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Resumo  

A motivação é reconhecida atualmente como uma área fundamental para a autorregulação da 
aprendizagem, uma vez que implica a competência do estudante para mobilizar e gerir 
estratégias que o estimulem a realizar e/ou a persistir nas tarefas escolares e académicas. 
Diversos estudos sugerem que estimular os alunos a regular a sua aprendizagem, i.e., a 
tornarem-se mais autónomos e responsáveis na gestão da sua aprendizagem, nomeadamente, 
dos processos metacognitivos, motivacionais e comportamentais nela implicados promove a 
aquisição, a transferência e o aprofundamento de competências e conhecimentos. Embora os 
modelos de autorregulação da aprendizagem tendam a centrar-se nos esforços ativos e 
deliberados dos indivíduos para gerir a sua aprendizagem, o que tem ocasionado uma 
investigação centrada na contribuição individual para o processo da aprendizagem 
autorregulada, o papel do contexto social não tem sido e não é, uma preocupação menor no 
estudo deste processo. Os professores surgem como atores privilegiados na dinâmica entre a 
motivação e aprendizagem escolar, uma vez que mantêm um contacto frequente com os seus 
alunos e têm a oportunidade de incentivar a motivação dos mesmos, em contextos de 
aprendizagem. 

Este simpósio propõe-se a um aprofundamento da dimensão motivacional da aprendizagem, 
através da apresentação de estudos, instrumentos e aplicações da autorregulação da 
aprendizagem em contextos educativos, em diferentes níveis de ensino, refletindo sobre os seus 
contributos para aprendizagem dos estudantes e para a formação de professores. 
Adicionalmente, assume-se como finalidades divulgar e discutir trabalhos de investigação 
realizados no âmbito de dois programas de investigação que tem desenvolvido diversas 
colaborações intercontinentais sob o tema da autorregulação da aprendizagem, designadamente 
o Programa de Estudos da Aprendizagem Autorregulada (PEAAR, CICPSI, FPUL, Portugal) e o 
Grupo de Estudos Pesquisas em Psicopedagogia (GEPESP, UNICAMP, Brasil). 
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A autorregulação da motivação tem sido foco de estudo nas últimas décadas pelo 

reconhecimento de que os estudantes podem controlar a motivação para aprender mesmo diante 

de atividades consideradas desinteressantes e entediantes Assim, o presente estudo é parte de 

uma pesquisa maior e teve por objetivo caracterizar as estratégias de autorregulação da 

motivação de estudantes universitários, identificar a intenção dos estudantes em continuar 



cursando a graduação e avaliar as possíveis correlações entre o uso de estratégias de 

autorregulação da motivação e a intenção acadêmica dos estudantes. Participaram do estudo 

215 estudantes universitários, com média de idade de 23,9 anos, matriculados em diferentes 

cursos, semestres e universidades do Brasil. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário 

sociodemográfico e a versão traduzida para o português da escala de avaliação das estratégias 

de autorregulação da motivação para estudantes universitários de Wolters e Benzon (2013). Os 

instrumentos foram disponibilizados aos participantes por meio da Plataforma Autorregular, 

desenvolvida para a pesquisa, após sua aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Análises 

descritivas e correlacionais foram realizadas utilizando o Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS. Os resultados parecem indicar que os estudantes utilizam mais a estratégia 

de autorregulação do desempenho e menos a estratégia de autorregulação do interesse 

situacional. A maioria dos participantes apontou total intenção em continuar o curso e correlações 

positivas foram constatadas entre alguns fatores da escala e a intenção acadêmica. Tais 

correlações podem sugerir que estudantes que apresentam intenção em continuar o curso 

tendem a utilizar mais estratégias de autorregulação da motivação. Conclui-se pela importância 

de ensinar aos estudantes a estabelecerem boas metas para que eles perseverem e invistam 

esforços para continuar o curso, mesmo diante de atividades acadêmicas pouco prazerosas.  
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Esta investigação teve por base o modelo de aprendizagem autorregulada de Zimmerman, em 

particular nas dimensões sociais e motivacionais, procurando estudar de que forma os processos 

de autorregulação da motivação, perspetiva temporal do indivíduo e clima institucional interferem 

no desempenho e sucesso académico do estudante. Adicionalmente pretendeu-se conhecer as 

trajetórias académicas dos estudantes a frequentar o Ensino Técnico Subsequente 

Profissionalizante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Brasil. 

Procedemos enquanto recorte do estudo investigar as propriedades psicométricas de uma 

versão brasileira da escala portuguesa de Autorregulação da Motivação para a Aprendizagem 

(EAMA). A adaptação do instrumento desenvolvido por Paulino (2015) para o uso na população 

brasileira seguiu com as etapas: (i) Validação facial dos itens; (ii) Validação de conteúdo; e (iii) 

Estudo piloto. Na análise das qualidades psicométricas do instrumento, realizamos a análise 

exploratória dos resultados e o estudo confirmatório com uma amostra de 562 estudantes, de 

ambos os sexos, com idade acima 18 anos. Verificamos que os resultados indicam boas 

características de fiabilidade e validade da EAMA, mantendo-se os quatro tipos de crenças 

(metas de resultado por aproximação e por evitamento, expectativas de autoeficácia e valor da 



tarefa) e quatro tipos de estratégias de regulação da motivação (regulação pelo valor e metas de 

aprendizagem, autorreforços, regulação pelo interesse situacional, regulação pelas metas de 

resultado por evitamento) da escala original. A adaptação da EAMA revelou-se satisfatória de 

forma a permitir o uso na população de jovens estudantes do ensino técnico profissionalizante 

brasileiro. Esperamos que o resultado contribua para a discussão e intervenção na utilização do 

instrumento na prática da psicologia escolar. 
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A motivação é uma variável chave no processo de aprendizagem e pode influenciar o 

desempenho dos estudantes. A literatura destaca que a motivação pode ser impactada pelas 

diversas emoções que surgem no contexto educativo. Torna-se necessário, pois, que os alunos 

saibam regular ambas. Assim, os objetivos da presente pesquisa foram identificar as estratégias 

de regulação da motivação e da emoção entre estudantes de cursos de licenciatura e examinar 

relações entre essas variáveis. Participaram da pesquisa 295 estudantes, com idades entre 18 

a 49 anos, de licenciaturas diversas, de ambos os gêneros e de várias áreas do conhecimento, 

provenientes de uma Universidade Pública do interior do estado de São Paulo, no Brasil. Os 

dados foram coletados online, por meio de um questionário sociodemográfico e de duas escalas 

para avaliar as estratégias de regulação da motivação e da emoção reportadas pelos estudantes, 

e foram analisados quantitativamente por meio de estatística descritiva e inferencial. Os 

resultados revelaram que as estratégias de regulação da motivação mais reportadas foram as 

de regulação pelo valor, pelo monólogo interno orientado ao bom desempenho e pelo controle 

das condições do ambiente. Já as estratégias de regulação emocional mais mencionadas foram 

as de regulação da tristeza e da raiva. Correlações significativas positivas, porém fracas, foram 

encontradas entre o relato de uso de algumas estratégias de regulação da motivação e das 

emoções. Acredita-se que os achados possam contribuir para nortear intervenções que 

fomentem o uso de estratégias de regulação da motivação associadas às de regulação 

emocional entre futuros professores, visto que esse conhecimento pode beneficiá-los como 

estudantes universitários e em sua futura prática docente, uma vez que eles poderão ensinar 

essas estratégias para seus alunos.  
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Esta investigação, teoricamente enquadrada na Aprendizagem Autorregulada, foca-se na estratégia 

Contraste Mental com Intenções de Implementação (MCII). Combina efeitos dos procedimentos 

metacognitivos Contraste Mental e Intenções de Implementação já que fortalece compromissos com 

metas e concebe planos tipo «se surgir X, então faço Y », respetivamente. Pretende identificar impactos 

do ensino explícito de (MCII) nas crenças motivacionais, nas estratégias autorregulatórias de motivação 

e desempenho bem como perceber potencialidades nos resultados escolares dos alunos. A amostra tem 

110 participantes, 45 rapazes e 65 raparigas do 7.º e 10.º anos duma escola pública. Os alunos, 

aleatoriamente distribuídos por dois grupos, responderam a questionário de resposta aberta consoante 

o tipo de intervenção em que ficaram inseridos: DREP (sem ensino explícito de MCII), com 27 alunos-7º 

ano e 27 alunos-10º ano e DROP (com ensino explícito de MCII), sendo 28 alunos-7º ano e 28 alunos-

10º ano. A operacionalização decorreu em contexto das aulas de Ciências da Natureza - 7º ano e 

Biologia/Geologia - 10º ano, com aplicação de medidas Pré e Pós Teste. Foram exploradas diferenças 

entre anos de escolaridade e género após ensino explícito de MCII; em pós teste, no grupo DROP 

verificaram-se reduções nas Metas Resultado (t(55)=-5.212; p<.001) com aumento significativo das 

Metas Aprendizagem (t(55)=-6.512; p<.00; registaram-se correlações significativas e positivas entre 

estratégias Controlo Estudo (r=.341) e estratégias Controlo Tarefa (r=.325) com notas das tarefas de 

aula, entre notas do teste e estratégias Controlo Estudo (r=.339), entre estratégias Controlo Autoeficácia 

(r=.298) e estratégias  Controlo Tarefa (r=422); houve melhoria dos resultados escolares (Notas das 

tarefas: t(108)=-5.497; p<.001; Notas dos testes: t(108)=-4.226; p<.001; Notas de final de período 

t(108)=-3.750; p<.001). Fizeram-se reflexões sobre a importância e implicações práticas de ensinar 

estratégias autorregulatórias em contexto escolar com realce para a pertinência de estudar MCII no 

contexto educativo onde é reduzido o número de investigações conhecidas. 
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Uma ação de formação com uma dupla vertente do professor, aprendente e docente, poderá 

corresponder a uma forma de promoção da autorregulação da aprendizagem dos professores, 

que se poderá vir a traduzir na promoção da autorregulação da aprendizagem nos alunos. Nesta 

ação de formação participaram 4 professores que lecionavam a disciplina de português e 5 a de 

matemática, envolvendo 255 alunos do 3º ciclo. A ação formativa teve uma arquitetura 

autorregulatória partindo de uma fase de antevisão sobre como somos como aprendentes e o 

que sabemos sobre os processos autorregulatórios da aprendizagem, de planeamento 

estratégico da importância do ensino explícito desses processos e estratégias autorregulatórias 

e de conhecimento do contexto para ciclos de planeamento, implementação, análise e reflexão 

partilhada de tarefas autorregulatórias aplicadas em contexto de sala de aula, e reflexão sobre 

as implicações e/ou mudanças introduzidas nas práticas letivas dos professores e a perceção do 

seu impacto nos alunos. Os instrumentos utilizados para recolha de dados: diário e narrativas de 

formação, escalas de autorregulação da aprendizagem e de crenças motivacionais; tarefa 

autorregulatória com recolha de processos autorregulatórios e de desempenho. Os resultados 

revelam melhorias significativas nas perceções dos professores sobre o processo de 

autorregulação da aprendizagem. A intervenção promoveu mudanças significativas nos 

resultados escolares dos alunos, e permitiu uma melhoria significativa dos processos de 

autorregulação da aprendizagem dos alunos com diferentes níveis de desempenho. Os 

resultados obtidos permitem prever que a difusão destas estratégias no currículo possa ser uma 

das formas de tornar os alunos aprendentes mais autorregulados. 
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