrelation ship indicate that they significantly 
contributed to the formation of the self-regulated student. It is concluded that the 
data highlight the importance of knowing self-regulatory strategies in the 
learning process, in order for the university student to be able to accomplish the 
task objectives, promoting a reflexive consciousness.  

Keywords: self-regulation, practice of reflexive teaching, learning strategies. 
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MEMORIAL REFLEXIVO:  
O DESVELAR DA TRAJETÓRIA DE UMA EDUCADORA 

“O narrador conta o que ele extrai da experiência – sua própria ou 
aquela contada por outros. E, de volta, ele a torna experiência 

daqueles que ouvem sua história.” 
Walter Benjamin 

A educação está presente em minha vida há muitos anos. Desde a 

minha infância, minha mãe ensinava-me que a educação “é um bem que 

ninguém pode retirar. E que precisava estudar para ser alguém na vida”. Essas 

palavras internalizaram-se em mim com certa profundidade, que, em alguns 

momentos, despertava medo e um pouco de curiosidade. Muitas vezes 

pensava que, se não estudasse, não teria identidade, não seria ninguém e 

que,se isso acontecesse, ninguém me reconheceria. Fui crescendo e dando-

me conta do que realmente a minha mãe queria me ensinar. Na verdade, ela 

verbalizava em seus argumentos que “aprender é uma das coisas mais 

maravilhosas do mundo”, que aprender promove segurança, que aprender abre 

caminhos para a escolha do que se quer ser. Perfeito, esta é a questão 

principal: o que quero ser! E foi assim que cada dia em sala de aula despertou 

em mim a construção de uma identidade, a busca desse tal “ser”. 

Iniciei a minha formação profissional em 1997, quando, aos 16 anos, fui 

aprovada no curso de Psicologia, o qual, desde os 14 anos, já tinha certeza de 

que era o que eu queria fazer. Permaneci na universidade durante seis anos, 

pois em vários momentos não me sentia preparada para iniciar a atuar como 

psicóloga. Optei por fazer uma caminhada um pouco mais lenta, mas mais 

segura para mim. E foi, então, que aos 23 anos me formei em Psicologia.  

Em agosto de 2003, dei início ao trabalho no consultório, que 

representava minha meta na carreira profissional. Nesta trajetória como 

psicóloga clínica, muitas vezes sentia-me sozinha, sem ter aqueles momentos 

entre os colegas para compartilhar minhas ações como profissional. E foi a 

partir dessas minhas inquietações que ressurgiu o interesse pela educação, 

que, desde o tempo da faculdade já aflorava, pois em vários momentos eu 

pensava em ser professora, mas não me considerava preparada para assumir 
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esse papel, o qual eu entendia que só os “melhores” poderiam desempenhar, 

os que detinham todo o conhecimento. E, durante quatro anos, assim pensei. 

Em fevereiro de 2007, surgiu a possibilidade de fazer uma pós-

graduação em Docência na Educação Profissional. Foi nesse curso que me 

descobri professora. A cada aula, a cada prática, a cada discussão, fui tendo a 

certeza de que a minha caminhada, a partir daquele momento, seria na 

Educação. E aquela perspectiva de que, para ser professor, precisava ser 

detentor de todo o conhecimento não fazia mais parte dos meus pensamentos. 

No lugar dessa ideia, outra, muito mais forte, tomou conta de mim: a ideia de 

que todo o professor também é um aluno, um aprendente e pesquisador do 

conhecimento. Foi, então, que fiz uma escolha: agreguei à minha trajetória 

profissional um novo papel, o de “ser professora”. 

Nessa caminhada, tive a felicidade de conviver com um grupo de 

colegas de diferentes áreas que me auxiliaram a reconhecer o processo 

educativo sob diferentes enfoques. O curso possibilitou novos horizontes e 

ampliou o meu reservatório de conhecimento na área de filosofia e de 

sociologia, o que permitiu um olhar mais crítico sobre o que é educar. 

Durante a especialização, descobri meu interesse em compreender o 

ensino de adultos, decorrentes das discussões sobre as dificuldades de ensinar 

esses alunos. Assim, impulsionada por essa necessidade, passei a pesquisar 

sobre a Andragogia. Depois de muitas leituras sobre este tema e do meu amor 

pelo Psicodrama, o qual era acalentado desde a minha formação como 

psicóloga, desenvolvi minha primeira escrita científica, a monografia, intitulada 

“Revelando o Psicodrama Pedagógico como uma ferramenta de ensino na 
Andragogia”. 

Em 2008/2 defendi a monografia na especialização e, dois dias após a 

defesa, tive a chance de aplicar o que tinha aprendido sobre o “ser professora”, 

participando de uma seleção para professora substituta em Relações Humanas 

no CEFET-RS, atual IFSul, quando tive a felicidade de ser aprovada em 1° 

lugar. Nesse momento, iniciou-se uma maratona. Tive minha primeira 

experiência como professora, que foi maravilhosa, incrível e indescritível. 

Comprovei ser possível e frutífero “ser professora” nessa nova atuação. 
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Criaram-se relações de trocas entre professor-aluno, com as quais descobri em 

mim mais significados e sentidos sobre o que era “ser professora”. Esse 

vínculo professor-aluno constitui-se a cada dia, a cada curiosidade no 

desenvolver das atividades, nos desafios dos trabalhos propostos, na 

interminável construção do conhecimento. Tudo isso foi e é de grande estímulo 

para o meu aperfeiçoamento enquanto professora. Quando, ao final do primeiro 

semestre como professora, tive a honra e o prazer de ser convidada como 

professora homenageada de uma turma de formandos.  A partir deste gesto 

dos alunos, tive a reafirmação da ideia de que a caminhada que estava 

fazendo era o que de fato desejava fazer, vislumbrando, nesse percurso, a 

dimensão de gratificação e de realização por mim almejada. 

 Muitas vezes acontece de os alunos destacarem a minha clareza ao 

apresentar um tema e, todavia, ao sair da sala de aula, tenho mais 

questionamentos do que certezas, não só acerca do conteúdo, mas da dialética 

da nossa relação que, por muitas vezes, afirmo,deixou-me insegura e confusa. 

E essa confusão, com a qual convivo e sofro até hoje, impulsiona a minha 

busca por novas atualizações. Essas incertezas conduziram-me a um processo 

autorreflexivo constante, incitando questionamentos e críticas que venho 

fazendo sobre o meu ensinar, o que também produz em mim um aumento e um 

fascínio por desvendar novos caminhos, aprofundar conteúdos e 

posicionamentos, ouvir novas versões, experimentar, enfim, ousar e viver. 

Hoje, estou no mestrado em educação e fazer parte deste grupo tornou-se a 

realização de um sonho. Acredito que não posso mais ficar distante, pois 

necessito de respostas às minhas intermináveis questões sobre as práticas 

educativas, sobre a desmotivação do aluno e a relação professor-aluno, enfim, 

sobre essas questões que precisam ser pensadas/refletidas para a construção 

do profissional que quero ser, esse tal “ser professora”. 
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1. CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

Estudos recentes (VEIGA SIMÃO, 2002; 2006; ROSÁRIO, 2006, 2008; 

SÁ, 2004; LOPES DA SILVA, 2004) têm apresentado a importância da 

participação ativa do estudante na sua aprendizagem de conteúdos através do 

uso adequado de estratégias de aprendizagem, do planejamento de suas 

tarefas e da autoavaliação de seus resultados. A educação do presente e do 

futuro está preocupada em promover competências para que o aluno possa 

aprender a gerir os seus processos de aprendizagem, adotando um 

comportamento autônomo e dispondo de ferramentas intelectuais e sociais 

para enfrentar os obstáculos do aprender (VEIGA SIMÃO, 2002). A partir dessa 

necessidade, revelou-se o construto1

 Esta dissertação visou analisar se as estratégias de aprendizagem 

autorregulatórias desenvolvidas em uma prática de ensino reflexiva 

contribuíram para a formação de alunos autorregulados e possibilitaram a 

promoção de avanços na aprendizagem de um grupo de alunos do ensino 

superior. A prática de ensino reflexiva desenvolveu-se durante seis encontros 

com o propósito de potencializar as aprendizagens de um grupo de alunos do 

ensino superior relativas à produção de um artigo científico. Verificou-se, a 

partir das estratégias de aprendizagem autorregulatórias desenvolvidas, se o 

aluno revelou tomada de consciência, controle e gestão do seu processo de 

aprendizagem, considerados pontos importantes para o aprender 

autorregulado. 

 da autorregulação da aprendizagem, 

como um processo que pode ajudar no desenvolvimento da aprendizagem e 

possibilitar que o estudante se motive e desenvolva competências que 

permitam desempenhar um papel ativo e autônomo nos processos e produtos 

da aprendizagem (LOPES DA SILVA, 2004). 

                                            
1Conceitos e construtos têm significados semelhantes, mas apresentam uma importante 
distinção: o conceito expressa uma abstração, formada mediante a generalização de 
observações particulares. Um construto é um conceito consciente e deliberadamente inventado 
ou adotado com um propósito científico, formado, geralmente, utilizando conceitos de nível 
inferior de abstração. A definição de um termo (conceito, construto) pode ser feita tanto com 
base em outros conceitos ou expressões conceituais, quanto de indicações de ações ou 
comportamentos que o termo expressa ou implica - definição de outras palavras, definição 
observacional (MARCONI E LAKATOS, 2000, p.115). 
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 A pesquisa está apoiada em vários teóricos que tratam sobre este 

tema. Zimmerman (1986; 1996), Veiga Simão (2002; 2004), Lopes da Silva 

(2004) e Rosário (2006; 2008) são representantes dos trabalhos teóricos e 

práticos desenvolvidos internacionalmente no campo da autorregulação. 

Vigotski2

 É importante ressaltar que os estudos foram baseados também em 

outros teóricos (BANDURA, 1993; CLEMENTE, 2008; VEIGA SIMÃO, 2004; 

PINTRICH, 1990; ROSÁRIO, 2005; ZIMMERMAN, 1996) por entender-se que o 

construto da autorregulação partilha com diferentes teorias uma relação de 

“comunalidade” (ROSÁRIO, 2006, p. 113), isto é, distintas famílias teóricas são 

utilizadas para conceituar a autorregulação na aprendizagem.  

 (1993; 1994; 2001) também é um teórico que apresenta pressupostos 

que contribuíram para o entendimento sobre os processos de aprendizagem, 

uma vez que as suas ideias ajudam a compreender o construto da 

autorregulação. Knowles (1973; 2009), autor de contribuições importantes 

sobre Andragogia, destaca as necessidades e as características dos 

aprendentes adultos. 

 Com a intenção de oferecer uma visão ampla desta dissertação, 

apresenta-se inicialmente um esboço de como é sua estrutura. Logo, após a 

caracterização da pesquisa, em que são apresentados o objetivo e a 

justificativa para sua realização, segue o segundo capítulo, “Enquadramento 

Teórico”, dividido em três subcapítulos: O primeiro subcapítulo, “Estudar: O 

quê? Para quê? Por quê?”, aborda os conceitos sobre estudar e aprender e os 

processos de aprendizagem. Na sequência, o subcapítulo dois, 

“Caracterização dos sujeitos e do estudo em questão: O aluno do ensino 

superior” apresenta referenciais teóricos que ajudam a compreender o 

processo da aprendizagem dos aprendentes. O terceiro subcapítulo, 

“Autorregulação da aprendizagem: conceito, dimensões e princípios”, define e 

descreve o construto da autorregulação da aprendizagem, suas fases, seus 

processos,suas dimensões e as definições da aprendizagem estratégica. 

Dando continuidade ao roteiro desta dissertação, segue o terceiro capítulo em 

que se aborda o percurso metodológico da pesquisa, apontando os três 

                                            
2 O nome Vygotsky é encontrado, na bibliografia existente, grafado de várias formas: Vigotski, 
Vygotsky, Vigotskii, Vigotskji, Vygotski, Vigotsky. Opta-se por empregar a grafia Vigotski, mas 
nas referências bibliográficas, preserva-se a grafia Vygotsky. 
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momentos da intervenção: 1) Pré-teste: Descobrindo processos; 2) Prática de 

Ensino Reflexiva: Oficinas de desenvolvimento de estratégias autorregulatórias 

da aprendizagem; 3) Pós-teste: Refletindo sobre os processos. O quarto 

capítulo descreve a análise dos dados e apresenta uma discussão sobre eles. 

Para finalizar, a conclusão a que se chegou nesta pesquisa. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. Estudar: O quê? Para quê? Por quê? 

Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair 
daqui? 

Isso depende muito de para onde queres ir – respondeu o gato. 
Preocupa-me pouco aonde ir – disse Alice. 

Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas – replicou o 
gato.  

Contanto que dê em algum lugar, Alice completou. 
Oh, você pode ter certeza que vai chegar se você caminhar 

bastante, disse o Gato. 
(Alice no País das Maravilhas) 

A história da Alice remete a pensar como se vive, pois sempre se está 

caminhando de um lado para o outro. Mas querendo chegar a algum lugar, 

precisa-se saber qual o caminho que se necessita seguir. Não existe nada pior 

do que estar andando sem direção. O que determina a distância dos objetivos 

é a escolha de qual é a direção que se quer tomar. 

Um dos pontos mais preocupantes nas escolas de hoje é ensinar o 

aluno a compreender os conteúdos apresentados, possibilitar o 

desenvolvimento da autonomia e saber como utilizar suas aprendizagens em 

sua vida, direções que muitos, na grande maioria das vezes, não têm (FREIRE, 

2001). 

Atualmente, o aluno vivencia diversas dificuldades na sua trajetória 

acadêmica. As escolas estão preocupadas em ensinar o conteúdo (fatos, 

conceitos e princípios) e despreocupadas com a real aprendizagem deste 

aluno, ou seja, identificar o sentido do conteúdo trabalhado nos espaços 

escolares e realizar aprendizagens significativas e promovedoras de novos 

conceitos (VEIGA SIMÃO, 2004). 

As acentuadas mudanças culturais, profissionais e sociais, as constantes 

transformações tecnológicas e o grande aumento de informação, 

consequências da era tecnológica e digital e do acesso à internet, entre tantas 

outras formas de adquirir conhecimento, provocam certa inquietação nos 

educadores. Isso faz com que estes comecem a pensar no novo aluno que se 

encontra nos bancos escolares atuais. Adaptar-se a esse novo momento 
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significa repensar como educá-los. Significa repensar as aulas frontais apenas 

expositivas, as estratégias de aprendizagem únicas, os objetivos, os conteúdos 

e conceitos não explicitados. Significa refletir sobre o planejamento das aulas, 

entender que muitas dessas reflexões contribuem para que se possa pensar 

em hipóteses para a diminuição do fracasso e do abandono escolar.Segundo 

Lopes da Silva (2004, p. 12), compete à escola educar seus estudantes “para 

que eles saibam de uma forma autônoma, crítica e motivada a assumir um 

papel construtivo nas suas próprias aprendizagens”, caminhos necessários 

para percorrer uma aprendizagem com qualidade. 

2.1.1. Reflexões sobre Estudar: Desafios do aprendente 

Os aspectos apontados até este momento fazem com que novos 

questionamentos surjam, entre eles: Mas porque estudar? Será que 

precisamos? Para que serve esse tal de estudar? Afinal, o que é estudar? 

Estudar (FERREIRA, 1993) etimologicamente significa “aprender, refletir 

sobre, analisar, decorar algo”. Estudar, antes de tudo, implica uma busca pela 

ampliação da consciência. Para que se possa saber fazer, precisa-se entender 

os porquês. Decidir com mais clareza o que fazer possibilita solucionar 

problemas e realizar grandes planos para a vida. É preciso, portanto, ampliar 

esta consciência de todas as formas possíveis: conversar, observar, realizar, 

questionar, afirmar, ler, escrever; tudo isso faz parte do que se entende por 

estudar.  

Estudar é um desafio que implica estar equipado com estratégias de 

aprendizagem, pois para enfrentar a “viagem” do aprender, é preciso estar 

seguro e com ferramentas que possibilitem reconhecer as suas potencialidades 

para aprender. Assim, torna-se possível governar a própria aprendizagem, 

objetivo que, talvez, dever-se-ia ensinar aos alunos de hoje.  

Percebe-se, na sociedade, a existência da concepção de que o aluno, 

pelo simples fato de estar no ambiente escolar, já sabe aprender, isto é, já 

sabe como aprender e que estratégias precisam ser usadas para compreender 

e sistematizar os novos conhecimentos. Nesta caminhada, é preciso chegar ao 

final conseguindo produzir novos métodos de aprender e estudar. Nesse 

sentido, os educadores precisam repensar como podem contribuir para os 
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alunos tomarem consciência do seu processo de pensamento, a serem 

estratégicos e a dirigirem a sua motivação em direção a objetivos acadêmicos. 

A nossa contribuição, talvez, é ensinar os alunos a serem os seus próprios 

professores (MONTALVO; TORRES, 2004 apud VEIGA SIMÃO, 2002). 

Ensinar os alunos a utilizarem estratégias que apoiem e reforcem a 

capacidade de aprendizagem é uma possibilidade para que eles promovam o 

controle interno e criem condições de poder reconhecer suas potencialidades, 

desenvolvendo autonomia e segurança, que, por consequência, conduzirá a 

uma maior responsabilidade no processo de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, a educação precisa fazer com que os alunos sejam 

capazes de educar a si próprios, autorregulando sua aprendizagem nas 

diferentes dimensões, estabelecendo objetivos, monitorizando seus 

progressos, administrando suas tarefas e avaliando seus desempenhos num 

ambiente que possibilite desenvolver suas competências acadêmicas. 

Otimizam-se, portanto,processos de raciocínio, ensinando os alunos a pensar. 

Ensinar o caminho para que eles tomem consciência dos seus próprios 

processos mentais para poderem controlá-los, contribuindo assim para que o 

aluno aprenda a pensar sobre o pensar (VEIGA SIMÃO, 2002).  

É importante refletir que “se ensinares o teu aluno aquilo que deve 

pensar, ele será um escravo do teu conhecimento. Se lhes ensinares como 

pensar, torná-lo-as senhor de todo o conhecimento” (HENRY TAITT apud 

VEIGA SIMÃO 2002, p. 102). Esta afirmação leva a dizer queé preciso 

transformar os espaços escolares em lugares onde a “prática reflexiva” (VEIGA 

SIMÃO, 2002) seja a âncora para o processo do aprender. Trabalhar com os 

alunos na direção de uma “prática reflexiva” possibilita que eles se apropriem 

de sua própria ação, assumindo responsabilidade e sendo conscientes da sua 

aprendizagem, decidindo que estratégias podem utilizar e quando, o “aprender 

a aprender”. 

2.1.2. Caminhos do Aprender 

“Aprender a aprender”, apesar de ser visto como um clichê na área da 

educação, nem sempre é utilizado levando em consideração o mesmo 

conceito. Para os pesquisadores do construto da autorregulação, “aprender a 
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aprender” implica em aprender a ter autonomia e controle sobre suas tarefas 

escolares, ser capaz de traçar um planejamento, executar e refletir, buscando 

escolher as melhores estratégias de aprendizagem (ROSÁRIO, 2006), 

avaliando sempre o processo e o produto do aprender e, se necessário, 

modificando as estratégias utilizadas nesse processo. “Aprender a aprender” 

implica em pensar, refletir, problematizar, sistematizar, descobrir, transformar, 

criar, tendo como suporte atividades contextualizadas que contribuam para 

uma visão mais ampla do mundo. 

O espaço de se fazer aprendizagens é a escola. Percebe-se que o aluno 

vê a escola apenas como um espaço de transmissão de conhecimento, mas, 

ao contrário, ele precisa vê-la também como um espaço de aprendizagens para 

a vida em sociedade. O aluno precisa aprender na escola a “ser”, a preparar-se 

para resolver problemas, a tomar decisões e a ter iniciativa para buscar o seu 

aprendizado. Preparar esse aluno para ser voz do seu aprender. Para Delors 

(1999), “aprender a ser” é um dos pilares da educação do futuro. O autor 

destaca que uma prática pedagógica guiada por este pilar pretende formar 

indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, capazes de 

estabelecer relações interpessoais, de comunicar e evoluir permanentemente, 

de intervir de forma consciente e proativa na sociedade. Nesse sentido, 

Vigotski (2007) afirma que é através da escola, como instituição universalmente 

responsável pela transmissão e socialização do saber sistematizado, que o 

processo de aprendizado desse saber acontece primordialmente. 

Vosniadou (2001, p. 8) salienta que “a aprendizagem é, primariamente, 

uma actividade social e a participação na vida social da escola é central para a 

aprendizagem ocorrer”. É através da atmosfera de colaboração e cooperação 

produtiva da escola que os alunos aprendem a interiorizar as atividades, os 

hábitos, os vocabulários e as ideias.  

“Aprender significa apropriar-se do que foi aprendido, tornar algo seu, 

interiorizar, apropriar-se de um saber, de uma prática, de uma forma de se 

relacionar com o outro e consigo mesmo” (FRISON, 2006, p. 50). Dessa forma, 

ao pensar no conceito de aprender, arrisca-se dizer que é um processo de 

ouvir-se e ouvir o outro e, nesta ação, potencializar e apropriar-se de 

conhecimentos e transformá-los em novos conceitos. Este movimento nunca 
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para, ele está sempre acontecendo, é cíclico. A cada encontro com o 

conhecimento, novos conceitos são adquiridos, incorporando novos sentidos e 

reordenando as relações entre os conceitos disponíveis, como uma espécie de 

“rede de conceitos interligados” (OLIVEIRA, 1993). E essa rede representa o 

conhecimento acumulado sobre as coisas e as conexões que se pode fazer 

quando se interpretam fatos, eventos e situações com que nos deparamos no 

mundo objetivo (op.cit.). 

Aprender implica construir significados e dar sentidos aos conteúdos a 

partir de diálogos com seus interlocutores, seja ele o professor, o livro, o jornal, 

a TV ou a internet. Aprender envolve o questionamento do que é lido e visto, 

envolve refletir e investigar, elaborar sínteses daquilo que é estudado. Não se 

aprende sozinho, o conhecimento se constrói na interação com o outro, e é 

nessa interação que se aprende a dizer a própria vida, como autor e 

testemunha de sua história, isto é,aprende-se a biografar-se, existenciar-se e 

historizar-se. E todo esse processo se dá por meio de olhos questionadores, 

orientados por inquietações que trazem contribuições ao crescimento individual 

e coletivo. A pergunta é: será que os educadores estão ensinando os alunos a 

formarem esse olhar? 

2.1.3. Ecos que fazem sentido: Aprendizagem Significativa 

As pessoas precisam aprender, não apenas ser informadas. “O que é 

aprendido só pode ser apropriado pelo sujeito se despertar nele certos ecos: se 

fizer sentido para ele” (CHARLOT, 2001, p. 21). Segundo Vigotski (1994), o 

sentido é a soma dos eventos psicológicos que a palavra evoca na 

consciência. “O que faz sentido”. O sentido é dinâmico, pois pode modificar 

dependendo dos eventos que o ser humano vivencia. Já o significado é uma 

construção sócio-histórica e de natureza estável, não se modifica. O que 

modifica é o sentido. As alterações do sentido não afetam a estabilidade do 

significado. Para Vigotski (1994), as palavras adquirem sentido no contexto do 

discurso; logo, a variação de contexto implica variação de sentido. Frison 

(2006, p. 27) afirma que a aprendizagem “é um fenômeno interpretativo da 

realidade, implica construção, desconstrução e reconstrução”. No processo de 

desenvolvimento do indivíduo, seu conhecimento e sua visão de mundo são 

construídos e constantemente reconstruídos através das ações realizadas e 
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das interações estabelecidas com outras pessoas, bem como com os 

elementos de sua cultura. O desafio da escola de hoje é promover um ensino 

contextualizado que prepare o aluno para além dos muros da escola, um 

ensino que não transmita respostas pré-formatadas, mas ensine o aluno a ser 

um pesquisador deste mundo. Para Vosniadou (2001), os alunos aprendem 

melhor quando participam de atividades que sejam úteis na vida real e 

culturalmente relevantes. Percebe-se que muitas atividades escolares são 

desprovidas de sentidos, uma vez que os alunos não compreendem porque as 

estão realizando nem qual é o seu propósito ou utilidade. Para que a escola 

seja um espaço de sentidos se faz necessário pensarmos em uma 

aprendizagem significativa. 

Para Moreira (2003, p. 2), a aprendizagem é significativa quando 

novos conhecimentos (conceitos, idéias, proposições, modelos, 
fórmulas) passam a significar algo para o aprendiz, quando ele 
ou ela é capaz de explicar situações com suas próprias 
palavras, quando é capaz de resolver problemas novos, enfim, 
quando compreende. Essa aprendizagem se caracteriza pela 
interação entre os novos conhecimentos e aqueles 
especificamente relevantes já existentes na estrutura cognitiva 
do sujeito que aprende. 

O teórico Ausubel (1982, p. 58) conceitua a aprendizagem significativa 

como um “processo através do qual uma nova informação (um novo 

conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) 

à estrutura cognitiva do aprendiz”. Para o autor (op.cit.), é no curso da 

aprendizagem significativa que o significado lógico do material de 

aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. Sendo 

assim, o aluno consegue uma maior concentração e persistência nas tarefas 

escolares, pois reconhece o sentido do processo do aprender, dirigindo-o para 

alcançar os objetivos estabelecidos, consequência da motivação. Um dos 

pontos importantes para que aconteça o processo de aprendizagem é a 

vontade de aprender (ZIMMERMAN, 2001; VEIGA SIMÃO, 2004; ROSÁRIO, 

2006). Vigotski (1994, p. 101) afirma que o pensamento propriamente dito é 

gerado pela motivação. Para o autor (op. cit.), por trás de cada pensamento há 

uma disposição afetivo-volitiva. Moreira (2006, p. 2) diz que é de extrema 

relevância para a aprendizagem significativa “a predisposição para aprender, o 

esforço deliberado, cognitivo e afetivo”. Mas como se pode motivar o aluno a 

querer aprender? Monereo (1995 apud Veiga Simão 2001) afirma que, “para 
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estar motivado em direção a metas de aprendizagem [,] é necessário conhecer 

a forma de resolver a tarefa ou problemas que se coloca” (p. 42), caso 

contrário, o interesse pode se perder pela falta de sucesso. 

O ponto de partida para que o aprendizado aconteça é a escolha. 

Escolher algo está diretamente ligado à autonomia. Mas o que é “autonomia”? 

No dicionário (FERREIRA, 1993), a etimologia da palavra autonomia refere-se 

à “faculdade de se governar por suas próprias leis, dirigir-se por sua própria 

vontade”. O que se pode afirmar é que a origem de qualquer ação inicia no 

próprio indivíduo. A essência da autonomia é fazer com que as pessoas se 

tornem aptas a tomar decisões por si mesmas (ROSÁRIO, 2006). Se isso é 

uma verdade, precisam-se criar condições pessoais, sociais, ambientais 

favoráveis para que o aluno consiga aprender a se ouvir e a ouvir o outro para 

que consiga escolher as direções do seu aprender. Veiga Simão (2006, p. 195) 

diz que “o construto da aprendizagem autorregulada vem para contribuir no 

reforço ao protagonismo do indivíduo, tornando-o num participante ativo e 

autônomo no processo de aprendizagem”. As pessoas que desenvolvem a 

autonomia em suas vidas conseguem ser agentes da sua própria história, ter 

“voz” em suas ações, tendo um papel presente na construção do seu próprio 

comportamento. 

Pedro Rosário (2011), em uma de suas palestras, disse que se deve 

“ensinar a pescar ao invés de entregar o peixe pronto”. Fazer do caminho, e 

não da chegada, a razão da jornada do aprender. Esta nova postura educativa 

de ensinar é o ponto de partida da promoção de uma aprendizagem 

significativa. Esta promoção fundamenta-se em um modelo dinâmico, no qual o 

aluno é levado em conta com todos os seus saberes e interconexões mentais. 

2.2. Caracterização dos Sujeitos e do Estudo em Questão:OAluno do 
Ensino Superior 

Ao longo das últimas décadas, tem-se dado uma atenção crescente à 

educação superior, a qual tem sido foco de uma constante preocupação e 

atenção, tanto por parte das instituições de ensino, quanto dos órgãos 

governamentais. Esta atenção direciona-se para um conjunto de preocupações 

relativas ao comportamento e ao desenvolvimento psicossocial do estudante 
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universitário e, por outro lado, para as contribuições das instituições de ensino 

superior na promoção do desenvolvimento intelectual.  

A formação do aluno universitário é singular e dependente de uma série 

de variáveis pessoais e situacionais, como os aspectos da instituição e os 

compromissos externos à universidade e também as características e 

necessidades desse aluno, que são diferentes das que caracterizamos alunos 

da escola básica. 

Atualmente, com a construção de projetos educacionais definidas na 

resolução/CD/FNDE nº 20 (22 DE JUNHO DE 2012) que permitem o acesso à 

educação e ao conhecimento universitário, há um público no ensino superior 

bastante diversificado. Esta heterogeneidade é resultado da massificação do 

ensino superior no nosso país. Segundo o portal do MEC (2012), em 2014, 

com a terceira fase de expansão universitária e profissional, abrirão mais de 

“250 mil vagas de ingresso nas universidades federais e [...] 600 mil matrículas 

nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia”. Infere-se desta 

constatação que os professores estarão desafiados pela necessidade 

crescente de conhecer melhor esta população que está entrando ou que vai 

entrar na universidade para que possam atendê-la melhor e promover o seu 

desenvolvimento e a sua adaptação. 

Segundo Zabalza (2004), quando se fala em massificação, não se está 

apenas falando do número de alunos nas universidades, mas do que 

indiretamente isso provoca, como: a falta de atendimento individualizado aos 

alunos por causa dos grandes grupos nas salas de aulas; a heterogeneidade 

de culturas, que consequentemente implicam interesses diferentes; o retorno a 

modelos clássicos de aula, assim impossibilitando programar atividades 

diversificadas e a pouca possibilidade do professor para organizar e planejar as 

aulas. 

Outro fator identificado nos alunos que chegam hoje nas universidades é 

que, na maioria, são adultos que almejam a universidade norteados pelo 

anseio de melhorar suas vidas ou por exigências ligadas ao mundo do trabalho 

(ZAGO, 2006; ZABALZA, 2004) e que apresentam, muitas vezes, algumas 

dificuldades no aprender. Muitos alunos do ensino superior não se sentem 
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seguros com o que estão produzindo em sala de aula, até porque apresentam 

sérias dificuldades de compreensão leitora, o que dificulta muito a 

aprendizagem (FRISON e MACHADO, 2010). 

Outro ponto inquietante nos processos da aprendizagem do aluno 

universitário é a dificuldade em organizar os conceitos espontâneos (que estão 

ligados diretamente com os conceitos concretos e assistemáticos, mediados 

por um adulto) e os conceitos científicos (abstratos com diferentes graus de 

generalidade – aprendidos principalmente com o professor),na forma de um 

sistema de ideias inter-relacionadas a serem aprendidas em contexto de sala 

de aula e em formação de conceitos. A pergunta é: Será que os nossos alunos 

conseguem formar conceitos? Será que os nossos alunos apropriam-se do 

conhecimento? Ou eles são meros receptores de informação? E os 

professores, como estão constituindo a sala de aula? 

Talvez o que possamos não estar percebendo é que o aluno 

universitário tem características e necessidades diferentes, já que ele “sabe o 

que quer”, pois apresenta uma caminhada histórico-cultural muito ampla. Isso 

implica que as universidades precisam estar preparadas para trabalhar com as 

aprendizagens prévias desses alunos, para que possam aprender, iniciando 

por via das estruturas mais simples até o aluno apropriar-se do conceito 

científico e chegar à formação de conceitos mais complexos (ZABALZA, 2004).  

Segundo Vigotski (1995), os conceitos são divididos em dois: os 

conceitos espontâneos, que são apropriados no decorrer de nossas vivências, 

e os conceitos científicos, que são aprendidos na escola. Tendo o professor 

como mediador, o sujeito pode construir o seu conhecimento e desenvolver as 

estruturas de generalidade, caminhos necessários para percorrer uma 

aprendizagem com qualidade. Esse tipo de conceito é o que permite o sujeito 

sofisticar o seu modo de pensar, portanto, ampliar a sua consciência sobre 

uma coisa, uma ação e em suas relações pessoais (SILVA e DAVIS, 2004). A 

aprendizagem de conceitos científicos desempenha um papel fundamental na 

construção do conhecimento de um indivíduo, pois lhe possibilita sentir-se 

seguro sobre o que está aprendendo, conseguindo dar significado à palavra. 
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É importante ressaltar que existe uma relação dinâmica entre o 

desenvolvimento dos dois tipos de conceitos. Assim, para aprender um 

conceito científico, o indivíduo necessitaria de processos dinâmicos de 

“descida” aos cotidianos e de “subida” em direção à abstração, mudando assim 

a sua estrutura psicológica. Tal estrutura permite ao indivíduo obter outros 

conceitos em outras áreas do conhecimento. Esse processo permite que os 

alunos se sintam seguros e autônomos para dirigir o seu aprender e cheguem 

ao final de uma aula com a sensação de que houve compreensão dos 

conteúdos trabalhados. 

Levar em conta que o aluno jovem e adulto tem características e 

necessidades diferentes contribui para que haja algumas mudanças no que diz 

respeito à estrutura física e metodológica do ensino universitário (ZABALZA, 

2004), a qual se apresenta como um fator importante para a motivação desse 

aluno. 

2.2.1. Andragogia: uma possibilidade para compreender o ensino e as 

características do aluno jovem e adulto 

Na busca de um caminho educacional que possa permitir a compreensão 

do aluno adulto em seus aspectos e componentes humanos, suas 

necessidades e interesses, situações de vida, experiências, autoconceitos e 

diferenças individuais, promovendo o aprendizado e impulsionando novos 

conceitos à sua aprendizagem, vai-se ao encontro da Andragogia. Ela é uma 

forma de ensino diferenciada e específica para jovens e adultos. 

Para alguns pesquisadores (OLIVEIRA, 1996; KNOWLES; 1973; 2009), a 

transição da Pedagogia para a Andragogia deve ser feita durante os estudos 

universitários, tendo em vista que a maioria dos graduandos inicia os estudos 

como adolescentes e os termina como adultos.  Enfatizar a aplicação dos 

princípios andragógicos nas universidades é de fundamental importância, a fim 

de atingir maior eficiência educacional. 

Mas o que é Andragogia? Segundo Knowles (2009), Andragogia é a arte 

ou a ciência de facilitar a aprendizagem dos adultos. O termo remete a um 

conceito de educação voltado para o adulto, em contraposição ao termo 

pedagogia, que tem origem na Grécia antiga - paidós (criança) + agogé 
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(conduzir). Já Andragogia é um termo oriundo da palavra grega Andragos 

(adultos) + agogé (conduzir), formação de adultos.  

Knowles (2009) explica que os adultos, à medida que amadurecem, vão 

sofrendo transformações. Passam de pessoas dependentes para indivíduos 

independentes, autodirecionados; acumulam experiências de vida que são 

fundamento e substrato de seu aprendizado futuro; seus interesses pelo 

aprendizado direcionam-se para o desenvolvimento das habilidades utilizadas 

no seu papel social, na sua profissão; passam a esperar uma imediata 

aplicação prática do que aprendem, reduzindo seu interesse por 

conhecimentos a serem úteis num futuro distante; preferem aprender para 

resolver problemas e desafios, mais do que aprender simplesmente um 

assunto; passam a apresentar mais motivações internas (como desejar uma 

promoção, sentir-se realizado por ser capaz de uma ação recém-aprendida 

etc.) do que motivações externas, como notas em provas, por exemplo. 

Para Pinto (2007), é de fundamental importância no processo da educação 

de jovens e adultos lembrar-se de que se trata de alunos dotados de 

consciência formada, com hábitos de vida e situações de ensino/trabalho que 

não podem ser arbitrariamente modificados. Precisa-se, então, contemplar as 

características dos alunos no método de ensino a ser escolhido. Seguem 

algumas necessidades relativas ao processo de educação de jovens e adultos: 

• Despertar no adulto a consciência da necessidade de se regular; 

• Partir dos elementos que compõem a realidade do educando e que se 

destacam como expressão de sua relação direta e contínua com o 

mundo em que vive suas experiências, aspectos histórico-culturais e a 

história individual de cada sujeito; 

• Não impor ao educando e, sim, ajudá-lo/orientá-lo na escolha das 

estratégias de aprendizagem, para que ele possa, a partir das suas 

características, fazer suas escolhas. Nesse sentido, o professor 

mediador atua como incentivador na busca autônoma de 

conhecimentos. 

Pode-se inferir que a educação superior orienta-se para a ação pensada, 

para a promoção da capacidade de aprendizagem autodirigida e não somente 
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para a mera aplicação do conhecimento ensinado. Promover o 

desenvolvimento das funções superiores (VYGOTSKY, 2001) do estudante é 

uma das tarefas centrais do ensino superior. 

2.2.2. Aprendizagem Autodirigida 

O modelo andragógico busca preparar o aprendiz para adquirir 

informações e habilidades a partir da aprendizagem autodirigida (KNOWLES, 

2009). A aprendizagem autodirigida, segundo o autor, é o modo natural de 

aprendizagem dos adultos. É 

um processo, em que os indivíduos tomam a iniciativa, com ou 
sem a ajuda de outrem, no que respeita ao diagnóstico das 
suas necessidades de aprendizagem, à formulação de metas 
de aprendizagem, à escolha e implementação de estratégias 
apropriadas de aprendizagem, e à avaliação dessas mesmas 
aprendizagens.(KNOWLES, 1973, p. 18) 

 O núcleo central da aprendizagem autodirigida reside, segundo 

Knowles (op.cit.), na iniciativa do sujeito em aprender, assumindo o controle 

sobre a sua aprendizagem. Esse controle centra-se sobre os procedimentos 

pedagógicos: diagnóstico de necessidades, formulação de objetivos, 

identificação de recursos, implementação de estratégias e avaliação de 

resultados. 

É pertinente dizer que Knowles (1973) não apresenta, em seus escritos, 

o aprendente autodirigido como alguém isolado dos outros, nem considera que 

esse isolamento seja a característica principal da aprendizagem autodirigida. 

Este autor preocupou-se em abordar a aprendizagem autodirigida dentro do 

sistema educativo formal, no qual a interação com os outros é apresentada 

como um ponto importante no processo de desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem. 

Para Lindeman (1926), a educação de adultos deve promover ao aluno 

possibilidades de identificar os sentidos e as interpretações comuns de uma 

mesma experiência, conduzindo à escolha de estratégias de aprendizagem 

com vista à transformação do comportamento individual e coletivo. É com 

referência a esta subjetividade, inerente ao processo de aprender, que o sujeito 

vai atribuir relevância diferencial às experiências que vivencia, interpretando-as 
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e integrando-as. Vigotski (1997) expõe que a aprendizagem deriva da 

construção ativa do sujeito sobre o mundo e constitui-se como motor de 

transformação e de desenvolvimento dos indivíduos. 

Lindeman (op.cit.) foi um dos maiores pesquisadores da educação de 

adultos através do seu trabalho "The Meaning of Adult Education" publicado em 

1926. Este autor identificou cinco pressupostos-chave para a educação de 

adultos, sendo eles considerados um suporte para os processos de ensino dos 

adultos. Constituíram-se parte fundamental da teoria de aprendizagem dos 

adultos: 

1. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam 

que suas necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isso, estes são os 

pontos mais apropriados para iniciar a organização das atividades de 

aprendizagem do adulto. 

2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida. 

Portanto, as unidades apropriadas para organizar seu programa de 

aprendizagem são as situações de vida e não as disciplinas. 

3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. Para tanto, o 

centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. 

4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos. Por 

isso, o papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação 

com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-

los. 

5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade. Em 

razão disso, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, 

tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. 

O processo de ensinar alunos jovens e adultos nos cursos superiores 

traz à tona inúmeros desafios que se evidenciam na reflexão do ensinante. 

Desde a seleção dos conteúdos, passando pelas vias metodológicas e/ou 

buscando os recursos a serem utilizados e as estratégias de aprendizagem, até 

a escolha da modalidade de avaliação. É necessária a preocupação sobre 

como é possível promover para que o aluno se constitua como sujeito reflexivo 



31 

e que, a partir da análise de suas ações, proponha novos fazeres em prol da 

construção de novos conhecimentos. 
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2.3. Autorregulação da Aprendizagem: Conceito, Dimensões e Princípios 

A temática da aprendizagem autorregulada tem sido objeto de várias 

investigações na Europa, nos Estados Unidos e, atualmente, no Brasil. A partir 

dessas pesquisas, chega-se a um importante construto que propõe que o aluno 

aprenda a ser autônomo e responsável pela condução da sua aprendizagem. A 

aprendizagem autorregulada pode ser definida, segundo Schunk e Zimmerman 

(1994) apud Rosário (2000, p. 199), como “o processo através do qual os 

estudantes activam e mantêm cognições, comportamentos e afectos, aos quais 

são sistematicamente orientados para atingir uma meta”. O construto da 

autorregulação da aprendizagem apresenta possibilidades para que o aluno 

aprenda a gerar objetivos sobre seus estudos, desenvolva estratégias 

necessárias para a construção do conhecimento e avalie os resultados 

alcançados, fazendo com que desempenhe um papel mais ativo, motivado e 

autônomo no processo de aprendizagem. Veiga Simão (2006b, 193) diz que os 

alunos devem estar “conscientes dos seus motivos e intenções, das suas 

próprias competências cognitivas e das exigências das tarefas e que sejam 

capazes de regular os seus recursos e as suas acções”. 

O construto da autorregulação vem sendo abordado por vários 

pesquisadores de diferentes áreas. No campo da Educação e da Psicologia da 

Educação, é possível citar alguns importantes pesquisadores como: 

Zimmermann (1996; 2001), Veiga Simão (2002; 2006), Rosário (2000; 2006), 

Boruchovtich (2004) e Frison (2006; 2007). A autorregulação da aprendizagem 

é, assim, perspectivada como um construto, pois envolve vários conceitos 

distintos (ROSÁRIO, 2006). Em termos de definição, tem sido difícil encontrar 

um consenso entre os investigadores sobre os processos-chave que os 

estudantes usam para autorregular os seus desempenhos acadêmicos. O que 

se pode analisar durante os vários estudos feitos em pesquisas acadêmicas 

(HORTA, 2010; FRISON, 2006; POMBO, 2010), livros e artigos relacionados a 

este tema é que alguns pontos se têm mostrado similares em todos os que 

explicam este construto. O primeiro ponto que os estudiosos do tema 

perceberam é que os alunos são participantes ativos na construção de sua 

aprendizagem e não meros sujeitos passivos da informação, mas são alunos 
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que aprendem a controlar e a regular o seu processo de aprendizagem. 

Refere-se ao fato de os alunos potencialmente controlarem, monitorarem e 

regularem algumas variáveis do contexto de estudo, bem como alguns 

aspectos do seu próprio comportamento, cognição e motivação. Nesse item, 

podem-se incluir os distratores e a procrastinação. Os estudantes que não 

controlam os distratores procrastinam suas tarefas acadêmicas, prejudicando 

sua aprendizagem e seu desempenho escolar. Define-se como distratores tudo 

aquilo que contribui para que o estudante se distancie das tarefas que precisa 

dar conta. A procrastinação é caracterizada pelo adiamento das ações não 

estratégicas implícitas no funcionamento do processo da autorregulação. 

O segundo ponto refere-se à existência de objetivos previamente 

estabelecidos pelos próprios alunos, os quais permitem que eles guiem a sua 

ação de modo a avaliar os produtos obtidos e modifiquem, se necessário, as 

estratégias de aprendizagem e os objetivos que direcionam os aspectos 

motivacionais. O último ponto comum é a ideia de que as atividades 

autorregulatórias “medeiam a relação entre o indivíduo, o contexto e os 

resultados acadêmicos” (HORTA, 2010, p. 5). 

Bilimória e Almeida (2008) esclarecem, a partir da teoria de Vigotski 

(2003), que a linguagem, cujo papel fundamental na construção do 

pensamento é organizar as atividades do pensar e contribuir para a 

representação mental das tarefas, possibilita que o aluno tenha um maior 

controle das suas atividades cognitivas. É através da interação com o professor 

(mediatização) que o aluno promove internalização, ou seja, “uma conversão 

da fala, como função comunicativa, em fala interior” (BILIMÓRIA E ALMEIDA, 

2008, p.14). Após esse processo de internalização é que a linguagem passa a 

organizar o pensamento do aluno tornando-se uma “função mental interna” 

(VYGOTSKY, 2001, p.117). Para os autores, a conversação tem função 

primária na construção do pensamento através da linguagem. É possível 

entender que, a partir da conversação, consegue-se gerar novas ideias, 

soluções e dar novos sentidos ao conhecimento. Infere-se que, no momento 

em que se compartilham ideias e que são feitas conexões com os 

conhecimentos prévios, constrói-se uma rede de conceitos interligados que 
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promove a formação de novos conceitos, incorporando novos sentidos ao 

conhecimento (OLIVEIRA, 1993). 

Desse modo, pode-se afirmar que a “interação social é o cerne do 

desenvolvimento cognitivo através da passagem de uma regulação externa 

para uma regulação interna das funções cognitivas” (BILIMÓRIA E ALMEIDA, 

2008, p.15), como, por exemplo: a metacognição e a autorregulação. A 

autorregulação vem a ser a regulação voluntária consciente internamente 

orientada que evidencia que o indivíduo é capaz de um funcionamento 

autônomo (VYGOTSKY, 1983). Pode-se afirmar que “é o processo 

metacognitivo subjacente à auto-regulação da cognição, da motivação e do 

comportamento, que medeia as relações entre a pessoa, o contexto e o 

rendimento acadêmico”. (HORTA 2010, p. 5) 

A autorregulação da aprendizagem não deve ser vista como uma 

aptidão mental, mas como “um processo de auto-direção, através do qual os 

alunos transformam as suas aptidões mentais em competências acadêmicas” 

(ZIMMERMAN, 1998 apud ROSÁRIO, 2006 p.111). As intervenções 

apresentadas nas pesquisas atuais têm afirmado que a implementação deste 

construto nas práticas escolares tem criado alunos mais participativos e 

envolvidos em seus processos de aprendizagem, buscando realizar suas 

tarefas com entusiasmo, perseverança e competência.  

Autorregulação na aprendizagem, para Zimmermann (1996), é a forma 

como os indivíduos se organizam para atuarem sobre os seus processos 

cognitivos,objetivando alcançar produtos decorrentes da aprendizagem, como: 

realização das tarefas escolares a nível metacognitivo, motivacional e 

comportamental; organização da gestão do tempo; controle dos distratores e 

da procrastinação na realização de objetivos e metas. O autor argumenta (op. 

cit.) que a autorregulação da aprendizagem é como qualquer pensamento, 

sentimento ou ação criada e orientada pelos próprios alunos para a realização 

dos seus objetivos. 

Todas as pessoas realizam em determinado grau a autorregulação, mas 

é importante que esse grau seja cada vez mais elevado na tentativa de 

aprimorar os processos de aprendizagem escolar, o que certamente 
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favoreceria uma autonomia progressiva no aprender e na sua própria vida. 

Percebe-se que muitos alunos podem alcançar níveis menores do que outros 

em relação aos processos de aprendizagem. Como hipótese, afirma-se que o 

que pode modificar o grau da autorregulação do aluno é a promoção de 

diferentes estratégias de aprendizagem que exijam do aluno um maior 

envolvimento reflexivo. Para Veiga Simão (2004), é preciso que a 

aprendizagem fundamente-se numa reflexão consciente sobre o significado 

dos problemas que surgem durante o aprender, decidindo seu curso de ação 

através de um diálogo consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

Lopes da Silva (2004, p.13) sugere que:  

a aprendizagem regulada pelo próprio estudante resulta da 
interacção de conhecimentos, competências, e motivações, 
que são necessários ao planeamento, à organização, ao 
controlo e à avaliação dos processos adoptados e dos 
resultados atingidos. 

Isso significa dizer que as três concepções acerca da autorregulação da 

aprendizagem destacadas por Lopes da Silva (op. cit.): interação do 

conhecimento, competências e motivações, podem aparecer em maior ou 

menor grau, o que modifica é a intencionalidade da ação. Outra questão 

importante é “as características individuais e contextuais, ou melhor, a 

capacidade do aluno refletir e operar sobre essas mesmas características” 

(FREIRE, 2009, p. 278).Assim, a pergunta que deve ser feita é: Como estamos 

ensinando nossos alunos? É preciso desenvolver práticas de ensino nas quais 

o aluno possa refletir sobre o processo percorrido, promovendo nele 

capacidades de autoavaliar-se, sempre com o objetivo de gerar uma visão mais 

ampla de suas metas e das estratégias necessárias para seu processo de 

aprendizagem. A forma como se ensina influencia diretamente na 

autorregulação. Por esse motivo, é necessário pensar que os professores 

precisam ajudar seus alunos a serem cada vez mais autônomos, estratégicos e 

motivados em sua aprendizagem. Para tal, é essencial que o professor 

compreenda e reflita sobre os seus próprios processos cognitivos, 

metacognitivos e motivacionais para que ele possa ajudar o aluno a refletir 

sobre os seus (VEIGA SIMÃO, 2006). 
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Um dos pontos importantes para a formação do professor em relação ao 

auxílio ao aluno no processo da aprendizagem autorregulada é o entendimento 

dos princípios da autorregulação da aprendizagem: consciência, 

intencionalidade, sensibilidade ao contexto, controle e regulação de atividades 

(VEIGA SIMÃO, 2006). Para melhor entendê-los, eles serão apresentados a 

seguir, conforme Frison (2006): 

• Consciência - percepção que o aprendiz tem daquilo que ele pode 

fazer ou precisa fazer. É o dar-se conta. É refletir sobre sua própria ação, 

autorregulando sua aprendizagem. 

• Intencionalidade - escolha consciente dos aspectos dos processos da 

aprendizagem. A intencionalidade, como a consciência, leva os aprendizes a 

exercerem um papel ativo na construção do conhecimento, na concretização 

das suas tarefas, na elaboração dos objetivos intelectuais, afetivos, sociais e 

profissionais, garantindo-lhes a integração ativa e autônoma. 

• Sensibilidade ao contexto– capacidade de sentir, de ser afetado por 

algo, de receber, através dos sentidos, impressões causadas por objetos 

externos. Ela leva a fazer escolhas com sentido, buscando o significado do 

que se quer aprender. 

• Controle - ação individual interna, promovida pelo sujeito que aprende. 

Permite estimular e organizar o tempo, o contexto, as tarefas de trabalho e as 

próprias estratégias para atingir os objetivos pretendidos. O controle não tem 

o sentido de cobrança, mas de funcionamento, de estímulo para desenvolver 

ações estratégicas que auxiliarão a tomada de decisões, a solução de 

problemas e o alcance das metas previstas. 

• Regulação das atividades: contribui diretamente para a progressão das 

aprendizagens, o que significa acompanhar o aprendiz fazendo-o perceber 

seu processo de aprender. Regular atividade pedagógica também significa 

escolher as estratégias adequadas à proposta de trabalho. Implica planejá-

las, executá-las, e avaliá-las frente a demandas e propostas de trabalho que 

têm origem no sujeito desencadeador da ação. Esse princípio está 
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diretamente relacionado com a proposta das atividades que o professor pode 

desenvolver para formação de um aluno autorregulado. 

2.3.1. Autorregulação: compreendendo suas fases 

A autorregulação da aprendizagem constitui-se em um processo de 

organizar e planificar as estratégias de aprendizagem antes da realização da 

tarefa, durante e depois, na revisão dessas tarefas ou na verificação de seus 

resultados. Deve-se a (1996; 2001) a elaboração de um modelo mais detalhado 

das fases da autorregulação. Embora existam outros teóricos que apresentem 

outras propostas semelhantes, escolheu-se trabalhar com as fases 

apresentadas por este autor, uma vez que ele é o precursor do modelo cíclico 

da aprendizagem autorregulada (Figura 1), definido em três fases: Antecipação 

e Planificação, Execução e Controle e Autorreflexão e Autorreacção. Cada fase 

pode ser detalhada da seguinte maneira: 

Antecipação e Planificação – ocorre quando os alunos analisam a tarefa. 

“A análise envolve o estudo dos seus recursos pessoais e ambientais para 

enfrentar a tarefa, o estabelecimento de objetivos frente à tarefa e um plano 

para reduzir a distância que os separa da meta final” (ROSÁRIO, 2003, p. 122). 

Este é o momento, no qual os estudantes decidem o que e como vão fazer sua 

tarefa. Essa fase é influenciada pelos construtos motivacionais, os objetivos de 

realização, a autoeficácia e a valorização da aprendizagem. Assim, 

para que os estudantes estejam activamente envolvidos no 
processo educativo, é necessário que valorizem a 
aprendizagem e o desempenho bem-sucedido mesmo 
relativamente a actividades que não consideram interessantes. 
(SÁ et al., 2004, p.64).  

O aluno precisa apropriar-se do seu objetivo, buscando verificar nas 

suas tarefas, o que é necessário para realizá-las, até chegar ao 

estabelecimento de seus próprios objetivos. Se o aluno não conseguir 

apropriar-se deles, dificilmente conseguirá motivar-se perante as atividades 

que são difíceis de realizar ou que não criam interesse. Lopes da Silva (2004) 

descreve que a autorregulação implica “dar-se conta” dos objetivos a atingir. 

Este processo de dar-se conta faz com que o sujeito consiga organizar uma 

ação autorregulada, iniciando pelo reconhecimento das exigências da ação a 
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ser realizada, discriminada e organizada a partir dos recursos internos e 

externos que mobilizarão e concretizarão a ação.  

Execução e Controle: refere-se à aplicação de estratégia(s) para atingir 

o resultado esperado. “Os alunos utilizam um conjunto organizado de 

estratégias e automonitorizam a sua eficácia tendo em vista a tarefa 

estabelecida” (ROSÁRIO, 2003, p. 122). Neste momento, é importante 

estimular e ensinar o aluno a se responsabilizar pelo seu próprio modo de 

estudar. Podemos ensinar algumas estratégias, mas é o aluno quem vai 

escolher e controlar a estratégia adequada às suas características de 

aprendizagem. 

Autorreflexão e Autorreacção: é neste momento que o aluno reflete 

sobre o produto da sua aprendizagem verificando se os objetivos propostos na 

primeira fase foram alcançados. Freire (2009, p. 281) entende o processo de 

autorreflexão como uma capacidade de percepção de suas necessidades, 

desde o que pode “dificultar a realização das tarefas, como poderá fazê-lo, que 

materiais serão necessários e que competências terá desenvolvido com a 

realização das aprendizagens e seus processos”. Essa reflexão é influenciada 

fundamentalmente pelos construtos motivacionais e cognitivos. Os 

comportamentos são verificados de acordo com os valores pessoais que estão 

atrelados à escolha dos objetivos. É nesta fase que o aluno reflete sobre suas 

aprendizagens. Se não foram positivas, ele busca programar novas estratégias 

que possam diminuir as dificuldades e atingir os objetivos propostos. 

Zimmerman (1996, 2001) define a resposta da autorreflexão em reação, pois é 

neste momento em que surgem mudanças. O aluno pode persistir numa tarefa 

ou desistir dela. Caso isso aconteça, ele deve ser capaz de refletir sobre o 

comportamento e as consequências de tal ato, ou seja, que ganhos ou perdas 

terá a partir das suas escolhas, avaliar as ações realizadas e, a partir desta 

avaliação, alterar os procedimentos utilizados se o resultado atingido não 

satisfez o aluno. No momento em que o aluno está convicto de que deve 

buscar ou gerar soluções para seus problemas, ele está pronto para aprender a 

aprender. 
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Figura 1: Modelo Cíclico das fases da autorregulação de Zimmerman (1996; 2001) 

Rosário (2000) e Veiga Simão (2002) reforçam que o processo não só 

se organiza da planificação para autorreflexão, passando pela execução, mas 

que, em cada uma das fases, a mesma dinâmica cíclica do processo é 

atualizada, reforçando a lógica autorregulatória de que o construto não é linear, 

mas sim bastante flexível. O modelo PLEA - Planificação, Execução, Avaliação 

(Figura 2) da aprendizagem autorregulada (ROSÁRIO, 2002) apresenta uma 

sequência do processo autorregulatório, na qual cada fase operacionaliza em si 

própria o mesmo processo cíclico. Por exemplo, a fase de planificação deve ser 

planificada, executada e autorrefletida. 

 
Figura 2: Modelo PLEA da aprendizagem autorregulada (ROSÁRIO, 2002) 

2.3.2. Dimensões da autorregulação 

 Os sujeitos são considerados autorregulados dependendo do 

envolvimento que estabelecem com os objetivos de sua ação, ou seja, 

dependendo de sua mobilização e de seu envolvimento nas dimensões 

metacognitivas, motivacionais, comportamentais e contextuais, tornando-



40 

se responsáveis pelo próprio processo de sua aprendizagem (ZIMMERMAN, 

1996). Em qualquer uma das dimensões, são distinguidos três momentos que 

correspondem teoricamente às fases do processo de autorregulação da 

aprendizagem: um momento de preparação para a tarefa, um segundo 

momento de execução e um terceiro momento de avaliação.Frison (2006), em 

sua tese de doutoramento, apresenta outro componente importante para a 

autorregulação: a afetividade (ZEIDENER, BOEKAERTS e PINTRICH, 2000). 

• Afetividade 

As pessoas podem autorregular sua aprendizagem através das 

dimensões emocionais (sentimentos e emoções). Não há como negar que o 

sujeito pensa, sabe e sente. Para Frison (2006, p. 90), “a sensibilidade e os 

sentimentos ajudam no desenvolvimento da autoconsciência que estimula a 

intencionalidade para autorregular a tomada de decisão”. Vigotski apresenta 

em seus escritos que a organização dinâmica da consciência aplica-se ao afeto 

e ao intelecto. Sendo assim, "os processos, pelos quais o afeto e o intelecto 

desenvolvem-se, estão inteiramente enraizados em suas inter-relações e 

influências mútuas" (OLIVEIRA, 1993, p.76).Vigotski (1993, p. 6) propõe a 

unidade entre os processos intelectuais, volitivos e afetivos. Para ele, "o 

pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a qual inclui inclinações, 

necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção”. A separação do intelecto 

e do afeto, conforme Vigotski (op. cit.), enquanto objeto de estudo, era uma das 

principais deficiências da psicologia tradicional da sua época. Para ele, 

cada ideia contém uma atitude afetiva transmutada com 
relação ao fragmento de realidade a que se refere. Permite-nos 
ainda seguir a trajetória que vai das necessidades e impulsos 
de uma pessoa até a direção específica tomada por seus 
pensamentos, e o caminho inverso, a partir de seus 
pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade 
(VYGOTSKY, 1993, idem). 

A reflexão feita por Vigotski sobre a relação mútua entre o afeto e o 

intelecto possibilita destacar a imensa complexidade que envolve o 

desenvolvimento das emoções humanas e sua concepção de desenvolvimento 

cognitivo. Ele defende que as emoções não deixam de existir, mas evoluem 

para o universo do simbólico, entrelaçando-se com os processos cognitivos. 
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Persistir numa tarefa escolar deriva das expectativas do aluno sobre 

suas avaliações acerca dos resultados obtidos na sua aprendizagem. Assim,  

os estudantes mais intrinsecamente motivados estando mais 
empenhados obtêm melhores resultados escolares e, por outro 
lado, que as próprias experiências de sucesso contribuem para 
a manutenção nos estudantes do prazer intrínseco na 
realização das actividades escolares e para a sua valorização 
(SÁ, 1998, p.178). 

• Dimensão: Metacognição 

A palavra metacognição significa para além da cognição, isto é, a 

faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer ou, por outras palavras, 

conscientizar, analisar e avaliar como se conhece. Segundo Flavell (1979 apud 

ROSÁRIO, 2006), define-se metacognição pelo conhecimento que o estudante 

tem da sua própria cognição desde a atenção, a aprendizagem, a memória e o 

raciocínio. Instruir estratégias que incluam componentes metacognitivos 

prepara os alunos para saberem quando e onde podem utilizar essas mesmas 

estratégias (ZIMMERMAN, 1996). Assim, pode-se pensar que um melhor 

conhecimento sobre nossas competências mentais permite que se possa 

chegara estratégias mais adequadas para produção de novos conceitos, 

levando a correlacionar informações anteriormente retidas na memória com os 

conceitos científicos trabalhados nos espaços escolares, possibilitando, assim, 

a compreensão desses conceitos. A metacognição pode ainda exercer 

influência sobre a motivação, pois o aluno, ao controlar e gerir os seus próprios 

processos cognitivos, pode adquirir confiança nas suas próprias capacidades, 

contribuindo para a busca de soluções para os problemas relacionadas às 

tarefas escolares. De acordo com Weinert (1987 apud RIBEIRO, 2003), as 

metacognições que ocorrem durante a aprendizagem podem ser consideradas 

cognições de segunda ordem: pensamentos sobre pensamentos, 

conhecimentos sobre conhecimentos, reflexões sobre ações, pensando que a 

própria cognição seria a de primeira ordem. A cognição é a representação 

proposicional, é a representação de qualquer coisa do meio. Já a 

metacognição, “é o conhecimento do próprio conhecimento, a avaliação, a 

regulação e a organização dos próprios processos cognitivos” (RIBEIRO, 2003, 

p. 110). 



42 

Ribeiro (2003, p. 112) apresenta em suas investigações duas formas 

essenciais de entendimento da metacognição:  

conhecimento sobre o conhecimento (tomada de consciência 
dos processos e das competências necessárias para a 
realização da tarefa) e controle ou autorregulação (capacidade 
para avaliar a execução da tarefa e fazer correções quando 
necessário – controle da atividade cognitiva). 

Percebe-se que, à medida que o aluno adquire conhecimento sobre si 

próprio e sobre os outros, ele elabora representações mentais internas, 

refletindo sobre os fatores que influenciam o exercício da cognição. O aluno 

toma consciência de suas necessidades, desde as estratégias necessárias 

para solucionar um problema, elaborar objetivos, até a antecipação dos 

resultados de suas ações, desenvolvendo assim o conhecimento cognitivo 

(LOPES DA SILVA, 2004). Vigotski (1978) foi um dos principais investigadores 

a apresentar relação direta entre a consciência dos próprios processos 

cognitivos e a capacidade de controlá-los. Para ele, é a partir da relação 

desses dois elementos que o homem faz mudanças qualitativas e quantitativas 

no seu desenvolvimento psíquico. É neste processo que o homem “se dá 

conta” ou “toma consciência” de suas representações na sua condição 

humana, em sua inscrição sócio-histórica, possibilitando integrar, estruturar, 

interpretar as situações e os acontecimentos vividos. 

• Dimensão: Motivação 

A motivação, como já foi mencionado, é considerada um dos fatores que 

mais está envolvido com a aprendizagem, pois é na motivação que está 

implícito o desejo das pessoas/aprendizes atingirem as metas necessárias para 

aprender.  

Rosário (2008) define a motivação como o processo pelo qual se iniciam 

e se apoiam as atividades orientadas para os objetivos. A motivação para 

aprender pode ser entendida como o que ativa, orienta e mantém a decisão de 

estudar, sendo esta diferente de aluno para aluno. Mas o que o ajuda a tomar a 

decisão sobre algo é a volição. Volição é o processo cognitivo pelo qual um 

indivíduo decide praticar uma ação em particular. E é uma das principais 

funções psicológicas humanas, sendo as outras: o afeto, a motivação e a 

cognição. Pombo (2010, p. 3) descreve a volição como “as acções para levar a 
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cabo a intenção de realizar um comportamento e os processos de controle 

desse comportamento”. Desse modo, a motivação corresponde à energia para 

iniciar e manter uma ação, fazendo com que o indivíduo persista nela. E a 

volição relaciona-se com a vontade para realizar e controlar o comportamento, 

a escolha. 

Para que o sujeito consiga fazer escolhas, ele precisa autoconhecer-se, 

saber do que gosta, dos seus interesses, das suas necessidades e dos seus 

valores. Os alunos precisam estar conscientes daquilo que faz sentido para 

eles, pois, se não conhecerem o que os motiva a uma ação, terão mais 

dificuldade em conseguir chegar ao objetivo proposto para essa ação e a 

definir seus próprios objetivos. 

• Dimensão: Comportamental 

O termo ‘comportamental’ na teoria da autorregulação refere-se à ação 

do sujeito para reunir recursos pessoais, materiais e sociais que ajudem na 

implementação dos objetivos propostos no planejamento da execução de suas 

tarefas escolares, desde estratégias a métodos que lhe permitam chegar à 

aprendizagem. Não interessa apenas saber o que fazer e como fazer, é preciso 

executar as tarefas, fixar os procedimentos adequados e corrigir os métodos 

que possibilitem os resultados esperados (LOPES DA SILVA, 2004). No âmbito 

do nível comportamental são importantes as estratégias de aprendizagem, pois 

é através deste componente que o sujeito regula a aplicação das estratégias, 

colocando em prática os passos facilitadores da aprendizagem que estimulam 

o desenvolvimento de atitudes positivas para atingir a ação desejada, 

ativadoras de envolvimento cognitivo da aprendizagem. 

• Dimensão: Contexto 

 O contexto, seja ele físico ou social, é um componente sobre o qual 

também se deve pensar, pois ele influencia na aprendizagem. Preocupar-se 

com a organização e a estruturação do espaço de estudo é uma das 

características marcantes dos alunos autorregulados (ZIMMERMAN, 1996). 

Não existe uma forma universal de como organizar esses espaços, mas é 

necessário preocupar-se em mantê-los tranquilos, sem ruídos que possam 

perturbar a atenção, com uma boa ventilação, além de mobiliário propício para 
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os estudos. O mais importante é o combate aos distratores internos e externos 

que perturbam e dificultam os processos de aprender de cada um. Para isso, é 

importante parar para refletir sobre: Quais são os distratores internos e 

externos? Pois, a partir do reconhecimento desses distratores, é possível 

tornar-se seguro e agente da própria ação, permitindo ser voz ativa do próprio 

aprender. 

 O contexto social também é um importante componente da 

autorregulação. Atrelado a esse componente está o apoio de pessoas, como 

estratégia volitiva (NEWMAN, 1994 APUD VEIGA SIMÃO, 2004), que pode 

ajudar no confronto das situações de bloqueio intelectual. No entanto, ainda 

muitos alunos têm medo de pedir ajuda, pois, para muitos, o pedido de ajuda é 

sinônimo de incapacidade intelectual e emocional. Cabe aos professores, 

portanto, criar um ambiente desafiante, encorajador e, ao mesmo tempo que 

forneça apoio à medida em que os estudantes internalizam novas estratégias, 

trocam ideias e recebem feedback de seus professores e colegas, podendo 

chegar ao final da tarefa sem dificuldades nas tarefas acadêmicas. Veiga 

Simão (2004), ao citar Newman (1994), descreve que a procura de ajuda 

adaptativa é uma estratégia utilizada pelos alunos autorregulados e ressalta 

que esta estratégia promove o sucesso acadêmico porque, através da 

obtenção de ajuda, o aluno concentra-se e supera obstáculos. No processo de 

desenvolvimento do indivíduo, seu conhecimento e sua visão do mundo são 

construídos e constantemente reconstruídos através das ações que realiza e 

das interações estabelecidas com outras pessoas, bem como com os 

elementos de sua cultura. 

2.3.3. Estratégias de aprendizagem autorregulada 

O termo estratégia de aprendizagem autorregulada é entendido como:  

processos de tomada de decisão (conscientes e intencionais) 
pelos quais, o sujeito escolhe, de maneira organizada e ou 
sistematizada, as ações, os conhecimentos de que necessita 
para completar um determinado objetivo dependendo das 
características da situação educativa na qual se produz a ação 
(MONEREO et al., 1995 apud FRISON, 2008, p. 105). 

Veiga Simão (2002), no entanto, destaca a diferença existente entre as 

estratégias de aprendizagem e as técnicas de estudo. Para a autora, as 
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estratégias dizem respeito a atividades mentais que facilitam e desenvolvem os 

diversos processos de aprendizagem escolar. Elas são sempre “conscientes e 

intencionais, dirigidas para um objetivo relacionado com a aprendizagem” 

(2002, p. 73). As estratégias são consideradas como guias para as ações, 

quando o aluno aprende a fazer relações significativas entre o que ele quer 

aprender e o que já sabe, decidindo como, o que e quando fazê-las com a 

finalidade de atingir um objetivo (FRISON, 2006). Já as técnicas de estudo 

podem ser utilizadas de forma mecânica e sem propósito de aprendizagem. Na 

literatura que trata sobre o tema estratégias de aprendizagem, é destacada a 

existência de duas grandes esferas: as estratégias cognitivas e metacognitivas. 

As cognitivas são subdivididas em ensaio, elaboração e organização; ajudam 

os alunos a codificar, a organizar e a reter a informação nova. Já as 

metacognitivas – planejar, monitorar e regular – envolvem o controle e a 

execução de processos de aprendizagem. Também é possível identificar uma 

terceira esfera de estratégias que está relacionada com a administração de 

recursos - administração do tempo, organização do ambiente de estudo, 

administração do esforço e busca de apoio a professores e colegas (VEIGA 

SIMÃO, 2002; ROSÁRIO, 2006). 

Ensinar estratégias implica em ensinar o aluno a decidir 

conscientemente os atos que realizará; em ensinar a modificar 

conscientemente a sua atuação quando se orienta em direção ao objetivo 

desejado e em ensinar a avaliar conscientemente o processo/resolução. Alguns 

teóricos (VEIGA SIMÃO, 2002; ROSÁRIO, 2006) defendem que ensinar 

estratégias para a aprendizagem promove efeitos no desenvolvimento do 

pensamento do aluno, estimulando a compreensão e o raciocínio. Neste 

sentido, o aluno, para aprender a autorregular as estratégias que melhor 

atendam as suas necessidades, precisa aprender a observar, verificar, corrigir 

e rever, durante a aplicação, se o que está fazendo nas suas atividades 

escolares permite-lhe obter resultados positivos. Para que ocorra este 

processo, as estratégias precisam estar sempre fundamentadas em uma 

reflexão consciente (VEIGA SIMÃO, 2002). 

Ao utilizar estratégias de aprendizagem, o aluno precisa dar-se conta 

das quatro dimensões que envolvem essa sua escolha: qual, onde, quando e 
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como aplicá-las. Se ele souber refletir sobre a escolha que faz, como, quando e 

porque aplicá-la terá mais chances de atingir uma aprendizagem mais 

profunda. Para salientar o papel das estratégias de aprendizagem é importante  

afirmar o papel ativo que o aprendente pode exercer no seu 
desempenho escolar, ao tomar consciência da existência, 
aplicabilidade e utilidade daqueles processos na aprendizagem 
e ao regular as suas cognições, emoções, comportamentos e 
meio com o propósito de aprender melhor (LOPES DA SILVA, 
1993). 

 Para ensinar estratégias de aprendizagem autorregulatórias, deve-se 

trabalhar nas cinco dimensões descritas por Lopes da Silva (1994 apud VEIGA 

SIMÃO 2005, p. 87): “Cognitiva (conhecimento), Comportamental (passos para 

colocar em prática), Metacognitivo (autoconhecimento), Motivacional 

(expectativas e atitudes positivas) e Contextual (ambiente de estudo e ajuda do 

outro)”. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Objetivos e Plano Geral da Investigação 

 O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa quase-

experimental (CAMPBELL E STANLEY, 1979, apud GIL, 2002) com caráter 

qualitativo, uma vez que se pretendeu analisar antes (pré-teste), durante 

(prática reflexiva) e após (pós-teste) a intervenção3

 O estudo insere-se na área da Educação, especificamente na 

Psicologia Educacional, e tem como tema a autorregulação na aprendizagem 

dos alunos no ensino superior. Investigou-se se as estratégias 

autorregulatórias aplicadas numa prática reflexiva promoveram a formação de 

um aluno autorregulado em seus processos de aprendizagem, verificando se o 

aluno tomou consciência, controlou e geriu componentes importantes para o 

seu aprender de forma autorregulada. Todas as estratégias utilizadas 

estiveram em conformidade com o modelo das fases cíclicas da autorregulação 

na aprendizagem, proposto por Zimmerman (2001). Desta forma, os objetivos 

do trabalho relacionados à aprendizagem autorregulada do aluno do ensino 

superior foram: 

, realizada com o mesmo 

grupo de alunos, sem ter um grupo controle.  

– Analisar se as estratégias de aprendizagem autorregulatórias aplicadas 

auxiliaram na formação de um aluno autorregulado.  

– Verificar se os alunos participantes da prática reflexiva tomaram consciência 

dos seus processos de aprendizagem e passaram a realizar sua gestão e 

controle. 

                                            
3 Escolhe-se explicar a palavra intervenção à luz da teoria sócio-histórico-cultural. Para Freitas 
(2003, p.27) “intervenção é a inserção do pesquisador no campo social como uma situação 
interventiva”. No caso desta pesquisa, a pesquisadora é um ser ativo que intervém no processo 
com intenção de transformar o fenômeno em seu desenvolvimento. Não só a pesquisadora é 
um ser ativo, mas também o sujeito da pesquisa é um ser ativo. A intenção da intervenção foi 
promover alguma mudança nos alunos acerca do uso de estratégias autorregulatórias nos 
processo de aprendizagem e analisar os resultados obtidos com esses mecanismos. Também 
buscou-se, com a prática reflexiva, colocar em prática as estratégias e referências teórico-
metodológicas da pesquisa. 
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– Analisar se os alunos obtiveram sucesso acadêmico e pessoal a partir do 

conhecimento e vivência das estratégias de aprendizagem autorregulatórias.  

 De acordo com os objetivos, formulou-se a questão de pesquisa: 

 As estratégias de aprendizagem autorregulatórias, aplicadas em uma 

prática de ensino reflexiva a um grupo de alunos do ensino superior, 

promoveram a formação de alunos autorregulados em seus processos de 

aprendizagem? 

3.2 Participantes e contexto da pesquisa 

 A amostra escolhida para esta pesquisa foi constituída por oito alunos 

dos Cursos Superiores de Tecnologia em Análise de Sistemas e Processos 

Gerenciais da FATEC – SENAC (Faculdade Tecnológica – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial). Segue abaixo, o quadro 1 que descreve o número 

de participantes em cada encontro realizado: 

Encontros 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Número de Participantes 15 9 9 8 5 7 

Quadro 1: Total de participantes dos seis encontros 

 Como é possível visualizar no quadro acima, dos seis encontros 

realizados, houve uma variante de participantes. No primeiro encontro 

estiveram presentes 15 participantes, e, no decorrer dos encontros, este 

número variou, chegando ao final dos encontros com 8 participantes. Definimos 

como sendo os sujeitos desta pesquisa um grupo, o qual denominamos de 

“grupo contínuo”. O “grupo contínuo” se constituiu por oito participantes que 

estiveram presentes na maioria dos encontros. Esse grupo era constituído por 

quatro mulheres (três do Curso de Processos Gerenciais e uma do Curso de 

Análise de Sistemas) e quatro homens (três do Curso de Processos Gerenciais 

e um do Curso de Análise de Sistemas), com variações de idade entre 21 e 50 

anos. 
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 A seguir, estão descritos resumidamente pontos importantes sobre a 

instituição e características comuns aos sujeitos que nela buscaram esta 

modalidade de ensino superior, a tecnológica.  

 A Instituição SENAC-RS iniciou sua inserção nas ações educacionais 

de nível superior em 2004, com a autorização dos Cursos Superiores de 

Tecnologia em Marketing de Varejo e Sistemas de Informação, na Faculdade 

de Tecnologia SENAC – RS, localizada em Porto Alegre. Já no local da 

pesquisa, em Pelotas – RS, os cursos superiores iniciaram no 1° semestre de 

2005 com o intuito de “educar para o trabalho em atividades de comércio de 

bens, serviços e turismo” (PORTAL DO SENAC, 2012). Os cursos de 

Processos Gerenciais e Análise de Sistemas têm como missão e visão 

institucional propor Educação Superior para a cidadania, assim como a 

responsabilidade social corporativa. A instituição tem como modelo pedagógico 

o desenvolvimento de competências, proporcionando a qualificação do 

indivíduo no que diz respeito à sua capacidade de articular conhecimentos, 

habilidades e atitudes para, assim, agir, intervir e tomar decisões em situações 

inusitadas, em prol da construção da cidadania (op.cit., 2012).  

 A maioria dos alunos que buscam a sua inserção na Faculdade 

Tecnológica SENAC – RS tem como característica já estarem inseridos no 

mercado de trabalho. Há também alunos que pensam em fazer um curso 

superior porque não haviam concluído a faculdade ou ainda não haviam tido a 

oportunidade de começar uma graduação. Observam-se também alunos jovens 

que saíram do ensino médio e que querem seguir uma carreira inovadora e, 

portanto, encaram a possibilidade de se formar em cursos mais dirigidos às 

necessidades do mercado local e mundial. São alunos de diferentes idades, 

entre 20 e 50 anos, homens e mulheres, trabalhadores ou que buscam o 

primeiro emprego. 

 A escolha dos alunos deu-se de forma intencional por parte da 

pesquisadora e voluntária por parte dos alunos. Inicialmente procuraram-se na 

FATEC/Pelotas alunos do ensino superior, que seriam os sujeitos da 

investigação. A coordenadora pedagógica da faculdade, juntamente com os 

coordenadores dos cursos de Processos Gerenciais e Análise de Sistemas, 

ofereceu as turmas do 5° e do 6° semestre destes cursos, pois eram as turmas 
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que teriam disponibilidade de horários para participar das oficinas desta 

pesquisa, pois tinham um dia na semana sem aula à noite. Outro ponto que 

levou esses alunos a serem os sujeitos desta pesquisa foi o interesse deles em 

conhecer as estratégias de aprendizagem autorregulatórias, sobre as quais 

foram informados através de um cartaz e um flyer (apêndice II), distribuído e 

apresentado nas salas de aulas destes alunos. Nestes informativos, havia 

dados sobre as inscrições para os encontros: local – FATEC/SENAC, número 

de vagas (25 alunos), e um endereço de email para que os alunos entrassem 

em contato com a pesquisadora, apresentando seu interesse em participar dos 

encontros. Após o recebimento do email dos alunos interessados, a 

pesquisadora enviou uma ficha de inscrição, na qual constavam informações 

sobre o aluno, tais como: o curso que frequentava; a idade; nome completo; 

estado civil; e dados sobre o trabalho. Todos os dados serviram para a 

pesquisadora reconhecer os alunos participantes da pesquisa, mas também 

foram analisados. 

O caminho percorrido metodologicamente  

 O método desta pesquisa, como está explicitado ao longo deste 

capítulo, teve dois momentos bem definidos: realização da prática reflexiva e 

avaliação dessa prática. A seguir, serão apresentados os procedimentos 

utilizados para a realização da prática reflexiva, isto é, como a intervenção 

propriamente dita foi realizada. Logo após, apresentar-se-á a avaliação desta 

prática reflexiva, explicando como os dados para essa avaliação foram 

coletados e analisados. 

3.3 Procedimentos utilizados para a realização da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada em três etapas: 1) Aplicação do questionário 

CEA (Questionário de Conhecimento de Estratégias de Autorregulação) – Pré-

teste; 2) Prática de ensino Reflexiva; 3) Aplicação do questionário CEA e 

entrevista semiestruturada - Pós-teste. A etapa 2 se constituiu na intervenção e 

as etapas 1 e 3 compuseram a avaliação dessa intervenção. Elas serão 

descritas a seguir. 
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3.3.1.Pré-teste: Descobrindo Processos. 

 “Descobrindo processos” – consistiu em um conjunto de perguntas 

claras e objetivas que tinham como objetivo identificar o conhecimento dos 

alunos sobre estratégias de aprendizagem autorregulatórias, dados 

importantes para a pesquisa, pois possibilitaram entender o processo de uso 

ou não de algumas estratégias de aprendizagem destes alunos. 

 Questionário CEA - Questionário de Conhecimento das Estratégias de 

Autorregulação (Anexo I) do professor Pedro Rosário e col. (2007). O 

questionário é composto por dez perguntas de múltipla escolha com três 

opções de resposta, duas falsas e uma correta. A pontuação final desta 

variável corresponde à soma total de respostas corretas (Min=0, Máx=10). No 

quadro 2 abaixo, seguem as estratégias de aprendizagem analisadas no 

questionário CEA (Rosário e col. 2007):  

Estratégias de aprendizagem 
Autorregulatórias 

(Cognitivas, Metacognitivas e de 
Administração de recursos) 

Questões 

Objetivos e metas sobre os estudos N° 1 

Organização e gestão do tempo/ 
Preparação para exames N° 2, 8 

Procrastinação N° 3 

Anotações dos textos N° 4, 5, 6, 7 

Procura de ajuda N° 9 

Avaliação sobre os estudos N° 10 

Quadro 2 – Estratégias de aprendizagem analisadas no questionário CEA  

(Rosário e col. 2007) 
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 3.3.2 Prática de ensino Reflexiva 

 “Oficinas para o desenvolvimento de estratégias autorregulatórias 
da aprendizagem” – Foram realizados seis encontros contínuos durante as 

noites de sextas-feiras com a finalidade de trabalhar a produção de um artigo 

científico, utilizando estratégias de aprendizagem autorregulatórias, com tempo 

de 2 horas e 30 minutos para cada encontro. Esses encontros tinham como 

objetivo principal para os sujeitos pesquisados aprender estratégias para a 

escrita do artigo científico e, para a pesquisadora, analisar se as estratégias 

utilizadas em uma prática reflexiva no ensino superior promoveriam a 

autorregulação da aprendizagem, estimulando os processos de aprender dos 

alunos universitários. 

 Os encontros foram dirigidos pelo modelo cíclico da aprendizagem 

autorregulada proposta por Zimmerman (1996) em três fases: Antecipação e 

Planificação, Execução e Controle e Autorreflexão e Autorreação. As 

estratégias metacognitivas, motivacionais, cognitivas e de administração de 

recursos foram guiadas por questões reflexivas apresentadas no início de cada 

encontro e retomadas durante a realização deles. Elas consistiram em 

perguntas fundamentadas nos conteúdos trabalhados (produção de um artigo 

científico e autorregulação da aprendizagem) e serviram também para as 

escritas (produção dos quadros, cartas “Escritas de si” e mapa conceitual) dos 

alunos que foram desenvolvidas durante a prática reflexiva, tendo como 

objetivo reflexões sobre o processo de aprendizagem. Além das questões 

reflexivas norteadoras dos conteúdos, os encontros foram guiados por uma 

“pergunta detonadora” (PERES, 1999) que consistia em uma indagação 

reflexiva, “Como estou me tornando estudante?”. 

 Os conteúdos dos encontros foram desenvolvidos por meio de auxílio 

de dois instrumentos. O primeiro foi um “Guia de ajuda” (Quadro 3, p. 66 deste 

texto), constituído durante a prática reflexiva, que teve como objetivo servir 

como instrumento de apoio para a pesquisadora. Ele era constituído de um 

quadro de planejamento dos encontros, no qual constavam os objetivos, as 

questões reflexivas, as atividades e as estratégias a serem desenvolvidas pela 

pesquisadora com os alunos e a avaliação escolhida. O segundo instrumento 

era composto por algumas cartas do livro “Cartas do Gervásio ao seu 
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umbigo: comprometer-se com o estudar na universidade”. Deste livro, 

foram utilizadas as cartas n° 2, 3, 4, 6, 13 (ROSÁRIO, 2006), escolhidas para 

apoiar os encontros. Essas cartas correspondem a um conjunto de cartas de 

um aluno do 1.º ano, chamado Gervásio, dirigidas ao seu umbigo. Nas cartas, 

Gervásio narra algumas das suas experiências na Universidade, refletindo 

sobre elas, o que acentua o papel das suas estratégias e dos seus processos 

de autorregulação na aprendizagem. Essas cartas foram desenvolvidas pelo 

pesquisador Pedro Rosário et al. (2006). É importante ressaltar que as cartas 

utilizadas nesta pesquisa foram traduzidas para o português brasileiro, pelo 

grupo da UNICAMP e organizadas para lançamento em livro no Brasil. 

3.3.4. Descrição dos Encontros 

 Cada encontro buscou investir em atividades que atendessem aos 

objetivos pretendidos com a pesquisa. Descrevemos, na sequência deste texto, 

os encontros conforme foram realizados.  

 É importante ressaltar que todas as atividades realizadas foram 

planejadas e discutidas com o grupo de pesquisa GEPAAR (Grupo de estudos 

e pesquisa da aprendizagem autorregulada), juntamente com a pesquisadora e 

a professora Lourdes Frison, orientadora desta pesquisa.  

 No decorrer do desenvolvimento da prática, as atividades realizadas 

também foram, de alguma forma, sugeridas pelos alunos. Ao final de cada 

encontro, a pesquisadora assistia as gravações das aulas filmadas para que 

delas pudesse retirar os depoimentos relacionados com as necessidades dos 

alunos relativas à produção do artigo científico. Essa análise servia de subsídio 

para que as atividades, então, fossem planejadas. Entende-se esse fato como 

um importante fator para que a vontade dos alunos fosse estimulada para a 

realização das atividades acadêmicas, pois, assim, eles seriam cativados pelas 

atividades que se aproximavam às suas necessidades do momento. 

 Outro ponto importante a ser destacado é que os encontros foram 

realizados pela pesquisadora. Por esse motivo, podem aparecer na descrição 

dos encontros, além dos itens que compõem a prática reflexiva, pequenas 

análises por parte da pesquisadora. 
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1° encontro 

 Número de componentes presentes: 15 alunos 

 Objetivo do encontro: Refletir sobre a construção de objetivos pessoais 

frente ao estudo 

 No primeiro momento foi solicitado aos alunos que lessem juntamente 

com a pesquisadora o termo de consentimento do uso de suas imagens e 

escritas que seriam realizadas nos encontros-oficinas. Após a assinatura de 

todos os alunos presentes, foi entregue o questionário CEA – Conhecimento de 

Estratégias de Aprendizagem – Pré-teste desenvolvido por Rosário e 

colaboradores (2007). 

 Num segundo momento, foi entregue a carta n° 2 do “Gervásio ao seu 

umbigo: comprometer-se com a universidade” denominada: “Que objetivos 

tenho? O que verdadeiramente guia o meu agir, no meu estudo, na 

Universidade, nos meus hobbies, na prática de esportes, nas relações com os 

outros, na minha preguiça...?” A carta foi lida em voz alta para que se pudesse, 

após a leitura, discutir o que se havia compreendido. Ao final, os alunos foram 

provocados a pensar: “Que objetivos tenho? Frente ao meu estudar?”; outras 

indagações também foram feitas para que se pudesse refletir sobre os 

seguintes temas: motivação para o estudo; comportamento frente ao estudo; 

organização para o estudo; obstáculos que se pode enfrentar durante o estudo; 

valores pessoais que são atribuídos para o estudo; o espaço físico para 

estudar. Todas estas indagações foram guiadas pela pesquisadora, mas 

também provocadas pelos alunos, após a leitura da carta. 

 Após a discussão da carta, os alunos foram convidados a completar 

um quadro (figura 3) com os objetivos pessoais para o estudar sugerido no livro 

“Cartas do Gervásio ao seu umbigo: comprometer-se com o estudar” 

(ROSÁRIO, 2006):  
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Tarefa Objetivo 
Nota 

1 (pouco) a 
5 (muito) 

Solução Valor 

     
     
     

Figura 3: Quadro dos Objetivos pessoais para o estudar (ROSÁRIO, 2006) 

 Os alunos tiveram que pensar numa tarefa concreta e num objetivo 

relacionado a ela, preferencialmente relacionando-a com o momento deles - a 

realização do TCC -, seguindo o critério CRAVA, o que significa objetivos 

Concretos, Realistas e Avaliáveis, a exemplo dos que foram apresentados na 

carta n°2. Em seguida, o aluno atribuiu a cada um dos objetivos apresentados 

uma nota de 1 (pouca) a 5 (muita) de acordo com a dificuldade de execução 

para si do que estava sendo proposto. E, para finalizar o quadro, o aluno 

elencou soluções para as dificuldades apresentadas e escolheu um valor que 

orientava sua vida pessoal, escrevendo, em que medida os objetivos 

escolhidos estavam alinhados a este valor. Durante a construção do quadro 

CRAVA, em vários momentos, a pesquisadora questionava-os sobre o que 

deveriam fazer no quadro, pois foi percebida uma dificuldade para que os 

alunos definissem o que era um objetivo. Eles confundiam a definição de 

objetivo com a própria tarefa a ser realizada/escolhida para completar o 

quadro. 

 Após a produção do quadro, os alunos escreveram uma “carta para si”, 

que tinha como objetivo a reflexão sobre o encontro e sobre como eles 

estavam se formando estudantes. A escrita tinha como pergunta norteadora 

“Como estou me tornando estudante?” Segue uma imagem (figura 4) de um 

quadro realizado por uma aluna:  
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Figura 4: Quadro dos Objetivos pessoais sobre o estudar desenvolvido por uma aluna 

no encontro 

 Os alunos receberam a carta n° 3 para leitura para a próxima aula. Foi 

solicitado que os alunos fizessem anotações dos trechos que mais chamassem 

sua atenção para que, no próximo encontro, fosse discutido o assunto tratado. 

 Um importante fator percebido ao final do 1° encontro pela 

pesquisadora foi a necessidade de apresentar estratégias de aprendizagem 

autorregulatórias ligadas à produção do artigo científico, que eles necessitavam 

produzir para a conclusão do curso. Após discussão com o GEPPAR, 

compreendeu-se que trabalhar com um conteúdo de necessidade dos alunos 

atrelado ao desenvolvimento de estratégias de aprendizagem autorregulatórias 

estaria mais próximo ao objetivo desta pesquisa: a formação de um aluno 

autorregulado. 

2° encontro 

 Número de componentes presentes: 9 alunos 

 Objetivo do encontro: Compreender a importância de se fazer 

anotações em uma leitura; Aprender a construir um “guia de leitura”. 



57 

 O encontro iniciou com a pesquisadora apresentando os objetivos e o 

planejamento das atividades daquele período. Após a apresentação, foi 

perguntado se os alunos tinham lido a carta. Muitos deles não a tinham lido.  

 Foi solicitado aos alunos que formassem pequenos grupos de, no 

máximo, três componentes. A tarefa era escrever em uma folha em branco, em 

formato de mapa mental, quais os principais pontos que haviam chamado sua 

atenção na carta n° 3 “Como posso realizar melhores anotações?”. Para a 

realização desta tarefa, a pesquisadora explicou o conceito de mapa mental e 

demonstrou como fazê-lo. Após a demonstração e a confirmação do 

entendimento da tarefa pelos alunos, aqueles que não tinham lido a carta 

tiveram o tempo de 15 minutos para fazê-lo. Segue uma imagem (figura 5) de 

um dos mapas mentais produzidos pelos alunos: 

 
Figura 5: Mapa Mental desenvolvido pelos alunos no 2° encontro 

 Num segundo momento, os alunos apresentaram os aspectos 

levantados na leitura da carta que tinham discutido, juntamente com os 

colegas, e também discutiram como eles tinham se percebido durante a leitura 

da carta, quais estratégias tinham usado: se haviam marcado ou não algo na 

carta, escrito ao lado de cada trecho o que havia chamado atenção, etc. 
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 Após, a pesquisadora apresentou alguns slides sobre “Orientação de 

leitura”. Os slides continham algumas informações retiradas da carta e também 

algumas estratégias que poderiam ser usadas para leitura de um artigo, 

capítulo de um livro, entre outros materiais de leitura. As estratégias eram: guia 

de leitura e fichamento. Durante a apresentação dos slides, a pesquisadora fez 

questionamentos sobre como eles faziam as suas próprias leituras. Muitos 

alunos tinham dúvidas sobre como fazer a leitura de um texto sem perder 

pontos importantes. Após a discussão sobre as dúvidas dos alunos, foi 

solicitado que cada um dos alunos tomassem em mãos os artigos e capítulos 

de livros que haviam sido pedidos previamente por email. Alguns tinham se 

esquecido de levar, mas prontamente foram à biblioteca buscar. O pedido por 

email havia sido feito com a antecedência de quatro dias, para que houvesse a 

possibilidade de eles se organizarem. No pedido, foi orientado que trouxessem 

algo que fizesse parte das leituras deles sobre o momento que estavam 

vivendo na faculdade. Poderiam pensar em leituras que eles precisassem 

vencer para escrita do artigo científico ou de algum trabalho final de semestre. 

No quarto momento, os alunos desenvolveram um guia de leitura, a partir do 

artigo ou capítulo que haviam escolhido. A pesquisadora apresentou um 

modelo de guia e, a partir dele, os alunos criariam o seu. O guia de leitura tinha 

como objetivo direcionar a leitura do aluno, desde os apontamentos a serem 

feitos à gestão do tempo de execução da tarefa, tendo como objetivo final a 

compreensão da leitura. Os alunos apresentaram o seu guia uns para os 

outros, e cada aluno identificou e contribuiu com pontos positivos, destacando 

também pontos que poderiam ser melhorados no guia de leitura do outro. 

 A aula finalizou com a entrega da carta n° 6 e com a apresentação dos 

objetivos do próximo encontro. 

 Um aspecto que gerou certa preocupação por parte da pesquisadora 

foi o fato de que muitos alunos não continuaram no grupo depois do primeiro 

encontro. Esta diminuição dos alunos do 1° para o 2° encontro fez com que a 

pesquisadora enviasse um email para todos os participantes para tomar 

conhecimento dos motivos que os levaram a faltarem ao encontro. Em resposta 

ao e-mail da pesquisadora, os alunos argumentaram que a desistência da 

prática reflexiva se deu em função da necessidade de ocuparem o tempo que 
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destinariam aos encontros para a finalização do artigo científico, exigido como 

parte do TCC. No entanto, a pesquisadora teve outra inferência sobre o fato. 

No seu entendimento, o motivo que os levou a desistirem foi o fato deles não 

terem encontrado, no 1° encontro, as respostas rápidas que precisavam para 

finalizarem a escrita do artigo científico, dificuldade esta transparecida nas falas 

dos alunos que participaram dos demais encontros, por exemplo: “não estamos 

acostumados a refletir, precisamos de respostas para ontem, o tempo está 

passando” (excerto de um trecho do 1° encontro de uma das alunas que não 

compareceu mais às oficinas).  Para deixar mais claro, o 1° encontro foi um 

momento mais reflexivo, no qual foram promovidas discussões com o grupo 

sobre os seus objetivos acadêmicos. Parece que os alunos, na ansiedade por 

resolverem os problemas mais imediatos - as escritas dos artigos -, pensaram 

que não obteriam respostas rápidas e não conseguiriam participar dos 

encontros. 

3° encontro 

 Número de componentes presentes: 9 alunos 

 Objetivo do encontro: Construir um guia de orientação para a 

construção de um artigo científico, a partir das três fases cíclicas da 

autorregulação. 

 O encontro iniciou com uma pergunta feita pela pesquisadora sobre 

como eles avaliavam o encontro anterior. Os alunos disseram que identificaram 

avanços na leitura com o uso do guia. 

 Num segundo momento, a pesquisadora apresentou um vídeo 

intitulado “Aprender a aprender” retirado do “You Tube” (disponível neste 

endereço eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI) com 

duração de oito minutos. O vídeo abordava a aprendizagem colaborativa e 

também questões referentes às etapas do processo do aprender 

autorregulado, desde o estabelecimento de um objetivo para as tarefas a 

serem vencidas, a escolha de estratégias para a execução de uma tarefa, até 

as avaliações que são feitas durante o percurso do aprender. Após a 

visualização do vídeo, a pesquisadora mobilizou os alunos a pensarem sobre 

como estão se tornando estudantes e quais são as etapas necessárias para o 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI�
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processo de aprendizagem. Toda a discussão foi dirigida pelas percepções que 

os alunos tiveram do vídeo e as relações com a carta n° 6: “Quem governa a 

sua aprendizagem, Gervásio? Você sabe como se distinguem os alunos que 

obtêm sucesso escolar?” que tinha sido entregue no último encontro. Durante a 

discussão sobre a carta n° 6, a pesquisadora apresentou alguns slides sobre o 

construto da autorregulação. Após a apresentação e discussão deste construto, 

os alunos produziram um quadro de orientação (figura 6) para a construção do 

artigo científico, seguindo as três fases da autorregulação: Planejamento, 

Execução e Autorreflexão (ZIMMERMAN, 2001). 

Fases    
Planejamento    
Execução    
Autorreflexão    

Figura 6: Quadro do modelo Cíclico das fases da autorregulação 

 Os alunos, após a finalização do seu quadro, escreveram uma carta 

para si, tendo como objetivo uma reflexão sobre o desenvolvimento do quadro 

trabalhado e da sua trajetória como estudante.  

 Ao final do encontro, a pesquisadora entregou a carta n° 4 e solicitou 

que os alunos fizessem a sua leitura, fazendo anotações do que tinha chamado 

a atenção, para trazer para o próximo encontro. 

4° encontro 

 Número de componentes presentes: 8 alunos 

 Objetivo do encontro: Aprender a gestar o tempo de estudo para a 

construção do artigo; 

 A oficina iniciou com a apresentação dos objetivos do encontro: 

Aprender a gestar o tempo do estudo para a construção do artigo. Após a 

definição dos objetivos do encontro foi apresentado um vídeo retirado do “You 

Tube”, chamado “O desorganizado” (disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o&feature=related), que teve a 

duração de 3 minutos e 44 segundos.  

http://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o&feature=related�
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 Durante a apresentação do vídeo, os alunos ficaram bastante atentos 

e, em muitos momentos, riam das cenas mostradas, pois se identificavam em 

muitas delas. Ao término da visualização do vídeo, a pesquisadora pediu que 

os alunos retomassem a carta n° 4, “Você sabe como vencer a procrastinação, 

Gervásio?” e buscassem, juntamente com o que haviam visto no vídeo, fazer 

relações com as vivências deles. Nesta discussão, tivemos como tema 

norteador: a gestão do tempo de seus estudos, desde questões relativas à 

organização do tempo e a procrastinação das tarefas, até os distratores 

externos e internos. Para auxiliar na discussão com os alunos, a pesquisadora 

fez uso da tecnologia Power point apresentando alguns slides relacionados à 

gestão do tempo. Os alunos foram instigados a construírem um quadro de 

organização do tempo - CAF- Coisas a Fazer (Figura 7), sugerida na Carta n°4.  

Tarefa Tempo a ser gasto Prazo de entrega 
   
   
   
   

Figura 7: Quadro de organização do tempo - CAF (ROSÁRIO, 2006) 

 O quadro foi organizado da seguinte forma: os alunos identificaram 

tarefas que eles precisariam desenvolver para a produção individual do seu 

artigo científico. Após a identificação das tarefas, os alunos tiveram que definir 

o tempo para fazer cada uma das atividades e o prazo de entrega. É 

importante lembrar que as atividades foram identificadas seguindo a orientação 

de começar com a escolha crescente do tempo das tarefas desde: curto, médio 

e longo prazo. Num terceiro momento, os alunos trocaram os seus quadros 

com os colegas e cada colega questionou/sugeriu pontos que ele entendia que 

poderiam ser melhorados. Os donos de cada quadro decidiam se queriam ou 

não modificar. Segue uma imagem (figura 8) de um dos quadros produzido por 

um aluno no encontro: 
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Figura 8: Quadro de organização do tempo - CAF (ROSÁRIO, 2006) desenvolvida por 

um aluno 

 Ao final da oficina, a pesquisadora entregou a carta n° 13, sendo 

solicitada a sua leitura para o próximo encontro. 

5° encontro 

 Números de componentes presentes: 5 alunos 

 Objetivo do encontro: Refletir sobre o estudar 

 O encontro iniciou com a discussão da carta n° 13, intitulada “Como vai 

o seu estudo, Gervásio?” entregue no último encontro. A pesquisadora utilizou 

alguns slides denominados “Resolução de problemas”. Os slides tinham, em 

sua composição, alguns pontos relacionados à formação do aluno 

autorregulado e passos para a resolução de problemas acadêmicos. Após a 

discussão entre pesquisadora e alunos, foi entregue a eles um caso de uma 

estudante com dificuldades na produção e finalização do seu artigo científico, 

que perpassava todas as dimensões da autorregulação da aprendizagem, ou 

seja, questões relacionadas com a motivação, a metacognição, o 

comportamento e o contexto. A pesquisadora desafiou os alunos a 

solucionarem o caso da estudante, seguindo as discussões feitas no encontro 

passado sobre as características de um aluno autorregulado, procurando 



63 

identificar: Quais? Como? E o que a estudante poderia fazer para que 

chegasse ao final da tarefa, ou seja, a entrega do artigo científico. 

 Neste encontro, não foi entregue nenhuma carta para ser lida para o 

próximo. 

6° encontro 

 Número de componentes presentes: 7 alunos 

 Objetivo do encontro: Analisar os avanços nos processos de 

aprendizagem que podem ou não ter acontecido durante os encontros-oficinas. 

 Apresentação do Vídeo “Sentimentário”, produzido pelos alunos do 

Curso de Cinema da UFPEL. O vídeo conta a história de um menino 

inconformado com a frieza das palavras no dicionário e resolve tomar uma 

atitude, criando o seu próprio dicionário de significados. O objetivo de usar este 

vídeo com os alunos foi sensibilizar a pensarem sobre os significados e 

sentidos que as palavras têm na sua aprendizagem. Após a apresentação do 

vídeo, os alunos tiveram que desenhar a representação individual que cada um 

tem da palavra aprender. Num terceiro momento os alunos foram convidados a 

apresentar seus desenhos uns para os outros, estabelecendo relações com os 

encontros. Os alunos falaram sobre a importância de aprender como estudar e 

saber o que estudar e que entendiam que as oficinas deveriam ter acontecido 

no início da faculdade, pois assim não teriam passado pelas dificuldades que 

tinham vivenciado durante a graduação. Após a discussão sobre o aprender, os 

alunos produziram um quadro individual sobre os avanços que eles 

perceberam de si no desenvolvimento dos estudos deles e do artigo científico, 

seguindo, como guia de análise, as dimensões e fases autorregulatórias da 

aprendizagem. O quadro (figura 9) foi desenhado na lousa branca para todos e, 

a partir do modelo, os alunos deveriam desenvolver os seus. 
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Dimensões Metacognitiva Comportamental Motivacional Contextual 

Fases     

Planejamento     

Execução     

Autorreflexão     

Figura 9: Quadro dos avanços no desenvolvimento do artigo científico 

 Após o desenvolvimento do quadro, os alunos escreveram uma carta 

para si, em que o objetivo era refletir sobre as características que envolvem o 

aluno autorregulado. Além disso, deveriam destacar os avanços que poderiam 

ou não ter ocorrido durante as oficinas realizadas, tendo como pergunta 

norteadora: “Como me percebo hoje como estudante após as oficinas?”. Segue 

uma imagem (figura 10) de uma carta produzida por um dos alunos no 

encontro: 

 

Figura 10: Carta n° 3 – “escrita de si” desenvolvida por uma aluna 
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Apresenta-se, a seguir o quadro 3 que, contêm uma síntese de como se 

deram os encontros da prática de ensino reflexiva realizados: os objetivos de 

cada encontro, a pergunta reflexiva desenvolvida, as estratégias de 

aprendizagem autorregulatórias, e a avaliação. 

  



Construir um guia de 
orientação para 
construção do artigo 
cientifico, a partir das três 
fases da autorregulação;

Compreender a 
importância de se fazer 
anotações em uma leitura; 
Aprender a construir um 
“guia de leitura”;

Refletir sobre a 
construção de objetivos 
frente ao estudo;

Aprender a gestar o 
tempo do estudo para 
construção do artigo;

Refletir sobre o estudar; Analisar os avanços nos 
processos de 
aprendizagem, que 
podem ou não, ter 
acontecido durante os 
encontro-oficinas;

1° encontro 2° encontro 3° encontro 4° encontro 5° encontro 6° encontro

Quem governa a minha 
aprendizagem? 

Como posso realizar 
melhor as minhas 
anotações?

Que objetivos tenho frente 
ao meu estudar?

Você sabe como vencer 
os distratores e evitar a 
procrastinação?

Como anda o meu 
estudo? O que posso 
fazer para melhorar?

Como estou me tornado 
estudante?

1. Apresentação do 
Vídeo “Aprender a 
aprender”; Discussão do 
vídeo correlacionando 
com a  Carta n° 6;

2. Apresentação do slide 
sobre a teoria da 
Autorregulação; 
Discussão sobre a teoria;

3. Produção de um 
quadro de orientação 
para construção do artigo 
cientifico, a partir das três 
fases apresentadas nos 
slides da autorregulação: 
Planejamento, Execução 
e Auto-reflexão;

1. Os alunos em grupos 
escreverão em uma folha 
em branco quais os 
principais pontos que 
chamaram a atenção na 
carta 3 lida;

2. Discussão guiada 
sobre os aspectos 
levantados na leitura da 
carta,  e como eles 
percebem a sua ação na 
leitura de um artigo 
(como exemplo);

3. Apresentação dos 
slides sobre Orientação 
de Leitura e discussão 
sobre o mesmo;

4. A partir de um artigo 
cientifico ou capitulo de 
um livro escolhido pelo 
aluno, ele deverá criar 
um guia de leitura ( que 
tem como objetivo - 
ajudar nas anotações), 
para após fazer os 
apontamentos desta 
leitura; O aluno tem a 
liberdade de escolher 
como vai fazer 
anotações, mas ele 
receberá dos colegas 
ajudas para o faze-ló.

1.  Leitura e discussão da 
Carta n° 2, tendo como 
frente da discussão o 
conceito de objetivos;

2. Produção de um 
quadro dos objetivos do 
estudar (Pensar numa 
tarefa concreta e num 
objetivo relacionado com 
a mesma, seguindo o 
critério CRAVA 
(concretos, realistas e 
avaliáveis) em seguida 
atribuir a cada passo do   
objetivo estabelecido 
uma nota de 1 (pouca) a 
5 (muita) de acordo com 
a dificuldade de 
execução. Elencar 
soluções para as 
dificuldades 
apresentadas.

3. Neste mesmo quadro, 
o aluno escolherá um 
valor que oriente a sua 
vida pessoal e escreva 
em que medida os 
objetivos escolhidos 
estão alinhados a este 
valor;

1. Discussão da carta n° 
4;

2. Apresentação dos 
slides sobre Gestão do 
Tempo;

3. Construção do Quadro 
de organização do tempo 
(CAF – Coisas a Fazer);

4. Após a construção do 
quadro, os alunos 
deverão trocar os 
quadros com os colegas; 
E cada colega deverá 
escrever contribuições 
para melhorar o quadro 
do colega, sugerindo e 
discutindo sobre as 
ideias que foram 
colocadas;

1, Discussão da Carta n° 
13 e apresentação do 
slide “Resolução de 
Problemas”

2. Exposição de um caso 
de uma estudante com 
dificuldades na produção 
do seu artigo, nas 
dimensões motivacionais, 
metacognitivas, 
comportamentais e 
contextuais.

3. Desenvolvimento de 
soluções para o caso da 
estudante, a partir de 
discussão entre os 
colegas e professor;

1. Apresentação do 
Vídeo Sentimentário;

2. Após a apresentação 
do vídeo, será dirigido 
para que os alunos 
desenhem a 
representação individual 
que cada um tem da 
palavra aprender;

3.O grupo de alunos 
apresentará suas 
representações, e a partir 
delas, dsicutiremos sobre 
o que está representação 
tem haver com os 
encontros-oficinas;

3. Construção do Quadro 
individual dos avanços na 
aprendizagem, que cada 
um percebeu de si 
mesmo, a partir das 
dimensões 
autorregulatórias: 
comportamental, 
motivacional, 
metacognitiva e 
contextual do aluno 
durante os econtros-
oficinas.

Construção de uma carta 
para si refletindo sobre a 
produção do quadro de 
orientação para a 
construção do artigo 
cientifico;

Construção de um Guia 
de leitura individual;

Construção de uma carta 
para si, refletindo sobre: 
Como estou me tornando 
estudante hoje?

Construção de um quadro 
CAF, e compartilhamento 
deste quadro com os 
colegas;

Construção de uma 
escrita em grupo de 
como poderão ajudar a 
estudante na solução do 
seu problema;

Construção de uma 
escrita de si, refletindo 
sobre os aspectos que 
envolvem o aluno 
autorregulado, trabalhado 
no quadro individual das 
dimensões; E os avanços 
que o aluno possa ou não 
ter tido durante as 
oficinas.

Objetivos

Cartas

Pergunta

Estratégia de 
aprendizagem 

autorregulatória

Avaliação

n° 2 n° 3 n° 6 n° 4 n° 13 ---
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Quadro 3 - “Guia de ajuda”
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3.3.5. Pós-teste: Refletindo Processos 

 O pós-teste consistiu no mesmo conjunto de perguntas aplicadas no 

pré-teste (questionário CEA) com a finalidade de investigar se houve ou não 

alguma mudança de conhecimento das estratégias de aprendizagem após a 

prática de ensino reflexiva realizada. A aplicação do questionário CEA 

aconteceu após seis meses do último encontro, e dela participaram os 

componentes do grupo contínuo, os 8 participantes. Também, foi realizada uma 

entrevista semiestruturada, dirigida por uma pergunta geral e quatro perguntas 

mais específicas com os mesmos componentes. 

3.3.5.1. Entrevista Semiestruturada: Encontros e Processos 

 Foram realizadas entrevistas com todos os participantes que chegaram 

ao final da prática reflexiva com o objetivo de avaliar a intervenção. Escolheu-

se a entrevista semiestruturada por se entender que um diálogo semiaberto 

traria importantes informações para a pesquisa, pois possibilitaria que 

emergissem informações de forma mais livre e as respostas não estivessem 

condicionadas a uma padronização de alternativas. Para Triviños (1987, p. 146 

apud MANZINI, 1995), “a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa”. Segundo Triviños (op.cit), os 

questionamentos feitos pelo entrevistador dariam frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos entrevistados. O foco principal seria 

colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o autor (idem), que a 

entrevista semiestruturada também mantém a presença consciente e atuante 

do pesquisador no processo de coleta de informações, pois o pesquisador 

consegue ter uma visão total das informações que está investigando.  

 A partir do enquadramento teórico utilizado, apresenta-se no quadro 4 

o "guião"4

                                            
4 Guião - Sua função principal é auxiliar o pesquisador a conduzir a entrevista para o objetivo 
pretendido. Também, tem como objetivo, auxiliar o pesquisador a se organizar antes e durante 
a entrevista. 

 da entrevista que expõe as questões que orientaram esta 

investigação, os objetivos e algumas observações importantes para guiá-la. 
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Objetivos Questões Observações 

Identificar quais as 
contribuições das 
estratégias 
autorregulatórias 
aplicadas na prática 
reflexiva relativa ao 
desenvolvimento do 
artigo científico; 

Em que as estratégias de 
aprendizagem autorregulatórias 
contribuíram para o seu processo 
de aprendizagem, especificamente 
a produção do seu artigo 
científico? 

Destacar das estratégias 
apresentadas (planejamento e 
cronograma das tarefas da 
escrita do artigo; fichamento; 
guia de leitura; entre outras) e 
quais contribuíram para a 
produção do artigo científico; 

Identificar mudanças 
no desempenho dos 
alunos nas 
dimensões da 
autorregulação 
(Comportamental, 
Motivacional, 
Metacognitiva e 
contextual). 

Você identifica alguma mudança 
no seu modo de estudo? No seu 
comportamento, na sua motivação 
e no seu contexto? Quais? 

 Exemplos de algumas 
mudanças: trocas de 
ambientes para o estudo; 
vontade de escrever; uso de 
novas estratégias; 

Identificar mudanças 
na escrita acadêmica 

Você percebeu alguma mudança 
na produção da sua escrita 
acadêmica, o artigo científico, após 
a prática reflexiva? Qual? 

Destacar mudanças 
percebidas na sua escrita 
acadêmica como: melhora na 
argumentação; novas idéias 
no desenvolvimento do artigo, 
entre outras 

Identificar quais 
estratégias 
contribuíram para a 
formação do aluno 
autorregulado 

Houve alguma estratégia 
específica que foi aplicada durante 
as oficinas que te chamou mais 
atenção? Qual? 

Citar as estratégias que foram 
mais significativas no teu 
trabalho, como o Cronograma 
(CAF), a definição dos 
objetivos; o Guia de leitura; 
entre outros 

Analisar se os alunos, 
após a prática 
reflexiva, obtiveram 
alguma mudança no 
seu processo de 
aprendizagem 

Você se percebe um aluno mais 
autorregulado depois da prática 
realizada? Desenvolves as três 
fases da autorregulação, o 
planejamento, a execução, e a 
avaliação do seu processo de 
aprendizagem? 

Destacar pontos que percebeu 
como relevantes no seu 
processo de aprendizagem 
que caracterizem a formação 
de um aluno autorregulado 

Quadro 4 – Guião da entrevista 

 A entrevista iniciava com uma pergunta geral e outras perguntas mais 

específicas, que foram feitas sem uma ordem rígida, mas conforme o diálogo 

entre entrevistado e entrevistador: 

3.3.6. Coleta dos dados 

 Os dados recolhidos nos encontros foram provenientes de: 
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 1) Registros escritos: a) três cartas denominadas “Escritas de si” – com 

objetivo de recolher dados referentes ao processo de reflexão sobre a 

aplicação das estratégias autorregulatórias apresentadas. As cartas foram 

desenvolvidas nos 1°, 3° e 6° encontros; b) e os documentos escritos 

desenvolvidos pelos alunos nas atividades, que foram produzidas em todos os 

encontros, com o objetivo, para pesquisadora, de possibilitar uma análise dos 

processos de conhecimento do aluno sobre o construto autorregulatório.  

 2) Filmagem de todas as oficinas realizadas com o objetivo de recolher 

e gerar dados. Para gerar os dados dos vídeos, escolheram-se trechos destes 

a partir de um processo de amostragem por conveniência (MARKONI; 

LAKATOS, 1990), que tem como objetivo captar ideias gerais, identificar 

aspectos críticos do que propriamente constitui a objetividade científica. O 

método amostragem por conveniência foi escolhido por ter a vantagem de ser 

rápido, o que solucionou a problemática do tempo: eram muitos dados, 

aproximadamente 14 horas de filmagem, o que impossibilitaria a transcrição e 

a finalização desta pesquisa no tempo definido. A filmagem foi analisada 

intencionalmente, a partir da captação de trechos mais importantes dos vídeos 

para a pesquisadora, que contribuíram para ratificar ou retificar as hipóteses 

formuladas nesta pesquisa.  

 Os vídeos também auxiliaram a pesquisadora a “desprender-se de 

seus valores, sentimentos, atitudes que podem conferir tons subjetivos ao seu 

olhar”, influenciando as notas de campo realizadas no decorrer da observação 

participante (PINHEIRO; KAKEHASHI; 2005, p. 3).  

 3) Aplicação do Questionário CEA em duas etapas. Recordando: a 

primeira teve como objetivo conhecer melhor o aluno e o seu contexto, 

nomeadamente: qual o conhecimento que tinha sobre estratégias de 

aprendizagem autorregulatórias; a segunda ocorreu no final da pesquisa e 

visou verificar os avanços dos alunos no conhecimento das estratégias como 

resultado da prática realizada. Esta aplicação ocorreu em torno de seis meses 

depois do último encontro. 
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 4) Entrevista semiestruturada: A entrevista teve como objetivo coletar 

dados mais específicos do processos de aprendizagem ocorridos nos sujeitos 

da pesquisa.  

 Entendeu-se como necessária a utilização de diferentes estratégias de 

coleta de dados para a análise do mesmo objeto, acreditando que isso 

aumentaria a confiança e a validação dos instrumentos e dos resultados da 

investigação, promovendo a triangulação (VIANNA, 2007) que permite ratificar 

as interpretações realizadas.  

 A seguir, apresenta-se a avaliação detalhada e cuidadosa dos efeitos e 

resultados da prática reflexiva descrita. Porém, antes de apresentar os 

resultados da avaliação da intervenção, é preciso destacar que a pesquisadora, 

por ter sido também a professora que realizou a prática, precisou ter um 

disciplinamento sobre as suas inferências. Teve o cuidado de descrever o 

trabalho feito com a máxima precisão possível, debruçando-se sobre os dados 

coletados nas cartas, nos vídeos e na entrevista para somente depois 

submetê-los à análise de conteúdo. Procedendo-se, assim a interpretação dos 

achados da pesquisa, que desvelaram as categorias encontradas. Apresenta-

se também a síntese dos avanços dos alunos duarante e após a intervenção 

feita, bem como, a análise dos resultados da intervenção realizada  pela 

pesquisadora.  

Análise de conteúdo 

A análise dos dados desta pesquisa se deu a partir da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1979), pois ela, segundo Moraes (1999), contribui para 

compreender e produzir uma interpretação aprofundada dos fenômenos 

investigados a partir de uma análise rigorosa. Bardin (1979) salienta que a 

análise de conteúdo corresponde a uma técnica de pesquisa que trabalha com 

a palavra, permitindo de forma prática e objetiva a produção de inferências do 

conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Na 

análise de conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito, e o 

pesquisador busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que 

se repetem, inferindo uma expressão que as representem. Esta análise 

preocupa-se com o conteúdo do texto. 
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 A análise de conteúdo costuma ser feita através do método de dedução 

frequencial ou da análise por categorias temáticas. Nesta pesquisa, foi 

escolhida a análise de categorias temáticas por compreender que desta 

maneira seria possível analisar os dados recolhidos. Este tipo de análise tenta 

encontrar uma série de significações que são detectadas por meio dos 

indicadores aos quais essas significações estão ligadas. O processo de análise 

“funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamento analógicos” (BARDIN, 1979, p. 153). A 

análise categorial escolhida, a temática, se deu a partir da construção de 

categorias conforme os temas que emergiram no texto. Para classificar os 

elementos em categorias, foi preciso identificar o que eles tinham em comum, 

permitindo seu agrupamento. 

 A técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1979) é composta de três 

grandes etapas: 

 1) Pré-análise: leitura atenta de todos os dados: as três cartas, os 

registros escritos produzidos pelos alunos nos encontros e os trechos das 

filmagens dos seis encontros e da entrevista semiestruturada. 

 2) Exploração do material: codificação dos dados a partir de unidades 

de registro. 

 3) Tratamento dos resultados e interpretação: fase da categorização, 

que consistiu na classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por 

diferenciação, com posterior reagrupamento em função de características 

comuns. 
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4. RESULTADOS, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Para efeito de entendimento, este capítulo se subdivide em cinco 

partes, (todas elas incluem a tabulação e a análise dos dados): a) Análise do 

pré-teste – questionário CEA; b) Análise e interpretação de todos os dados 

coletados: vídeos, três cartas, e registros escritos produzidos na prática 

reflexiva, resultados do pré-teste e pós-teste; c) Síntese dos avanços dos 

alunos durante e após a prática reflexiva; d) Análise dos resultados da 

intervenção; e) Análise do pós-teste – questionário CEA. A decisão de 

subdividir a análise dos dados em três partes teve a intenção de facilitar a 

leitura do texto por parte do leitor, permitindo maior compreensão de como a 

pesquisadora analisou, interpretou os dados coletados e de como chegou aos 

resultados aqui apresentados. 

4.1. Resultados, tabulação e análise do Pré-teste – Questionário CEA 

 Na primeira fase da pesquisa, antes da intervenção, foram aplicados 15 

questionários - CEA - Conhecimento de Estratégias Autorregulatórias 

(ROSÁRIO e cols., 2006).  

 O quadro abaixo (quadro 5) refere-se aos alunos que participaram do 

1° encontro, no qual foi aplicado o pré-teste “Descobrindo processos”.  

 

Quadro 5 - Respostas dos participantes no pré-teste “Descobrindo processos” 
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 Os resultados, a seguir, estão apresentados da seguinte forma, por 

exemplo, na primeira questão, defini-se o conhecimento da estratégia que 

busca estabelecer objetivos e metas frente a uma tarefa. Os valores obtidos 

decorrem de uma regra de três simples5

 Na questão número 1, foi questionado aos alunos: “Antes de começar a 

fazer qualquer tarefa (prova, trabalho) é importante?” A resposta indicada como 

correta pelo questionário é a alternativa “A”: Pensar nos objetivos e metas, e 
considerando os recursos pessoais, fazer um plano para alcançá-los. A 

pergunta corresponde ao conhecimento da estratégia de aprendizagem que 

intenciona criar objetivos e metas frente aos estudos. Dos 15 alunos que 

responderam a questão, 4 alunos responderam que conheciam a estratégia, o 

que corresponde a 27% dos participantes e 11 alunos, resultado da soma dos 

alunos que responderam que não conheciam, corresponde a 73% dos 

participantes.  

. 

 Na questão número 2 e 8, foram questionadas perguntas referentes a 

estratégia de organização e gestão do tempo de estudo. Na questão n° 2 a 

pergunta foi: “Um aspecto fundamental no estudo é a organização e a gestão 

do tempo, o que implica em?” A alternativa indicada como correta é “B”, 

elaborar horários pessoais que incluem o tempo de estudo diário, de 
preparação para os exames, de trabalhos, de lazer. Questão n° 8 – “Na 

preparação dos exames, deve-se?” A alternativa recomendada é “C”, 

considerar o tipo de avaliação, já que as estratégias de estudo devem 
adequar-se a mesma. Dos 15 participantes que responderam as duas 

questões, 40% dos participantes responderam que conheciam a estratégia de 

organização e gestão do tempo de estudo (soma dos alunos que responderam 

as duas questões indicadas como corretas) e, 60% dos participantes 

responderam que não conheciam esta estratégia. 

 Na questão número 3, a pergunta refere-se a estratégia para evitar a 

procrastinação das tarefas no estudo. Os alunos foram questionados: “Para 

evitar a procrastinação, isto é, adiar as tarefas de estudo para mais tarde, o 

melhor é”: a resposta indicada é dividir a tarefa em pequenas metas e 
repartir o tempo para cada uma. Dos 15 participantes, 47% dos participantes 

                                            
5 Regra de três simples: Ocorre quando temos somente dois pares de grandezas direta ou 
inversamente proporcionais.  
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responderam que conheciam a estratégia para evitar a procrastinação das 

tarefas no estudo e 53% responderam que não conheciam esta estratégia. 

 As questões 4, 5, 6 e 7, são referentes as estratégias sobre anotações 

dos textos, o que tiveram como resultado, na soma dos alunos que 

responderam as quatro questões indicadas como corretas: 65% responderam 

que conheciam a estratégia cognitiva de anotações de estudo. E 35% 

afirmaram que não conheciam está estratégia. A pergunta referente a questão 

n° 4 é: “Para realizar anotações que sejam eficazes para estudar e preparar as 

provas, é importante?” A alternativa indicada era “C”, anotar os aspectos 
mais importantes e completá-los em casa com outras informações. Na 

questão n° 5: “Sublinhar é uma técnica de estudo cuja função principal é?” A 

resposta indicada era “B”: Selecionar a informação mais importante depois de 

ler e compreender o texto. Na questão n° 6: “Os resumos e mapas concetuais 

têm como objetivo?” A resposta é a alternativa “A”: Organizar e elaborar de 
forma pessoal a informação, hierarquizando-a segundo a importância. E 

na questão n° 7 a pergunta é: “Para aprender e estudar um texto, é importante 

memorizar de forma compreensiva, o que implica em?” A alternativa mais 

indicada é a “B”: Relacionar a nova informação com os conhecimentos 
anteriores, procurando estabelecer ligações. 
 Na questão número 9, os alunos foram questionados: “No estudo 

pessoal, a procura de ajuda perante uma dificuldade, é considerada?” A 

alternativa indicada é “A” que corresponde: Uma maneira construtiva e muito 
importante de resolver os problemas quando não o conseguimos 
sozinhos. Dos 15 alunos participantes do pré-teste, 80% dos participantes 

conheciam a estratégia de procura de ajuda dos colegas e dos professores 

para a realização das tarefas escolares e 20% responderam que não 

conheciam esta estratégia para o estudo. 

 Na questão número 10, foi analisada a avaliação como estratégia de 

aprendizagem, a partir da pergunta do questionário CEA: “Depois de realizar 

um trabalho ou uma prova, deve-se?”; A alternativa correta nessa questão é a 

“B”: Analisar o que se fez e os resultados, para tirar conclusões e 
melhorar. 87% dos participantes conheciam a avaliação como estratégia de 

aprendizagem e 13% não a conheciam. 
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 Os dados recolhidos ilustram o perfil dos alunos participantes antes da 

realização da intervenção – a prática reflexiva -, revelando o que eles diziam 

sobre ter ou não conhecimento de estratégias autorregulatórias. Após a 

tabulação dos dados, constatou-se que 56% dos alunos conheciam algumas 

estratégias de aprendizagem e que as utilizavam durante os seus estudos, mas 

44% não conheciam nenhum tipo de estratégia de aprendizagem 

autorregulatória, o que, com bastante probabilidade, dificultava a aprendizagem 

dos conteúdos escolares. Estes dados remetem a pensar que estes alunos não 

estivessem plenamente equipados com estratégias de aprendizagem nos seus 

processos do aprender, embora alguns utilizassem parcialmente algumas 

dessas estratégias. Assim, pensa-se que é provável que estivessem 

enfrentando dificuldades em sua aprendizagem.  
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4.2 Resultados, análise e interpretação dos dados coletados 

 Apresentam-se a seguir as categorias emergidas do corpus dos dados 

coletados retirados dos vídeos gravados em todos os encontros, das cartas, 

das “estritas de si” e dos registros feitos pelos alunos durante a prática 

reflexiva. Ainda auxiliaram nesta análise os resultados do pré-teste e pós-teste. 

Em cada categoria apresentam-se também as subcategorias surgidas dos 

dados que explicitam o desdobramento das categorias emergidas. Para cada 

uma dessas categorias foi produzido um texto síntese em que se desvela um 

conjunto de significados presentes nas diversas unidades de análise. 

 As categorias desveladas nos dados da pesquisa em relação aos 

avanços dos alunos durante a prática reflexiva são - Estratégias Cognitivas e 
Metacognitivas; Estratégias Motivacionais - contemplam ou respondem ao 

problema de pesquisa porque elas revelam as estratégias que foram utilizadas 

pelos alunos no decorrer da intervenção feita pela pesquisadora. 

 Esta pesquisa teve como objetivo investigar se as estratégias de 

aprendizagem autorregulatórias, aplicadas em uma prática de ensino reflexiva 

a um grupo de alunos do ensino superior, promoveram a formação de alunos 

autorregulados em seus processos de aprendizagem. Nesse sentido, cabe 

rapidamente lembrar o que são estratégias de aprendizagem e como elas 

incidem sobre o processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

 As estratégias de aprendizagem segundo Veiga Simão (2002), dizem 

respeito a atividades mentais que facilitam e desenvolvem os diversos 

processos de aprendizagem escolar. Elas são sempre “conscientes e 

intencionais, dirigidas para um objetivo relacionado com a aprendizagem” 

(2002, p. 73). Para Lopes da Silva e Sá (1997), as estratégias de 

aprendizagem podem ser consideradas como qualquer procedimento adotado 

pelo aluno para a realização de uma determinada tarefa. Nesta pesquisa, a 

prática de ensino reflexiva, contribuiu para que os alunos aprendessem a 

utilizar estratégias de aprendizagem que já conheciam ou que, no decorrer da 

intervenção, aprenderam a utilizar, tendo a finalidade de, por meio delas, 

desenvolver mais efetivamente seus processos metacognitivos, motivacionais, 

comportamentais e contextuais.  
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 No decorrer da prática reflexiva realizada pela pesquisadora, os alunos 

do ensino superior vivenciaram e desenvolveram diversas estratégias de 

aprendizagem, desde: definição de objetivos educacionais, compreensão da 

leitura, resolução de problemas, elaboração e conhecimento dos itens 

metodológicos de um artigo e organização do tempo e espaço. Estas 

estratégias tiveram a intenção de estimular os alunos a pensarem e a agirem 

sobre suas tarefas acadêmicas, no caso desta pesquisa, a produção do artigo 

científico.  

 No processo de análise dos dados coletados, foi possível perceber o 

quanto os alunos pesquisados se envolveram na prática reflexiva utilizando as 

múltiplas estratégias de aprendizagem proporcionadas. As estratégias são 

consideradas como importantes instrumentos para o aluno autorregular sua 

aprendizagem, na medida em que contribui para ajudá-lo a aprender a 

aprender e a exercer mais controle sobre o seu próprio processo de 

aprendizagem (POZO, 1996; LOPES DA SILVA e SÁ, 1997). Para Tavares et. 

al (2006, p. 66), ensinar aos alunos estratégias de aprendizagem possibilita 

que eles tenham controle: 

do “que fazer?”(analisar as tarefas, definir objetivos e planejar); 
“como fazer?”(selecionar e usar as estratégias mais 
apropriadas para tarefa a ser executada); “porquê 
fazer?”(selecionar e usar as estratégias motivacionais 
individuais); e, “com que resultados?”(monitorizar e auto-avaliar 
os desempenhos). As questões, “quando?”, “com quem?”e 
“onde?”são também fundamentais e dizem respeito ao nível da 
gestão estrutural dos tempos, ambiente, espaços e outros 
recursos (apoio dos colegas e professores) disponíveis.  

 O que Tavares et al. (op.cit) pontua acima nos remete a pensar sobre 

as atividades desenvolvidas pelos alunos no decorrer da intervenção, as quais 

possibilitaram o entendimento de como estruturar a produção de um artigo 

científico.  

 Apresenta-se no quadro 6 a síntese da análise dos dados das ações 

realizadas pelos alunos na prática reflexiva. Os resultados das atividades e as 

categorias emergidas foram duas, como já mencionadas: Estratégias 
Cognitivas e Metacognitivas; Estratégias Motivacionais. 
 Escolheu-se apresentar a interpretação da análise do quadro 6 em 

cada uma das categorias, pois, assim, pôde-se explicar melhor cada um dos 

pontos que se buscou sintetizar. 



ResultadosAções realizadasDefinição da estratégia

Organização das tarefas para a produção 
do artigo e execução das mesmas

Compreensão da leitura dos livros e artigos 
necessários para elaboração do próprio 
artigo

Manutenção da atenção ao ler um texto

Antecipação do tempo necessário para 
completar uma dada tarefa

Compartilhamento entre colegas e 
professora de algumas ideias para a 
produção do artigo científico

Autoquestionamento quanto ao conteúdo 
do material para avaliar a própria 
compreensão; buscando voltar e reler uma 
parte do texto que percebe que não 
entendeu

Estabelecimento de  metas a serem 
realizadas

Reflexões sobre o estudar

Definição de quais estratégias deveriam ser 
utilizadas para produção do artigo

Inicio das atividades pelas mais fáceis e 
depois retornando para as mais difíceis

Estratégias de ensaio, elaboração, 
organização;
Estratégias de planejamento, 
monitoramento e regulação.

Reconhecimento das dificuldades em como 
produzir o artigo científico

Desenvolvimento de crenças positivas 
sobre a sua capacidade na realização do 
artigo

Valorização das tarefas realizadas

Reconhecimento das capacidades cognitivas

Definição de metas

Estratégias que atuam 
intencionalmente de modo a iniciar, 
manter ou aumentar a sua direção 
para completar uma atividade ou 
objetivo particular.

Estratégias realizadas na 
Prática Reflexiva

Estratégias Cognitivas
e Metacognitivas

Estratégias Motivacionais

Quadro 6 - Síntese das Categorias: estratégias de aprendizagem.
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Fichamento

Importância de sublinhar um texto

Variadas tarefas desenvolvidas para produção 
do artigo

Quadro de organização do tempo (CAF- coisas 
a fazer)

Discussões sobre a gestão do tempo:  
estabelecimento de horários para os estudos, 
locais próprios, livres de distratores externos

Desenvolvimento de trabalhos em grupo

Método de caso

Perguntas reflexivas que dirigiam cada uma das 
oficinas

Desenvolvimento de um guia de leitura

Mapa mental

Resumos sobre os artigos, capítulos de livros 
para produção do próprio artigo científico

Quadro de orientação para produção do artigo 
científico, a partir das três fases da 
autorregulação: Planejamento, Execução e 
Autoreflexão

Quadro dos avanços nos processos de 
aprendizagem

Quadro de objetivos

C
a
te

g
o

ri
a
s
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4.2.1 ESTRATÉGIAS COGNITIVAS E METACOGNITIVAS  

 A primeira categoria, emergida da análise dos dados foi - Estratégias 
Cognitivas e Metacognitivas. 

 

Quadro 7: Categoria Estratégias Cognitivas e Metacognitivas 

 O quadro 7 acima, corresponde à síntese da análise dos dados. No 

decorrer, deste capítulo, analisa-se inicialmente o conceito de estratégias 

cognitivas e metacognitivas, fazendo relações com as ações que foram 

realizadas pela pesquisadora/professora e pelos alunos, buscando 

compreender os resultados encontrados. 

 As estratégias cognitivas têm como objetivo o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas. Segundo Boruchovitch (1999), as estratégias cognitivas 

se referem a comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de 

aprendizagem de maneira que a informação possa ser armazenada mais 

eficientemente. Na prática de ensino reflexiva realizada, trabalhou-se com 

variadas estratégias cognitivas, que, segundo Portilho (2010), são revisão, 

elaboração e organização. A revisão tem a finalidade de influenciar a atenção. 

No trabalho realizado pelos alunos pode-se destacar o que eles fizeram, por 

exemplo: sublinhar um texto. Nas de elaboração- foram utilizadas atividades 

para que o aluno pudesse relacionar a nova informação com a informação já 

armazenada na memória, com vista à sua integração. Neste caso destacaram-
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se, como exemplo, os fichamentos que foram feitos pelos alunos. Nas 

estratégias de organização – desenvolveram-se atividades que tiveram como 

objetivo ensinar a organizar a informação necessária para a produção do 

artigo, neste caso, podem-se citar os mapas mentais, que são esquemas 

gráficos que foram usados com o objetivo de aprender a organizar e sintetizar 

as ideias. 

 Na prática reflexiva os estudantes desenvolveram a reflexão sobre os 

seus processos cognitivos a partir da: planificação - que englobou o objetivo 

frente uma tarefa, a subdivisão das tarefas por etapas (iniciar por uma atividade 

e depois começar por outra), o levantamento de questões em torno da nova e 

da informação já obtida sobre o tema (produção do artigo cientifico), itens 

metodológicos de um artigo, identificação e análise dos problemas que podem 

aparecer no percurso da tarefa; a monitorização das atividades que foram 

realizadas; e sua avaliação, a qual define-se como estratégias metacognitivas. 

 Damiani (2006) entende a metacognição como: 

um processo que envolve a simultaneidade da tomada de 
consciência e do controle da própria cognição (autocontrole) 
que, por sua vez, como ressalta Wolfs (2000), nem sempre 
estão conectados (DAMIANI, 2006, p.2). 

 Nesta citação Damiani (2006) defende que o entendimento de 

metacognição envolve tomada de controle e consciência por parte do aluno. 

Durante a prática reflexiva foram realizadas várias ações de desenvolvimento 

de estratégias que envolveram atividades metacognitivas, pois exigiram do 

aluno planejamento, monitoramento e regulação da ação para a produção do 

artigo científico, necessitando do aluno envolvimento, reflexão, tomada de 

consciência e controle.  

 A categoria Estratégias Cognitivas e Metacognitivas agrega quatro 

subcategorias que emergiram a partir dos dados obtidos com esta pesquisa: a 
Capacidade de gestar o tempo, Planejamento das tarefas, Monitorização 
das estratégias e Reflexão sobre os processos do aprender. 
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Capacidade de gestar o tempo 

 Dentre as estratégias de aprendizagem ensinadas durante a prática 

reflexiva, que visaram mobilizar aos alunos desta pesquisa recursos e apoios 

com o objetivo de criarem condições necessárias para realizar as suas tarefas, 

destacam-se: discussões e reflexões sobre os aspectos espaciais como a 

luminosidade, condições acústicas e de organização do local de estudo; e 

aspectos temporais - gestão do tempo face às atividades a desenvolver. Nesse 

sentido, as estratégias cognitivas desenvolvidas tiveram como objetivo preparar 

o estudante para saber como armazenar a informação e criar um ambiente 

favorável, de forma a reunir as condições e os apoios necessários para a 

realização do artigo científico. A organização de recursos como tempo e 

espaço também são fatores que influenciaram o processo de aprendizagem. 

Percebe-se nos dados analisados que os alunos, quando falavam sobre seu 

processo, na maioria das vezes, atrelavam a organização do espaço e tempo à 

efetividade do processo de compreensão da informação.  

 Nos encontros, inicialmente foi feita uma reflexão sobre a gestão do 
tempo, porque foi um dos pontos mais descritos pelos sujeitos da pesquisa. 

Segundo eles, a gestão do tempo é um dos fatores determinantes para ação de 

um aluno que queira autorregular seu aprender.  No pré-teste, 40% dos 

participantes responderam que conheciam a estratégia de organização e 

gestão do tempo de estudo, que sabiam o quanto gerenciar o tempo é 

importante, no entanto, 60% dos participantes responderam que não 

conheciam esta estratégia ou pelo menos não tinham a compreensão de 

quanto este fator pode conduzir a melhores resultados. Nos depoimentos 

recolhidos dos encontros, mais da metade dos alunos apresentaram a 

necessidade de aprender a desenvolver estratégias de aprendizagem para 
melhoria da gestão do tempo. Isso pode ser exemplificado, segundo os 

alunos, muitas vezes, durante a execução de suas tarefas. Nos encontros do 

grupo, mesmo quando não estavam realizando atividades da prática reflexiva, 

alguns alunos disseram que se atrapalhavam com o tempo em função dos 

distratores internos e externos e da falta de planejamento das suas tarefas, 

bem como, da falta de controle do tempo destinado para executá-las. Dos 

dados analisados, foi possível perceber que, ao promover, nos encontros, a 
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elaboração de um cronograma de horários para a realização do artigo (quadro 

CAF – coisas a fazer), o qual foi construído respeitando um planejamento, a 

partir de alguns slides que foram apresentados como esquemas de orientação 

para ajudar na produção de um artigo científico, que continha itens 

metodológicos (análise dos dados, fundamentação teórica, conclusão, etc), 

esta estratégia possibilitou que os alunos desenvolvessem competências 

autorregulatórias, como: a) Identificar as dificuldades frente à escrita do artigo; 

b) Atenuar a realização intensiva de trabalhos na véspera da entrega; c) 

Diminuir a ansiedade e a desmotivação perante a conclusão; d) Elaborar 

estratégias de aprendizagem que pudessem aumentar as chances de sucesso, 

como: definir o tempo a ser gasto para cada item do artigo.  

 Segue alguns excertos dos depoimentos dos alunos, retirados da 

gravação do encontro, sobre os avanços que os alunos apresentaram após 

vivenciarem algumas estratégias de organização e administração do tempo 

para resolução do artigo:  

“[...] sobre a data do artigo que deverá ser entregue no dia 
28/11/2011 – adivinha? Já está pronto desde o dia 
18/11/2011” (Aluna S, excerto da 3ª. carta). 

 “[...] é um alivio quando a gente chega no dia e está com 
tudo pronto. Agora mesmo, para essa semana, eu só tenho 
que terminar algumas coisas do meu relatório para entregar 
quarta-feira. E já estou com tudo pronto e faltam duas semanas 
para finalizar o semestre”. (Aluno D, excerto do 6° encontro) 

“[...] eu mudei o meu cronograma quando me dei conta que 
a entrevista não poderia ser feita na data que eu tinha 
estabelecido. Mudei o meu foco, dei seguimento na escrita 
para não perder tempo”. (Aluno R, excerto do 5° encontro) 

 Compreende-se pelas falas dos alunos, que um dos motivos para que 

eles tenham conseguido avançar no artigo foi terem administrado melhor o 

planejamento do tempo, fato este que contribuiu para que eles pudessem 

guiar a sua atividade cognitiva e regular a execução da tarefa. No quadro CAF, 

por exemplo, trabalhou-se com os alunos a definição de tempo para que cada 

um pudesse perceber que para a realização das atividades existem prazos 

marcados para a entrega das tarefas prescritas, como a do artigo científico. A 

professora/pesquisadora orientou que os alunos começassem com a escolha 

crescente do tempo para realização das tarefas desde: curto, médio e longo 

prazo. Como resultado desta estratégia de administração do tempo, obteve-se 
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como resposta dos alunos o reconhecimento da importância da organização do 

tempo, pois muitos declararam, após a estratégia, que a atividade do quadro 

CAF, permitiu que eles percebessem que é preciso mais controle sobre o 

processo de tempo para realização do artigo, organizando melhor o tempo 

gasto e definindo os prazos a serem cumpridos. Destacam-se, dois quadros 

CAF abaixo, apresentados pela aluna “S” e pela aluna “L”, que são definidos 

por elas da seguinte forma:  

 

Figura 11: Quadro CAF – tarefas a longo prazo – Aluna “S” 

 A aluna “S” definiu na organização do seu cronograma (conforme 

quadro CAF) que a escrita do seu artigo seria estabelecida a partir de tarefas a 

longo prazo. Quando questionada sobre o porquê de ter escolhido essa forma 

de organizar o seu cronograma, ela respondeu: “[...] me sinto mais segura 

assim, prefiro definir datas para mim [...]”. Pode-se definir que a aluna 

encontrou a forma mais segura para ela de organizar a produção do artigo, 

delimitando datas relacionadas com as tarefas organizadas por prioridades de 

entrega, um pouco diferente da aluna “L”. 
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 A aluna “L” apresentou no quadro abaixo (figura 12) os prazos 

estipulados por ela para a entrega do seu artigo, mas, diferentemente da 

anterior, estabeleceu um prazo curto para a entrega das suas tarefas. 

 

Figura 12: Quadro CAF – tarefas a curto prazo – Aluna “L” 

 Segundo a aluna, ela explicou que assim o fez porque “[...] organizar 

um cronograma por dias da semana possibilita visualizar com mais facilidade o 

que devo fazer dia a dia [...]”. Percebeu-se que as alunas “L” e “S” mostraram 

em seus esquemas e respostas (relacionadas ao quadro CAF), que a formação 

da aprendizagem autorregulada passa pela organização de um aluno 

autorregulado, que autodirige suas escolhas a partir de suas necessidades e 

características. Estes fatos reafirmam a ideia de que desenvolver estratégias 

de aprendizagem nos espaços acadêmicos possibilita/estimula que o aluno 

desenvolva a formação de competências autorregulatórias. 

 Outro ponto a ser destacado a partir da análise dos registros e 

depoimentos sobre a prática do quadro CAF, é que os alunos conseguiram 

perceber o tempo que gastariam para uma tarefa, possibilitando uma 

antevisão, isto é, a antecipação do tempo que seria necessário para completar 

cada uma das tarefas pretendidas. Segue um diálogo que foi gravado no quarto 

encontro sobre a gestão do tempo e após transcrito para análise. O diálogo foi 

provocado pela professora/pesquisadora, que problematizou: “Quais as 

atividades que vocês precisam fazer para encerrar o semestre? Fazer 
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trabalhos? Provas? Seminários? Vocês precisam ter objetivos concretos? 

Finalizar o semestre é uma atividade concreta? Vamos pensar?” Os alunos 

responderam a seguinte afirmação: 

Aluno D: Provas! Trabalhos! É isso?  

Professora/pesquisadora: Sim, isso mesmo! Tenho um trabalho 
para entregar dia 28.05...o que deves fazer para esta atividade 
ser entregue? 

Aluna L: Eu preciso ter um prazo para cada tarefa? É isso, não 
é? 

Professora/pesquisadora: Sim! 

Aluna D: Eu tenho que fazer o meu cronograma decrescente, 
por prioridade de entregas. E aí, finalizado a primeira atividade, 
eu posso passar para a próxima atividade! 

Professora/pesquisadora: Sim! Mas vocês podem modificar o 
cronograma? Durante as atividades pode acontecer algum 
problema que impede a continuidade do cronograma, não é? 
Os distratores lembram? Vocês podem modificar o 
cronograma? Sim, podem modificar! Lembram, quando 
falávamos sobre as fases da autorregulação? Avaliação ou 
autorreflexão? Rever o cronograma é poder avaliar se como 
ele está é o que vai te ajudar a finalizar a tarefa? Isso é avaliar! 

Aluna L: Hum... Achava que não podia modificar! Agora 
entendi! 

Aluna L: Se a gente tivesse tido essas oficinas antes não 
teríamos perdido tempo! Consigo ver muito melhor o que devo 
fazer para escrever o artigo! Agora sei que, monitorar é rever o 
que estava no cronograma. 

Aluna S: O aluno “R” acabou de falar sobre isso. Que toda vez 
que ele lê o artigo, ele acaba modificando alguma coisa. Aí, ele 
se dá conta, que pode ser melhorado o texto e 
consequentemente o cronograma vai ser modificado. Agora já 
sei o que é monitorar, e o que devo fazer. 

 Este diálogo mostrou que houve compreensão dos alunos sobre como 

organizar o tempo e realizar as atividades com êxito. Para a pesquisadora ficou 

evidente que houve algumas mudanças de comportamento nos sujeitos desta 

pesquisa. Nesse sentido, chama a atenção a fala da aluna “S” ao referenciar o 

aluno “R” ao final do diálogo transcrito. A aluna “S” demonstrou um processo de 

tomada de consciência sobre aspectos relacionados à organização do tempo 

para o artigo, pois percebe na fala de “L” a importância de monitorar o que 

estava fazendo, neste caso, o cronograma. A aluna “S” lembrou as ações do 
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aluno “R” sobre a modificação do cronograma e assim pôde perceber o que ela 

poderia igualmente fazer para melhorar o seu. Também é possível perceber, a 

partir da fala dos alunos, que ter aprendido e desenvolvido algumas estratégias 

de administração de recursos contribuiu para um maior controle e gestão dos 

processos de aprendizagem na formulação e conclusão do artigo científico, que 

também definem o aluno autorregulado. Para Veiga Simão (2006), o controle e 

a gestão são características importantes que diferenciam um aluno que busca 

autorregular sua aprendizagem daqueles que não o fazem. Segundo a autora 

(op.cit. p. 254), os alunos autorregulados “planificam e controlam o tempo e o 

esforço que vão utilizar nas tarefas”.  

 Apresentam-se, a seguir, alguns excertos sobre a organização do 

tempo, tema discutido no quarto encontro, cujas opiniões foram verbalizadas 

pelos alunos, após terem vivenciado atividades dirigidas para administração 

dos seus recursos para a produção do artigo. Os resultados obtidos a partir 

desse encontro comprovam a ideia da autora: 

“[...] Definir tuas prioridades, o tempo, é muito importante. 
Principalmente, no artigo científico, que tu pega um livro e tem 
muita coisa que tu não vai utilizar [...]” (Aluna A) 

“[...] Eu fiz agora o cronograma para o meu artigo. (a aluna 
olha para o cronograma, com cara de apavorada) É de 
enlouquecer... É muita coisa... Eu to completamente 
atrasada, mas posso ainda resolver, agora sei o que fazer 
[...]” (Aluna L) 

 [...] Eu tenho que fazer o meu cronograma... Ter prioridade de 
entregas... E ai, finalizando a primeira atividade, eu posso 
passar para a próxima atividade. (Aluno D) 

 As falas demonstraram que a promoção de atividades em sala de aula, 

quando estas foram dirigidas para administração de recursos, contribuíram 

para que os alunos controlassem seus esforços, tendo clareza do tempo que 

seria necessário para a resolução de cada tarefa.  

Planejamento das Tarefas 

 Ribeiro (2003), referenciando Flavell (1979), explica que “o 

conhecimento metacognitivo se desenvolve através da consciencialização, por 

parte do sujeito, sobre o modo como determinadas variáveis interagem no 

sentido de influenciar os resultados das atividades cognitivas”. Para Flavell 
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(1979, apud Ribeiro, 2003), uma das variáveis importantes para a 

administração e controle dos processos cognitivos é a variável objetivos. Estes 

objetivos frente a tarefas a serem realizadas se tornam metas a serem 

atingidas, que contribuem para que os alunos se movam para tomar alguma 

decisão ou vão atrás de suas aspirações. 

 Zimmerman (1996); Rosário (2006); Veiga Simão (2002), destacam em 

suas pesquisas que o aluno autorregulado é aquele que define seus objetivos 
escolares e busca traçar metas para o seu aprender. Segundo Pintrich (1999), 

as metas são entendidas como tudo o que é traçado pelo aluno com objetivo 

de atingir resultados. O estabelecimento de objetivos ajuda a concretizar a 

tarefa e alcançar os resultados escolares, sendo um dos importantes fatores 

que contribuem para a definição da primeira fase do ciclo autorregulatório, a 

fase prévia ou planejamento. 

 Na análise do pré-teste, quando os alunos foram questionados se 

conheciam como estratégia de aprendizagem - definir objetivos frente as suas 

tarefas - obteve-se como respostados 15 participantes que apenas 27% deles 

responderam que conheciam está estratégia e 73% responderam que não a 

conheciam. Os resultados deste questionamento no pré-teste mostrou um 

importante dado, o de que a maioria dos alunos não tinham conhecimento 

sobre a importância de se ter objetivos frente a uma tarefa. Isso explica o 

motivo dos alunos apresentarem algumas dificuldades na realização do artigo, 

o que, segundo Flavell (1979), para desenvolver estratégias metacognitivas é 

importante que o aluno aprenda a perseguir seus objetivos, pois é através dos 

objetivos que o aluno conseguirá monitorizar suas ações cognitivas. Alguns 

relatos dos alunos apresentaram várias informações que explicam os dados do 

pré-teste. 

 Durante o primeiro encontro, mobilizados a pensar sobre a definição de 

objetivos após a leitura da carta n° 2 do Gérvasio ao seu umbigo, os alunos do 

ensino superior destacaram que reconheciam a importância de se estabelecer 

objetivos para as tarefas acadêmicas. Seguem trechos das cartas reflexivas 

registradas nas “escritas de si” durante os encontros: “[...] se eu tiver um 

objetivo, tudo se torna mais simples de realizar” (Aluna A, 1ª carta); “[...] devo 

ter um planejamento do que quero para o meu futuro” (Aluna C, 1ª. carta). 
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Pode-se destacar destas escritas que as alunas tinham conhecimento da 

importância de planejar ou ter objetivos para a realização de suas tarefas. Mas, 

mesmo assim, nos primeiros encontros, muitos dos alunos não percebiam que 

o fato de não estabelecerem objetivos poderia ser um dos fatores de 

dificuldades no percurso acadêmico. A aluna descreveu na carta, quando 

orientada a refletir pela pesquisadora/professora sobre “Que objetivos tenho? 

Frente ao meu estudar?, em uma conversa consigo mesma respondeu: “[...] 

está desorganizada, sem disciplina e não está estabelecendo prioridades[...]” 

(Aluna L, 1ª carta). Percebe-se que aluna se deu conta de que está sem foco 

frente ao seu estudar, mas mesmo assim, durante este encontro, por diversas 

vezes não sabia como fazer diferente, que caminhos ela deveria tomar para 

solucionar o problema da falta de foco para a produção do artigo. Mas, um 

ponto a ser destacado é que a aluna “L”, talvez, só tenha chegado a perceber 

que estava desorganizada, porque a atividade metacognitiva proposta pela 

pesquisadora em discutir a carta do Gervásio sobre a importância de se ter 

objetivos frente a uma tarefa otimizou a aluna refletir sobre seus próprios 

processos cognitivos, avaliando-os.  

 Outro dado analisado se trata do que discutiu-se acima, a importância 

de um planejamento para a realização de uma tarefa. Os alunos no 2° encontro 

foram dirigidos a pensar sobre a organização do conteúdo necessário para a 

realização dos seus artigos científicos. Nesse encontro, os alunos 

desenvolveram um guia de leitura para depois realizarem os fichamentos de 

suas leituras acadêmicas. O aluno “R,” durante a realização da atividade do 

guia de leitura, percebeu que o encaminhamento da sua escrita para o artigo 

não estava tão bem quanto ele achava antes da realização da atividade 

denominada guia de leitura. Assim, durante a atividade, o aluno buscou a partir 

da tarefa “mapa mental” realizada no inicio do encontro, procurar uma direção 

para a organização de suas ideias relacionado ao tema que tinha escolhido 

para o seu artigo. Segue a estruturação do mapa mental do aluno: 



89 

 

Figura 13: Mapa mental desenvolvida pelo aluno “R” 

 Levando em consideração o que Ribeiro (2003) defende, ao analisar os 

dados da pesquisa, foi possível verificar que, quando os alunos estabeleceram 

objetivos, implícitos ou explícitos voltados para a realização de cada tarefa, 

eles impulsionavam e mantinham ação cognitiva, monitoravam seu trabalho, ou 

seja, estiveram avaliando a tarefa e as ações/estratégias escolhidas. Segundo 

a autora (op.cit), quando o aluno vivencia experiências metacognitivas, ele 

apresenta resultados cognitivos. Nesse caso, a ação apresentada na figura 13 

do aluno “R, a partir da estratégia cognitiva de organizar a ideia escolhida pelo 

aluno, o mapa mental, pode indicar que ele conseguiu chegar a um processo 

de reflexão subjacente, pois ele conseguiu perceber a partir da atividade, os 

pontos que ele deveria desenvolver/melhorar para sua escrita. É importante 

ressaltar que as ações ou estratégias foram apresentadas pelo professor, mas 

a forma como cada um fez foi da escolha do próprio estudante.  



90 

 Outro ponto, identificado nos dados analisados referente ao 

planejamento das tarefas está relacionado com o tipo de metas que os alunos 

estabelecem para a realização de seus objetivos. Segundo Ames e Archer 

(1988, apud SOUZA, 2010), há dois grupos de metas estabelecidas pelos 

alunos: as metas para aprender e metas de performance. As metas para 

aprender estão relacionadas com a tarefa em si, com o objetivo de aperfeiçoar 

o conhecimento no desenvolvimento de novas habilidades e estão dirigidas 

pela motivação intrínseca. Alguns alunos apresentaram este tipo de meta. A 

aluna “L”, no terceiro encontro, destaca: “quero aprender mais sobre como 

fazer o artigo científico, assim poderei finalizar o meu TCC”. Fato este que 

também aparece nos registros da aluna “A”: “estou organizando o meu tempo 

para ter mais tempo para estar presente nos encontros. Quero aprender!”. As 

falas das alunas remetem-nos a pensar que elas estavam motivadas para 

aprender, desenvolvendo estratégias que ajudassem na realização do artigo. 

 As metas de performance estão relacionadas com o desempenho do 

aluno frente à tarefa. Uma característica importante dos alunos que seguem 

este tipo de meta é o desejo de buscar obter ótimas notas, na maioria das 

vezes, buscando superar os colegas. Frente a isso, pode-se afirmar que eles 

estão mais preocupados com a representação social do que propriamente com 

o domínio do conteúdo. Destaca-se ainda que os sujeitos desta pesquisa não 

apresentaram esta variável porque estavam preocupados com a aprovação, 

não com sentido da representação que ela teria nos seus espaços sociais, mas 

muito mais com a vitória pessoal, com a vontade de vencer a dificuldade de 

escrever o seu artigo. Este dado reafirma a ideia do autor Knowles (1979) 

sobre a motivação do adulto que diz que o aluno adulto durante a sua 

aprendizagem apresenta mais motivações internas (como desejar uma 

promoção, sentir-se realizado por ser capaz de uma ação recém-aprendida, 

etc.) do que motivações externas como notas em provas, por exemplo. Esta 

afirmação do autor corrobora com os dados analisados, podendo-se afirmar 

que os sujeitos desta pesquisa aprenderam a definir metas, aprenderam a 

investir esforços para conquistá-las e chegarem ao final dos encontros dirigindo 

as suas escolhas acadêmicas muito mais para se sentirem realizados e 

capazes de conseguirem aprender a escrever um artigo científico. 

 Em entrevista, a aluna “S” declarou que a escolha de ser universitária 

se deu por causa da vontade de querer se sentir capaz de realizar alguma 
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coisa, de aprender algo que ela achava impossível de fazê-lo, estar cursando 

uma graduação, mesmo depois de ter estado muito tempo longe da sala de 

aula. Com esta afirmação da aluna, é possível explicar o motivo de ela ter 

participado de todos os encontros sempre motivada, pois a sua meta era 

querer aprender. Desta análise, percebeu-se que aprender está intimamente 

relacionado com os fatores motivacionais intrínsecos ao processo da 

aprendizagem. Alunos com sucesso acadêmico são persistentes na busca de 

seus objetivos, conseguem utilizar estratégias adequadas e não subestimam a 

exigência de uma tarefa, vão à luta, mesmo quando encontram alguma 

dificuldade pela frente, características importantes para a formação de um 

aluno autorregulado.  

Monitorização das estratégias 

 Dos dados analisados a monitorização revelou-se para os alunos 

como um importante fator para execução de suas tarefas. Para Zimmerman 

(1986), a monitorização é uma capacidade presente no processo do aluno 

autorregulado, a qual, segundo o autor, é um importante fator na execução das 

tarefas acadêmicas e também é um elemento essencial para o 

desenvolvimento de estratégias metacognitivas. A monitorização envolve vários 

elementos que contribuem para a visualização do percurso do aprender do 

aluno, tais como: a percepção da condição pessoal de cognição, a motivação, 

o uso do tempo e esforço para a realização da tarefa, sucedido pela análise 

das condições da tarefa e do contexto que se está inserido. Brown (1987 apud 

Ribeiro, 2003, p. 112) explica que a metacognição também está associada, por 

um lado, “ao conhecimento sobre os próprios recursos cognitivos ou sobre as 

estratégias mais apropriadas para a realização de uma tarefa específica 

(conhecimento do conhecimento) e, por outro, à regulação do conhecimento”. 

Para a autora (op.cit, p. 112), a regulação do conhecimento envolve “a 

utilização de mecanismos autorregulatórios durante a realização de uma tarefa, 

que incluem: a planificação, a verificação, a monitorização, a revisão e a 

avaliação das realizações cognitivas”. 

 Segue um trecho da conversa ocorrida no terceiro encontro com os 

alunos, quando questionados sobre o exercício do guia de leitura ocorrido no 

segundo encontro, que demonstrou o percurso do aprender dos alunos. A 
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proposta deste guia era registrar objetivos que direcionassem as leituras dos 

artigos ou capítulos de livros necessários para a realização do seu artigo 

científico: 

Pesquisadora/professora: Como foi o encontro passado para 
vocês em relação ao guia de leitura? 

 “[...] na semana passada foi que eu peguei bem. Usei como 
exercício num livro que eu tinha que ler. Peguei o texto pronto 
e escrevi com as minhas palavras sobre o que entendi, e 
fui usando na construção do artigo, ajudou muito!” (Aluna 
B) 

“[...] ao fazer o meu artigo, estou sabendo o que eu tenho 
que procurar, facilitou bastante”. (Aluno D) 

“[...] Eu lia e não entendia nada antes, e hoje, eu fiz o que a 
gente tinha feito no encontro passado e consegui acabar e 
entendi tudo o que eu tinha lido”. (Aluna L)  

 Compreende-se pela análise das falas dos alunos que o fato deles 

terem bem definido os objetivos para a leitura fez com que conseguissem 

desenvolver as atividades acadêmicas necessárias para realização do artigo 

científico com mais facilidade. Para Portilho (2011, p. 122) “quando temos 

consciência do que sabemos, pensamos e sentimos, tornamo-nos virtualmente 

aptos a exercer controle sobre nossa experiência, processo denominado 

metacognição”. 

 Cabe destacar a influência que as atividades metacognitivas 

provocaram na compreensão leitora e na resolução de problemas relacionados 

à escrita acadêmica, a qual Ribeiro (2003) afirma como algo que merece 

destaque para o processo de aprendizagem, porque são algumas das 

dificuldades mais relevantes no processo de aprender do aluno universitário. 

Apresentam-se abaixo alguns excertos das reflexões que os alunos fizeram 

dos seus avanços durante a prática reflexiva, após terem vivenciado atividades 

metacognitivas dirigidas para a compreensão leitora e o desenvolvimento de 

uma escrita acadêmica:  

“[...] estou escrevendo melhor, aprendi a fazer pequenos 
resumos das leituras [...]” (Aluna L, 2ª carta) 

“[...] hoje consigo fixar a matéria... Quando eu leio um 
artigo... entendo [...]” (Aluno F, 3ª carta) 

“[...] eu duvidava muito da minha capacidade de escrever e 
as oficinas me ajudaram muito [...]” (Aluna S, 3ª carta) 
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“[...] eu percebo que escrevo melhor, argumento melhor, 
relaciono melhor as ideias (Aluna C, 2ª. carta) 

 Pode-se reafirmar, analisando as cartas dos alunos, que, quando ele 

se envolve com as tarefas e pensa sobre o que faz desenvolve estratégias 

metacognitivas o que o torna mais autorregulado. Neste sentido, percebeu-se 

que os alunos conseguiram planejar, monitorar e regular suas ações, avaliando 

as atividades e os procedimentos tomados para a realização da tarefa 

acadêmica. É possível afirmar que a tomada de consciência é um componente 

importante da estrutura da metacognição, pois ela oportuniza um maior 

conhecimento das competências autorregulatórias, como a capacidade de 

controle sobre suas escolhas estratégicas e a planificação e organização dos 

processos do aprender, desde: o tempo, a sequência de procedimentos e 

recursos necessários para a realização de uma tarefa. 

 Isso nos remete ao fato de que os alunos ao participarem da prática 

reflexiva compreenderam e controlaram sua própria aprendizagem. Deduz-se 

desta afirmação que um dos fatores que levou os alunos a este processo de 

compreender e controlar a sua aprendizagem foi o fato de que em todo o 

percurso da prática foram feitas muitas provocações para que os alunos 

monitorizassem suas ações de forma consciente e coletiva, o que favoreceu 

aos alunos estimularem a reflexão. A pesquisadora ao mediar o processo, 

provocava que os alunos refletissem sobre o fazer de cada um, com a intenção 

de que tomassem consciência sobre suas ações potencializando suas 

aprendizagens. Destaca-se também, que não foram poucas as vezes em que 

os alunos afirmaram terem revisto o que tinham feito. Durante a prática 

reflexiva, as perguntas reflexivas contribuíram muito para que o aluno 

conseguisse avaliar seu processo. Entre elas destacam-se: “Que objetivos 

tenho frente ao meu estudar? Como posso realizar melhor as minhas 

anotações? Quem governa a minha aprendizagem?” Também o uso de 

documentos escritos, como: quadro de objetivos, quadro de coisas a fazer 

(CAF), quadro de orientação para produção do artigo científico, entre outros, 

contribuiu para monitorar o processo de aprendizagem de escrita do aluno.  

 Fica evidente que o monitoramento da ação promovida pela 

professora/pesquisadora faz com que o aluno tome consciência, que revelaram 

o controle e a gestão do seu processo de aprendizagem. Para Veiga Simão 
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(2004), quando toma consciência é que o aluno se conscientiza de seu 

processo e autorregula o seu aprender. Os sujeitos da pesquisa, ao refletirem a 

partir das perguntas reflexivas norteadoras dos encontros e do 

desenvolvimento de estratégias metacognitivas, como o guia de leitura e o 

quadro de objetivos, tiveram: condições de definir objetivos, planejar e escolher 

as estratégias que pudessem ajudar na execução das tarefas, monitorar e 

avaliar o processo. Ao final da realização do artigo científico, os alunos 

perceberam que foram competentes, pois conseguiram chegar aos resultados 

esperados. Para isso, se fez necessário que o aluno aprendesse a monitorizar 

o seu processo de aprendizagem. Abaixo, segue a figura 14 de uma das cartas 

realizadas durante a prática reflexiva, que tinha como objetivo estimular os 

alunos a monitorarem a sua trajetória de aprendizagem durante a prática 

reflexiva.  

 

Figura 14: Carta “escrita de si” da aluna “L” no 3° encontro 

 A aluna “L” escreveu na carta: “[...] estás escrevendo melhor, 

aprendeste a fazer pequenos resumos das leituras e agora aprendeste a 

organizar as tarefas e a estabelecer os prazos para realizá-las [...]”. Conforme 

seu depoimento escrito, percebe-se que ela escreveu para si mesma como se 

estivesse falando com outra pessoa. Entende-se esta ação, descrita por esta 

aluna (L), como uma estratégia de aprendizagem mobilizadora para reconhecer 
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as suas dificuldades enfrentadas na gestão do tempo. A aluna escreveu na 

carta pontos que considera relevantes para demarcar o que e como deveria 

agir para dar conta de suas responsabilidades acadêmicas frente à proposta do 

artigo. 

 Os dados analisados indicam que os sujeitos participantes da prática 

reflexiva, ao monitorarem seu aprendizado, apresentavam maior consciência 

dos seus processos mentais e do próprio grau de compreensão sobre os 

aspectos relacionados com a produção do artigo. A partir da supervisão 

constante e da capacidade de compreender o que tinha sido explicado, o aluno 

identificou o que não estava bem compreendido e buscou novas estratégias de 

aprendizagem para que a tarefa fosse solucionada. Apresentam-se a seguir 

dois excertos, um da aluna “A”, registrado durante o quarto encontro, e outro da 

aluna “C”, declarado na entrevista após seis meses da realização da prática 

reflexiva. Os trechos demonstraram a existência de uma atividade consciente e 

intencional realizada por parte da aluna ao planejar os estudos necessários 

para a realização do artigo: 

“[...] tenho organizado meus horários para que eu possa 
estudar quando todo mundo vai se deitar na minha casa. É 
o horário que eu vou estudar, assim eu consigo estudar [...]” 
(Aluna A). 

 “[...] escrevo o que estou pensando, como se eu tivesse 
falando. Não me preocupo em como estou escrevendo, 
apenas escrevo. E depois eu volto no texto, e vou 
lapidando, para ficar uma escrita acadêmica [...]” (Aluna C). 

 Segundo Portilho (2011), nenhuma estratégia metacognitiva 

desenvolve-se sem planejamento, controle, reflexão ou avaliação. Nos excertos 

acima, pode-se compreender que os alunos escolheram procedimentos 

necessários para conseguir escrever, o que possibilitou maior controle da 

tarefa. 

Reflexão sobre os processos do aprender 

 A autoavaliação ou autorreflexão é um processo consciente de reflexão 

sobre o que se está fazendo e como se está fazendo a tarefa acadêmica e se 

desenvolve a partir do autoquestionamento (ZIMMERMAN, 2001), é, portanto, 

uma estratégia metacognitiva. No decorrer da prática, o aluno demonstrou ter 

aprendido a olhar crítica e conscientemente para o que fazia, enquanto fazia.  
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 No quinto encontro, por exemplo, quando os alunos juntamente com a 

pesquisadora refletiram sobre os seus estudos demonstraram o olhar crítico 

sobre suas ações. Segue o excerto:  

Professora/pesquisadora: Como vai o estudo de vocês?  

“[...] eu não posso me dar nota 10. Eu acho que a minha nota é 
6. Não está 100%, mas já sei por onde começar a 
modificar”. (Aluna A)  

“[...] eu avalio o meu estudo como bom. Preciso melhorar 
muito ainda. A gente tenta melhorar, mas não é do dia para 
noite. Precisamos de tempo para entender os distratores, 
que têm muitos. E também, o modo que estudamos e que 
aprendemos a estudar [...]”. (Aluna L) 

 O diálogo acima apresentado permitiu verificar a percepção consciente 

que as alunas tiveram sobre seus estudos, a qual denomina-se experiência 

metacognitiva. As constatações feitas pelas alunas parecem indicar um 

processo de reflexão consciente e intencional, pois começaram a perceber o 

que poderiam fazer para melhorar seus estudos. Portilho (2011) ressalta que o 

conhecimento autorreflexivo, ou seja, a metacognição é o ponto chave para o 

processo de aprendizagem de um aluno. Portanto, a metacognição é entendida 

como a capacidade de planejar e regular eficazmente os seus próprios 

recursos cognitivos. Também foi possível identificar na fala das alunas que, a 

partir da pergunta feita pela pesquisadora/professora sobre como andavam 

seus estudos, os alunos foram instigados a refletirem sobre seus processos, 

pensando e agindo conscientemente, alterando o que fosse necessário a fim 

de melhorar a sua aprendizagem. 

 Esse fato mostra o desenvolvimento dos alunos nos encontros 

realizados na prática reflexiva, principalmente, porque eles acabaram se 

envolvendo refletindo sobre as perguntas feitas sobre os estudos, sobre o seu 

aprender. Os alunos disseram que os questionamentos que a 

professora/pesquisadora fazia sobre a realização dos seus artigos, contribuía 

com que tomassem novas decisões, pois se sentiam desafiados a pensar. 

Segue alguns dos questionamentos: “Explica-me melhor a tua ideia? O que 

entendeste? Porque tomaste este caminho para tua escrita?” As respostas dos 

alunos permitiram que eles desenvolvessem a capacidade de questionar sobre 

os seus processos de aprendizagem, sendo esta, segundo Veiga Simão 
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(2006), uma das características do aluno autorregulado. Para a autora (op.cit., 

p. 254), o aluno, ao refletir sobre o seu processo de aprendizagem, consegue 

aprender a “planificar, controlar e dirigir os seus processos mentais para 

atingirem metas pessoais” e a reconhecer, a partir da reflexão, o que pode 

estar atrapalhando a finalização das suas tarefas acadêmicas. 

 Muitos alunos, no entanto, mesmo conseguindo fazer reflexões sobre 

seu processo, ainda descreveram no percurso dos encontros e na entrevista 

que a maior dificuldade é ter que refletir sobre os seus estudos e o seu 

aprender. Para eles pensar sobre as questões que envolvem o 

desenvolvimento de uma tarefa acadêmica e os motivos que os levam a 

desistir de algo são fatores difíceis de definirem e que os atrapalham no 

planejamento e execução de sua tarefa. Os alunos justificavam a falta de 

reflexão, dizendo do pouco tempo que eles tinham para refletir, pois muitos se 

envolvem com diferentes atividades além da faculdade, procrastinando o que 

seria prioritário na vida acadêmica. Motivos não faltam para estes alunos 

postergarem seus afazeres acadêmicos: eles têm família para cuidar e a 

maioria trabalha no turno inverso ao da faculdade, o que dificulta parar e 

pensar no que estão fazendo. A esse respeito, uma aluna argumenta:  

[...] acho que é uma questão do contexto de vida de cada 
um. Por exemplo: as pessoas que trabalham e que estudam, e 
que tem família... Que são mães, esposas... Tem varias 
responsabilidades... Fica difícil de te organizar para ter uma 
rotina de estudo. Exemplo: De manhã eu vou estudar das 9h às 
10h. Tal hora vou fazer tal coisa... A vida é muito louca, tu vais 
fazendo as coisas conforme vai dando, que vai se encaixando. 
Tu te organizar? Acho que ninguém consegue ser assim, 
plenamente organizadinho. Ter tudo perfeitinho [...] (Aluna C, 
1° encontro) 

 Ao mesmo tempo em que os alunos justificavam que a falta de reflexão 

está relacionada com a falta de tempo, como descrito pela aluna “C”, deixavam 

transparecer que um dos motivos de não refletirem sobre seus processos de 

aprendizagem estava mais relacionado, na verdade, com a falta de objetivos e 

de planejamento. Uma possível hipótese está relacionada com a falta de 

conhecimento dos alunos em saber como e para que desenvolver a reflexão 

durante os seus processos de aprendizagem. Por diversas vezes, nos vídeos 

analisados, os alunos demonstravam surpresa com os resultados que eles 

conquistavam quando refletiam sobre os seus trabalhos acadêmicos. Em um 
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dos encontros, a aluna “L” disse: “[...] pensando bem, agora já sei como posso 

resolver o meu artigo, nem acredito que consegui [...]. Defende-se a partir 

deste depoimento que o estudante, quando consegue refletir sobre a atividade 

que está desenvolvendo e explicita o que aprende, consegue desenvolver as 

atividades acadêmicas com mais eficiência e satisfação, pois antecipadamente 

definiu seus objetivos e planejou com mais foco. Portanto, o aluno, ao dizer que 

reconhece também suas dificuldades e capacidades, demonstra mais 

confiança para enfrentar a atividade de escrever o artigo, por exemplo. É 

importante lembrar que o processo reflexivo é uma das fases que constitui a 

formação de um aluno autorregulado (ZIMMERMANN, 2001). 

 Dos 15 alunos que participaram do pré-teste, 87% dos participantes 

responderam que conheciam a autoavaliação como uma estratégia para a 

realização de suas tarefas, apenas 13% dos alunos marcaram que não a 

conheciam, o que revelou que eles desconheciam essa possibilidade. Durante 

as falas analisadas retiradas dos vídeos sobre a prática reflexiva, percebeu-se 

que os alunos tinham dificuldade em desenvolver a reflexão durante seus 

processos de aprendizagem. Os alunos entendiam que a autorreflexão ou 

autoavaliação deveria apenas ser feita ao final da tarefa, bem diferente do que 

um aluno autorregulado o faz. Segundo Veiga Simão (2002), a autorreflexão é 

um componente essencial durante todo o processo de aprendizagem. Desta 

forma ela deve ser feita antes, durante e após a realização de uma tarefa. 

 Segue um trecho da carta reflexiva da “escrita de si” da aluna “S”, no 

terceiro encontro, após a prática do quadro de orientação para a produção do 

artigo. Quando questionada sobre a importância da reflexão na realização de 

uma tarefa, a aluna responde: “[...] é bastante difícil para eu refletir, pois nunca 

o tinha feito antes, nunca parei para pensar desta forma... “reflexão?”[...]” (2ª 

carta, aluna S). Percebe-se da fala da aluna a dificuldade encontrada para 

promover a reflexão do próprio processo de aprendizagem. A aluna “S” 

demonstra a ansiedade em querer refletir, mas sem saber como fazer. 

 Outro ponto a ser destacado em relação ao primeiro encontro foi que 

os alunos descreveram que a causa das dificuldades na conclusão de suas 

tarefas acadêmicas foi atribuída à falta de capacidade intelectual, o que é bem 

diferente do que os autores descrevem e estudam no construto da 
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aprendizagem autorregulada. Para Rosário (2005), na maioria das vezes, o 

problema não está na capacidade intelectual dos alunos, mas em não 

conseguirem realizar suas tarefas porque não estabeleceram objetivos 

concretos, avaliáveis e realizáveis. Os alunos, no segundo encontro, 

perceberam, durante as reflexões e discussões, a falta de objetividade como 

uma das dificuldades que enfrentavam na escrita do artigo científico, o que 

confirma a ideia de que lhes faltou definição de objetivos para vencer as tarefas 

que lhes foram exigidas. Verbalizaram:  

“[...] a gente passa a maior parte do tempo voltando às 
páginas do livro, por não ter um objetivo” (Aluno D). 

“[...] a minha dificuldade é saber o que e realmente é 
importante colocar no meu artigo” (Aluna L). 

 “[...] eu não gosto de ler, talvez, porque não tenho objetivos 
para a minha leitura” (Aluno R). 

 Para Rosário (op.cit), o aluno que estabelece objetivos apresenta um 

maior comprometimento e motivação perante as atividades acadêmicas e 

consegue chegar com mais sucesso ao final de suas tarefas. A afirmativa do 

autor sugere, talvez, uma explicação do porquê o aluno “R” não gosta de ler, da 

aluna “L” não saber o que colocar no artigo e do aluno “D” dizer que perde 

tempo nas leituras por não ter um objetivo. Pode-se deduzir que os alunos, 

sujeitos desta pesquisa, tinham dificuldade de dar continuidade as suas tarefas 

porque não traçavam, nem sabiam por que faziam as tarefas, isto é, não 

definiam objetivos para estudar e aprender. Na maioria das vezes, seguiam 

espontaneamente ou impulsivamente fazendo o que achavam mais oportuno, 

outras vezes, escolhiam para si os objetivos que os outros definiam para eles, 

deixando de lado o que realmente queriam ou desejavam fazer. 

Desconheciam, portanto, o motivo de estarem ali estudando mesmo sabendo 

ou reconhecendo a importância que a definição de objetivos faria para sua vida 

acadêmica. A metacognição, para alguns autores, também é o conhecimento 

que o sujeito possui sobre suas próprias forças e limitações. Um aluno que 

utiliza estratégias metacognitivas nos seus processos de aprendizagem é 

aquele que sabe escolher o caminho adequado para a solução de um 

problema, sabe reconhecer o que é importante no problema e descartar o que 

não é. 
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 No quarto encontro, em um diálogo entre professora/pesquisadora e 

aluno, sobre as direções que ele estava tomando para a realização do artigo, 

foi questionado: “O que faltava para que ele não se perdesse mais na escrita 

dele?” O aluno, ao refletir implicitamente sobre como ele poderia solucionar os 

problemas relacionados com os objetivos para a realização do artigo científico, 

respondeu: 

“[...] pensando bem, para que haja gestão do tempo e eu 
alcance um objetivo, eu tenho que antes fazer um 
planejamento. Tem que estar dentro de uma ordem, acredito! 
Não rigorosa, mas que eu possa mudar ao longo do tempo, 
mas eu tenho que ter pré-estabelecido o que quero fazer! Não 
posso decidir (gestos que definem – atropelando), porque se 
não, eu me perco [...]”( Aluno R).  

 Pode se perceber que o aluno conseguiu definir qual direção que ele 

deveria tomar em relação à produção do artigo. O depoimento do aluno “R” faz 

pensar que promover espaços de reflexão intencionalizada é uma alternativa 

para causar a tomada de consciência dos alunos universitários sobre o vivido e 

incentivar a aprendizagem autônoma. Para Rosário (2005, p.32), promover “a 

reflexibilidade e o trabalho metacognitivo, explorando os prós e os contras 

associados à realização de uma tarefa desempenham um papel importante no 

desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem”. Isso porque, ao refletir, 

fazem-se escolhas mais certas com as necessidades da produção da atividade 

em exercício. Tem-se mais segurança e controle sobre o que se está fazendo, 

bem diferente do que a aluna “S” declarou em um dos encontros: “vou 

adaptando minha realidade ao momento e levando desta forma, administrando 

os resultados e solucionando os problemas no meio do caminho”. Chaleta 

(2002), em sua pesquisa, considera que, para os estudantes universitários, a 

tomada de consciência sobre a atividade mental produz conhecimentos 

metacognitivos e, por conseguinte, influencia a gestão da atividade mental 

posterior.  

 Durante as entrevistas, após os encontros, pôde-se perceber que 

houve algumas mudanças no estudo dos alunos. Em relação a refletirem sobre 

o aprender, quando os alunos foram questionados pela 

professora/pesquisadora se eles identificavam alguma mudança nos seus 

estudos após o desenvolvimento de estratégias metacognitivas na prática 

reflexiva, eles responderam que:  
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“[...] teve sim mudanças, mais com relação a me organizar e 
organizar as ideias... Da fragmentação dos textos... Das ideias 
do texto e depois conseguir relacionar... Uma coisa teórica com 
a prática... Pegar a ideia do texto, do que foi utilizado como 
referencial teórico e, depois, no artigo, conseguir fazer as 
relações. Hoje consigo perceber a importância de fazer 
dessa forma [...]” (Aluna C) 

“[...] eu consigo planejar melhor... Agora eu consigo 
argumentar mais, fazer melhor o artigo, descrever melhor o 
que eu penso. E estou tendo mais facilidade de expor as 
minhas ideias. Eu tinha um pouco de dificuldade de expor o 
meu raciocínio e agora não, melhorou bastante.” (Aluna A) 

 A partir destes dois depoimentos e de outros não inseridos neste 

momento ficou evidenciada nesta pesquisa a necessidade de incluir nos 

espaços acadêmicos, atividades metacognitivas que possibilitem a tomada de 

consciência do aluno, com objetivo de propiciar e potencializar as 

aprendizagens pessoais e do grupo. Por meio das atividades metacognitivas 

aplicadas, foi constatado que os alunos puderam controlar e gerir os seus 

próprios processos cognitivos, competências importantes para a formação do 

aluno autorregulado.  

 Os resultados do pós-teste reafirmaram a importância de se 

estabelecer estratégias metacognitivas com a intenção de provocar no aluno 

reflexões contínuas no seu processo de aprender. Dos oito participantes do 

pós-teste, todos concluíram o artigo científico com avaliações bem sucedidas, 

não só com bons conceitos no resultado final dos artigos, mas demonstraram 

um reconhecimento de si mesmo como aprendente e pessoa pensante. Esta 

afirmação foi verbalizada em conversas com a coordenação dos cursos dos 

alunos. Segundo uma das coordenadoras, ao participarem da prática reflexiva 

os alunos apresentaram mudanças significativas no seu comportamento, tais 

como: entrega do artigo antes da data definida, desenvolvimento de 
escritas estruturadas e autonomia para a realização do artigo. Todos esses 

pontos demonstraram que os alunos aprenderam a realizar por si mesmo as 

tarefas metacognitivas básicas: planificar a execução do artigo, decidir pela 

estratégia necessária para realizar o artigo e aplicá-las. Portilho (2011, p. 116) 

contribui quando esclarece como se dá o metaconhecimento. Para ela, “é 

importante saber que, para acontecer uma mudança cognitiva, é necessário 

que a pessoa realize um movimento e um esforço mental deliberado para que 

possa obter melhores resultados na sua aprendizagem”. Percebe-se que, 
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quando o sujeito toma consciência do funcionamento de seu próprio 

pensamento, ele apropria-se do entendimento “por que se aprende, como se 

aprende, o que já se sabe e o que ainda se precisa saber” (BRATZ, 2012, p. 2), 

e consegue controlar e transformar seu próprio processo reflexivo em 

aprendizagem.  
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4.2.2. ESTRATÉGIAS MOTIVACIONAIS 

 Da análise dos dados trabalhados na prática reflexiva, emergiu a 

segunda categoria denominada Estratégias motivacionais.  

 O quadro 8 mostra uma síntese dessa categoria. Síntese esta já 

apresentada no quadro 6 (Síntese das Categorias – Estratégias de 

Aprendizagem). Ela é aqui reapresentada com o intuito recordatório. Na 

sequência, discute-se a definição desta estratégia, as ações realizadas pela 

pesquisadora/professora que promoveram o desenvolvimento dessa estratégia 

e os resultados encontrados, como também a interpretação dos mesmos. 

 
Quadro 8: Estratégias Motivacionais 

 Definem-se estratégias motivacionais como sendo pensamentos e 

comportamentos com os quais os estudantes atuam durante uma situação que 

estão avaliando, buscando, através desta avaliação, manter a autovalorização 

ou a diminuição da ansiedade perante as tarefas (GARCIA, apud PINTRICH & 

GARCIA, 1994). 

 As estratégias motivacionais relatadas pelos alunos encaminham para 

a compreensão de fatores motivacionais, como: a autoeficácia e atribuição 
causal. Esses fatores motivacionais emergidos dos dados coletados fizeram 

com que se entenda o porquê do aluno motivar-se perante a realização do 

artigo durante a prática reflexiva. Segundo autores como Rosário (2006), Veiga 

Simão (2004) e Souza (2010), que estudam o construto da motivação, é 

recorrente em suas pesquisas as questões relacionadas ao interesse e à 

necessidade do aluno para aprender. Segundo Souza (2010, p. 3 apud 

BURKELET et al., 1990), “os estudantes estão mais propensos a usar 

estratégias se eles têm consciência que procedimentos estratégicos de fato 

melhoram a performance”.  
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Autoeficácia 

 Os sujeitos da pesquisa, alunos do ensino superior, em seus relatos 

nos vídeos analisados, apresentaram por diversas vezes questões 

relacionadas com as suas percepções sobre a sua capacidade para enfrentar a 

produção do artigo científico com êxito, chegando ao resultado esperado, no 

caso a conclusão do artigo científico. Este fato refere-se à autoeficácia, que é 

definida como a crença que as pessoas têm acerca de suas capacidades para 

alcançarem determinadas realizações ou desempenhos (BANDURA, 1986; 

1997). Pesquisas indicam que a percepção que o aluno tem sobre sua 

capacidade afeta sua persistência para fazer um trabalho, bem como a 

utilização que ele faz das estratégias sobre as atividades acadêmicas. Em um 

dos encontros da prática reflexiva, em conversa sobre quais os aspectos que 

impedem a realização do artigo, a professora/pesquisadora fez a seguinte 

pergunta: “O que te impede de escrever o teu artigo científico?” Uma das 

alunas relatou o seguinte:  

“[...] Eu não tenho problema com as ideias. Mas não sei 
como colocar para o papel o que eu penso. Essa é a minha 
dificuldade. Eu leio os artigos e livros e entendo, mas na hora 
de colocar para o papel, tenho dificuldade de passar com as 
minhas palavras. Ai, eu volto no artigo e leio de novo, pois 
posso não ter entendido. Mas sei que não é isso o que 
acontece” (Aluna S).  

 A aluna continua seu depoimento dizendo que: 

“[...] Eu sei que isso é confiança ou facilidade. Quando eu 
era criança fazíamos composição, na 3ª e 4ª série. Os colegas 
já saiam escrevendo folhas, e eu, para escrever meia folha, 
essa quantidade, eu ficava até o final da aula. E mesmo assim, 
não saía. Eu ficava apavorada! E isso sempre foi assim, desde 
lá até agora! Eu sempre tinha pavor de fazer isso [...]”. (excerto 
da aluna S, no 2° encontro) 

 A fala da aluna demonstra a crença negativa que ela tem de si em 

relação à sua capacidade para escrever o artigo. Esta crença pode ter 

influenciado diretamente em seus resultados acadêmicos. Segundo Pombo 

(2010), o construto da autoeficácia funciona como um propulsor da motivação. 

Quanto mais alta a crença de autoeficácia, maior será o esforço do aluno e 

persistência no envolvimento com as metas e objetivos. Para Bandura (1983), 

alunos com percepções negativas de suas capacidades abandonam fácil as 
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atividades que envolvam raciocínio e relações entre conceitos muito 

complexos, como a escrita de um artigo científico, por exemplo. O autor (op.cit) 

coloca ainda que as percepções de autoeficácia ajudam a determinar o que os 

indivíduos fazem com o conhecimento e as habilidades que possuem, pois as 

ações das pessoas baseiam-se mais no que elas acreditam do que no que é 

objetivamente verdadeiro. 

 Outro exemplo é o depoimento da aluna “S”, feito durante os primeiros 

dois encontros, quando afirma que não seria capaz de escrever o artigo, bem 

diferente do que ela colocou no terceiro encontro, na carta “escrita de si”, na 

qual registrou que havia tido mudanças da primeira para a terceira carta, 

destacando: “algumas dificuldades comentadas naquela carta, conseguimos 

resolver”. Acredita-se que um dos motivos possa estar atrelado às atividades 

desenvolvidas nos encontros, que promoveram algumas mudanças na sua 

percepção sobre sua capacidade de desenvolver o artigo. A aluna ainda 

explica na carta: “acredito que boa parte é resultante destes encontros que 

estamos participando “autorregulação”, pois resolvemos adotar algumas dicas 

e, sem dúvida, ajudaram muito”. Ao final da carta ela ainda coloca: “sabemos 

que gerir o tempo, controlar os distratores, priorizar atividades não são tarefas 

fáceis, mas estamos tentando, é um grande desafio, vamos conseguir vencer, 

ainda que leve um tempo maior. O importante é não desistir”. Souza (2010) 

escreve que os estudantes que demonstram maiores crenças de autoeficácia 

são capazes de persistir mais quando apresentam dificuldades na resolução de 

uma tarefa. Segundo a autora (op.cit), o aluno também, tem mais motivação 

por tarefas desafiadoras e, busca mais informações para desenvolver suas 

atividades acadêmicas. São menos ansiosos e, consequentemente mostram-se 

mais autorregulados na sua aprendizagem do que outros alunos. E no uso de 

estratégias, os alunos são capazes de despender mais esforços para 

encontrarem a solução para suas tarefas. 

 Na entrevista, quando questionada sobre se teria percebido alguma 

mudança na sua motivação, a aluna “S” responde que o que pode ter 

modificado a sua motivação está relacionado com o que ela aprendeu durante 

os encontros, refletir sobre suas ações nas atividades a serem desenvolvidas, 

com perguntas reflexivas orientadas pela pesquisadora/professora como: Quais 
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eram suas dificuldades? O que precisava modificar nos seus estudos? Quais 

estratégias poderiam desenvolver para melhorar a sua escrita? A partir das 

reflexões sobre suas ações, a aluna pôde reconhecer melhor as suas 

capacidades e motivar-se mais para a sua escrita acadêmica. Ela verbaliza na 

entrevista: “[...] me percebo mais confiante, acreditando no meu potencial... 

Porque se eu não acreditar em mim... Quem vai acreditar [...]”. A fala da aluna 

ratifica o que se defende na primeira e na segunda categoria, de que mobilizar 

os alunos a refletirem sobre suas tarefas acadêmicas contribui para o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e metacognitivas. Defende-se 

também que refletir provoca que o aluno perceba e se perceba em suas 

dificuldades, buscando alternativas para soluciona-lás. 

 Quando entrevistada e questionada se percebia alguma mudança na 

sua motivação, a aluna “A” também destacou: 

Ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre o 
quanto de motivação que estou tendo para estudar esse 
software novo, depois dos nossos encontros. Eu disse para 
a minha mãe: Eu to rezando, que o meu namorado vá viajar, 
porque, assim, eu não tenho que dizer para ele que fique em 
casa porque vou estudar. Eu to rezando que ele vá para “fora”. 
Porque assim ele faz o que ele quer, e eu posso ficar em casa 
para poder estudar a tarde toda. Eu vou estudar, enquanto eu 
não terminar eu não vou sair, porque estou entendendo 
esse software, e está sendo muito bom estudar ele [...].  

 A análise que a aluna fez sobre seu processo de aprender um software 

novo remete a entender como se configura a crença que o aluno desenvolve 

sobre si mesmo. A percepção que cada um tem das experiências vividas é 

única, consequentemente a atribuição e o compromisso que cada indivíduo tem 

sobre o estudar também será única. Se a análise da sua experiência resultar 

em significados positivos, pode-se modificar a crença de si mesmo sobre suas 

capacidades cognitivas, a qual é perceptível na fala da aluna “A”. Apresentam-

se mais alguns excertos dos alunos retirados das entrevistas, que afirmam a 

percepção do aluno sobre suas capacidades a partir das suas experiências:  

Percebi quando eu tinha uma tarefa difícil para eu fazer. Me 
lembrava sempre das nossas aulas. Procuro me organizar 
melhor, agora eu tenho os trabalhos, sendo que, hoje, 
todos estão prontos antes mesmo das datas de entrega, 
algo que antes não era assim (Aluno F). 
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Bah! A motivação que eu to tendo para aprender. Antes eu 
não tinha, essa motivação de aprender. Eu sempre deixava 
para depois. “Ah, depois eu faço!” Sempre aparecia uma coisa 
melhor para fazer do que estudar. E agora não, porque sei o 
que fazer (Aluna A). 

Sim, Sim, até porque é um alivio quando a gente chega no 
dia e está com tudo pronto. Agora mesmo, para essa semana 
eu só tenho que terminar algumas coisas do meu relatório para 
entregar quarta-feira. Já estou com tudo pronto e faltam 2 
semanas para finalizar o semestre (Aluno D). 

 A análise feita dos dados coletados nas frases expostas acima, 

principalmente nos excertos que estão em negrito, possibilitou identificar que 

as reflexões desenvolvidas durante os encontros - nas discussões e troca de 

ideias que se configuravam na sala de aula que versavam sobre a construção 

do artigo científico e nos documentos desenvolvidos durante a prática reflexiva 

- revelaram um processo de se perceber a si mesmo. McCombs (2001 apud 

FIGUEIREDO, 2004), explica que as percepções positivas feitas sobre as suas 

atividades acadêmicas geram não só confiança durante a aprendizagem, como 

geram motivação intrínseca, que se manifesta, muitas vezes, no persistir na 

aprendizagem. 

 Este mesmo processo também foi revelado nas cartas “escritas de si”. 

Nelas percebeu-se o envolvimento do aluno autorregulando a sua 

aprendizagem, desenvolvendo a escrita de seu artigo, o que implicou no 

necessário conhecimento de si mesmo. Compreendeu-se que as “escritas de 

si” tenham sido fomentadoras do desenvolvimento de estratégias motivacionais 

que contribuíram para a escrita do artigo científico e para o fortalecimento de 

competências para o desenvolvimento da autoeficácia. Com isso, observou-se 

que, por meio dos questionamentos e das reflexões escritas nas cartas, os 

alunos refletiram sobre suas capacidades de atuação, influenciando 

diretamente na formação de um aluno autorregulado. 

 Na interpretação dos dados analisados, infere-se o que Bandura (1993) 

salienta sobre o indivíduo que ao refletir sobre o resultado das suas ações 

desenvolve crenças sobre o seu desempenho, passando posteriormente a agir 

de acordo com essas mesmas crenças. O fato de uma pessoa se perceber a si 

própria tem um profundo efeito social e psicológico em sua vida. Defende-se, 

portanto, que a percepção do aluno sobre a sua capacidade de eficácia é um 
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processo simultaneamente cognitivo e social (HARTER, 2006). Este fato é um 

importante dado revelado pela pesquisa, porque quando o aluno percebeu a si 

próprio com suas imbricações no social e emocional também mostrou que 

refletiu sobre o que faz, ponto importante para seguir motivado no 

desenvolvimento de suas tarefas. Segue a carta escrita pelo aluno “F” que 

mostra a reflexão que o aluno fez sobre o questionamento feito pela 

pesquisadora no último encontro: “Como me percebo hoje enquanto estudante 

após as oficinas?” 

 

Figura 15: Carta “escrita de si” do 6° encontro do aluno “F” 

 Como se pode ver na carta, o aluno escreveu que se sente mais 

confiante para apresentar o pré-TCC, e que também houve mudanças no seu 

comportamento perante as aulas, pois está mais atento e encontrou novas 

formas para elaborar os trabalhos acadêmicos. 

 Um relato sistemático dos alunos nos encontros foi a questão da 

dificuldade em escolher estudar como uma opção inicial nas atividades da sua 

vida pessoal. A maioria preferia qualquer outra atividade a estudar. Segue um 

trecho do depoimento da aluna “L” ao demonstrar angústia e desconforto em 

não ter o estudo como primeira opção: 

“[...] às vezes me sinto um pouco culpada... eu tinha que 
gostar mais de estudar... “deveria”! Não é possível... os 
outros todos conseguem! Eu tinha que ter gosto por estudar! 
Eu tinha que ter prazer de estudar! E não é o que acontece... 
às vezes... depois que tu te concentras... eu até me envolvo 
naquilo que eu to fazendo... mas se tu colocar para eu fazer o 
artigo... e do outro lado uma praia... e tu me perguntar qual dos 
dois eu prefiro... eu ainda prefiro a praia... Eu vou fazer o 
artigo... faço com gosto... aprendo com isso... faço o que tenho 
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que fazer! Mas não é aquela coisa que se faz com “gostoooo” 
[...] (Aluna L, excerto do 4° encontro) 

 Pode-se explicar esta situação, trazendo em primeiro lugar a questão 

da dificuldade de concentração da aluna como um dos problemas para 

realização da tarefa; portanto, se “L” não consegue se concentrar na atividade 

a ser desenvolvida, ela perde a vontade de querer continuar a tarefa. Ao 

mesmo tempo, pode-se também inferir que o motivo da não concentração 

possa estar relacionado com o falta de metas para a realização do artigo. Não 

ter metas para os processos de aprender pode influenciar na produção de uma 

atividade acadêmica, na vontade e no gosto pelo estudar e aprender.  

Atribuição Causal 

 A atribuição causal emergiu dos dados analisados como mais uma 

subcategoria atrelada à categoria estratégias motivacionais. Para Boruchovitch 

(2011, p.3 apud WEINER,1985), a atribuição de causalidade refere-se ao “ato 

de atribuir causas às situações que ocorrem consigo próprio e com os outros”. 

Segundo a autora (op.cit), esse comportamento é concebido como algo 

intrínseco ao ser humano, uma vez que as pessoas têm necessidade de saber 

como ocorrem os eventos em sua vida, de tal modo que possam prever 

controlar e alterar o seu destino.  

 Em uma das conversas, no quarto encontro da prática reflexiva, a 

aluna “L” levantou uma discussão importante sobre as causas da falta de 

vontade de estudar. A conversa foi iniciada por ela e discutida entre todos os 

alunos sobre esta dificuldade de autonomia e vontade de estudar, que envolve 

os acadêmicos e, consequentemente, influencia nos resultados da realização 

das tarefas acadêmicas. Para a aluna “L”, uma possível hipótese sobre a 

dificuldade de realizar os trabalhos com autonomia e vontade de estudar pode 

estar ligada à atitude dos pais em como castigar seus filhos, na infância, em 

casa. Para os sujeitos da pesquisa, é recorrente alguma lembrança da 

experiência de quando ficavam de castigo, ou mesmo terem que “ir estudar” 

como uma forma de castigo por terem feito algo errado. A aluna, acima citada, 

em conversa com o grupo, lembra das falas dos pais e diz: “[...]meus pais, 

diziam: “vai estudar!” “Não podes brincar!” “Vai para o teu quarto, para 

estudar!”. A aluna descreve este fato como sendo um castigo e pergunta ao 
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grupo: “será que isso é hoje um complicador,algo que nos impede de 

estudar?”E o restante dos alunos respondeu: “talvez, sim” (excerto do 4° 

encontro). Pode-se pensar, analisando as respostas dadas, que esta 

experiência possa ter afetado a vontade de envolver-se com os estudos, fato 

este que pode ter modificado a vontade de querer avançar, estudar e de 

acreditar que podem desenvolver uma tarefa.  

 Clemente (2008, p. 12) contribui ao dizer que à medida que as 

“experiências se acumulam, as interpretações idiossincráticas das mesmas vão 

cada vez mais dando forma a uma imagem subjetiva de si próprio e do mundo, 

definindo o que é e quem é o indivíduo”. Analisando esta afirmação, pode-se 

pensar que a possibilidade do estudar destes alunos esteja ligada a castigos, o 

que contribui para que o aluno internalize a ideia de que estudar é ruim e, se é 

ruim, não é possível se ter gosto por estudar, dificultando a execução de 

atividades escolares. A imagem construída de estudar fica distorcida. E quanto 

mais adultos, mais cristalizada fica esta imagem. Zimmerman (1996) defende 

que o aluno pode ter reações adaptativas ou defensivas à aprendizagem. 

Neste caso, pode-se afirmar com base nos dados analisados que o aluno que 

atribui uma imagem ruim relacionada ao estudar está mais perto de 

procrastinar as tarefas acadêmicas e mais distraído no processo de aprender. 

Talvez essa possa ser uma explicação do caso destes alunos terem tanta 

dificuldade em atribuir o estudar como algo bom, produtivo e gratificante.  

 A atribuição causal interfere diretamente no “comportamento do aluno 

em sala de aula, no relacionamento com o professor e no seu interesse pela 

matéria” (BORUCHOWITCH, 2010, p. 2), porque o aluno, quando atribui um 

significado aos seus sucessos ou fracassos, desencadeia reações emocionais 

que afetam diretamente a sua autoestima, o seu comportamento e a 

motivação, repercutindo em desempenhos bons ou ruins.  
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4.3 Síntese dos avanços dos alunos durante e após a intervenção 

 Nesse capítulo apresenta-se alguns resultados dos avanços dos alunos 

durante e após a prática reflexiva realizada. Um dado bastante importante que 

ocorreu no último encontro foi a construção de um quadro sobre os avanços 

que os alunos perceberam sobre o desenvolvimento dos seus artigos. Teve-se 

como meta o preenchimento do quadro em que os alunos estabeleceram 

objetivos que os encaminhassem a pensar sobre as mudanças motivacionais, 

metacognitivas, comportamentais e contextuais que poderiam ou não ter 

ocorrido durante os encontros para a realização do artigo científico. Segue a 

figura 16 do quadro da aluna “S”: 

 

Figura 16: Quadro dos avanços no desenvolvimento do artigo científico da aluna “S” 

 Neste quadro (figura 16), observou-se que a aluna apresentou todas as 

dimensões pedidas: motivacionais, metacognitivas, comportamentais e 

contextuais. Na dimensão motivacional, como exemplo, a aluna destacou as 

suas mudanças respectivamente apontando três aspectos: a importância do 

planejamento para construção do artigo; a organização de um roteiro, que se 

entende como a gestão do tempo; a execução, a qual a aluna descreve como a 

própria escrita do artigo e avaliação do artigo a partir da leitura feita depois de 

finalizado. Dos três aspectos descritos pela aluna, percebeu-se que a aluna “S” 

seguiu todas as fases da autorregulação: definiu objetivo, planejou a tarefa, 

executou e avaliou o trabalho. Entendeu-se que o motivo da aluna em seguir as 
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fases da autorregulação se deu porque ela encontrou a direção do que, porque 

e como fazer o artigo. A aluna “S”, em entrevista após a prática reflexiva, 

afirmou que os encontros estimularam competências acadêmicas importantes 

para o seu processo de aprendizagem, pois contribuíram para compreender a 

necessidade de definir objetivos, realizar o planejamento, o controle, a 

execução das atividades acadêmicas e a avaliação do que foi feito e do que 

ainda poderá ser feito. A aluna “S” ainda afirmou na entrevista que “os 

resultados chegam, eles realmente acontecem, eu consigo, hoje, sem me 

atrapalhar, finalizar a tarefa, porque hoje sei que preciso definir objetivos, me 

planejar, e sempre refletir sobre o meu estudo. É muito bom se sentir assim, 

competente”. É possível deduzir que a aluna, a partir das atividades realizadas 

na prática reflexiva e ao conhecer e aprender, e a saber desenvolver as 

estratégias,conseguiu se preparar melhor para lidar com uma variedade de 

situações na aprendizagem, no caso desta análise, a produção do artigo. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a aluna teve avanços nos processos de 

aprendizagem autorregulatórias, isso pôde ser compreendido porque ela 

passou a investir em estratégias e em competências acadêmicas importantes 

para o seu processo de aprendizagem. A aluna argumentou na entrevista que, 

a partir das discussões sobre a autorregulação da aprendizagem e sobre a 

aprendizagem de utilizar diferentes tipos de estratégias, teve mais certeza 

sobre a direção do que, por que e como estudar. A referida aluna disse que 

este estudo contribuiu para compreender a necessidade de definir objetivos, 

realizando o planejamento, o controle, a execução das atividades acadêmicas, 

avaliando o que foi feito e o que ainda poderá ser feito, não tendo medo de 

realizar um artigo científico. Segundo o que foi colocado pela aluna, pode-se 

perceber que ”S” realizou cuidadosamente as fases do ciclo autorregulatório 

(ZIMMERMAN, 1996), que são hoje, para ela, um processo que lhe permite 

alcançar suas metas acadêmicas. 

 Em outros quadros de outros alunos, como exemplo, o do aluno “R” 

(figura 17), foram identificadas questões relacionadas com os avanços na 

produção do artigo após os seis encontros. 
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Figura 17: Quadro dos avanços no desenvolvimento do artigo científico do aluno “R” 

 A figura 17, correspondente ao quadro elaborado pelo aluno “R”, o qual 

apresenta a dimensão motivacional destacando que conseguiu: escrever ½ 

página por dia; replanejou o tempo para não parar de escrever o artigo; 

planejou a leitura dos capítulos dos livros necessários para sua escrita; e teve 

mais vontade de ler. Pode-se inferir que um dos motivos que possibilitou o 

aluno identificar os seus avanços na produção do artigo está ligado à escolha 

da pesquisadora/professora por esse tipo de tarefa, que despertou em “R” 

reflexões sobre seus avanços durante os encontros. Além de a atividade ter 

possibilitado que o aluno visualizasse seus avanços, despertou no aluno a 

necessidade de rever se ele poderia fazer outras mudanças para melhorar a 

produção de atividades acadêmicas futuras. “R”, em conversa durante a 

produção do quadro, no sexto encontro, disse: [...] se eu tivesse tido essas 

aulas antes não teria tido tantos problemas durante a faculdade, mas agora 

posso fazer algo melhor para os meus estudos futuros [...]. A fala do aluno nos 

remete a pensar que as atividades escolhidas na prática reflexiva possibilitaram 

que ele e os outros alunos ficassem mais atentos as suas tarefas, 

desenvolvendo assim a competência volitiva. Ambientes desenvolvidos em sala 

de aula com variadas tarefas contribuem para que o aluno tenha a 

oportunidade de fazer escolhas em como vão produzir suas atividades, ou seja, 
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quais estratégias de aprendizagem possam ser utilizadas para a realização de 

sua tarefa. Segundo Rosário (2005), quando lhes são dadas oportunidades de 

escolha na prática de suas tarefas e, posteriormente, o professor estimule que 

o aluno assuma as consequências das suas escolhas, é mais fácil que 

aprendam a dirigir as suas atividades eficazmente e que sejam mais 

responsáveis, incrementando os seus níveis de autonomia e de 

autorregulação. 

 Infere-se que propor espaços afetivos em sala de aula propicia ao 

indivíduo reconhecer suas capacidades e habilidades, conseguindo 

desenvolvê-las (VEIGA SIMÃO, 2002), e também contribuir para que o aluno 

se desenvolva um estudante participante ativo do seu processo de 

aprendizagem, monitorizando e regulando as suas ações orientadas para o 

aprender. Segue uma figura da carta “escrita de si” do aluno “D”, no sexto 

encontro, na qual apresenta os avanços motivacionais ocorridos após a prática 

reflexiva, destacando que: “[...] após estes 6 encontros que tivemos pude 

perceber que pequenos gestos na hora de estudar podem fazer toda a 

diferença [...]” e mais: “[...] posso dizer que hoje, me acho mais confiante, 

motivado [...]”. Da escrita do aluno, compreendeu-se que a autorregulação 

afeta o aprendizado, isso significa que um aluno com elevada capacidade 

autorregulatória aprende com mais facilidade a enfrentar as tarefas com mais 

confiança e vontade, apresentando um comportamento positivo frente às 

dificuldades na realização da tarefa. 

Figura 18: Carta “escrita de si” do aluno “D” no 6° encontro 
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 Percebeu-se nos sujeitos desta pesquisa que a cada sucesso 

alcançado os alunos se consideraram mais competentes e motivados para a 

realização de suas tarefas. A aluna “A” fez uma constatação no quarto encontro 

sobre o que estava aprendendo:  

“[...] quando nós começamos, eu fazia as tarefas, porque eu 
tinha o compromisso de fazer as tarefas. Com o que tu nos 
falou, eu comecei a saber o que tinha que fazer. Antes eu não 
sabia como, o motivo de realizar tal tarefa, eu não sabia. E 
agora eu coloco tudo que eu entendo nos meus trabalhos, 
que acho importante. Porque eu quero aprender [...] 
(excerto do 4° encontro) 

 Alguns autores (ROSÁRIO, 2005; POMBO, 2010; SOUZA, 2010) 

acreditam que a ineficácia no uso de estratégias de aprendizagem surge 

também porque o aluno não desenvolve laços afetivos apropriados e crenças 

motivacionais (autoeficácia e conhecimento de si) reconhecidos como fatores 

importantíssimos para o desempenho escolar. Isso se revela nos resultados 

desta pesquisa. Aqueles alunos que argumentavam no início dos encontros de 

que tinham dificuldades em como produzir o artigo científico, que não sabiam 

como iniciar a escrita do artigo, de que não tinham direções, mostraram algo 

bem diferente após os encontros. Segue um trecho do aluno “R” no pós-

teste/entrevista: 

“[...] tenho certeza que esses métodos, essas técnicas, essas 
estratégias são muito importantes. Eu acho que isso tinha que 
ser implementado como uma disciplina. Ninguém te diz como 
tu tens que estudar, a gente aprende a estudar “meio na 
marra”. Ninguém te diz que tu tens que estudar em voz alta, 
com música, sem música, conversando, ou caminhando. 
Ninguém te estimula a pensar em como você está fazendo 
as coisas, apenas vamos fazendo. Bem diferente de agora, 
porque depois dos encontros, hoje eu sei o que fazer. 
Descobri o que eu preciso fazer [...]”. (Aluno R, excerto da 
entrevista) 

 Aprender é diferente para cada aluno, pois cada indivíduo tem 

diferentes objetivos e intenções para realizar seus estudos, consequentemente, 

o que os motiva são fatos diversificados e motivos diversos (POMBO, 2010).  

No caso do aluno “R”, o que o motivou a persistir nos estudos foi ter tido uma 

direção de como começar a estudar, o que resultou na qualidade do 

envolvimento do aluno com o processo de aprendizagem. Um aluno motivado 
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envolve-se mais com a sua aprendizagem, participando nas suas tarefas, 

trabalha com mais entusiasmo e disposição. 
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4.4 Análise dos resultados da intervenção  

 Apresenta-se neste capitulo quatro elementos identificados nos dados 

analisados que demonstram os resultados da intervenção, são eles: tipos de 
tarefas ministradas pela pesquisadora/professora, a consciência da 
importância do trabalho em grupo, o comportamento do professor na 
prática reflexiva. 

Tipos de tarefas ministradas pela pesquisadora/professora 

 Os tipos de tarefas escolhidas foram apresentadas nos encontros com 

os alunos, com a intencionalidade de contribuir para a formação de uma 

aprendizagem autorregulada. As tarefas podem seguir o modelo convencional 

ou não, mas é importante destacar, que a escolha do tipo de tarefas é um dos 

fatores que estimulam o aluno a participar efetivamente dos seus estudos e 

aprendizados. Segundo os alunos que participaram dos encontros, o que 

possibilitou o entendimento da produção do artigo científico está relacionado ao 

que eles aprenderam nos encontros, pois em cada encontro foram 

apresentadas diferentes estratégias e propostas de aprendizagem. Foram 

utilizados vídeos, quadros para registro da produção do artigo, quadro para o 

estabelecimento de objetivos, leituras e reflexão das cartas do Gervásio, 

escritas reflexivas das cartas “escritas de si”. Nesse sentido, apresenta-se o 

excerto do aluno “L”, que escreveu, na última carta “escrita de si”, sobre a 

importância da aplicação de variadas tarefas que contribuem para o 

desenvolvimento do conhecimento e, consequentemente, para a produção do 

artigo: “[...] realmente tenho estudado mais, porque estou encontrando novas e 

melhores formas de adquirir conhecimento [...]”. Observa-se, a partir da fala 

deste aluno, que desenvolver variadas tarefas na prática reflexiva contribuiu 

para que o aluno se motivasse para buscar novos conhecimentos. Portanto, o 

fato de se ter aplicado diversas atividades o ajudou a visualizar as suas tarefas 

com mais entusiasmo, permitindo internalizar o conhecimento desenvolvido nos 

encontros. 

 Durante a prática reflexiva, foram trabalhados vários tipos de tarefas, 

como já colocado, mas o que mais ficou evidenciado nos registros dos dados 

foi a análise do caso de uma estudante (apresentado na descrição do 5° 
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encontro) que tinha dificuldades na escrita e na finalização do seu artigo 

científico. Infere-se deste fato que, por meio desta tarefa, os alunos 

conseguiram visualizar melhor os processos de envolvimento com a produção 

do seu artigo científico. Travis (1996) explica o método de caso, que é uma 

ferramenta pedagógica que tem como finalidade aproximar o aluno da 

realidade, desenvolver a capacidade analítica, fazer com que ele aprenda a 

trabalhar em grupo e desenvolva a capacidade de tomada de decisão, 

exercitando a análise crítica das tarefas que são desenvolvidas. Pode-se 

afirmar que os métodos de caso (op.cit.) trabalhados no ensino universitário 

são bastante desafiadores e tem uma estrutura formal, pois seguem um 

planejamento, uma organização, as quais podem ser utilizadas em qualquer 

disciplina.  

 No caso apresentado, como já foi explicado, os alunos, refletiram sobre 

as dificuldades e facilidades que a aluna vivenciava no desenvolvimento da 

tarefa que ela tinha que realizar. Apresentam-se alguns excertos da gravação 

do quinto encontro, no qual os alunos percebem, a partir da reflexão feita sobre 

o caso da estudante, os problemas que a aluna poderia estar enfrentando:  

“[...] Talvez, o problema do caso da estudante para finalizar 
o artigo, esteja relacionado com o assunto que ela 
escolheu. [...] Aí, ela não consegue avançar nas leituras, 
compreender. Então, ela não consegue gerar objetivos [...]”. 
(Aluno D) 

“[...] Ela não tem vontade, não tem motivação para estudar. 
Pode ser porque ela não tem um objetivo para a escrita. Ela 
pode até não fazer nada nos finais de semana, mas, para isso, 
terá que usar muito bem os horários dela durante a semana, 
organizando os seus horários [...]”. (Aluno R) 

 Essa atividade de reflexão sobre o caso da estudante despertou nos 

alunos múltiplos questionamentos, principalmente se estavam encaminhando 

sua tarefa com empenho. A partir do caso da estudante, apresentam-se a 

seguir mais dois excertos das falas ocorridas nesse encontro, nos quais os 

alunos se deram conta que eles também não conseguiam progredir na tarefa: 

“[...] O grande problema nosso hoje em finalizar a tarefa é 
que em nenhum momento demos objetividade para a 
nossa tarefa. Com isso nós nos distraímos o tempo todo, e 
não conseguimos finalizar a tarefa [...]” (Aluna A).  
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“[...] Não estamos acostumados a planejar com 
antecedência” (Aluna L). 

 Depois desta atividade, os alunos puderam entender o porquê de suas 

dificuldades em definir seus objetivos, planejar metas, mapear atividades, 

escolher as estratégias necessárias para execução da tarefa para a produção 

dos seus artigos. Esse estudo também possibilitou o reconhecimento e o 

afastamento dos distratores internos e externos que, em muitos casos, 

contribuíram para a não concentração em seus trabalhos nos encontros e na 

produção de seus próprios artigos.  

Consciência da importância do trabalho em grupo 

 Ao trabalhar com a formação de grupos de trabalho em quase todos os 

momentos da prática reflexiva e, também, nas discussões que foram 

promovidas durante os encontros entre professora/pesquisadora e alunos e 

entre os alunos, percebeu-se a importância da aprendizagem colaborativa. 
Definiu-se aprendizagem colaborativa como um processo educacional no qual 

os participantes ajudam e confiam uns nos outros para atingir um objetivo 

definido. 

 Durante o quarto encontro, como já citado anteriormente, foi 

desenvolvido o quadro CAF. Após a produção dos quadros, os alunos trocaram 

os quadros produzidos entre si e cada colega questionou/sugeriu pontos que 

eles entendiam que poderiam ser melhorados. Os donos de cada quadro 

decidiam se queriam ou não modificar. Essa atividade de trocar os quadros uns 

com os outros e ler o que o colega tinha escrito os provocou, segundo relato 

dos alunos, a repensarem suas escolhas para a organização do tempo a ser 

gasto para cada tarefa do artigo. Os alunos aprendem mais e melhor quando 

trabalham em colaboração uns com os outros. Vigotski (1991) destaca que o 

sujeito não constrói o seu conhecimento na forma puramente individual, mas 

sim por meio da interação social. Através da aprendizagem colaborativa em 

sala de aula, o aluno pode desenvolver atitudes de parcerias com os colegas, 

com vista a contribuir nas aprendizagens significativas dos conteúdos 

científicos.  
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 Durante a análise dos vídeos no decorrer da prática reflexiva, 

percebeu-se que os alunos, por diversas vezes, buscavam na 

professora/pesquisadora ter um modelo para a realização das atividades 

desenvolvidas nos encontros. No segundo encontro, por exemplo, quando foi 

trabalhado o guia de leitura, os alunos pediram para a professora/pesquisadora 

reproduzir no quadro branco um modelo de guia de leitura para que eles 

pudessem pensar sobre o seu. Todas as falas ditas pela pesquisadora eram 

copiadas pelos alunos, de tal forma que se pode citar como exemplo, a fala da 

aluna “L”: “quero fazer igual a você, assim não vou me perder e posso aprender 

a fazer o meu guia também”. Infere-se desta fala da aluna a importância da 

ajuda do outro nos processos do aprender. Para Veiga Simão (2004), a procura 

de ajuda é uma estratégia utilizada pelos alunos que buscam autorregular sua 

aprendizagem. A autora ressalta ainda que a estratégia de ajudar o outro 

promove o sucesso acadêmico porque, através da obtenção de ajuda, o aluno 

concentra-se e supera obstáculos.  

Damiani (2008) explica outro ponto importante da ajuda do outro que é a 

imitação. Segundo a autora, para Vigotski (1998), a imitação é uma atividade 

essencial na aprendizagem. É a partir do processo de imitação que o indivíduo 

internaliza ou reconstrói internamente as operações externas, provocando no 

sujeito um papel ativo para o desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem. A imitação não é uma cópia do outro, mas uma recriação 

daquilo que ele vê no outro, um modelo, que contribui para apropriação do 

conhecimento e para o desenvolvimento do ser humano. Em um excerto, 

analisado de uma conversa realizada durante o terceiro encontro, entre 

professora/pesquisadora e aluna, percebeu-se justamente esse processo de 

imitação, que, neste caso, tinha como objetivo a apropriação do conhecimento 

sobre a estruturação do conteúdo do artigo. A professora/pesquisadora junto 

com a aluna “S” haviam produzido anterior a este diálogo um mapa mental ou 

um esqueleto de como poderia ser produzido o artigo da aluna. Após o 

resultado desta atividade, a professora/pesquisadora questionou: 

[...] olha o que tu conseguistes fazer? Tu vistes? O que tu 
escrevestes? (Professora/pesquisadora) 

“[...] aqui foi um pouco mais fácil... Porque olhando para o 
quadro que está ali... Fui me organizando... Fui escrevendo o 
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que eu precisava pensar... Tu foi me ajudando a pensar [...]” 
(Aluna S) 

 Pode-se deduzir deste diálogo que o compartilhamento entre aluna e 

professora de algumas ideias anteriores para a produção do artigo científico 

contribuiu para que ela reconhecesse as suas dificuldades e as solucionasse. 

No final do seu artigo, essa aluna obteve o conceito A, isso que nos primeiros 

encontros ela se sentia insegura em começar a escrever. Frison (2010) 

defende as atividades em grupo em sala de aula. Segundo ela, as atividades 

em grupo promovem entre os pares reflexões e compreensões sobre os 

conteúdos trabalhados. 

 A aluna “A” e o aluno “D” também, quando questionados durante o 

terceiro encontro se percebiam pontos positivos nas atividades em grupo, 

colocaram: “[...] quando trabalho junto com alguém consigo entender melhor o 

conteúdo ou aprendo em como fazer melhor alguma tarefa (Aluna A); “[...] eu 

percebi, que quando eu tenho uma dúvida em alguma coisa eu posso procurar 

o professor ou um colega para me ajudar, vou aprender bem mais[...]”. (Aluno 

D). Pela análise dessas duas falas dos alunos e dos demais dados, constatou-

se que, a partir das tarefas realizadas em conjunto, os alunos se sentiram 

ajudados, orientados e guiados para a execução das tarefas. Podemos afirmar 

que estes são pontos importantes para a formação de um aluno que 

autorregula sua aprendizagem. 

Comportamento do professor na prática reflexiva 

 Outro fato analisado foi o comportamento do professor como 

elemento estimulador nos processos de desenvolvimento de estratégias 

motivacionais para incentivar o aprender dos alunos, o que os levou também às 

crenças de autoeficácia para autorregular a aprendizagem. 

 Pela análise dos dados, percebeu-se a necessidade de o aluno 

estabelecer laços afetivos em sala de aula. Este processo mostrou o quanto a 

boa relação professor/aluno contribuiu para formação acadêmica dos 

estudantes. Alguns espaços acadêmicos desconsideram os laços afetivos e a 

singularidade de cada indivíduo. Em contrapartida a esse imaginário instituído 

na universidade de que a competitividade caracteriza a pessoa, os alunos 

desta pesquisa demonstraram em vários momentos que os laços afetivos 
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propiciaram vivências que valorizaram o sujeito além de seu nível de formação, 

sua profissão ou produção acadêmica. A competitividade que há na vida 

acadêmica, muitas vezes, deixa passar momentos de convívio, de partilha, de 

amizade e de produção coletiva. Os sujeitos destacaram que: “uma aula assim, 

onde podemos dizer o que pensamos... “que podemos participar e perguntar”... 

“que temos liberdade com o professor”... “que trocamos ideias, que nos 

sentimos bem, é uma aula que aprendemos”. A professora/pesquisadora ao 

estabelecer uma relação de troca com os alunos, de alguma forma, influenciou 

de modo positivo as ações frente à realização de seus artigos, proporcionando 

também um ambiente de confiança mútua. O laço afetivo em sala de aula 

formou-se a partir da valorização das falas dos alunos e das propostas que 

eles definiam para a realização de suas tarefas, tanto sobre as atividades do 

encontro, quanto também sobre a produção de seus artigos. Apresenta-se a 

seguir um diálogo que ocorreu no terceiro encontro entre 

professora/pesquisadora e aluna que confirma esta ideia: 

Olha o que tu conseguiste fazer aqui? Tu viste o que tu 
escreveste? (Professora/pesquisadora, excerto do 3° encontro) 

 [...] Mas aqui foi um pouco mais fácil, porque olhando para o 
quadro que ta ali, eu fui organizando. Tu foste me ajudando a 
pensar. (Aluna S, excerto do 3° encontro) 

 Observou-se no diálogo entre a professora/pesquisadora e aluna “S” 

que a valorização da iniciativa da aluna na tarefa que estava sendo realizada 

possibilitou a percepção dela sobre o que era capaz de fazer.  

 Na prática reflexiva realizada pela professora/pesquisadora cabe 

destacar também a importância do valor da tarefa. O valor da tarefa foi outro 

fator identificado na análise dos dados e que emergiu como um elemento 

importante para o entendimento dos resultados da intervenção. Durante as 

atividades acadêmicas da prática reflexiva, buscou-se trazer tarefas úteis que 

atendessem aos objetivos atuais e futuros dos alunos. Com isso, percebeu-se 

que a maior parte dos alunos internalizou as atividades que foram realizadas 

com entusiasmo, apropriando-se das estratégias de aprendizagem vivenciadas 

na prática reflexiva. Segundo Eccles e Wigfield (2002 apud SOUZA, 2010), o 

valor da tarefa é algo que contribui com a internalização ou não da atividade a 

ser realizada. A aluna “L”, em relato na entrevista, verbalizou que as 
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estratégias aplicadas nos encontros possibilitaram avançar nos seus estudos 

para concursos após a finalização da graduação, dando continuidade a seus 

projetos pessoais que implicam em desenvolver estratégias de leitura e de 

escrita. Outros alunos, em entrevista, também destacaram que buscavam se 

projetar profissionalmente e que o fato de terem aprendido a desenvolver 

estratégias de aprendizagem autorregulatórias colaborou durante e após a 

prática para o momento atual deles, os estudos para concursos e pós-

graduações, possibilitando que cada um traçasse suas metas e estabelecesse 

mudanças na sua forma de estudar. Como o aluno “L” já havia escrito em uma 

das cartas “Escritas para si”, no segundo encontro: “[...] aprendi formas 

diferentes e melhores de estudar... Hoje sinto mais apetite de estudar [...]”. A 

fala do aluno “L” tanto na entrevista quanto no encontro destacou que a 

motivação favorece a organização dos estudos, acompanha as mudanças, a 

aprendizagem e o crescimento pessoal e profissional, mas é imprescindível 

que o aluno pense e compreenda o valor que as tarefas tinham e como deveria 

fazer para realizá-las.  
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4.5 Resultados, tabulação e análise do Pós-teste – Questionário CEA 

 A aplicação do pós-teste ocorreu seis meses após a prática de ensino 

reflexiva, com os 8 alunos que participaram da maioria dos encontros.  

 Segue abaixo, no quadro 9, as respostas dos participantes no pós-

teste:  

 

Quadro 9: Respostas dos participantes no pós-teste – “Refletindo Processos” 

 Como já colocado no pré-teste, os resultados apresentados abaixo 

foram organizados a partir de uma regra de três simples. 

 Na primeira questão analisada, dos 8 participantes no pós-teste, 75% 

responderam que conhecem a estratégia de gerar objetivos e metas frente aos 

estudos e 25% dos participantes responderam que não conhecem esta 

estratégia de aprendizagem. O que define que os participantes, a partir do 

conhecimento da estratégia de gerar objetivos e metas frente aos estudos na 

prática reflexiva realizada, responderam que antes de começar a fazer 

qualquer tarefa (prova, trabalho) é importante, pensar nos objetivos e metas, e 

considerar os recursos pessoais, fazer um planejamento para alcançá-los. 

 Na questão número 2 e 8, 87% dos participantes responderam que 

conhecem a estratégia de organizar e gestar o tempo de estudo e 13% dos 

participantes responderam que não conhecem esta estratégia. O que sugere 
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que os 8 alunos ao vivenciarem atividades que promoveram desenvolver está 

estratégia, conseguiram elaborar horários pessoais que incluíram o tempo de 

estudo diário, e de preparação e organização para as tarefas acadêmicas. 

 Na questão número 3, dos 8 alunos que responderam está pergunta, 

50% dos participantes responderam que conhecem a estratégia para não 

procrastinar as suas tarefas no estudo e 50% responderam que não conhecem. 

A resposta nos remete a pensar que os alunos participantes da prática reflexiva 

para evitar a procrastinação, isto é, adiar as tarefas de estudo para mais tarde, 

dividiram a tarefa em pequenas metas e repartiram o tempo para cada uma. 

 Na questão número 9, ao qual os alunos foram questionados após a 

prática reflexiva, 75% dos participantes marcaram que conhecem a procura de 

ajuda dos colegas e dos professores para a realização das tarefas escolares 

como estratégia e 25% responderam que não conhecem esta estratégia para o 

estudo. Para os alunos o estudo pessoal, a procura de ajuda perante uma 

dificuldade, é considerada uma maneira construtiva e muito importante de 

resolver os problemas quando não o conseguimos sozinhos. 

 Na questão número 10, quando questionados se depois de realizar um 

trabalho ou uma prova, o que deveriam fazer. Dos 8 alunos que responderam, 

86% dos participantes indicaram que devem analisar o que se fez e os 

resultados, para tirar conclusões e melhorar. E 14% marcaram que deveriam 

esperar pela nota e não fazer nada, porque o importante já está feito. E que 

deveriam avaliar os resultados obtidos por comparação com outros colegas.  

 As questões 4, 5, 6 e 7, referentes as estratégias sobre anotações dos 

textos, tiveram como resultado, na soma dos alunos que responderam as 

quatro questões indicadas como corretas que: dos 8 participantes do pós-

teste, 56% responderam que conheciam a estratégia cognitiva de anotações 

de estudo. E 44% afirmaram que não conheciam está estratégia depois da 

prática reflexiva realizada. 

 Pode-se inferir da análise dos dados do pós-teste que os sujeitos da 

pesquisa fizeram mudanças no conhecimento das estratégias de aprendizagem 

autorregulatórias a partir da vivência delas. O resultado de 61% de 

conhecimento nas estratégias de aprendizagem autorregulatórias mostra que 
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os sujeitos da pesquisa desenvolveram competências autorregulatórias para 

realização de suas tarefas acadêmicas e pessoais, diferentemente da 

porcentagem apresentada no pré-teste que foi de 56%. A diferença do 

resultado no conhecimento das estratégias no pré-teste, antes da prática 

reflexiva, pode ser pequena, mas as respostas apresentadas em quatro 

estratégias (Objetivos/metas; Gestão do tempo; Ajuda do outro; Reflexão e 

Avaliação) é o que mais chamou a atenção, pois foram os mesmos indicadores 

que também emergiram nas entrevistas, nas cartas “escritas de si” e nos 

excertos das falas dos sujeitos da pesquisa nos encontros. Estes dados 

comprovam a importância destes indicadores, pois responderam o problema de 

pesquisa e definiram a sua conclusão.  
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5. CONCLUSÃO 

Esta dissertação está centrada no estudo das estratégias de 

aprendizagem autorregulatórias realizadas em uma prática de ensino reflexiva 

realizada com um grupo de alunos do ensino superior. O objetivo desta 

pesquisa foi analisar se as estratégias aplicadas na prática promoveram a 

autorregulação da aprendizagem, estimulando os processos de aprender dos 

alunos universitários desde o ponto de vista deles. Destaca-se também que 

tínhamos como objetivo verificar se os alunos obtiveram sucesso acadêmico e 

pessoal a partir da aplicabilidade das estratégias de aprendizagem 

autorregulatórias em suas ações e práticas efetivas. 

 O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa de 

cunho quase-experimental realizada com um grupo de alunos do ensino 

superior da FATEC/Pelotas. A escolha dos alunos deu-se de forma intencional 

por parte da pesquisadora e voluntária por parte dos alunos. Procuraram-se na 

FATEC/Pelotas alunos do ensino superior, para serem os sujeitos investigados, 

com base na disponibilidade de horários que os alunos do 5° e do 6° semestre 

dos Cursos de Processos Gerenciais e Análise de Sistemas tinham para 

participar das “Oficinas desenvolvimento de estratégias autorregulatórias da 

aprendizagem”. Outro ponto que levou à escolha destes alunos foi o interesse 

manifestado por eles em participar da prática reflexiva, investindo no estudo e 

aprofundamento de estratégias de aprendizagem autorregulatórias, que foram 

divulgadas através de um cartaz e flyers distribuído e apresentado nas salas de 

aulas, deste curso, pela pesquisadora, que foi também a professora que 

desenvolveu a prática reflexiva.  

 A coleta de dados foi realizada no segundo semestre do ano de 2011, 

perfazendo um total de seis encontros. Participaram efetivamente da maior 

parte dos encontros oito alunos, dos quais quatro eram mulheres e quatro 

homens. Iniciou-se a pesquisa com a aplicação do questionário CEA 

(Conhecimento de Estratégias Autorregulatórias), seguido por seis encontros 

denominados “Oficinas de desenvolvimento de estratégias autorregulatórias da 

aprendizagem” que tinham como conteúdo, a ser trabalhado, a produção de um 

artigo científico. Para tal, foram discutidas estratégias de aprendizagem 

autorregulatórias para serem utilizadas nas tarefas. É importante ressaltar que 
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a escolha do conteúdo a ser trabalhado surgiu durante as discussões do 1° 

encontro da prática. Os encontros abordavam os componentes do modelo 

cíclico da aprendizagem autorregulada composto por três fases: Antecipação e 

Planificação, Execução e Controle; Autorreflexão e Autorreação. As estratégias 

trabalhadas foram guiadas por questões reflexivas apresentadas aos sujeitos 

da pesquisa no início de cada encontro e retomadas durante o percurso da 

prática reflexiva. As questões consistiam em perguntas fundamentadas nos 

conteúdos trabalhados (produção de um artigo cientifico e autorregulação da 

aprendizagem) e serviram também para estimular as escritas dos alunos, tendo 

como objetivo reflexões sobre o processo de aprendizagem. Além das 

questões reflexivas norteadoras dos conteúdos, os encontros foram guiados 

por uma “pergunta detonadora” de reflexão: “Como estou me tornando 

estudante?”. 

 As atividades dos encontros foram guiadas por dois instrumentos: Um 

“Guia de ajuda”, instrumento de apoio para a pesquisadora/professora, o qual 

foi construído ao final de cada encontro da prática reflexiva, pois entendeu-se 

que assim se estariam seguindo as características e as necessidades dos 

sujeitos da pesquisa. Segundo alguns autores (KNOWLES, 1979; ZABALZA, 

2004;) que estudam a educação de jovens e adultos, consideram a motivação 

como um fator importantíssimo para continuidade das atividades acadêmicas, 

por esse motivo buscamos procurar escolher e organizar as tarefas de acordo 

com o que se era discutido em cada encontro. O “Guia de ajuda” se consistiu 

em um quadro contendo o planejamento dos encontros, nele constavam os 

objetivos, as questões reflexivas, as atividades e estratégias a serem 

desenvolvidas pela pesquisadora junto aos alunos.  

 O segundo instrumento utilizado foram algumas cartas do livro “Cartas 

do Gervásio ao seu umbigo: comprometer-se com o estudar na universidade”. 

Teve-se como objetivo de com elas apoiar as discussões de cada oficina, pois 

as cartas narram histórias de um aluno da universidade que passou por 

experiências acadêmicas que muitos dos alunos vivenciam no contexto 

acadêmico. No final dos encontros, após seis meses da intervenção, foi 

aplicado novamente o questionário CEA aos alunos que finalizaram a prática 

reflexiva, e, juntamente realizou-se uma entrevista semiestruturada que teve 
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como objetivo verificar os avanços demonstrados pelos alunos a partir da 

experiência vivenciada. Esta foi, portanto, a intervenção realizada. A pesquisa 

incidiu sobre a análise do processo e dos resultados emergidos deste trabalho. 

 Da análise de todos os dados coletados, o que inclui os excertos dos 

vídeos da prática reflexiva, as escritas dos alunos desenvolvidas nas atividades 

dos encontros, o questionário CEA realizado antes e após a prática e a 

entrevista feita após os encontros, pode-se concluir que a pesquisa respondeu 

aos objetivos esperados. 

 Pode-se afirmar que, nesta pesquisa, o grande diferencial foi a decisão 

de apresentar e desenvolver as estratégias de aprendizagem autorregulatórias 

vinculadas a um conteúdo que os alunos tinham necessidade de aprender, 

neste caso, o artigo científico que tinha como objetivo a conclusão da 

graduação, ao qual foi decidido por trabalhar com este conteúdo após conversa 

como os alunos no 1° encontro. Conforme alguns autores que pesquisam sobre 

aprendizagem autorregulada, destacados ao longo desta pesquisa, constatou-

se que o ambiente de aprendizagem dos alunos (tipos de tarefas dadas pelo 

professor, a aprendizagem colaborativa e o comportamento do professor com 

os alunos), as diferenças individuais e culturais sobre a cognição e motivação 

acadêmica dos alunos, mostrou ser a possibilidade de muitas aproximações 

para as direções da aprendizagem autorregulada dos alunos universitários.  

 Emergiram da análise dos dados dessa pesquisa categorias que 

revelaram importantes estratégias de aprendizagem que articuladas entre si 

contribuíram significativamente para formação do aluno autorregulado. São 

elas: Estratégia cognitiva e metacognitiva e Estratégia motivacional. 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam a necessidade de 

vivenciar, estratégias de aprendizagem autorregulatórias como ferramentas 

necessárias para a formação de um aluno autorregulado. Os alunos 

descreveram em entrevista, pós-oficinas, que a aplicabilidade de estratégias de 

aprendizagem autorregulatórias, principalmente as estratégias metacognitivas, 

favoreceram o controle e a tomada de consciência das suas capacidades 

cognitivas, pois ao encontrarem os caminhos de como estudar, puderam se 

“dar conta” do porque estudar e compreenderam o sentido do aprender, fatores 
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que contribuíram para o desenvolvimento da motivação para aprendizagem, o 

que levou ao êxito de suas tarefas. 

 A maioria dos alunos analisados nesta pesquisa verbalizou que, de 

alguma forma já, tinham noções para ação autorregulada da aprendizagem: o 

saber da importância de se traçar objetivos, de planejar as suas tarefas, de 

organizar o tempo, entre outros fatores, mas não sabiam como fazer para 

transformar essas noções em práticas que lhes oportunizassem resultados 

exitosos. Isso levou a definir a importância de um professor que guiasse e 

instruísse o aluno, a desenvolver as estratégias de aprendizagem. Para Lopes 

da Silva e Sá (1997), apresentar aos alunos estratégias de aprendizagem 

possibilita que o aluno tenha novos olhares sobre o aprender e potencialize a 

aprendizagem permitindo aos estudantes ultrapassar as dificuldades pessoais 

e ambientais de forma a conseguir obter um maior sucesso escolar.  

 Definiram-se, como conclusões desta pesquisa. Primeira, a importância 

da vivência e desenvolvimento de estratégias autorregulatórias nas práticas de 

ensino superior, para que os alunos saibam utilizá-las de forma a estimular sua 

participação ativa no estudo, o que implica na promoção de competências que 

contribuam para que o aluno tome consciência do seu aprender. Para se ter 

resultados favoráveis, como se teve nesta pesquisa, é preciso que o aluno 

geste e controle seus processos de aprendizagem. As estratégias contribuem 

para que o aluno faça reflexões, compreenda, interprete, generalize, crie 

conceitos e encontre sentido na resolução das tarefas acadêmicas. Estas 

competências emergiram quando o aluno utilizou eficazmente suas estratégias, 

desenvolvendo ações autorreguladas que geraram o planejamento, com o qual 

o aluno analisou a tarefa e buscou, nas percepções sobre si mesmo, 

desenvolver propostas para dar início à realização da sua meta. Na sequência 

o aluno executou as atividades acadêmicas, sendo que para isso escolheu 

quais estratégias ele poderia utilizar, pensou em como desenvolvê-la, 

monitorando todo o percurso da tarefa durante o processo. No final, refletiu 

sobre o seu processo definindo se a estratégia utilizada foi eficaz ou não. Os 

processos aqui descritos foram encontrados na análise dos dados, aos quais 

constituem as fases do ciclo autorregulatório: planejamento, execução e 

autorreflexão (ZIMMERMAN, 2001). 
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 O segundo ponto evidenciado pela análise dos dados, foi que os 

alunos apresentaram ao final da prática reflexiva realizada um conhecimento 

específico sobre as estratégias autorregulatórias, o que promoveu uma postura 

mais ativa no seu processo de aprendizagem. As dimensões metacognitivas 

(autoconhecimento), motivacionais (desenvolvimento de expectativas e atitudes 

positivas), comportamentais (passos para colocar em prática as estratégias) e 

contextuais (mudanças no ambiente de estudo e busca pelo apoio dos colegas 

e professores sempre que fosse necessário), são pontos que foram destaque 

na análise dos dados da pesquisa.  

 Os sujeitos desta pesquisa revelaram ao final da intervenção feita, uma 

melhor compreensão na seleção de estratégias cognitivas, metacognitivas, na 

administração de recursos para o desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas: gerir objetivos e metas para desenvolver as tarefas (a curto, 

médio e longo prazo); a capacidade de organizar a gestão do tempo e 

ambiente de estudo (desenvolver cronogramas de estudo e de atividades a 

serem realizadas); Cuidado com o local de estudo, com o intuito de evitar os 

distratores externos e identificação das situações em que precisavam da ajuda 

do outro (tanto do professor, quanto dos colegas de aula) promoveu 

habilidades autorregulatórias. Percebe-se que os alunos no desempenho da 

prática guiada apresentaram crenças motivacionais, como: uma percepção de 

si positiva o que contribuiu para o desenvolvimento de suas capacidades 

cognitivas. A ação por parte da pesquisadora em desenvolver na prática 

reflexiva estratégias metacognitivas, motivacionais, cognitivas e de 

administração de recursos promoveu a escolha por parte dos alunos a 

definição de objetivos para a realização das tarefas e metas de aprendizagem, 

assim como a capacidade para controlá-las e modificá-las, ajustando-as aos 

requisitos que a tarefa exigia, bem como a situação concreta de aprendizagem, 

neste caso, a produção do artigo científico, no qual os alunos mostraram 

controle e consciência sobre o seu processo de aprendizagem.  

 Confirma-se apoiado nos teóricos que estudam o construto da 

autorregulação (VEIGA SIMÃO, 2002; ROSÁRIO, 2005; ZIMMERMAN, 2001; 

PINTRICH, 1999), que os alunos autorregulados são aqueles que estão mais 

perto de estabelecerem objetivos e metas de aprendizagem, que tem 
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consciência das suas capacidades e limitações a partir do autoconceito que o 

sujeito tem de si, e que refletem continuamente sobre o processo de 

aprendizagem, buscando procurar quais estratégias são necessárias para 

realização de sua tarefa e responsabilizando-se pelos resultados obtidos, e 

modificando o processo quando necessário.  

 Outro ponto identificado a partir do estudo feito foi a importância de 

estimular as crenças pessoais dos alunos para aquisição de segurança e 

autonomia para a aprendizagem do aluno. Estimular as crenças de autoeficácia 

ajudou a desenvolver a base da motivação dos alunos. Pode-se definir nesta 

pesquisa que os alunos, a partir das reflexões mantidas constantemente entre 

os colegas e a pesquisadora, no percurso da prática reflexiva desenvolvida 

fizeram com que os alunos conseguissem se aproximar de uma maior 

percepção de si. Com isso, infere-se que os alunos desenvolveram mais 

vontade de escrever e com isso passaram há dedicar mais tempo para finalizar 

o artigo científico. Para Vigotski (1994), a vontade se desenvolve na “relação” 

do sujeito com o outro. Existe a individualidade no desejo de cada um, mas o 

desejo só existe porque vivemos em um mundo compartilhado com os desejos 

do outro. Ao finalizar este trabalho é possível concluir que o processo volitivo 

se deu pela influência dos questionamentos encaminhados na prática reflexiva 

que promoveram a tomada de consciência, o controle e a gestão do processo 

de aprendizagem. Também, pode-se afirmar que este processo se deu pela 

aprendizagem colaborativa, a qual esteve presente em quase todas as 

atividades da prática reflexiva. 

 Buscou-se durante os encontros estimular o aluno para que pensasse 

sobre o seu estudar (estratégias de aprendizagem) e o seu aprender (tomar 

conhecimento de algum conceito científico, neste caso, entender os pontos que 

constituem um artigo científico). Tem-se como resposta dos sujeitos desta 

pesquisa não só os resultados na prática reflexiva, mas os relatos dos 

orientadores dos artigos científicos dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa. 

Estes orientadores relataram que os alunos conseguiram chegar à conclusão 

do artigo porque se empenharam com mais entusiasmo em suas escritas, 

realizando pesquisas necessárias para fundamentar os mesmos. Dos oito 

participantes, cinco tiveram aprovação com conceito A, um com conceito B e 
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dois com conceito C. Os dois alunos que tiveram conceito C mesmo com uma 

avaliação menor do que dos outros, segundo a coordenadora do curso ao qual 

eles fazem parte, tiveram uma evolução na produção do artigo científico 

destacando que a sua escrita foi mais organizada, entregaram o artigo na data 

prevista. O que faltou, no entendimento da coordenadora, foi um pouco mais de 

tempo, uma vez que verbalizaram que o tempo foi curto demais. A 

coordenadora acredita que o motivo das mudanças reveladas por estes alunos 

estejam relacionadas com a participação na prática reflexiva. 

 Conclui-se, assim, que, para que os alunos obtivessem êxito nas suas 

tarefas, fizeram-se necessários vários fatores, principalmente as crenças que 

os próprios alunos têm sobre si mesmos, pois é a partir do cuidado com este 

aspecto que é promovida a motivação e o desempenho dos alunos, bem como 

o controle de estratégias para seu processo de aprendizagem. Na medida em 

que os professores conhecem as características dos seus estudantes, poderão 

direcionar seu ensino e incentivar o uso de estratégias de aprendizagem mais 

adaptativas, buscando na prática criar um clima de confiança, fazendo com que 

a pessoa sinta-se compreendida e respeitada pelas suas possibilidades e 

necessidades pessoais, sentimentos estes que ajudam o aluno a se sentir 

emocionalmente mais seguro, construindo processos de autonomia para o 

estudo, para o desenvolvimento do aprender. Percebe-se nesta pesquisa que 

os alunos aprenderam melhor quando estavam satisfeitos consigo mesmos e, 

que bons sentimentos sobre si são importantes para a configuração do 

pensamento. O funcionamento psíquico humano não é composto somente 

pelos aspectos cognitivos, mas também por sentimentos e emoções. Não 

podemos desarticular as cognições das emoções. Elas estão intimamente 

relacionadas. Um aluno que se percebe incompetente não chegará a respostas 

positivas na resolução de uma tarefa, pois não terá motivação para formulação 

de objetivos e metas nas atividades acadêmicas, consequentemente não 

conseguirá planejar, executar e refletir sobre o processo de aprendizagem. 

Zimmermam e Bandura (1986, p.846) afirmam que “uma coisa é possuir 

capacidades autorregulatórias e outra coisa é conseguir aplicá-las 

persistentemente em face de dificuldades nas tarefas, fatores estressantes ou 

interesses paralelos”. Isso indica que as crenças pessoais dos alunos são 

pontos importantes para formação do aluno autorregulado, pois exerce 
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influência direta na motivação do aluno frente às tarefas acadêmicas, e, se o 

aluno não fizer reflexões contínuas do que ele é e do que ele quer ser, terá 

mais dificuldade de conseguir alcançar os objetivos acadêmicos. 

 A conclusão é uma etapa bastante importante para a finalização de 

uma pesquisa, mas mais do que o fechamento de um trabalho, é um momento 

de obter novos indicadores para futuras investigações nesta área. Para alguns 

autores que investigam sobre autorregulação, há uma grande necessidade de 

pesquisas no âmbito da intervenção do uso de estratégias autorregulatórias 

nos espaços acadêmicos, pois poucos resultados se têm sobre este processo 

autorregulatório, principalmente, relacionado ao uso de estratégias de 

autorregulação na aprendizagem e realização e sucesso acadêmico. Nesta 

pesquisa apresenta-se resultados que se entendem importantes para novos e 

futuros estudos sobre a aprendizagem autorregulada. 
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Apêndice I 

TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO USO DAS INFORMAÇÕES DOS 
ENCONTROS-OFICINAS 

Declaro, por meio deste termo, que concordo em colaborar com a pesquisa intitulado(a): 

Contribuições da Autorregulação no ensino universitário, desenvolvida pela aluna do 

mestrado do curso do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UFPEL, Verônica 
Rodriguez Fernandes, coordenada/orientada pela Doutora em Educação Lourdes 
Bragagnolo Frison. Poderei contatar/consultar a pesquisadora a qualquer momento que julgar 

necessário através do telefone nº (53) 91.26.6636 ou e-mail verofernandes@gmail.com. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa.  

Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é: 

Analisar as contribuições das estratégias autorregulatórias no estudar dos alunos 
universitários. 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade _____________________________________ declaro por meio deste 

termo que autorizo na íntegra, o uso das informações por mim oferecidas por meio dos seis 

encontros-oficinas, que serão desenvolvidas na sala de aula da Faculdade de Tecnologia 

SENAC, Rua Gonçalves Chaves, 602 – Centro.  

Estou ciente de que terei uma cópia assinada deste Termo. 

Pelotas, ____ de _________________ de _______.  

 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa: 

_____________________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): 

_______________________________________________________  

Assinatura do(a) coordenador(a)/orientador(a) 

____________________________________________ 

mailto:verofernandes@gmail.com�


141 

Apêndice II: Cartaz e Flyer 

“Oficinas de desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

autorregulatórias” 
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Anexo I: Questionário CEA  
Questionário – Conhecimento de Estratégias de Autorregulação por Pedro 

Rosário e cols.(2007) 
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