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RESUMO 
 
 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM AUTORREGULATÓRIAS Rafaela Santos Borges da 
Fonseca – Departamento de Psicologia, Universidade de Taubaté Elvira Aparecida Simões de 
Araujo – Departamento de Psicologia, Universidade de Taubaté Estudos apresentados 
recentemente revelam a importância da participação do estudante, através do uso adequado 
de estratégias de aprendizagem autorreguladas. 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. A partir dessa 
necessidade, revelou-se o construto da autorregulação da aprendizagem, como um processo 
que pode ajudar no desenvolvimento da aprendizagem e possibilitar que o estudante de motive 
e desenvolva competências que permitam desempenhar um papel ativo e autônomo nos 
processos de aprendizagem. O objetivo dessa pesquisa foi o de verificar se os alunos sabem 
fazer o uso das estratégias autorregulatórias para ter um bom desempenho acadêmico. Fez-se 
uma pesquisa de campo, com a aplicação do questionário CEA (Conhecimento de Estratégias 
Autorregulatórias) desenvolvido por Rosário e col. (2007), o questionário é composto por dez 
perguntas de múltipla escolha com três opções de resposta. A pontuação final desta variável 
corresponde à soma total de respostas corretas (Min=0, Máx=10). O questionário aborda as 
seguintes estratégias de aprendizagem: Objetivo e metas frente aos estudos; Organização e 
gestão do tempo; Procrastinação; Anotações dos textos; Procura de ajuda; Avaliação sobre os 
estudos. A amostra foi de 99 universitários, matriculados no curso de Psicologia, no ano de 
2014, nos períodos Integral e Noturno, da 1ª série. Os resultados apontam que na primeira 
questão analisada, dos 99 participantes, 67,7% responderam a questão “(a) Pensar nos 
objetivos e metas e, considerando os recursos pessoais, fazer um plano para alcançá-los”, na 
questão (2) 71,7% “(b) Elaborar horários pessoais que incluem o tempo de estudo diário, de 
preparação para as provas, de trabalhos e de lazer”, questão (3) 52,2% “(b) Dividir uma tarefa 
complexa em pequenas metas e distribuir o tempo para cada uma”, questão (4) 79,8% “(c) 
Anotar os aspectos mais importantes e completa-los em casa com outras informações”, 
questão (5) 82,8% “(b) Selecionar a informação mais importante depois de ler e compreender o 
texto”, questão (6) 44,4% “(a) Organizar e elaborar de forma pessoal a informação, 
hierarquizando-a segundo a importância”, questão (7) 80,8% “(b) Relacionar a nova informação 
com os conhecimentos anteriores, procurando estabelecer ligações”, questão (8) 56,5% “(b) 
Rever as aulas em casa ou copiar os cadernos para ter as anotações em dia”, questão (9) 
83,8% “(a) Uma maneira construtiva e muito importante de resolver os problemas quando não 
conseguimos fazer sozinho”, questão (10) 81,8% “(b) Analisar o que se fez e os resultados 
obtidos para tirar conclusões e melhorar”. Os resultados obtidos nessa pesquisa oferecem 
indicativos para o desenvolvimento de intervenções que atendam as formas de acessar as 
estratégias autorregulatórias, como ferramenta necessária para uma formação autorregulada, a 
fim de que o aluno universitário seja capaz de atingir seus objetivos frente às tarefas, 
promovendo uma consciência reflexiva. Palavras-chave: Autorregulação, Estratégias de 
aprendizagem, Estudantes universitários.  


