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INTRODUÇÃO
O ato de aprender é uma necessidade diária do ser humano. Desde o

nascimento até a mais avançada idade, aprende-se e coloca-se em prática muitas

lições cotidianas, sejam elas supérfluas ou necessárias para nossa formação

intelectual. Desde os primeiros anos de vida observamos e armazenamos

informações e instruções fundamentais de como realizar com êxito tarefas básicas

do dia a dia, como comer e andar. A partir do momento em que se começa o

processo de aprendizado intelectual, para muitos a capacidade de assimilar e reter

informações começa a tornar-se mais complexa (RIBEIRO, 2003).

Adquirir novos conhecimentos acadêmicos pode ser um desafio para muitos,

pois não existem regras específicas que garantam o efetivo aprendizado.

Autorregular a aprendizagem pode ser uma maneira de construir uma rotina de

estudo eficiente. Segundo Ganda e Boruchovitch (2018), a autorregulação da

aprendizagem é estabelecida como um processo de autoconhecimento e ação no

qual o estudante estrutura, monitora e avalia seu próprio aprendizado, tanto nas

primeiras fases dos estudos, quanto durante o ensino superior, onde o indivíduo

sente-se mais pressionado e cobrado a gerar mais resultados.

O texto reflete, através de uma revisão narrativa, a concepção de uma

ferramenta para auxiliar estudantes de todas as idades, melhorando a capacidade

de aprender através do uso seletivo de estratégias motivacionais e metacogntivas;

e expondo como tal técnica pode contribuir para o sucesso da aprendizagem

durante o ensino superior no decorrer da fase adulta.

METODOLOGIA 
A busca por referenciais teóricos nesta revisão narrativa ocorreu com uma

conduta livre, utilizando basicamente a plataforma Scientific Electronic Library

Online (Scielo), Biblioteca Virtual de Saúde Brasil (BVS) e artigos de especialistas

na área de psicologia e educação. O rigor metodológico não faz parte da tipologia

da metodologia escolhida, no entanto, o aporte teórico da pesquisa o justifica.
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Segundo Ganda e Boruchovitch (2019), grande parte dos alunos

ingressantes do ensino superior, mesmo aqueles que obtiveram um ótimo

desempenho durante os ensinos Fundamental e Médio, se sentem surpresos com

os altos níveis de dedicação, conhecimento e excelência que são cobrados nas

universidades, sendo observado altas taxas de evasão de alunos universitários,

ocasionadas pela dificuldade de adaptação dos estudantes.

A autorregulação da aprendizagem (ARA), mostra-se significativamente

importante através do uso de estratégias metacognitivas e motivacionais, sendo

possível melhorar o processo de aprendizado até mesmo durante o ensino

superior (FIGUEIREDO, 2008).

Mesmo com a absorção dos processos de autorregulação mostrar-se mais

eficaz quando constituída na fase do início da escolarização, o processo

apresentado tem como objetivo cunhar a capacidade do indivíduo de organizar

seus próprios projetos de aprendizagem, progressos e estratégias frente a tarefas

e percalços (BASSO; ABRAHÃO, 2018). Diante disso, é de responsabilidade do

estudante observar seu tempo e utilizá-lo da melhor maneira possível para a

organização dos estudos. Segundo Figueiredo (2008), planejar atividades de

aprendizagem não se trata somente de elevar o tempo de estudo, mas de

propiciar a utilização mais adequada e eficaz, levando universitários a estabelecer

objetivos específicos em relação as fases de seu estudo.

RESULTADOS
Autorregulação da aprendizagem trata-se do uso de ferramentas importantes

para que se possa gerenciar, com eficiência, o processo de aquisição de

conhecimento durante os estudos, além de estruturar e criar ambientes de

aprendizagem adequados. Adquirir competências motivacionais e metodológicas

– como memorização, a leitura e escrita; além de uma indispensável planificação

e gestão do tempo, são alguns dos princípios essenciais para o processo de

autorregulação (FIGUEIREDO, 2008). Além de tais ferramentas, a metacognição

do indivíduo também tem papel fundamental para a aquisição de conhecimento.

(RIBEIRO, 2003).

Quando alcança um bom grau de autorregulação, o estudante, ao dar início a

novas atividades, realiza uma prévia análise destas. Isso significa criar metas,

planejar e escolher estratégias para sua resolução. Parte da importância de se

autorregular para a assimilação de novos conteúdos é conseguir controlar o foco

nas tarefas e em seu desempenho, sendo essencial a autoanálise a fim de coletar

informações sobre o progresso diante à meta a ser atingida (SAMPAIO;

POLYDORO; ROSÁRIO, 2012).

CONCLUSÃO
Ingressar no ensino superior pode soar como um desafio para indivíduos

que concluíram há tempos os estudos básicos. Mesmo que a capacidade de

autorregulação da maioria das pessoas seja desenvolvida durante os anos da

escola primária, tal circunstância não impede estudantes universitários de fazerem

uso de estratégias metacogntivas para melhorar o processo de aquisição de

conhecimento. No entanto, é necessário que o aluno priorize seus objetivos, já

que na fase adulta, o aprendizado se sobrepõe de maneira distinta, pois adultos

possuem certa experiência de vida e um conhecimento ampliado do mundo.

Dessa forma, entende-se que a autorregulação da aprendizagem se trata de um

processo dinâmico que busca promover a melhoria do processo de aprendizagem

do aluno universitário, ressaltando que todo e qualquer estudante possui a

capacidade de se autorregular, controlando e monitorando seus processos

metacogntivos, motivacionais e comportamentais.

Figura 1 - Detalhamento do modelo teórico de Planejamento, Execução e Avaliação

Fonte: ROSÁRIO (2004).


