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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as motivações que levam os acadêmicos 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) a buscar oficinas que abordam diversas questões 

relacionadas a aprendizagem no ensino superior. Estas oficinas ocorreram durante o segundo 

semestre de 2017 por meio do Programa “APRENDIZagem: Circuito de Autorregulação para 

Aprender” fundamentado nos conceitos da Autorregulação da Aprendizagem (ARA) de Barry 

Zimmerman (1989, 2000, 2013). A pesquisa tem caráter qualitativo e foi realizada com 102 

estudantes dos mais variados cursos e semestres da UFPel. Os participantes se inscreveram 

por meio de um edital, optando por aquela oficina que maior interesse despertava. Os 

estudantes poderiam participar em mais de uma das oficinas, conforme sua necessidade e 

disponibilidade de horários. No edital de inscrição os interessados deviam discorrer sobre as 

motivações que o levaram a querer participar do projeto. Estes depoimentos foram relevantes 

para entender as expectativas dos interessados em relação as oficinas. No projeto foram 

ofertadas um total de seis oficinas nomeadas respectivamente: “Oficina de estratégias 

autorregulatórias para a resolução de problemas matemáticos contextualizados”, “Ateliê 

(auto)formativo: os sentidos de estar na universidade”, “Estratégias de autorregulação da 

aprendizagem”, “Jogos reflexivos para aprender”, “Autorregulação em prol da leitura e 

escrita” e “Caixa de Pandora: vamos falar das emoções?”. Os dados retirados das fichas de 

inscrições e das diferentes oficinas ministradas, foram submetidos a análise de conteúdo, 

emergindo categorias. As categorias elencadas foram, respectivamente, interesse pelo assunto, 

melhor aprendizado e experiências, dificuldades na universidade, capacitação profissional, 

questões emocionais, curiosidade e compatibilidade de horários. Os acadêmicos se 

demonstram interessados em participar das oficinas, buscando novos aprendizados e 

solicitando suporte para lidar com as dificuldades encontradas em sua rotina acadêmica. 
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Introdução 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisas da Aprendizagem Autorregulada (GEPAAR), que 

atua na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realiza diversas 

pesquisas com ênfase no desenvolvimento, para estudantes de estratégias autorregulatórias 

para aprender em diferentes áreas de conhecimento. Investe-se também em oficinas realizadas 

com professores, as quais intencionam criar estratégias que possam potencializar a 

aprendizagem dos estudantes. As pesquisas realizadas tem investimento em intervenções, que 

priorizam metodologias como: pesquisa-ação, estimulação da recordação, entrevista com 

tarefa, escrita de narrativas, análise de incidentes críticos, entre outras. 

Com ênfase na abordagem autorregulada teve origem o projeto de pesquisa “Dos 

Significados à autorregulação: Perspectivas de Estudantes com Trajetórias Acadêmicas de 

insucesso”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) realizado em parceria com a professora Ana Margarida da Veiga Simão, da 

Universidade de Lisboa, em 2015. Este projeto deu origem a outro projeto de ensino e 

pesquisa denominado “Modos de aprender na Universidade: da autorregulação aos projetos de 

vida” (2016). Os dois projetos ancorados na teoria da autorregulação da aprendizagem, 

propõem aos estudantes momentos reflexivos. Assim, oportuniza-se aos estudantes a 

identificação e a reflexão sobre a utilização de estratégias autorregulatórias, para que ao 

internalizá-las possam potencializar sua competências com a intenção de que autorregulem 

seu aprender e tenham maior sucesso acadêmico (VEIGA SIMÃO; FRISON; NONTICURI, 

2015). 

Dentre as atividades propostas pelo GEPAAR neste projeto, foi implementado o 

Programa “APRENDIZagem: Circuito de Autorregulação para Aprender”, iniciado no 

segundo semestre de 2017 e nele foram ofertadas aos estudantes da UFPel seis oficinas: 

Ateliê (auto)formativo: os sentidos de estar na Universidade; Oficinas de estratégias 

autorregulatórias para a resolução de problemas matemáticos contextualizados; 

Autorregulação em prol da Leitura e Escrita; Jogos reflexivos para aprender; Estratégias de 

autorregulação da aprendizagem; Caixa de Pandora: Vamos falar das emoções?. Com o 

intuito de potencializar o trabalho desenvolvido, foram coletadas informações na inscrição 

dos estudantes, dentre elas, foi questionado a motivação do acadêmico para participar de 

oficinas autorregulatórias. Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar os motivos que 

levram os acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) a buscar oficinas com 

propostas de abordar diversas questões relacionadas a aprendizagem no ensino superior. 

 



 

Marco Teórico 

 

As pesquisas e atividades do GEPAAR utilizam como base teórica o construto da 

Autorregulação da Aprendizagem, proposta por Zimmerman (1989, 2013). A Autorregulação 

da Aprendizagem é um processo dinâmico no qual os estudantes tem a possibilidade de 

refletir sobre sua aprendizagem. Ao investir no desenvolvimento da autonomia e dos aspectos 

cognitivo, comportamental, motivacional e contextual, é oportunizado que o estudante assuma 

um papel ativo em seu processo de aprender (MIGUEL, RIJO, NOBRE LIMA, 2012). Para 

isso, é necessário que o estudante tenha consciência e controle dos processos que envolvem 

sua aprendizagem, buscando identificar metas e objetivos para mobilizar estratégias que 

contribuam para seu aprender (ZIMMERMAN, 2013; ROSÁRIO et al., 2006). 

O processo de autorregulação compreende três fases cíclicas que se complementam 

entre si e formam o ciclo autorregulatório. Na primeira fase, antecipação, o estudante avalia 

seus aspectos cognitivos, motivacionais e ambientais que potencializam metas e estratégias 

com as quais estimulam a obtenção de seus objetivos. A segunda fase, execução, decorre do 

planejamento das tarefas a serem realizadas.  O estudante promove seu autocontrole e auto-

observação, fundamentais para a realização da atividade, o que contribui para ampliar sua 

aprendizagem. A terceira e última fase do ciclo autorregulatório é a autorreflexão. O 

estudante, portanto, reflete sobre o que fez e quais métodos foram realmente eficientes. Desta 

forma, tem a possibilidade de rever o caminho percorrido, modificando as estratégias que não 

contribuíram para sua formação (ZIMMERMAN, 2013). 

Ao contrário do que muitos afirmam, a autorregulação da aprendizagem não é uma 

lista de passos ou uma receita que deve ser seguida. A teoria defende a apropriação do 

estudante pelo próprio processo de aprendizagem, no qual o estudante vai equilibrando o que 

a priori é importante e necessário para que a aprendizagem se efetive. Para isto é preciso levar 

em consideração o contexto em que se encontra e as condições no qual este processo ocorre, 

aprendendo a gerir os recursos disponíveis, o tempo que dispõe e as relações com os pares, ao 

mesmo tempo, que trabalha as estratégias que desenvolve ou que pode vir a desenvolver para 

alcançar seu objetivo (ROSÁRIO et al., 2006). 

A consciência e a motivação são processos necessários no desenvolvimento da 

autorregulação. Nos estudos sobre motivação e tomada de consciência dos estudantes 

salienta-se a importância das crenças de autoeficácia nestes processos e para alcançar um 

autoconhecimento (SOUZA, 2010; BANDURA et al., 2008; 2017). Segundo esses autores, o 

estudante que possui uma boa crença de autoeficácia tem uma boa percepção em relação a 

capacidade de executar as tarefas agendadas. Além disso, o apoio social e pedagógico também 



 

são imprescindíveis. Este apoio acontece de forma gradual, inicialmente existe uma maior 

dependência do estudante a fatores externos, que deve, sistematicamente, ser reduzido até ele 

atingir maior independência e autonomia (POLYDORO, AZZI, 2009). 

Portanto, o estudante torna-se autorregulado quando é capaz de planejar, controlar e 

avaliar os próprios processos cognitivos, comportamentais, afetivos, motivacionais e de 

contexto. Por meio do ciclo autorregulatório é possível adquirir um autoconhecimento que 

permite identificar as possibilidades e limitações para que, assim, o sujeito torne-se autônomo 

no seu processo de aprender (MONTALVO; TORRES, 2004). Este conhecimento e 

aprendizagem não são considerados elementos pré-existentes no sujeito, mas são capacidades 

passíveis de serem desenvolvidas. Dessa forma, defende-se que qualquer indivíduo pode 

exercitar este controle sobre a aprendizagem (ROSÁRIO et al., 2006). Por esse motivo, apesar 

do estudante ter um papel ativo no seu processo de autorregulação, o mesmo não é visto como 

único responsável pela não aprendizagem (SOUZA, 2010), considera-se também outros 

fatores como o social, contextual, ambiente universitário, dentre outros. 

As motivações dos estudantes para participação em oficinas autorregulatórias vem 

sendo acompanhadas anualmente, a cada proposta apresentada. Estudos já demonstraram que 

os estudantes da UFPel classificaram como motivação suas dificuldades na organização do 

estudo, como por exemplo procrastinação, gestão do tempo e planejamento, sendo estas as 

categorias mais citadas junto com a dificuldade de atenção e concentração (SCHIAVON et 

al., 2017). No primeiro ano de aplicação das oficinas, a pesquisa realizada com 10 

participantes apontou como motivações dos estudantes a necessidade de: planejar os estudos; 

conhecer métodos de aprendizagem; melhorar o rendimento acadêmico; manter a 

concentração e melhorar a aprendizagem (MIRANDA, NONTICURI, FRISON, 2016). Uma 

pesquisa sobre as estratégias utilizadas ou consideradas mais importantes pelos acadêmicos da 

UFPel pontuou que a participação dos universitários em oficinas autorregulatórias está ligada 

à concentração e a gestão da atenção (MIRANDA et al., 2016). Corroborando com os 

resultados descritos, o estudo de Louzada et al. (2016) apresenta ainda a dimensão da 

estratégia gestão da atenção. 

 

 

Metodologia 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, que faz parte do Programa “APRENDIZagem: 

Circuito de Autorregulação para Aprender”, realizada no segundo semestre de 2017, 

desenvolvida pelo GEPAAR. Participaram da pesquisa os acadêmicos de diferentes cursos da 



 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e foram ofertadas as seguintes oficinas: Ateliê 

(auto)formativo: os sentidos de estar na Universidade; Oficinas de estratégias 

autorregulatórias para a resolução de problemas matemáticos contextualizados; 

Autorregulação em prol da Leitura e Escrita; Jogos reflexivos para aprender; Estratégias de 

autorregulação da aprendizagem; Caixa de Pandora: Vamos falar das emoções? A divulgação 

se deu por meio um edital lançado no site da universidade, de modo que os estudantes que 

apresentaram interesse pudessem aderir às oficinas. Os participantes podiam optar por aquela 

que demonstravam maior interesse, podendo participar em mais de uma conforme sua 

necessidade e disponibilidade de horários. 

A amostra foi composta por 102 estudantes de variados cursos da graduação e pós-

graduação da UFPel, contemplando todas as áreas do conhecimento, Ciências Sociais e 

aplicadas, Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Linguística Letras e Artes, Ciências Exatas e 

da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias e Ciências da Saúde. Foram respeitadas todas as 

questões éticas para realização desta pesquisa, a utilização dos dados apresentados foi 

aprovada pelos acadêmicos. 

Retomando, o objetivo deste estudo foi apresentar as motivações que levam os 

acadêmicos da UFPel a buscar oficinas que possuem propostas de abordar diversas questões 

relacionadas a aprendizagem no ensino superior. Desta forma, os dados foram coletados na 

ficha de inscrição, onde o acadêmico descreveu via narrativa de (auto)formação os motivos 

que o levou a se inscrever no Programa “APRENDIZagem: Circuito de Autorregulação para 

Aprender”.  

Os resultados encontrados foram retirados dessas narrativas sobre a motivação dos 

estudantes para participar das oficinas. A análise dos dados foi realizada por meio de análise 

de conteúdo (BARDIN, 2006). Portanto, os resultados foram agrupados em categorias, que 

emergiram dos dados, de acordo com a semelhança da motivação descrita nas narrativas. 

Estas categorias estão descritas na Tabela 1. As falas dos participantes foram identificadas 

pela letra P (participante) acrescida do número P1 até P102. Alguns estudantes citaram mais 

de uma categoria na mesma narrativa, por este motivo, a soma das frequências pode ser maior 

do que o número da amostra (102). 

 

 

Resultados e Discussão 

 

O Programa “APRENDIZagem: Circuito de Autorregulação para Aprender”, assim 

como todas as ações do GEPAAR, partem do pressuposto de que todos os estudantes são 



 

capazes de se autorregular desde que, ao tomar consciência de seu processo, desenvolvam 

estratégias de acordo com o contexto em que se encontram e em função dos próprios objetivos 

e metas (ROSÁRIO et al., 2006). Esta pesquisa é realizada com o intuito de compreender as 

motivações dos acadêmicos que participam das oficinas de autorregulação da aprendizagem, 

mapeando suas expectativas, ao mesmo tempo que servem para redimensionar o circuito 

visando atender e satisfazer as necessidades pontuadas pelos estudantes. Intenciona-se com 

isso,  alcançar, gradativamente, um maior número de universitários.   

Abaixo se encontram as categorias que pontuam os motivos apresentados por 

estudantes que se inscreveram nas oficinas e a frequência com que cada um deles foi 

mencionado. 

 

Tabela 1. O que motivou os acadêmicos a inscreverem-se no Programa “APRENDIZagem: 

Circuito de Autorregulação para Aprender”. 

 

Categorias Frequência Porcentagem (%) 

Interesse pelo assunto 35 34,3% 

Melhor aprendizado e experiências 33 32,3% 

Dificuldades na universidade 21 20,6% 

Capacitação profissional 13 12,7% 

Questões emocionais 8 7,8% 

Curiosidade 2 2% 

Compatibilidade de horários 1 1% 

Fonte: as autoras 

 

Os resultados apresentados demonstram que as três maiores motivações dos estudantes 

para realizarem sua inscrição em oficinas de autorregulação foram: a busca por melhor 

aprendizado e por novas experiências, o interesse pelo assunto e as dificuldades que 

encontram na universidade. Além dessas, outras três foram elencadas com menores 

frequências, no entanto, não menos importantes. São elas: questões emocionais, a curiosidade 

sobre o tema e a compatibilidade com sua carga horária acadêmica. Na sequência do texto 

serão explicadas cada categoria e serão apresentados alguns exemplos para melhor evidenciar 

os resultados. 

A categoria mais citada foi o Interesse pelo assunto (34,3%). Esta categoria refere-se 

ao interesse pela autorregulação da aprendizagem: “Interesse na autorregulação acadêmica” 

(P50), pelo tema abordado em determinada oficina: “Me interesso pelo tema da oficina” 



 

(P36), pela proposta apresentada pelo programa: “Achei a proposta muito interessante (...)” 

(P2) ou por ter relação com vivências acadêmicas: “Meu interesse cresce nestas oficinas, pois 

trabalho com iniciação cientifica em estratégias de aprendizagem (...)” (P67). 

A categoria Melhor aprendizado e experiências foi a segunda mais citada pelos 

estudantes (32,3%). Corresponde à busca por um melhor aprendizado “Aprendizado além da 

graduação.” (P87), maiores conhecimentos “Interessada em novos conhecimentos e 

participação com pessoas.” (P35), aumento do desempenho “Escolhi estas oficinas para 

aprimorar meu desempenho na minha formação (...)” (P79), auxílio na formação acadêmica: 

“Auxiliar na minha formação acadêmica” (P27) e novas experiências “Gosto de ter 

experiências novas na minha formação” (P51). 

A categoria Dificuldades na universidade (20,6%) diz respeito às dificuldades na 

aprendizagem: “Tenho dificuldade de aprendizagem e concentração” (P62), na organização 

dos estudos: “Considero interessante participar dessas oficinas, uma vez que tenho 

apresentado dificuldades em organizar meus estudos de modo produtivo.” (P18), dificuldades 

de integração na academia: “A necessidade de sentir-me integrado a vida acadêmica e melhor 

orientar minha caminhada, visto estar ingressando tardiamente em uma universidade e sentir-

me um tanto deslocado.” (P12), dúvidas e confusões: “Escolhi a oficina sobre os sentidos de 

estar na universidade na expectativa de entender melhor a minha situação acadêmica, e na 

esperança de clarear minhas dúvidas quanto a necessidade de um curso de graduação e as 

possíveis consequências disso, ou a falta dele.” (P34) e em relação a déficits e transtornos: 

“Porque estou terminando a graduação e sou diagnosticado com TDAH” (P98). 

A busca por Capacitação profissional (12,7%) também foi bastante mencionada. 

Nesta categoria, estão inclusas narrativas de estudantes de cursos de licenciatura que 

preocupam-se, enquanto futuros professores, não apenas com o aprender a estudar, mas 

também com o aprender a ensinar. Em relação a isto P16 e P92 descrevem: “Por já trabalhar 

na escola, sinto necessidade de saber trabalhar questões como estas onde a licenciatura não 

me prepara” (P16); “Eu escolhi me inscrever nessas atividades para ter uma melhor didatica e 

ser uma professora melhor” (P82) 

Questões emocionais (7,8%) também foram referidas pelos estudantes. Preocupam-se 

com o assunto das emoções dentro do ambiente universitário: “(...) O tema das emoções foi 

um dos que mais me envolveram na semana de prevenção ao suicídio (setembro amarelo) e 

como é lidar com elas no dia-a-dia, como buscar um equilíbrio em meio a tantas 

tensões/pressões (internas e externas) no meio universitário são questões preciosíssimas que 

merecem ser levantadas e não escondidas (...)” (P55). Demonstram interesse e necessidade em 

aprender a lidar com suas próprias emoções: “Como acadêmica de Enfermagem, acho 



 

necessário saber lidar tanto com as minhas emoções, quanto as de outras pessoas, 

principalmente na perda.” (P31). Além de perceber suas fragilidades e dificuldades em 

relação a este tema: “(...) às vezes não consigo ir para a aula, por medo/insegurança.” (P63). 

As duas últimas categorias foram as menos citadas. Curiosidade (2%) refere-se ao fato 

de não saber o que será trabalhado na oficina, mas querer saber/descobrir: “Curiosidade: o que 

será que a academia tem a dizer sobre emoções?” (P1). Na última categoria Compatibilidade 

de horários (1%) o estudante menciona que se inscreveu no programa porque os horários das 

oficinas eram compatíveis com aqueles que ele tinha disponível: “Foi a única que me 

favoreceu no horário e data” (P32). 

Corroborando com os resultados encontrados, ao comparar o estudo de Miranda et al. 

(2016) e Schiavon et al. (2017) ambos apresentam que os estudantes participam de oficinas 

autorregulatórias por dificuldades na organização do estudo, concentração e gestão da 

atenção. Da mesma forma, a pesquisa de Miranda, Nonticuri e Frison (2016) encontra 

categorias que se assemelham à deste estudo como conhecer métodos de aprendizagem 

melhorar o rendimento acadêmico e melhorar a aprendizagem. 

É interessante relacionar estes resultados com os estudos das edições anteriores da 

oferta de oficinas autorregulatórias (MIRANDA, NONTICURI, FRISON, 2016; SCHIAVON 

et al., 2017). As oficinas anteriores tinham o foco em estratégias autorregulatórias e na 

procrastinação, gestão do tempo e planejamento, a pergunta acerca da motivação nem sempre 

foi realizada no momento da inscrição como nesta edição, algumas vezes foi feita somente no 

momento da avaliação final, ou seja, após o termino das oficinas. 

Em relação a isto, é interessante notar que em estudos anteriores a resposta à esta 

questão era respondida com maior apropriação, enquanto na pesquisa atual, tiveram várias 

respostas curtas que parecem, por vezes, manifestar certa insegurança frente a pergunta e em 

relação a própria resposta. É possível levantar a hipótese de que as oficinas anteriores tenham 

auxiliado os estudantes a conhecer e se apropriar das suas condições de estudo e limitações, 

portanto, o fato de responder esta pergunta ao final das oficinas pode ter facilitado as 

respostas, por terem alcançado certo nível de consciência de seu processo. Ao comparar com 

as categorias elencadas em todos estes estudos, é possível notar que nesta pesquisa as 

categorias são mais amplas e menos objetivas do que as citadas nos estudos anteriores. 

 

 

Considerações Finais 

 



 

 O ambiente universitário é composto por uma série de possibilidades e também 

desafios, no entanto, muitas vezes o estudante não se sente preparado para enfrentá-los e 

surgem as dificuldades no meio acadêmico. Uma aprendizagem efetiva depende de variáveis 

cognitivas, metacognitivas, motivacionais e ambientais. Além disso, é preciso preparar o 

estudante para que se sinta parte da aquisição de seus conhecimentos, fazendo-o perceber o 

papel ativo que ele pode exercer em sua aprendizagem. 

 Um ponto importante a refletir, é que a pesquisa tinha o objetivo mapear as 

motivações do estudante, e a terceira motivação mais citada diz respeito às dificuldades 

encontradas. Dificuldades nos mais diversos âmbitos da vida acadêmica. A partir, 

principalmente, deste resultado é possível (re)pensar a atuação da universidade como um 

todo, o papel que ela exerce no processo de ensino e aprendizagem e, anterior a isso, no 

acolhimento deste estudante à vida universitária. 

É necessário que a universidade permita e dê as ferramentas para que o estudante 

desenvolva as competências autorregulatórias, para que este se envolva de forma autônoma. 

Este trabalho não depende única e exclusivamente do acadêmico, mas é preciso também que 

os professores incentivem e valorizem o papel ativo do estudante em seu processo de ensino e 

aprendizagem. Por este motivo, a segunda edição do Programa “APRENDIZagem: Circuito 

de Autorregulação para Aprender”, que acontece no segundo semestre de 2018, foi preparada 

também para realizar este acolhimento do jovem universitário. 

Demonstra-se, portanto, que o GEPAAR se preocupa com a qualidade de ensino e 

aprendizagem dos acadêmicos da UFPel, e mais do que isso, com a qualidade de vida e bem-

estar dos seus estudantes. A partir destas pesquisas é possível repensar e modificar as práticas 

realizadas de acordo com a necessidade daqueles que utilizam desta oportunidade. 
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