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RESUMO 

 

As estratégias de aprendizagem, segundo a Psicologia Cognitiva e a Teoria do 

Processamento Humano da Informação, são técnicas, métodos, procedimentos 

ou sequências de ações escolhidas pelo estudante, de forma consciente, para 

a realização de uma determinada tarefa e para atingir objetivos de 

aprendizagem. O estudo das estratégias é fundamental para a educação, visto 

que funcionam como ferramentas do aprendiz. Neste estudo, propôs-se buscar 

evidências de validade de construto de uma escala de estratégias de 

aprendizagem para estudantes jovens e adultos. Da Análise Fatorial 

Exploratória participaram 800 estudantes de uma universidade particular do sul 

de Minas Gerais, matriculados em nove cursos de graduação: Administração, 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências 

Contábeis, Jornalismo, Logística, Pedagogia, Processos Gerenciais, 

Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e Sistemas de Informação. A 

maioria dos participantes era do sexo feminino (N=453) e com média de idade 

de 22 anos. O instrumento utilizado foi a Escala de Estratégias de 

Aprendizagem para estudantes Jovens e Adultos (EEA-JA). Os resultados 

mostraram que, para a AFE, foram agrupados dois fatores: o Fator 1, composto 

por 18itens, nomeado Estratégias de Aprendizagem Cognitivas, e o Fator 2, 

Estratégias de Aprendizagem Metacognitivas , composto por 12 itens. 

Permaneceram 30 itens válidos para composição da escala com a consistência 

interna medida pelo alfa de Cronbach, de 0,856. Embora se possa apontar que 

outros estudos são importantes para refinar esse instrumento discutem-se 

algumas implicações educacionais, como a importância da construção de 

instrumentos para avaliar as estratégias de aprendizagem do público em 

questão, bem como a mensuração desse construto para intervenções 

educacionais. 

 

Palavras chave: Estratégias de Aprendizagem, Validação, Jovens e Adultos 
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ABSTRACT 

 

The learning strategies, according to the Cognitive Psychology and the Human 

Information Processing Theory, are techniques, methods, procedures or 

sequences of actions chosen by the student, in a conscious way, so that he can 

perform a certain task and achieve learning objectives. The study of strategies 

is fundamental to education, because these work as a tool for the learner. This 

study aims to seek evidences of construct validity of a scale of learning 

strategies for young and adult students. During the execution of this study an 

Exploratory Factorial Analysis (EFA) has done, which had the participation of 

800 students of nine courses of a private higher education institution located in 

the south of Minas Gerais: Management, Analysis and Systems Development, 

Computer Science, Accounting Sciences, Journalism, Logistics, Pedagogy, 

Management Processes, Advertising and Marketing and Human Resources. 

Most of the participating students are female with mean age of 22. The 

instrument that was used is the Learning Strategies Scale for Young and Adult 

Students (LSSY-AS). The results showed that for the EFA were grouped two 

factors: The Factor - 1, composed by 18 items, named Strategies of Cognitive 

Learning, and Factor - 2, named Strategies of Metacognitive Learning, 

composed by 12 items. There were 30 valid items to compose the scale with 

the internal consistency measured by Cronbach's alpha of 0.856. Although it is 

possible to point out that others studies are important to refine this instrument, 

some educational implications are discussed, like the importance of the 

construction of instruments to evaluate the learning strategies of the public in 

question, as well as the measurement of this construct for educational 

interventions. 

 

Keywords: Learning Strategies, Validation, Young and Adult. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Psicologia Cognitiva com base na Teoria do Processamento 

Humano da Informação, o conhecimento e o emprego das estratégias de 

aprendizagem pelos alunos são importantes para o entendimento do processo 

de ensino e aprendizagem (BZUNECK, 2004) e para permitir aos aprendizes 

escolher as que são necessárias para que possam aprender melhor e saber 

como se aprende (MARTINS; ZERBINI, 2014). Pozo (1996) considera que as 

estratégias de aprendizagem são fundamentais para a educação, visto que 

funcionam como ferramentas do aprendiz, que deve aprender a utilizá-las. 

Destaca-se também que, quando o estudante fica ciente de seus próprios 

processos psicológicos, pode escolher comportamentos com eficácia. 

Os estudantes empregam procedimentos para conhecer, controlar e 

regular sua aprendizagem. Esses procedimentos, que podem variar de acordo 

com diferentes contextos de aprendizagem, são comportamentos ou 

pensamentos compreendidos como estratégias. As estratégias de 

aprendizagem empregadas para alcançar metas na aprendizagem que são 

escolhidas conscientemente ajudam o estudante a melhorar seu desempenho 

nas atividades acadêmicas (ALLIPRANDINI et al., 2014). 

Os alunos que são agentes ativos no próprio processo de aprendizagem 

são aqueles que identificam seu objetivo e selecionam as melhores e mais 

adequadas estratégias para alcançá-lo são capazes de agir na condução dos 

seus processos de aquisição de informações recorrendo a estratégias de 

aprendizagem cognitivas e metacognitivas (POZO, 1996). O uso das 

estratégias de aprendizagem pelo estudante pode auxiliá-lo no entendimento 

dos processos de aprendizagem e orientá-lo no planejamento dos estudos 

atuais e futuros, bem como garantir-lhe a motivação necessária para o 

empreendimento de novas aprendizagens (BZUNECK 2004, 2009). 

As estratégias de aprendizagem são passíveis de serem aprendidas e 

modificadas. Assim, o ensino e aperfeiçoamento de estratégias implicam 

mudança nos procedimentos instrucionais e afetam a maneira como os 

professores percebem os procedimentos dos alunos para aprender. Com base 
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nelas, professores e alunos poderiam promover a melhoria de desempenho na 

escola (GRÁCIO; CHALETA, 2004). 

A capacidade de aprender e a capacidade de aprender a aprender, 

considerando-se as estratégias de aprendizagem, devem ser objetivos da 

educação formal para que a escolarização possa desenvolver capacidades 

autorregulatórias nos estudantes. Aprendizes autorregulados detêm 

capacidades adaptativas e estratégias para alcançar demandas de mudança 

(MC CORMICK, 2003). 

Pesquisas têm sido realizadas de modo que possam identificar e analisar 

as condutas adotadas para aprender, desenvolver competências e reter 

informações na escola, principalmente. Assim, têm-se desenvolvido trabalhos 

que possam ir além da conceituação do construto de estratégias e investigar 

quais as estratégias são importantes para o avanço do conhecimento e como 

os estudantes tendem a empregá-las. Para isso busca-se a mensuração e 

aplicação de novos instrumentos de avaliação da aprendizagem (BRANDÃO, 

2008). 

Em consonância com essa perspectiva, um levantamento e análise de 

instrumentos de estratégias de aprendizagem existentes na literatura 

verificaram que ainda é pequeno o número de instrumentos válidos e 

padronizados para pesquisar no ensino médio e universitário 

(BORUCHOVITCH, 2006). Tendo em vista contribuir para o desenvolvimento 

de instrumentos da área de avaliação das estratégias de aprendizagem no 

contexto educacional e para o consequente levantamento de conhecimentos a 

respeito de tão importante construto, propôs-se como objetivo geral desta 

pesquisa buscar evidências de validade de construto de uma escala de 

estratégias de aprendizagem no contexto universitário. 

Este estudo está organizado em oito seções, antecedidos das páginas 

iniciais e seguidos da listagem das referências bibliográficas e dos anexos. Na 

primeira parte discorre-se sobre a Psicologia Cognitiva e a Teoria do 

Processamento Humano da Informação para situar a fundamentação teórica 

utilizada na dissertação. O capítulo seguinte se descreve o conceito das 

Estratégias de Aprendizagem e sua relação com a área educacional a partir da 

origem do termo, de suas classificações e da aplicação das estratégias pelos 

estudantes no contexto educacional.   
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Segue-se com um capítulo que apresenta um levantamento das 

pesquisas de validação e adaptação de instrumentos das estratégias de 

aprendizagem de estudos desenvolvidos, na última década. As partes 

posteriores apresentam o objetivo e o método que foram desenvolvidos 

detalhando-se os participantes, o instrumento, os procedimentos de coleta e de 

análise dos dados.  Para encerrar o texto da dissertação as seções sete e oito 

apresentam os resultados, discussões e considerações finais para reflexão de 

outras possibilidades de pesquisa e as implicações educacionais a partir do 

presente estudo.  
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A PSICOLOGIA COGNITIVA 

O contexto histórico da Psicologia no século XX é marcado pelo domínio 

da Teoria Behaviorista na primeira metade do século, mas a predominância da 

Teoria da Psicologia Cognitiva ganha destaque a partir da segunda metade 

(POZO, 1998). O entendimento de aprendizagem pelos teóricos behavioristas é 

caracterizado pontualmente pela ênfase dada ao comportamento, mediante 

observação de que a aprendizagem é iniciada e controlada pelo ambiente. 

Negava a influência de variáveis internas, como escolhas, cultura, valores e 

emoções (POZO, 1998).  

Os avanços científicos da década de 1950 apontaram para o nascimento 

da Psicologia Cognitiva (EYSENCK; KEANE, 2007). Neisser (1976 apud 

OLIVEIRA, 2008) a define como a ciência que se refere às informações que a 

entrada sensorial da informação capta e que em seguida são transformadas, 

reduzidas, elaboradas, armazenadas, recuperadas e usadas. O autor descreve 

que os processos cognitivos criam códigos que são utilizados pelas pessoas no 

seu dia a dia e que são passíveis de desenvolvimento individual, tornando os 

seres humanos habilidosos para trabalhar, tomar decisões, estudar e executar 

atividades diversas, em suas vidas.  

Rangé (1998), ao citar a Psicologia Cognitiva, pontua a interferência 

do ambiente sobre o indivíduo. Para o funcionamento cognitivo, todas as 

percepções que o indivíduo faz do meio formam regras ou esquemas. Os 

esquemas orientam a pessoa a escolher detalhes relevantes das 

situaçõesque venham a contribuir na tomada de uma decisão, como 

equações que auxiliam no estabelecimento de critérios de avaliação para que 

uma pessoa possa refletir sobre sua ação no mundo. Portanto, a organização 

de esquemas acontece por via de constelações cognitivas que têm a função 

de preparar a pessoa para a realização de um determinado tipo de atividade. 

Os teóricos cognitivistas enfatizam os processos psicológicos para 

mostrar o que acontece em termos cognitivos quando uma pessoa lida com 

uma tarefa ou um problema. A partir das correntes da Psicologia Cognitiva, 

as investigações dos aspectos mentais envolvidos na aprendizagem sofrem 

uma revalorização. Com isso, as pesquisas sobre quais processos internos 

são envolvidos na assimilação do conhecimento ganham destaque 
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(ALMEIDA; ROAZZI; SPINILLO, 1989). 

Nesse contexto, o primeiro livro-texto de Psicologia Cognitiva, 

organizado por Neisser (1976 apud OLIVEIRA, 2008), chegou aos programas 

de graduação em Psicologia. O surgimento da Psicologia Cognitiva é resultado 

de uma reflexão ampliada entre duas ciências: a Filosofia e a Medicina. A 

Filosofia teve influência porque os psicólogos cognitivos se interessam 

profundamente pela maneira como as pessoas utilizam o raciocínio e tiram 

conclusões, já a medicina é considerada pela informação das partes 

fisiológicas do cérebro. A Teoria Cognitiva foi reconhecida dada a importância 

da cognição e dos processos mentais para explicar como aconteciam 

determinados comportamentos (STERNBERG, 2000 apud OLIVEIRA, 2008). 

Segundo Oliveira (2008) entende-se que o modo como uma pessoa 

aprende, reage e recorda seus pensamentos e emoções constituem um campo 

dentro da Psicologia denominado cognitivo. Nesse sentido, os processos 

cognitivos, como a inteligência, o pensamento e a imaginação, atuam 

conjuntamente na elaboração de estratégias mentais para a resolução de um 

conflito. Kleiman (1999) afirma que diversos estudos da Psicologia Cognitiva 

estão voltados para a investigação dos processos mentais envolvidos na 

aprendizagem. 

Uma das características predominantes da Psicologia Cognitiva foi a 

atenção para o método (NEUFELD; BRUST; STEIN, 2011). Assim como o 

Behaviorismo Metodológico buscou-se manter na psicologia o padrão da 

cientificidade compartilhado pelas outras disciplinas da ciência: pontos em 

convergência como a observação sistemática, a busca por dados empíricos, a 

mensuração ou quantificação dos resultados, o controle e a manipulação de 

variáveis com o objetivo de relacionar dados de causa e efeito, estes até hoje 

considerados fundamentais na utilização de métodos experimentais.  

A Psicologia Cognitiva permite estudar o modo como as pessoas 

percebem. Caracteriza-se por analisar como aprendem, recordam e pensam. 

Para analisar os comportamentos, os psicólogos cognitivistas utilizam métodos 

como experimentos, técnicas psicobiológicas, autorrelatos, estudos de caso, 

observações naturalistas, simulações computadorizadas e inteligência artificial. 

Segundo Castenon (2007), para diferenciar behaviorismo e cognitivismo 

há um elemento importante a se considerar: a consciência. Os behavioristas 
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consideram-na um fenômeno imensurável e irrelevante para o comportamento 

humano. Já para os cognitivistas a consciência é fundamental. À medida que a 

Psicologia Cognitiva foi se tornando independente como uma disciplina 

científica direcionada ao estudo do funcionamento da mente e do 

comportamento, gradualmente foi se divergindo da Filosofia e da Medicina, 

apesar de alguns temas filosóficos e fisiológicos permanecem como base para 

aspectos da cognição (STERNBERG, 2000 apud OLIVEIRA, 2008). 

A Psicologia Cognitiva recebeu influência quando do surgimento do 

computador e da Teoria do Processamento da Informação, pois o processo de 

aprendizagem passou a ser explicado pelo modelo computacional input-

programa-output. Dessa maneira, a informação é assimilada pela pessoa, e ao 

entrar no organismo sofre uma transformação, que é elaborada em forma de 

resposta. Todo esse processo é possível pelas ações que o sujeito empreende 

no ambiente, tanto mentais quanto motoras (CASTENON, 2007).  

Para representar a forma como o homem aprende, os profissionais 

dessa área utilizam a metáfora de um computador, pois, assim como o ser 

humano pode processar todas as informações absorvidas do ambiente, um 

computador também tem processos semelhantes, como manipular, armazenar 

e recuperar dados. Apresenta as mesmas concepções de percepção e, assim 

como o homem, é um processador de informações. 

 

2.1 A Teoria do Processamento Humano da Informação 

 

O ano de 1956 foi marcado na Psicologia por encontros e reuniões do 

meio científico para discussões relacionadas ao rumo da Psicologia Cognitiva. 

Esses encontros e reuniões resultaram em formulação de novos conceitos a 

partir de uma metáfora formulada por Bruner, Goodnow e Austin (1956) da 

máquina para entender a cognição humana ou seja, a analogia do computador 

para o sistema cognitivo (BEST, 1992 apud NEUFELD; STEIN, 1999).  

O início de uma nova perspectiva teórica da Psicologia Cognitiva 

baseada na Teoria do Processamento Humano da Informação teve influência 

da Teoria Matemática da Comunicação de Shannon (1948) e do 

desenvolvimento das Ciências da computação e da Psicolinguística (DIAS, 
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1993). Pozo (1998) pondera que a Psicologia Cognitiva baseada na Teoria do 

Processamento Humano da Informação considera que o homem tem em si a 

memória como uma estrutura básica para processar as informações percebidas 

pelos sentidos. Considera também que o desenvolvimento cognitivo é 

compreendido a partir das mudanças funcionais na ampliação da capacidade 

de processar mais informações.  

Segundo Boruchovitch (1999), estudos com base na Teoria do 

Processamento Humano da Informação correlacionam os fatores externos e 

os fatores internos da aprendizagem. Consideram as transformações internas 

do estudante como consequências geradas a partir da escolha de novas 

estratégias de aprendizagem para aprender. 

Cerqueira e Santos (2001) afirmam que o estudo do processamento da 

informação permite mudar concepções sobre a aprendizagem, à medida que 

permite conhecer quais processos estão envolvidos, entendendo-se, assim, 

como se aprende. A mente pode ser analisada como uma central de 

informações, na qual os estímulos externos ambientais são recebidos e 

percebidos e interagem com conhecimentos já existentes.  

Bzuneck (2004) afirma que o entendimento do processamento da 

informação pode ser esclarecido em três fases seguidas: a entrada (input), o 

processamento das informações e a saída (output). A memória, elemento 

primordial para a execução das etapas do processamento, é composta de três 

tipos: a sensorial, de trabalho e de longo prazo. Todas as informações são 

assimiladas a partir de qualquer estímulo percebido no ambiente, como sons, 

imagens, textos, cheiros. 

Em um primeiro momento, a informação é armazenada pela memória 

sensorial. O período de armazenamento é rápido, cerca de 250 milésimos de 

segundos. Nessa etapa de captação, a informação pode ser enviada para a 

próxima fase ou ser excluída. Depois de fixada, a informação, é direcionada 

para a memória de trabalho (BZUNECK, 2004). No segundo momento, a 

informação é centrada na memória de trabalho, que tem a função de 

armazená-la temporariamente, mas de uma maneira que possa ser 

manipulada, ou seja, acessada e processada. 

Para a terceira fase, se a informação armazenada for repetida ou tiver 

alguma relevância afetiva para o indivíduo, será encaminhada para a próxima 
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fase, denominada memória de longa duração. Dessa forma, um conhecimento 

novo processado na memória de trabalho começa a fazer parte da memória 

de longa duração, para a qual se utiliza a metáfora de que o funcionamento 

descrito é como a placa rígida de um computador: nela todas as informações 

ficam armazenadas e interligadas por um sistema complexo e dinâmico, 

sempre aberto a novos conhecimentos (BZUNECK, 2004). 

Sternberg (2000 apud OLIVEIRA, 2008) cita a importância da 

capacidade de atenção para a memória sensorial, na assimilação da 

informação. O conteúdo percebido só será transferido para a memória de 

trabalho se o aprendiz tiver atenção ao estímulo sensorial armazenado. Ou 

seja, nem todos os estímulos recebidos vão para a fase seguinte da memória 

sensorial, que no caso é a memória de trabalho, devido à atenção.  

A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, tem capacidade 

que pode variar de cinco a nove informações. Uma informação sequencial de 

letras ou números de cinco itens ou significados pode ser lembrada, e a 

repetição pode ser feita com mais agilidade. Numa sequência com mais de 9 

itens, a possibilidade de se realizar a repetição é mais difícil. Como exemplo, 

uma sequência de 21 números, 101001000100001000100, que pode ser 

considerada difícil; no entanto se for dividida em 6 partes e composta de 

significado para o aprendente, 10, 100, 1000, 10000, 1000 e 100, ele terá 

mais facilidade para memorizá-la (STERNBERG, 2000 apud OLIVEIRA, 

2008). 

A memória de longo prazo recebe a informação assimilada na 

memória de trabalho; mas, para que haja o processamento, ela deve ser 

organizada, interligada e armazenada com outras informações já existentes 

na memória de longo prazo (DEMBO, 1991). A partir da analogia entre a 

mente humana e o funcionamento de um computador, a Teoria Cognitiva do 

Processamento da Informação Humana passou a conceber o ser humano 

como um processador de informações, privilegiando a memória como a 

estrutura central do sistema de processamento. 

Segundo Weinstein e Mayer (1985 apud SILVA, 2012) denomina-se 

codificação, o processo em que a informação passa da memória de curto 

prazo para a memória de longo prazo, e quando uma informação nova se 

junta a outras informações já existentes na memória de longo prazo.  
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Dembo (1991) cita processos executivos de controle, que se referem 

às ações do indivíduo para avaliar, controlar e coordenar as questões 

cognitivas relacionadas aos processos de aprendizagem. Os processos 

executivos de controle dão suporte às escolhas, para as quais, as estratégias 

precisam ser usadas. Dessas estratégias depende a maior absorção da 

aprendizagem. 

Os processos executivos de controle atuam na memória de curta e 

longa duração, e asseguram ao indivíduo a atenção, manipulação e 

organização da informação adquirida. Algumas ações são realizadas 

automaticamente e outras, conscientemente, pelo sujeito. A parte consciente 

é que sugestiona o estudante a controlar, armazenar e recuperar as 

informações na memória de longa duração (DEMBO, 1991). 

As informações são armazenadas e organizadas no cérebro em 

esquemas ou representações mentais do mundo exterior. Dessa forma, as 

novas informações adquiridas na memória não são somente cópias da 

realidade, mas uma relação dinâmica de processos construtivos. Os 

esquemas são responsáveis por organizar o conhecimento em classes para 

melhor acesso e resgate dos diversos conhecimentos armazenados (SIERRA; 

CARRETERO, 1996). Dembo (1991) insere outro conceito importante para 

compreensão do processamento da informação e aprendizagem: a 

metacognição do aprendiz. Diz respeito à consciência dos seus próprios 

processos cognitivos, pois leva o aprendiz, a saber, qual conhecimento já 

possui, e tem-se aí uma forma de autorregulação de aprender. 

A metacognição é o conhecimento sobre os próprios processos 

cognitivos e envolve, em primeiro lugar, o conhecimento sobre si mesmo, 

sobre os pontos fortes e fracos, os interesses e hábitos; em segundo, o 

conhecimento sobre a tarefa, se apresenta dificuldades e qual seu nível de 

exigência; e terceiro, o conhecimento sobre as estratégias de aprendizagem, 

como saber qual estratégia usar, quando e por que motivo. 

(BORUCHOVITCH, 1999). 

Dembo (1991) faz algumas considerações sobre algumas 

características da metacognição, como a habilidade de reconhecer os limites 

cognitivos, reconhecer o nível de dificuldade que a tarefa a ser executada 

exige, regular e controlar os próprios processos mentais cognitivos, 
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administrar o pensamento durante as situações que envolvem o aprender. 

Nessas condições, há possibilidades de o estudante escolher ou criar 

estratégias de aprendizagem adequadas às tarefas que pretende executar. 

Seu sucesso como aprendiz, depende de saber adaptar-se ao meio e às 

ocasiões, saber envolver-se com as atividades propostas, usar a criatividade 

para resolver problemas, ouvir e ter paciência, aceitar ideias alheias e tomar 

decisões eficazes (ALMEIDA, 2002). 

Para controlar os processos executivos com base na metacognição, 

existem dois aspectos relacionados: os conhecimentos e crenças sobre o 

funcionamento cognitivo e a regulação e controle do comportamento 

cognitivo (COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). A regulação indica modificação 

da atividade de estudo, quando se percebe que não há compreensão 

adequada. O controle do comportamento cognitivo no estabelecimento de 

uma ação para organizar o material de aprendizagem e a verificação indica 

quanto se aprendeu ou não sobre determinado conteúdo (BOEKARTS, 

1996).  

Em uma situação de aprendizagem, na preparação para realizar uma 

prova, por exemplo, é possível utilizar estratégias de planejamento, 

monitoramento e/ou regulação. A escolha inicia-se com as ações de 

selecionar, resumir e estruturar as principais ideias de um texto, e as 

tentativas para facilitar a recordação das leituras são ler em voz alta, 

sublinhar, utilizar os esquemas. Esses são exemplos de estratégias de 

aprendizagem (COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). 

Pode-se entender que a Psicologia Cognitiva baseada na Teoria do 

Processamento Humano da Informação trata a existência de um controle 

executivo, como um processador central, que se responsabiliza pelo 

planejamento e controle das atividades intelectuais (STERNBERG, 2000 

apud OLIVEIRA, 2008). A inteligência abrange habilidades cognitivas 

passíveis de serem ensinadas e desenvolvidas por treinamentos 

educacionais. Ao produzir mudanças internas superiores, ela contribui para a 

suposição de que os alunos com maior controle executivo têm potencialidade 

para saber utilizar as estratégias em diferentes situações de aprendizagem 

(ALMEIDA, 1992; ALMEIDA, ROAZZI, 1998). 

Ao se tratar do modelo de processamento humano da informação, 
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entende-se que ela assume papel básico na aprendizagem. Qualquer 

elemento natural ou construído pode ser interpretado como uma informação, 

e suas representações são armazenadas internamente em estruturas 

cognitivas. O conhecimento constitui-se de informações que o homem detém 

em um determinado momento (COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). 

Destaca-se que o desenvolvimento cognitivo se dá a partir das 

mudanças no funcionamento da capacidade de processar cada vez mais 

informações, da idade infantil à adulta. As transformações são explicadas 

como consequência do aperfeiçoamento operacional, das estratégias 

utilizadas e do conhecimento das tarefas a serem realizadas. Desse ponto de 

vista, percebe-se que as pessoas assimilam e transformam as informações 

advindas do meio e que o processamento se caracteriza como um processo 

dinâmico e complexo (BORUCHOVITCH, 1999). 

A Psicologia Cognitiva com base na Teoria do Processamento 

Humano da Informação coloca em relevância a forma como a aquisição e a 

organização do conhecimento acontece. Há ênfase também nas estratégias 

de aprendizagem e no processamento das informações que contribuem para 

a aprendizagem escolar (BORUCHOVITCH, 1999; ALMEIDA, 2002) 

Considerando que por meio do conhecimento do processamento da 

informação se objetiva identificar como os seres humanos obtêm, 

transformam, armazenam e aplicam a informação, torna-se clara a função 

das estratégias de aprendizagem nos processos de aquisição e retenção da 

informação escolar (DEMBO, 1991). 

Boruchovitch, Costa e Neves (2005) estudam as estratégias mais 

eficazes de aprendizagem. As autoras verificaram que o aluno que utiliza 

estratégias de aprendizagem com apoio afetivo-motivacional melhora 

expressivamente seu desempenho escolar, devido a sua capacidade de 

organização e controle dos próprios estudos e motivação para aprender. As 

Estratégias de Aprendizagem promovem equilíbrio de pontos deficientes no 

processamento da informação e também dos aspectos relacionados à 

afetividade, proporcionando assim a autorregulação de todo o processo de 

aprendizagem. Boruchovitch (1999) indica a importância das estratégias de 

aprendizagem para que o aprendiz possa, ao selecioná-las e aplicá-las, tê-las 
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como ferramentas determinantes para o processamento das informações, e 

para melhorar a forma de memorizá-las e recuperá-las, quando necessário. 

Mckeachie, Pintrich e Lin (1985) e Oliveira (2008) destacam o papel da 

escola em incentivar o uso de estratégias de aprendizagem corretas. Descobrir 

estratégias que facilitem o armazenamento e a utilização dos novos 

conhecimentos e que consequentemente tragam uma maximização do 

processamento da informação e da aprendizagem é um desafio acadêmico nas 

diferentes etapas formais do ensino. 

A Teoria Cognitiva torna-se referencial teórico para melhor 

compreensão de todo o processo de ensino-aprendizagem focando no 

entendimento de como se aprende e verificando os processos cognitivos 

envolvidos. Nos estudos realizados pela Teoria cognitiva baseada no 

processamento da informação, há uma busca pela compreensão de como as 

informações são assimiladas e armazenadas pelo indivíduo. Objetiva-se 

também tornar o processo de aprendizagem mais estável e tornar o aprendiz 

autorregulado, possibilitando-lhe o uso de estratégias de aprendizagem e 

enriquecendo a autorregulação da aprendizagem (BORUCHOVITCH, 1999). 

Com vistas a conhecer como se conceitua as Estratégias de 

Aprendizagem no contexto educacional, o próximo capítulo aborda as 

estratégias de aprendizagem na relação com a área educacional, bem como a 

sua origem, classificações, aplicação pelos estudantes e sua importância para 

a aprendizagem de conteúdos escolares. 
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O CONCEITO DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E SUA 

RELAÇÃO COM A ÁREA EDUCACIONAL 

3.1 A origem do termo e conceito das Estratégias de 

Aprendizagem 

 

O vocábulo estratégia tem sua origem no grego (strategia) e no latim 

(strategi). Em grego, assume o conceito de planejamento, comando, apto para 

algo. Já em latim tem o significado de ciência do general. É utilizado em 

diversas áreas de estudo, e dentre as várias definições a ele relacionadas é 

comum encontrar: planos, métodos, sistemas, processos, procedimentos, 

táticas. No ramo da educação, refere-se à expressão de listar os 

procedimentos usados pelos discentes para a confecção de deveres, analogia 

com as técnicas e atitudes. Na educação encontra-se a expressão estratégias 

de aprendizagem, para listar procedimentos usados pelos estudantes na 

realização de deveres escolares (BORUCHOVITCH; SANTOS, 2006).  

Com o passar do tempo, o termo passou a abranger outros significados, 

por exemplo, maneira de explorar as condições que favoreçam as 

possibilidades de alcançar objetivos, em uma situação escolar. Pode-se dizer 

que está relacionado à utilização dos recursos que dão subsídios para 

aprendizagem ou para facilitar o seu acontecimento. Neste sentido, quando se 

relaciona a palavra estratégia ao meio escolar, faz-se referência a 

comportamentos escolhidos em condições favoráveis para realizar ou cumprir 

os objetivos escolares (BORUCHOVITCH, 1999; BORUCHOVITCH et al., 

2006). 

A promoção de um ensino em que o estudante possa adquirir as 

estratégias deveria ser um procedimento habitual no ambiente escolar. Um 

estudante que consegue controlar e gerenciar a sua forma de aprender atende 

melhor aos objetivos educacionais e aos preceitos da Teoria Cognitiva. 

(DEMBO, 1991). Boruchovitch (1999) postula que o ensino de estratégias de 

aprendizagem potencializa os resultados escolares, pois é uma das principais 

contribuições da Teoria do Processamento Humano da Informação para o meio 

escolar e para os métodos de ensino. Isso porque ensinar a aprender e 
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aprender a aprender são atos passíveis de serem praticados e almejados nos 

meios educacionais.  

As estratégias de aprendizagem, como um construto a ser estudado, 

têm amparo na Teoria do Processamento Humano da Informação. Essa teoria 

pressupõe que o aprender envolve o estabelecimento de associações com 

aprendizados anteriores de forma análoga a um processador computacional, 

pois a mente humana adquire, analisa, arquiva e aplica a informação recebida. 

Além disso, conta com elementos como incitar a organização e adaptação do 

aprendiz (POZO, 1996; SIERRA; CARRETERO, 1996). 

Para Pozo (1998), o aluno que utiliza as estratégias de aprendizagem 

pode apropriar-se de métodos para saber fazer, não meramente estabelecendo 

rotinas, mas planejando e controlando. Nesse sentido, as estratégias de 

aprendizagem referem-se a comportamentos estabelecidos que envolvam 

atitudes e técnicas com a finalidade de os estudantes conseguirem realizar 

corretamente as tarefas escolares (BORUCHOVITCH, 1999; BORUCHOVITCH 

et al., 2006) 

Pode-se afirmar que a conquista de bons resultados de um aluno tem 

relação com diversos fatores comportamentais e emocionais, mas um deles 

está diretamente ligado ao uso correto das estratégias de aprendizagem, 

considerando também as orientações motivacionais intrínsecas e extrínsecas 

(BORUCHOVITCH, 1999; DEMBO, 1991). Estudos revelam que há relação 

direta entre o uso de estratégias de aprendizagem e as variáveis ligadas à 

mente e ao comportamento, como motivação, autoeficácia, competências, 

aprendizagem, escolhas, ansiedade, observando-se que todos os tipos de 

sentimento são funções relacionadas à mediação do comportamento e à 

aprendizagem (BORUCHOVITCH, 2008). 

As estratégias de aprendizagem revestem-se de importância porque se 

relacionam aos fatores que evidenciam os recursos cognitivos e 

metacognitivos. Quando o estudante as utiliza para aprender algo novo 

fortalece o conceito de que elas vão além de aspectos cognitivos. Isso porque 

elementos como disposição, motivação quanto ao seu planejamento, direção e 

controle que o estudante aplica quando está à frente de um desafio proposto 

pela aprendizagem agregam-se diretamente ao seu desenvolvimento (VALLE 

et al., 1998). 
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As estratégias de aprendizagem são definidas em diferentes estudos. 

Valdés (2003) apresenta a história dos conceitos das estratégias de 

aprendizagem pelo século XX. Com isso, descreve que de 1920 a 1925, as 

estratégias foram consideradas técnicas da aprendizagem, sendo que nessa 

época predominava a maneira de aprender uma descrição e repetição de 

respostas. 

De 1950 a 1970 quando a aprendizagem foi vista como um 

aperfeiçoamento das características mentais, com base na Psicologia 

Cognitiva, as estratégias se tornam procedimento da aprendizagem. Depois, na 

década de 1970, quando os objetivos da aprendizagem voltaram-se aos 

modelos de esquemas e mapas, as estratégias eram consideradas métodos 

específicos para aprender, também em conformidade à fundamentação da 

Teoria Cognitiva (VALDÉS, 2003).  

E finalmente Valdés (2003) destaca que, a partir década de 1980, a 

forma de considerar a aprendizagem estava voltada aos processos de 

autorregulação e metacognição, com isso as estratégias de aprendizagem 

passam a ser conceituadas como ações mentais mediadas por técnicas que 

favorecem o aprendizado.  

Além do trabalho sintético de Valdés (2003) verificam-se outras ideias de 

conceituação das estratégias que foram levantadas para presente estudo e 

estão elencadas de acordo com uma progressão das publicações encontradas. 

Derry e Murphy (1986) apresentaram as estratégias de aprendizagem como 

sendo uma coleção de táticas mentais utilizadas pelo indivíduo em situações 

de aprendizagem.  

Dembo (1991) conceitua estratégias de aprendizagem como técnicas e 

métodos utilizados para assimilar melhor a informação. Elas beneficiam o 

desenvolvimento do aluno na escola, ocasionando melhor e maior 

aproveitamento, conforme sua maneira de compreender o seu processo de 

aprender. Em se tratando de aprendizagem escolar, as estratégias de 

aprendizagem são procedimentos escolhidos pelo aprendiz na intenção de 

contribuir para adquirir, armazenar e utilizar as informações recebidas, sendo 

reconhecidas também como técnicas que o ser humano utiliza para aprender a 

aprender. 
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Valls (1990 apud DA SILVA E SÁ, 1997) entende que as estratégias de 

aprendizagem podem ser procedimentos para regular a vida estudantil à 

medida que são utilizadas para selecionar, avaliar, persistir ou até abandonar 

algumas ações, na busca de atingir os objetivos propostos. Segundo Da Silva e 

Sá (1997), as estratégias de aprendizagem podem ser qualquer procedimento 

ou método que se escolhe conscientemente como auxilio no cumprimento das 

tarefas envolvidas na aprendizagem, sendo processos controlados pelos 

próprios estudantes.  

Veiga Simão (2001) afirma que as estratégias de aprendizagem são 

atividades mentais que o estudante utiliza com o intuito de facilitar e 

desenvolver a aprendizagem escolar. Concordando com Da Silva e Sá (1997) 

que descrevem que são geralmente, processos mentais conscientes utilizados 

pelos estudantes com o propósito de atingir seus objetivos acadêmicos. Na 

literatura encontra-se também, além dos conceitos, as possíveis classificações 

e tipos de estratégias de aprendizagem utilizadas pelos estudantes de várias 

idades e níveis de ensino. Uma gama desses tipos de estratégias de 

aprendizagem é apresentada, em ordem cronológica, no próximo tópico.  

 

3.2 Classificações das Estratégias de Aprendizagem 

 

Dansereau et al. (1979) diferenciam duas classes de estratégias: as 

primárias e as de apoio. As estratégias primárias propõem ao aluno a 

organização, elaboração e integração da informação, enquanto as estratégias 

de apoio são responsáveis pela manutenção do clima psicológico interno 

adequado ao estudante. As primárias são as estratégias de compreensão, 

retenção, recuperação e utilização da informação, e as estratégias de apoio 

são consideradas para cultivação da atitude de aprendizagem eficaz, para 

concentrar, enfrentar distrações e monitorar o estado da compreensão do que 

está sendo estudado. 

Zimmerman e Martinez-Pons (1986) citam que o objetivo de usar uma 

estratégia de aprendizagem é contribuir para a autorregulação do estudante, 

aperfeiçoando o seu controle pessoal, capacitando o seu desempenho 

comportamental e acadêmico e aproveitando seu local de estudo. Assim, 

sugerem 14 tipos de estratégias de aprendizagem: auto-avaliação, 
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organização, transformação, estabelecimento de metas, planejamento, busca 

de informação, registro de informação, automonitoramento, organização do 

ambiente, busca de ajuda, revisão, ensaio, memorização e revisão de notas. 

Pintrich e Garcia (1991) relataram três modelos de estratégias de 

aprendizagem: as de gerenciamento de recursos, as cognitivas e as 

metacognitivas. Para o autor, é por meio delas que os aprendizes controlam o 

tempo de dedicação à tarefa e o ambiente. Investem determinado grau de 

esforço e buscam por ajuda. Nesse contexto, Boruchovitch e Santos (2006) 

argumentaram que as estratégias de gerenciamento de recursos são também 

metacognitivas, pois ambas convergem para as ações de planejar, monitorar, 

regular o esforço, e também para o tempo e o ambiente. Por isso, na visão das 

autoras, as diferentes classificações das estratégias de aprendizagem são mais 

terminológicas do que semânticas, pois algumas estratégias específicas podem 

ser agrupadas em outros grupos comuns. 

Pozo (1996) argumenta em favor da existência de estratégias 

associativas e de reestruturação, que auxiliariam a aprendizagem por 

associação e por reestruturação do conhecimento. As estratégias associativas 

contemplam um processamento de cunho superficial da informação, e a 

aprendizagem por reestruturação requer estratégias de processamento mais 

profundo da informação, como a elaboração e a organização do pensamento. 

Silva (2012) levantou cinco tipos de estratégias de aprendizagem: de 

ensaio, de elaboração, de organização, de monitoramento e afetivas. As 

estratégias de ensaio levam o estudante a repetir ativamente o material a ser 

aprendido. As de elaboração implicam realização de conexões entre o 

conhecimento novo e o conhecimento antigo e familiar. As estratégias de 

organização referem-se a imposição de estrutura ao material a ser aprendido. 

As de monitoramento referem-se ao fato de o individuo estar constantemente 

monitorando a sua capacidade de captar e absorver o conteúdo que está 

sendo aprendido. Finalmente, as estratégias afetivas são relacionadas à 

eliminação de sentimentos desagradáveis que não condizem com a 

aprendizagem. 

De acordo com a Teoria da Psicologia Cognitiva, com base na Teoria do 

Processamento Humano da Informação, a aquisição de conhecimento inclui a 

utilização de estratégias cognitivas e metacognitivas (BORUCHOVITCH, 2009; 
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DEMBO,1991; GARNER; ALEXANDER, 1989;). Flavell (1970, apud JACOBS 

et al., 1987) definiu o construto de metacognição, primeiramente citado como 

metamemória, como o conhecimento que o sujeito tem sobre o seu próprio 

conhecimento. É constituída pelos conhecimentos sobre quais fatores ou 

variáveis agem e interagem, alterando o caminho para a aprendizagem. 

O conhecimento metacognitivo pode se desenvolver por meio da 

conscientização dos próprios conhecimentos sobre as variáveis que 

influenciam os resultados obtidos pelas atividades cognitivas (FLAVELL et al., 

1977). Com isso, sabe-se que ter conhecimentos sobre os próprios processos 

cognitivos favorece ao individuo administrar os processos relacionados à 

aprendizagem (BOEKARTS, 1996). 

Dembo (1991) e Garner e Alexander (1989) descrevem componentes da 

metacognição: o conhecimento sobre a cognição e a regulação da cognição. O 

conhecimento sobre a própria cognição envolve: ter conhecimento sobre si 

mesmo, saber quais são as suas habilidades, interesses, pontos fortes e 

pontos fracos; conhecer as dificuldades e exigências da tarefa; e;ter 

conhecimento sobre quais estratégias de aprendizagem utilizar, quando e por 

que motivo. 

A regulação da cognição são ações que ajudam os estudantes a 

controlarem sua aprendizagem. Pode ser dividida em três processos: o 

planejamento, o monitoramento e a avaliação. O planejamento está 

relacionado à seleção de estratégias específicas para conquistar os objetivos. 

Consiste na predição e antecipação das próprias ações, e também em 

compreender e definir a tarefa a ser realizada e os conhecimentos necessários 

para resolvê-la. O monitoramento refere-se ao acompanhamento e controle 

constante da aprendizagem, alterando, sempre que necessário, as estratégias 

selecionadas para atingir os objetivos. Em outras palavras, analisar os 

caminhos escolhidos e identificar a necessidade de alterações. O processo de 

avaliação refere-se à comparação entre os resultados conquistados, as 

estratégias empregadas e os objetivos alcançados (BORUCHOVITCH, 1993; 

JACOBS et al., 1987). 

A metacognição abrange também três tipos de conhecimento: o 

declarativo, o procedimental e o condicional. O tipo declarativo faz referência 

ao conhecimento sobre os fatores que podem influenciar o próprio rendimento, 
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o tipo procedimental faz referência aos processos do pensamento, ao como 

fazer e o tipo condicional é a análise das condições que influenciam a 

aprendizagem, como exemplo, “por quê e como” as estratégias são eficientes, 

como podem ser escolhidas e qual o momento apropriado para utilizá-las 

(BORUCHOVITCH, 1993; JACOBS et al., 1987). 

O conhecimento metacognitivo possibilita refletir sobre os próprios 

mecanismos de aprendizagem, buscar novas possibilidades de aprender. Isso 

pode favorecer a assimilação e o desempenho escolar (OLIVEIRA et al., 2006; 

ZIMMERMAN et al., 1986). Veenman e Beishuizen (2004) argumentam que as 

habilidades metacognitivas envolvem ao mesmo tempo o estabelecimento de 

objetivos pessoais, conhecimento sobre a própria compreensão, 

monitoramento e conhecimento sobre sua regulação 

Do estabelecimento do construto de metacognição, Dembo (1991, 2004) 

define duas principais categorias para as estratégias de aprendizagem: as 

cognitivas e as metacognitivas. As estratégias cognitivas são definidas como 

comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem 

e que possibilitam que a informação possa ser armazenada de forma mais 

eficiente. Conceitua-se que estão relacionadas à percepção analítica das 

partes para compreender o todo, possibilitando ao estudante organizar, 

armazenar e elaborar as informações, sendo entendidas como as formas 

corretas às quais as pessoas recorrem e com as quais conseguem finalizar as 

tarefas (MORO et al., 1993; DEMBO, 1991).  

Para Boruchovitch (1999), são ações de repetir, copiar e sublinhar, 

parafrasear, resumir, anotar e criar analogias. Trata-se ainda da organização 

do texto ou da leitura, como selecionar ideias, usar roteiros e mapas. 

Dembo (1991) considera as estratégias metacognitivas como os meios 

que viabilizam planejar, monitorar e regular os pensamentos na aprendizagem. 

Envolvem o autoconhecimento e, por isso, são mais complexas. Implicam que 

o aprendiz conheça as atividades e selecione as estratégias, correlacionando 

todos esses saberes. O autor afirma que estratégias metacognitivas são ações 

que o estudante usa para planejar, monitorar e regular seu pensamento, 

estados afetivos e comportamento. Com isto, relaciona-se o monitoramento 

ativo, a regulação e a organização dos processos cognitivos. Na prática, são 

atitudes de autotestagem, verificação da compreensão, ajuste da velocidade da 



32 
 

leitura e releitura, e a própria revisão das estratégias empregadas, inclusive o 

ajuste do ambiente.  

Diante das diversas classificações, argumenta-se a necessidade de 

além de se conhecer as estratégias de aprendizagem como um construto deve-

se privilegiar o conhecimento de como as estratégias colaboram com o 

sucesso escolar. Desse modo o próximo item abordará a aplicação de ações 

dos alunos diante dos objetivos educacionais nas tarefas escolares.  

 

3.3 A aplicação das estratégias pelos estudantes 

 

De acordo com a Teoria do Processamento Humano da Informação, o 

uso das estratégias de aprendizagem tem foco na aquisição, armazenamento e 

recuperação dos conhecimentos adquiridos e reservados na memória de longo 

prazo. Assim sendo, seu uso contribui para controle mais eficaz do 

processamento de informações. A prática e o aperfeiçoamento, com o uso das 

estratégias de aprendizagem, podem capacitar os estudantes a melhorar seu 

desempenho geral, principalmente quanto a perceber quais delas os motivam a 

compreender e a saber quando usá-las (BORUCHOVITCH, 1999). 

A aplicação das estratégias pelos estudantes é controlada pelo com 

planejamento, controle e execução da metacognição. Além disso, observa-se 

que são de uso selecionado a partir dos próprios conhecimentos e da 

capacidade interna do aprendiz. Para que o estudante as utilize, deve conhecê-

las, para descartar aquelas, que acredita serem apropriadas. Necessita 

escolher dentre as disponíveis, aquela que atenderá às exigências da tarefa a 

ser executada. O estudante torna-se um construtor do conhecimento à medida 

que se posiciona ativamente na mediação da sua aprendizagem, tornando-se 

mais estratégico e competente em seus estudos, e aumentando assim suas 

chances de alcançar sucesso escolar (ALMEIDA, 2002; BZUNECK, 2004; 

VALDÉS, 2003).  

Almeida (2002) salienta que por meio das estratégias de aprendizagem 

os estudantes conseguem, por exemplo, generalizar observações, inventar 

mapas de estudos, formular questões e elaborar resumos. Como resultado, 

aumentam sua capacidade de produção verbal e passam a ter facilidade para 

sintetizar informações. Em geral, os estudantes precisam de uma alta gama de 
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habilidades e de variadas estratégias de aprendizagem para que a assimilação 

dos conteúdos possa ser integralmente realizada com qualidade.  

Na prática, as estratégias de aprendizagem podem ser ações do 

aprendiz, como fazer mapas conceituais, esquemas organizacionais, leituras, 

realces em partes do texto, resumos, revisões, tomar notas e estabelecer 

relações entre o que foi aprendido e o novo. Verifica-se que essas ações 

ligadas à aprendizagem viabilizam o armazenamento com eficiência da 

informação e facilitam a busca pela recuperação de algo aprendido. Isso 

porque contribuem nos processamentos cognitivos que atuam de forma 

integrada e intencional, proporcionando aos estudantes um reajuste e a 

superação de dificuldades escolares (POZO, 1996). 

Estudantes com conhecimentos estratégicos sabem avaliar as tarefas de 

maneira analítica, posicionando-se quanto às metas a serem alcançadas. 

Conhecem os objetivos gerais a serem conquistados para estudar, têm 

conhecimento de quais táticas cognitivas devem ser serem escolhidas para se 

manterem focados, e também têm senso de julgamento na escolha das táticas 

que deram certo ou errado para mensurar o sucesso de acordo com objetivos 

escolhidos (BORUCHOVITCH 1999). 

As estratégias de aprendizagem têm, em sua formação, elementos como 

técnicas e habilidades. A eficácia desses elementos dependerá das escolhas. 

O domínio das estratégias de aprendizagem inclui habilidade de reflexão sobre 

a melhor maneira de utilizá-las. Assim, prevalece atenção especial ao uso 

consciente e reflexivo dessas estratégias, e não apenas sistemático e 

mecânico (BORUCHOVITCH, SANTOS, 2006). 

Para a escolha de estratégias de aprendizagem, de uma ação planejada 

e controlada, utilizam-se processos metacognitivos (VALLE et al., 1998) para 

selecionar as mais apropriadas à exigência da proposta. Almeida (2002) 

ressalta a importância de os alunos aumentarem, não só a capacidade de 

conhecer as opções de estratégias de aprendizagem, mas também o 

conhecimento de novas opções, para que possam escolher a melhor 

estratégia, quando necessário. Para isso, os autores afirmam que a 

intervenção sobre estratégias amplia o conhecimento do aluno sobre elas. 

A ideia de que conhecimento é uma reprodução da realidade está sendo 

sobreposta aos poucos pelos psicólogos da educação, que o colocam em uma 
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situação mais prática. Existe mesmo uma aproximação com a prática 

construtivista, em que prevalece o conhecimento adquirido pela interação entre 

a informação demonstrada e os conhecimentos adquiridos anteriormente. Há 

uma prática docente que preconiza que o trabalho não deve apenas 

demonstrar o que precisa ser aprendido, mas também proporcionar uma 

reflexão sobre as diversas formas que possibilitam adquirir conhecimento, com 

espaço para utilização das estratégias de aprendizagem, nesse processo de 

autoconhecimento (POZO, 1998). 

O aprendizado acerca das estratégias de aprendizagem comprova-se 

porque, mesmo que um estudante tenha autoconhecimento, interação com a 

tarefa e saiba utilizar as estratégias, se não souber como se apropriar daquele 

conhecimento, monitorar e regular o seu aprendizado, objetivamente não será 

eficiente em seus estudos. Portanto, cabe afirmar que as estratégias de 

aprendizagem cognitivas e metacognitivas devem ocorrer de forma integrada, 

para que haja aprendizado completo (COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). 

Os alunos bem-sucedidos conhecem um amplo repertório delas, sabem 

quando e como usá-las, tornando as atividades escolares mais fáceis. São três, 

as características dos estudantes estratégicos: avaliam criticamente as tarefas, 

definem objetivos de curto prazo e amplos para estudar, e têm discernimento 

para julgar quais táticas empregar para conquistar os objetivos que se 

propuseram a alcançar (DEMBO, 2001). 

As estratégias de aprendizagem estão ligadas também ao uso de 

recursos cognitivos e metacognitivos. Esses recursos, quando colocados a 

favor da aprendizagem, constituem estratégias de aprendizagem cognitivas e 

metacognitivas. Além disso, os elementos metacognitivos relacionam-se com 

motivação, planejamento, direção e controle do estudante sobre a própria 

aprendizagem (DEMBO, 1991; DA SILVA; SÁ 1997). 

Algumas pesquisas (BORUCHOVITCH, 2006; OLIVEIRA 

BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010) sobre as estratégias de aprendizagem 

mostram que os alunos não apresentam um repertório amplo e diversificado de 

estratégias de aprendizagem e que não as utilizam com frequência e 

regularidade. As diferenças no repertório e no uso de estratégias são 

qualitativas, por exemplo, os estudantes mais velhos citam estratégias mais 

sofisticadas e em maior número do que os mais jovens. Outras investigações 
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apontam que os estudantes vigiam a forma de aprender, ao perceber onde 

aparecem as suas dificuldades, mas não conseguem planejar ações para 

eliminá-las (LINS; ARAUJO; MINERVINO, 2011). 

Os estudos que envolvem as estratégias de aprendizagem do ser 

humano têm-se tornado um campo de descoberta para os profissionais que 

procuram caracterizar os aspectos relevantes da aprendizagem. Nesse 

caminho, os teóricos que se dedicam a estudar a aprendizagem estão focando 

seus objetivos em conhecer as relações entre o conteúdo que se pretende 

aprender e os processos psicológicos ligados à aprendizagem efetiva 

(BORUCHOVITCH, 1999).  

Estudos científicos podem evidenciar a eficiência do ensino com 

estratégias, ao beneficiar crianças com baixo rendimento escolar. Por meio de 

treinamentos pode-se capacitar o estudante a eficientemente abordar um texto, 

identificar suas ideias principais, resumir e sublinhar pontos relevantes de 

forma adequada, monitorando assim sua compreensão (PRESSLEY et al., 

1989; BORUCHOVITCH, 1993). As pesquisas na área da psicologia 

educacional cognitiva têm conduzido melhorias no conhecimento da 

aprendizagem humana ao fortalecer a condução do ensino de estratégias que 

podem ser transmitidas pelos professores e usadas pelos alunos para 

aprimorar a aprendizagem escolar (BORUCHOVITCH, 1993, 1999; POZO, 

1996, 1998). 

Pode haver, por parte da escola, o ensino de estratégias de 

aprendizagem, e os esforços designados a essas instruções poderiam ter 

impacto expressivo na aprendizagem dos estudantes. Isso porque os 

estudantes que usam eficientemente as estratégias apresentam melhor 

discernimento de seus pontos fortes e nos pontos nos quais necessitam maior 

atenção, planejando o que aprendem, controlando-se e autorregulando-se 

(RHODER, 2002). Segundo Mckeachie, Pintrich e Lin (1985), a escola deveria 

incentivar o uso de estratégias de aprendizagem adequadas, para facilitar o 

armazenamento e a utilização de novos conhecimentos, evitando assim 

possíveis dificuldades de estudo e aprendizagem. 

Rogers (2010) escreve que, mesmo com a diversidade das pesquisas 

que investigam as estratégias de aprendizagem, ainda há poucas informações 

sobre seus efeitos nas habilidades produtivas, e também sobre as 
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consequências dos treinamentos para o uso das estratégias metacognitivas. É 

evidente a necessidade de realizar a leitura de estudos desenvolvidos, 

buscando validar, adaptar e criar instrumentos que avaliem as estratégias de 

aprendizagem. Tais estudos servem de base teórica para entendimento dos 

procedimentos necessários para chegar ao objetivo do trabalho. Por esse 

motivo, na próxima seção apresentam-se investigações sobre a questão da 

validação psicométrica de escalas, para melhor entendimento sobre as 

diferentes análises. 
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PESQUISAS DE VALIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

  

A Psicologia Cognitiva com base no Processamento Humano da 

Informação dá base aos estudos de construção de instrumentos que avaliem 

como se dá a aquisição de informações pelos estudantes, com vistas a auxiliá-

los a se tornarem ativos e refletirem acerca da própria aprendizagem. Alguns 

construtos são chave na pesquisa de perspectiva teórica do processamento da 

informação humana, como a autorregulação, a metacognição e as estratégias 

de aprendizagem (BORUCHOVITCH, 2014). 

O desenvolvimento desses estudos pode promover a elaboração de 

instrumentos psicoeducacionais de avaliação dos construtos mencionados, 

relacionando aprendizagem e educação escolar. A dificuldade de se encontrar 

instrumentos válidos e confiáveis para a realização de pesquisas na área 

educacional tem justificado os estudos na área (BORUCHOVITCH, 1999). 

Nesse contexto, a escassez de pesquisas pode ser justificada pela demanda 

de perseverança e rigor necessários nesses estudos, que devem ser 

submetidos a um processo exaustivo de desenvolvimento e validação, para 

assegurar que alcançarão o objetivo a que se destinam (RAMSAY, 

REYNOLDS, 2000). 

A validade do instrumento é considerada um dos mais relevantes 

aspectos a serem considerados em sua construção. Segundo Anastasi e 

Urbina (2000, p. 84), “[...] refere-se àquilo que um teste mede e a quão bem ele 

faz isso”. Fachel e Camey (2000) complementam dizendo que um teste é válido 

quando mede o que o pesquisador deseja e pensa que está medindo.  

A verificação das evidências de validade pode ser realizada por meio de 

conteúdo, critério e construto. A validade de conteúdo envolve um exame do 

conteúdo do instrumento, para verificar se ele abrange uma amostra 

representativa do domínio de comportamento a ser medido e para determinar 

se a escolha dos itens é apropriada e relevante (ANASTASI; URBINA, 2000; 

PASQUALI, 2001).  

Pasquali (2001) concebe que a validade de critério refere-se ao grau de 

eficácia de um instrumento para predizer um determinado desempenho dos 



38 
 

sujeitos testados. Fachel e Camey (2000) observam que o instrumento pode 

ser um preditor presente ou futuro. Isso quer dizer que se podem distinguir dois 

tipos de validade de critério: preditiva e concorrente. De acordo com Pasquali 

(2001), a diferença entre os dois é o tempo que há entre a coleta de 

informações pelo instrumento e a coleta de informações sobre o critério. Se for 

ao mesmo tempo, trata-se de validade concorrente. Se os dados de critério 

forem coletados depois das informações sobre o instrumento, trata-se de 

validade preditiva.  

Segundo Pasquali (2001), a validade de construto é a forma mais 

importante de verificar a validade de um instrumento, porque possibilita a 

determinação de qual característica, educacional ou não, explica a variância do 

teste, ou qual o significado dele. É o “[...] grau pelo qual o instrumento mede 

um construto teórico ou traço para o qual ele foi designado” ou ainda, a “[...] 

legitimidade da representação comportamental dos traços latentes” (p. 160).  

Neste trabalho, as pesquisas para constatação da validade de construto 

da Escala de Estratégias de Aprendizagem para Estudantes Jovens e Adultos 

buscaram correlações entre itens do instrumento, a fim verificar, por meio da 

Análise Fatorial Exploratória, se ele mede uma variável unitária ou dois fatores, 

A análise fatorial justifica-se para investigação de evidências empíricas de 

como os itens devem ser agrupados e avaliados e, de acordo com os objetivos, 

para confirmar ou refutar a estrutura fatorial (BROWN, 2006). 

A análise Fatorial Exploratória (AFE) consiste na análise da 

dimensionalidade do instrumento, com finalidade de verificar o número de 

traços latentes (definidos teoricamente) que o instrumento avalia. Nesse 

sentido, um instrumento tem validade de construto quando há demonstração 

empírica da hipótese teórica que o fundamenta (Pasquali, 2001). Ao analisar a 

estrutura das inter-relações de um determinado número de variáveis 

observadas, a AFE define o(s) fator(es) que melhor explica(m) a sua 

covariância (BROWN, 2006). A análise fatorial pode ser aplicada desde que se 

tenha uma amostra grande, com variabilidade de desempenho. A configuração 

dos itens é originada em razão da correlação entre itens.  

As estratégias despertam o interesse dos pesquisadores na área 

educacional porque configuram um importante construto verificado por meio 

dos instrumentos psicoeducacionais. De acordo com Boruchovitch et al. (2006), 
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apesar de as estratégias de aprendizagem contribuírem para melhor 

engajamento no processo cognitivo, tornando as crianças mais eficientes, 

organizadas e efetivas na escola, há uma carência de instrumentos nacionais 

que possam possibilitar conhecimento amplo quanto ao uso das estratégias de 

aprendizagem pelos estudantes brasileiros.  

A seguir são apresentadas pesquisas que abordam a construção e 

validação de instrumentos. São destacadas pesquisas encontradas em 

periódicos nacionais na base de dados do portal de Periódicos da Capes, com 

utilização dos descritores: estratégias de aprendizagem, validação, construção, 

adaptação de instrumentos. Optou-se por trabalhar prioritariamente com 

pesquisas brasileiras, porque consideram a realidade atual das pesquisas 

realizadas sobre essa temática, ampliando assim as discussões teóricas até 

aqui apresentadas. Decidiu-se por apresentá-las em ordem cronológica, 

correspondente ao período de 2004 a 2015, considerando-se as que tiveram 

divulgação na base de dados pesquisada. 

Joly; Cantalice e Vendramini (2004) verificaram as qualidades 

psicométricas de uma escala de estratégias de leitura para universitários. O 

instrumento foi desenvolvido a partir das referências de instrumentos 

americanos de avaliação de estratégia de leituras como o Reading Strategies I 

– use intermediate (HILLet al., 1998); Motivations for Reading Questionnaire – 

revisedversion (WIGFIELG, GUTHRIE, 1997), Reading Strategy Cheklist 

(HARP,2000), Questionnaire to Measure Children’s Awarenessof Strategic 

Reading Process– MSI (SCHMIDT,2000) e Assessing Students’ Metacognitive 

Awarenessof Reading Strategies – MARSI (MOKHTARI; REICHARD, 2002), 

devido à ausência de materiais no Brasil. 

Com a primeira versão foi realizado um estudo piloto a partir de um 

protocolo com 28 itens aplicado em 147 alunos. Desse protocolo foram 

extraídas as estratégias mais frequentes para composição do instrumento de 

pesquisa. 

O estudo contou com 1.038 participantes matriculados em cursos de 

Administração, Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Arquitetura, Ciência 

da Computação, Engenharia Civil e Letras de quatro universidades privadas do 

Estado de São Paulo. Para a coleta de dados realizou-se a aplicação coletiva 

do instrumento. A idade dos participantes variou de 16 a 60 anos (M=23,80 
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anos). Nos resultados obtidos em relação à fidedignidade do instrumento, o 

coeficiente alfa de Cronbach indicou precisão alta (α= 0,91). Houve aumento da 

precisão do instrumento após a exclusão de alguns itens, e quanto à análise 

das qualidades psicométricas constatou-se que a escala pode ser considerada 

válida e fidedigna. 

Minervino et al. (2005) investigaram a validade da versão da escala para 

identificação de estratégias de estudo utilizadas por universitários, o Study 

Skills Checklist - SSC (SMYTHE, 2005), para população nacional. De acordo 

com a investigação, a escala foi construída com base na literatura internacional 

para compreensão das diversas maneiras de estudar e de aprender a aprender 

por universitários no cotidiano da vida acadêmica. 

A SSC foi aplicada em 1.052 estudantes universitários, 465 (44,2%) do 

sexo masculino e 587 (55,8%) do feminino, com idades entre de 17 e 53 anos 

(M=22,7 anos). Obteve-se uma escala de seis fatores os quais foram 

interpretados como: estratégias para a distribuição de estudo no tempo, 

estratégias de leitura, estratégias autoavaliativas, estratégias de 

esquematização, estratégias de memorização e estratégia de execução da 

avaliação. A análise fatorial demonstrou que os 22 itens da escala 

apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,328 em todos os fatores. O 

coeficiente de Cronbach (0,79) indicou boa consistência interna dos itens na 

avaliação do construto.  

Machado (2005) realizou um estudo que relacionou a utilização de 

estratégias de aprendizagem e fatores motivacionais. Um instrumento foi 

elaborado para investigar como se processam os fatores motivacionais e o uso 

de estratégias, e também para sondar os motivos que mantêm os alunos na 

faculdade. 

Para isso, utilizou o Inventário de Motivação e Estratégias em Cursos 

Superiores baseado na tradução e adaptação para o contexto nacional do 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ, desenvolvido por 

Pintrich, et al. (1993) e traduzido para a língua portuguesa por Machado, 

Bzuneck e Guimarães (2004). O instrumento, composto por 95 questões, teve 

suas respostas apresentadas em escala Likert de 7 pontos, de nada verdadeiro 

até totalmente verdadeiro. Houve a participação de 171 alunos de uma 

universidade pública do Paraná. E gerou seis fatores para motivação: meta a 



41 
 

aprender, motivação extrínseca, autoconceito, responsabilidade, crenças de 

controle sobre aprendizagem e ansiedade, com alfa de Cronbach entre 0,62 e 

0,85. 

Para a escala de estratégias de aprendizagem, consideram-se três 

fatores: estratégias gerais I, estratégias gerais II e aplicação de esforço, com 

alfa de Cronbach entre 0,56 e 0,85.  

Nas considerações finais do estudo observou-se que os alunos tinham 

algumas carências motivacionais no início do curso, o que ocasionava os 

índices de evasão: no entanto, os escores relacionados aos aspectos 

motivacionais e ao uso de estratégias de aprendizagem foram altos, não se 

constatando relação direta entre motivação e evasão de alunos. 

Boruchovitch et al. (2006) objetivaram descrever os passos relativos à 

construção de uma escala para avaliar as estratégias de aprendizagem de 

alunos do ensino fundamental e realizar uma análise preliminar das suas 

propriedades psicométricas. Foram realizados dois estudos. Do primeiro 

participaram 305 alunos de duas escolas do ensino fundamental, divididos em 

dois grupos, com média de idade, do primeiro grupo, de 11,64, e do segundo 

grupo, 11,32. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista 

estruturada, a Self-Regulated Learning Structured Interview (ZIMMERMAN; 

MARTINEZ-PONS, 1986), que precisou ser adaptada para o público da 

pesquisa. A entrevista, realizada com cada estudante, era composta de 17 

questões que abordavam situações de aprendizagem em que os estudantes 

deveriam mencionar as estratégias que usavam para enfrentá-las. 

Para o segundo estudo utilizou-se uma nova escala, baseada nas 

informações obtidas no estudo anterior, com as questões abertas. A primeira 

versão da escala de estratégias de aprendizagem para alunos do ensino 

fundamental – EAEF (BORUCHOVITCH, SANTOS, 2001) foi construída com o 

objetivo de avaliar o conhecimento do aluno sobre as estratégias de 

aprendizagem e também a frequência com que eles as utilizavam. 

No segundo estudo, o número de participantes foi de 433 estudantes do 

ensino fundamental de escolas públicas. A faixa etária variou de 8 a 18 anos e 

a média foi de 11,65. O instrumento usado foi a escala com 40 itens propostos 

a partir do primeiro estudo com questões abertas. Com o intuito de evitar a 

interferência do pesquisador, as questões foram gravadas em fita cassete e as 
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crianças foram orientadas sobre como preenchê-las. Suas eventuais dúvidas 

foram esclarecidas. A escala foi aplicada coletivamente e considerada 

relativamente longa.  

A investigação das propriedades psicométricas da escala em relação 

aos termos de validade e precisão revelou um índice satisfatório, apontado pelo 

coeficiente de Cronbach igual a 0,60. Os 20 itens finais foram agrupados em 

três fatores, e houve congruência desses itens com os construtos teóricos 

propostos. Por fim, considerou-se necessário um exame mais aprofundado da 

estrutura, por meio da aplicação da escala em amostras maiores e mais 

representativas, em nível nacional. 

Joly (2007) propôs o estudo da evidência de validade divergente para a 

Escala de Estratégias Metacognitivas de Leitura em universitários (JOLY, 

2003). A escala objetivava avaliar a frequência com que os alunos utilizavam 

estratégias nos intervalos: antes, durante e após a leitura de textos 

acadêmicos. 

A pesquisa contou com 262 estudantes universitários com idade entre 

16 e 53 anos, dos cursos de Administração, Pedagogia e Psicologia de duas 

universidades particulares. Para a coleta de dados utilizou-se a Escala de 

Estratégias Metacognitivas de Leitura, composta de 35 itens para serem 

respondidos em uma escala Likert de cinco pontos: nunca, poucas vezes, 

algumas vezes, muitas vezes e sempre (de 0 a 4 pontos). Também foi utilizada 

a Avaliação Dinâmica da Inteligência Fluida, versão computadorizada, 

composta por 24 problemas de raciocínio analógico indutivo com figuras 

geométricas dispostas em matrizes. 

Os resultados mostraram que as estratégias após a leitura apresentaram 

correlações significativas em relação ao desempenho no pós-teste da 

Avaliação Dinâmica da Inteligência Fluida - GfRI, uma vez que, quanto mais 

frequente o uso das estratégias, melhor o desempenho do GfRI. Houve 

existência de correlações significativas e baixas (34,5% ) entre os itens da 

escala GfRI e EMeL-U para todas as etapas. As análises indicaram evidências 

de validade divergente para a escala de Estratégias Metacognitivas de Leitura 

– Universitário, disponibilizando um instrumento com fatores psicométricos 

adequados para avaliar quão estratégicos são os leitores. 
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Zerbini e Abbad (2008) realizaram uma análise de ações educacionais 

de um curso a distância dispostas na literatura, publicadas em periódicos, por 

considerarem incipientes as pesquisas em avaliação de treinamento a 

distância. Com isso, buscaram contribuir com a área construindo e validando, 

estatisticamente, um instrumento de estratégias de aprendizagem.  

Os participantes da pesquisa foram alunos de um curso do SEBRAE 

nacional realizado em ambiente virtual de aprendizagem. No total, consultaram 

993 alunos, eobtiveram retorno de 21,48% dos questionários de estratégias de 

aprendizagem hospedados em uma página da internet. O procedimento de 

coleta de dados ocorreu de forma eletrônica, e as instruções foram enviadas 

por e-mail aos alunos no último dia do curso.  

Para verificação dos dados foram realizadas análises descritivas e 

exploratórias. Para validação estatística do instrumento foi realizada análise 

dos componentes principais e análise fatorial. As análises estatísticas fatoriais 

e de consistência interna (alfa de Cronbach) mostraram que o instrumento 

apresentava sete fatores: Controle da emoção, com 5 itens (0,89); Busca de 

ajuda interpessoal com 6 itens (0,89); Repetição e organização, com 5 itens 

(0,77); Controle da motivação, com 4 itens (0,84); Elaboração, com 3 itens 

(0,83); Busca de ajuda ao material didático, com 2 itens (0,75) e Monitoramento 

da compreensão, com 3 itens (0,82). Os resultados confirmaram que a escala é 

válida e confiável, contudo deverá ser aplicada em outros contextos, para 

continuidade de sua validação. 

Ainda sobre a verificação da validade fatorial de uma escala de 

estratégias de aprendizagem, Oliveira; Boruchovitch e Santos (2009) 

verificaram e exploraram a validade concorrente baseada no desempenho 

acadêmico de estudantes. A pesquisa contou com a participação de 815 

crianças do ensino fundamental de escolas públicas e privadas dos Estados de 

São Paulo e Minas Gerais. A média de idade das crianças era 11 anos e oito 

meses. A idade mínima era de sete anos, e a máxima, de 16 anos.  

O instrumento usado foi uma escala de 37 itens, dos quais 20 eram os 

mesmos de um estudo anterior, cuja análise fatorial mostrara a existência de 

três fatores: Fator 01 - Ausência de estratégias de aprendizagem, Fator 02 -

Estratégias Cognitivas e Fator 03 - Estratégias Metacognitivas. Os 17 novos 

itens foram submetidos à análise de especialistas em estratégias de 
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aprendizagem para aferição da sua validade. Foram acessadas as médias 

semestrais das disciplinas Português e Matemática. 

Nos resultados das análises verificou-se o alfa de Cronbach do 

instrumento com o valor obtido de 0,83 e as três subescalas, que revelaram os 

alphas com índices de consistência interna com os valores de 0,79 para 

Ausência de Estratégia de Aprendizagem, 0,80 para Estratégias Cognitivas e 

0,62 para Estratégias Metacognitivas.  

Em seu estudo, Finoto et al., (2011) levantaram evidências de validade 

de critério para a escala de estratégias de aprendizagem, considerando 

gênero. Para essa análise, utilizaram o teste t de Student, a fim de levantar 

eventuais diferenças entre os gêneros. Os pesquisadores abordaram 280 

estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior, com idade entre 10 e 23 

anos. 

O instrumento utilizado foi a Escala de Motivação e Estratégias de 

Aprendizagem (OLIVEIRA, 2008), que é composto por 30 itens que envolvem 

assuntos relacionados à motivação para aprender e às estratégias empregadas 

no momento do estudo e da aprendizagem escolar. Para as respostas, 

utilizaram uma escala Likert com três pontos: sempre, às vezes e nunca. As 

aplicações ocorreram em sala de aula e coletivamente, com um tempo médio 

de 20 minutos. 

A análise de dados foi realizada por meio da estatística descritiva, sendo 

a média de 50 pontos, com pontuação mínima de 29 pontos e máxima de 60. 

Nos resultados, observaram que o instrumento está adequado àquela 

população, faixa etária e grau de escolaridade, no entanto constataram 

diferenças significativas no que diz respeito ao gênero. Portanto, a escala de 

estratégia e motivação para aprendizagem não está adequada quanto ao 

gênero, indicando que a criação de instrumentos de acordo com a realidade do 

País é fundamental, considerando-se a adaptação de instrumentos para a 

diversidade existente. 

Martins e Zerbini (2014) afirmaram, em seu estudo, que os instrumentos 

que podem identificar e mensurar as estratégias de aprendizagem empregadas 

por alunos em cursos a distância têm muita importância para o meio científico, 

principalmente em virtude da ampliação da modalidade. A pesquisa contou 

com a participação de todos os alunos que cursavam as disciplinas 
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semipresenciais e obrigatórias que compunham a grade curricular de uma 

universidade particular do interior paulista. Responderam ao questionário os 

343 alunos, sendo a maioria do sexo feminino, solteiros e sem filhos. A média 

de idade foi de 23 anos. O instrumento utilizado foi composto de 28 itens, que 

descrevem o comportamento dos alunos no momento de estudo. 

A coleta de dados foi realizada em três momentos. Os dois primeiros 

foram realizados a distância, por meio da internet. O instrumento estava 

disponível no ambiente virtual de aprendizagem. No terceiro momento de 

coleta, a aplicação foi presencial. O índice de retorno total de respostas foi de 

22,2%.  

Para verificar as evidências de validade do instrumento, foi calculado o 

índice de consistência interna, alfa de Cronbach, e foram realizadas análises 

exploratórias fatoriais, por meio da análise dos componentes principais e do 

método de fatoração dos eixos principais. Na escala foram realizadas análises 

fatoriais exploratórias e de consistência interna, encontrando-se quatro fatores: 

estratégias cognitivas, controle da emoção, estratégias autorregulatórias e 

busca de ajuda interpessoal. O instrumento mostrou-se adequado ao contexto 

específico investigado e reafirmou que as evidências de validade estão 

diretamente ligadas às características do contexto e da amostra, estando com 

bons índices de consistência interna nos quatro fatores (no fator 1, que 

apresentou α= 0,90, no fator 2, α= 0,77, no fator 3, α= 0,86 e no fator 4, 0,68) 

diferenciando-se, assim, dos estudos existentes.  

Scacchetti; Oliveira e Moreira (2015) realizaram uma pesquisa que teve 

como foco a adaptação da escala validada de Estratégias de Aprendizagem 

(OLIVEIRA, BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010) voltada ao ensino fundamental 

(EAVAP-EF), de forma que possibilitasse o levantamento de evidências de 

validade fatorial para seu emprego no ensino técnico-profissional. Também 

visou levantar as estratégias de aprendizagem empregadas por esses alunos. 

Participaram 709 estudantes do ensino técnico-profissional, provenientes de 

uma instituição privada e de uma pública federal.  

Por meio dos resultados apresentados, foi possível evidenciar a validade 

do instrumento, que confirmou a estrutura de três fatores na análise fatorial 

exploratória, apontados em estudos anteriores. Verificaram-se os alfas de 

Cronbach da escala (0,74), e as subescalas Ausência de Estratégias de 
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Aprendizagem (0,77) e Estratégias Cognitivas (0,73) foram consideradas 

aceitáveis, com exceção da subescala Estratégias Metacognitivas (0,57). O 

estudo também apontou que parte significativa dos estudantes relata recorrer 

às estratégias de aprendizagem, sobretudo à utilização de estratégias 

cognitivas.  

O estudo de Boruchovitch e Santos (2015) objetivou examinar as 

propriedades psicométricas de uma escala de estratégias de aprendizagem 

para alunos universitários EEA-U. O instrumento contém 49 itens fechados na 

forma de escala Likert, relacionados às estratégias cognitivas e metacognitivas. 

A pesquisa contou com a participação de 1490 estudantes do ensino superior. 

Para análise da escala utilizaram-se: a análise fatorial, que revelou 35 

itens com cargas fatoriais aceitáveis e uma estrutura de três fatores: Fator 1 – 

Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva, Fator 2 - Autorregulação dos 

Recursos Internos e Contextuais e Fator 3 - Autorregulação Social. 

Também em 2015, em outro estudo, Pascualon-Araujo e Schelini 

continuaram o processo de validação da escala de Metacognição (EMETA, 

2013), buscando analisar as evidências baseadas na estrutura e nas 

consistências internas, bem como realizar comparação entre as médias para 

investigar as influências das variáveis de gênero, tipo de escola e idade. 

A pesquisa contou com a participação de 196 crianças de 9 a 12 anos, e 

apontou a presença de um único fator, denominado Metacognição. Nesse 

estudo foi possível a redução dos itens de 67 para 40, contudo não foi 

encontrada diferença significativa nas variáveis analisadas. Nos resultados, os 

pesquisadores, apontam que, mesmo com resultados favoráveis para as 

evidências de validade, outros parâmetros psicométricos ainda precisam ser 

mais bem explorados.  

O levantamento de pesquisas nacionais mostrou 13 artigos voltados 

para a validação de aspectos psicométricos de instrumentos de avaliação 

psicológica educacional direcionada para as estratégias de aprendizagem. O 

público mais explorado foi o universitário sendo oito no total, para crianças do 

Ensino Fundamental houve quatro e apenas um abordou jovens do ensino 

técnico. 

Os artigos apresentaram na maioria estudos de validação pela análise 

fatorial exploratória. Esses estudos podem contribuir para melhor compreensão 
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das estratégias de aprendizagem na esfera da complexidade da educação. Os 

instrumentos utilizados foram quatro em adaptação para o contexto nacional, 

outros já construídos nacionalmente e apenas um estudo mostrando a 

construção de itens de uma escala.  

Esses artigos revelam em comum que o contexto educacional exige 

atualmente, que os alunos tenham capacidade de tomar decisões rápidas, 

eficientes e conscientes, regulando e adaptando sua maneira de aprender 

(BORUCHOVITCH; SANTOS, 2015). Destaca-se a importância de pesquisas 

que busquem aprofundamento teórico e analítico dos instrumentos citados, 

ampliando as pesquisas para amostras maiores e mais representativas do 

âmbito nacional. 

O levantamento teórico e de pesquisas permitiu um panorama do 

construto estudado. No próximo item apresenta-se o objeto do presente estudo.  
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OBJETIVOS 

Buscar evidências de validade de construto de uma escala de 

estratégias de aprendizagem no contexto universitário. 
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MÉTODO 

 

6.1 Participantes 

 

Participaram do presente estudo 800 estudantes do ensino superior, de 

uma instituição de ensino particular do Sul de Minas Gerais. Uma 

caracterização da amostra é apresentada nas tabelas que seguem. 

A idade média dos participantes é de 22 anos (dp = 4,2) sendo a mínima 

17 anos, e a máxima, 51 anos. O detalhamento das idades, por faixa etária, 

pode ser verificado na Tabela 1.   

 

Tabela 1 – Quantidade de participantes por faixa etária 

 

Idade Participantes  % 

De 17 a 22 545 68,50% 

De 23 a 30 219 27,30% 

De 31 a 51 36 4,50% 

Total 800 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os estudantes são provenientes de nove cursos de graduação: 

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da 

Computação, Ciências Contábeis, Jornalismo, Logística, Pedagogia, Processos 

Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e Sistemas de 

Informação. No tabela 2 apresentam-se a frequência e a porcentagem de 

participantes por semestre em cada curso.  
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Tabela 2 – Distribuição dos participantes por curso e semestre cursado 

 

Semestre 1 3 5 7   

Curso     P % 

Administração 47 42 34 32 155 19,3 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 14 15 5 - 34 4,2 

Ciências Computação - - - 13 13 1,6 

Ciências Contábeis 34 40 24 25 123 15,3 

Jornalismo 33 17 24 - 74 9,2 

Logística 27 - - - 27 3,3 

Pedagogia 30 26 21 22 99 12,3 

Processos Gerenciais 43 31 - - 74 9,2 

Publicidade Propaganda 16 32 28 21 97 12,1 

Recursos Humanos 28 32 - - 60 7,5 

Sistemas de Informação 23 14 7 - 44 5,5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação ao sexo dos participantes, verifica-se que o masculino 

representou 43,4% (n=347) da amostra, sendo a maioria dos participantes do 

sexo feminino (n=453). Na tabela 3 está a distribuição dos participantes por 

sexo e curso.  
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Tabela 3 – Distribuição dos participantes por sexo e curso 

 

Curso Sexo P % 

Administração M 73 9,12 

 F 82 10,25 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas M 31 3,87 

 F 3 0,37 

Ciências da Computação M 13 1,69 

Ciências Contábeis M 52 6,50 

 F 71 8,88 

Jornalismo M 34 4,25 

 F 40 5 

Logística M 10 1,25 

 F 17 2,12 

Pedagogia M 3 0,37 

 F 96 12 

Processos Gerenciais M 32 4 

 F 42 5,21 

Publicidade e Propaganda M 45 5,62 

 F 52 6,50 

Recursos Humanos M 12 1,50 

 F 48 6 

Sistemas de Informação M 43 5,37 

 F 1 0,13 

Total por sexo M 347 43,38 

  F 453  56,62 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6.2 Instrumento 

 

6.2.1 Composição inicial do Instrumento 

 

O instrumento foi inicialmente construído para avaliação das estratégias 

de aprendizagem do público da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 

estudo exploratório desenvolvido num trabalho de pesquisa para dissertação 

de Mestrado (RIBEIRO, 2015). A escala foi construída com base na literatura 

da área de estratégias de aprendizagem (BORUCHOVITCH, 2001; 

BORUCHOVITCH et al., 2006; OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010) 

A primeira versão configurou-se num questionário com setenta e três 

perguntas sobre o uso de estratégias para aprender os conteúdos acadêmicos 
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do tipo “Faz atividades ou trabalhos em casa, para entregar, dentro do prazo 

estabelecido” ou “Relê em voz alta as partes que não compreende”. As 

categorias indicadas para as respostas foram “nunca”, “às vezes” e “sempre”. 

O primeiro questionário foi submetido à apreciação de quatro juízes 

especialistas em educação das áreas de Pedagogia e Psicologia, para 

avaliação quanto à formulação das questões. Os juízes avaliaram os itens em 

termos de clareza e adequação das perguntas para a compreensão dos 

participantes. Verificaram também a objetividade e pertinência dos itens em 

relação às estratégias de aprendizagem. 

O instrumento foi bem avaliado pelos juízes, que apontaram margem de 

80% de concordância na análise dos itens. A submissão do instrumento de 

coleta de dados à análise de pesquisadores mais experientes confere maior 

consistência teórico-metodológica ao trabalho de pesquisa (MANZINI, 1991). 

Contudo, a análise dos especialistas apontou alguns procedimentos em relação 

ao questionário: verificar os itens repetitivos com relação às estratégias e 

disciplinas tratadas nos itens, mudar e inverter alguns termos nas afirmativas e 

diminuir o número de itens do instrumento. 

Os especialistas realizaram também considerações teóricas quanto à 

diferenciação das estratégias e outras variáveis, como autorregulação e 

metaprendizagem. Com isso, alguns itens foram adaptados após serem 

consideradas essas alegações dos especialistas que estavam no papel de 

juízes. 

Depois de ser reelaborado, o questionário foi utilizado para um estudo 

piloto com alunos de EJA. Essa primeira coleta contou com a participação de 

96 estudantes, de ambos os sexos, de Ensino Médio de Educação de Jovens e 

Adultos em Minas Gerais. A faixa etária dos participantes variou de 18 a 55 

anos, 61 do sexo masculino. 

De posse dos dados da coleta, confirmou-se a necessidade de diminuir 

a quantidade de itens, conforme indicação dada também pelos juízes. Nesse 

contexto, buscou-se equilibrar itens que previam estratégias de aprendizagem 

em leitura e escrita com estratégias de aprendizagem de matemática e 

estratégias de aprendizagem para estudo em geral, com apoio na literatura da 

área (BORUCHOVITCH, 2001; BORUCHOVITCH et al., 2006). 
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O novo questionário foi considerado um instrumento final para pesquisa 

em EJA com 40 itens e denominado Escala de Estratégias de Aprendizagem 

para estudantes Jovens e Adultos EEA-JA. Esse instrumento foi utilizado para 

pesquisa com 100 alunos de ensino médio da EJA matriculados em escolas da 

rede pública estadual do interior de Minas Gerais. A faixa de idade dos 

participantes foi de 18 a 55 anos, de ambos os sexos, sendo 43 do sexo 

masculino. Todas as recomendações e exigências éticas foram aplicadas, e o 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Sapucaí 

sob protocolo de número 644.649, e a dissertação foi defendida e aprovada no 

ano de 2015. 

Os resultados desse primeiro estudo com a aplicação da escala foram 

analisados de forma quantitativa demonstrando diferenças entre as escolas. As 

diferenças levantadas pela escala foram discutidas de forma qualitativa, à luz 

da teoria cognitiva que apontou o uso de estratégias de aprendizagem 

cognitivas e metacognitivas pelos estudantes (DEMBO, 1991; 

BORUCHOVITCH, 1999; OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010).  

Para o refinamento dessa escala, busca-se evidência de validade desse 

instrumento que visa medir as Estratégias de Aprendizagem de estudantes da 

idade jovem até a adulta, contudo no público de universitários. Para tanto, 

novas modificações foram propostas em alguns itens, buscando abranger, de 

forma geral, as condições e temas de estudo dos níveis de ensino 

educacionais no Brasil. 

 

6.2.2 O Instrumento de Coleta de dados 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a Escala de Estratégias 

de Aprendizagem para estudantes Jovens e Adultos EEA-JA, composta por 40 

itens. Para atender ao objetivo geral do estudo, de buscar evidências de 

validade de construto da Escala para o público de estudantes jovens e adultos, 

foi necessário rever e modificar alguns itens.  

Primeiramente foram retirados alguns termos que especificassem uma 

disciplina ou conteúdo, como: no lugar de Memoriza fórmulas matemáticas 

para resolver atividades com maior rapidez; Memoriza fórmulas para resolver 
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atividades com maior rapidez; em vez de Faz uma lista de ideias antes de 

começar a escrever uma redação, Faz uma lista de ideias antes de começar a 

escrever um texto; e, em lugar de Tenta não se distrair enquanto o (a) 

professor (a) está explicando matéria nova, Tenta não se distrair enquanto o (a) 

professor (a) está explicando conteúdo novo. 

No segundo momento de reescrita dos itens, analisaram-se 

teoricamente cada um deles para agrupá-los em itens de estratégias de 

aprendizagem cognitivas e itens de estratégias de aprendizagem 

metacognitivas. Isso devido aos primeiros resultados do estudo com a escala 

realizada por Ribeiro (2015) que evidenciou diferenças qualitativas no uso de 

estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas (DEMBO, 1991; 

OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010), quando comparadas com as 

estratégias utilizadas por estudantes em duas instituições de ensino. 

Além disso, considerou-se as descrições da literatura para o 

agrupamento dos itens da escala supondo dois fatores segundo tipo de 

estratégia de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem cognitivas 

(BORUCHOVITCH 1999) ajudam a assimilar as informações de uma tarefa, e 

são consideradas estratégias de ensaio, elaboração e organização. Podem se 

manifestar por meio de ações, comportamentos e pensamentos que 

influenciam o processo de armazenar as informações. No Quadro 1 

apresentam-se os itens da escala que prevêem estratégias de aprendizagem 

cognitivas.  
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Quadro 1 – Descrição dos itens da escala por tipo: Estratégias de 

Aprendizagem Cognitivas. 

Item  Descrição  

03 Cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando. 

04 Organiza um roteiro para ler. 

05 Repete as atividades do curso em casa para treinar.  

06 Faz uma lista de ideias antes de começar a escrever um texto. 

07 Procura reescrever um texto com suas palavras para estudar 
depois. 

12 Faz desenhos ou esquemas para entender melhor o que está 
sendo estudado. 

13 Usa o dicionário ao escrever um texto (bilhete, carta, recado, e-
mail).  

17 Treina conteúdos aprendidos, mesmo sabendo que não valem 
nota. 

18 Faz anotações do que acha importante, quando assiste a uma 
aula. 

19 Estuda em casa, mesmo sabendo que não vale nota. 

24 Revisa um conteúdo anterior antes de cada aula. 

27 Faz questões para si mesmo sobre o que estudou. 

28 Faz anotações ao lado do texto enquanto lê. 

31 Destaca as partes importantes do texto de diferentes disciplinas 
para aprender melhor. 

32 Escreve um rascunho antes da composição final de um texto. 

33 Resume os textos que o professor pede para estudar. 

34 Faz anotações sobre os pontos mais importantes do texto. 

37 Procura formular e responder questões por escrito sobre um 
conteúdo. 

39 Faz leituras sobre o tema que irá desenvolver por escrito. 

40 Lê em voz alta o que estuda. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As Estratégias de Aprendizagem Metacognitivas (BORUCHOVITCH, 

1999) referem-se ao estabelecimento de objetivos de estudo, ao conhecimento 

sobre a própria compreensão e a como compreender. Estão relacionadas à 

regulação dos processos cognitivos e são vistas como estratégias de 

planejamento, monitoramento e regulação. O quadro 2 traz os itens 

relacionados à essas estratégias.  
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Quadro 2 – Descrição dos itens da escala por tipo: Estratégias de 

Aprendizagem Metacognitivas 

Item  Descrição  

01 Memoriza fórmulas para resolver atividades com maior rapidez. 

02 Relê trechos do texto quando encontra uma informação que tem 
dificuldade para entender. 

08 Retoma conteúdos aprendidos na sala de aula. 

09 Pensa sobre um tema antes de começar a escrever 

10 Volta a ler alguns parágrafos ou páginas já lidas, quando se 
distrai. 

11 Tenta não se distrair enquanto o (a) professor (a) está explicando 
conteúdo novo 

14 Faz intervalos na leitura quando o texto é muito extenso. 

15 Memoriza fórmulas, regras gramaticais e termos técnicos que são 
explicados em sala. 

16 Realiza atividades ou trabalhos, para entrega dentro do prazo 
estabelecido. 

20 Relaciona o que está aprendendo com alguma coisa que já sabia. 

21 Organiza e utiliza o tempo livre no trabalho ou em casa para 
estudar. 

22 Relaciona conteúdos do curso ao seu dia a dia.  

23 Verifica se atingiu o objetivo que havia estabelecido para a 
leitura. 

25 Utiliza o tempo livre para fazer atividades do curso. 

26 Persiste na resolução de uma tarefa, mesmo que ela seja difícil. 

29 Antecipa informações do texto, quando está compreendendo a 
leitura. 

30 Verifica se as hipóteses que fez sobre o conteúdo do texto estão 
certas ou erradas.  

35 Lê com atenção para ter certeza de que está entendendo. 

36 Estuda ou faz atividades do curso diariamente. 

38 Busca solucionar uma dificuldade para aprender determinados 
assuntos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As categorias de resposta do instrumento foram: “nunca”, “às vezes” e 

“sempre”. A pontuação foi dividida entre 0 ponto para “nunca”, 1 ponto para “às 

vezes” e 2 pontos para “sempre”, podendo o escore máximo atingir 80 pontos.  

  

6.3 Procedimentos 

 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale 

do Sapucaí, conforme Certificado de Apresentação para Apreciação Ética e 

protocolo N.º 1.452.162. O Termo de Concordância Institucional foi 
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devidamente assinado pelo responsável pela unidade de Educação da 

Instituição pesquisada. Antes de participar da pesquisa, todos os alunos deram 

anuência a sua participação, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

6.4 Coleta de Dados 

 

Visando à coleta de dados, primeiramente foi obtida permissão formal do 

gestor da Instituição de Ensino Superior (IES) e dos coordenadores dos cursos 

selecionados para realização da pesquisa. A coleta de dados foi desenvolvida 

pelo pesquisador no período em que os alunos estavam na instituição. Os 

universitários foram informados sobre os objetivos da pesquisa e solicitados a 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A escala foi distribuída pelo pesquisador em sala de aula e foram 

explicados todos os procedimentos de preenchimento. O pesquisador 

permaneceu em sala de aula para o esclarecimento de possíveis dúvidas, 

contudo não foi interrogado sobre nenhum ponto relevante.  

 

6.5 Procedimento de Análise dos Dados 

 

Para análise quantitativa dos dados utilizou-se o programa Statistical 

Package for the Social Sciences – SSPS versão 21. Para investigar as 

propriedades psicométricas da escala em termos de validade e precisão, 

recorreu-se aos métodos da análise fatorial exploratória.  

Para verificar se haveria a possibilidade de aplicar a análise fatorial, 

realizou-se o Teste de Esfericidade de Bartlett (p<0,05). A medida de 

adequação da amostra foi averiguada pelo índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

maior que 0,8. Para identificar os possíveis construtos teóricos latentes, foi 

realizada uma Análise Fatorial Exploratória (AFE), adotando-se o método de 

extração dos eixos principais (PAF) e rotação promax (FABRIGAR et al., 1999). 

Para verificar o número de fatores utilizaram-se o critério de eigenvalue maior 

do que 1,00 e o teste scree (LAROS, 2004). Ainda, para levantar evidências de 

validade foi calculado o índice de consistência interna pelo alfa de Cronbach, 

cujo valor mínimo aceitável para se considerar um questionário confiável é 0,7. 
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A partir da descrição do método da pesquisa é possível apresentar os 

resultados e suas análises, conforme abordará o próximo capítulo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Para atingir o objetivo de buscar evidências de validade de construto de 

uma escala de estratégias de aprendizagem para estudantes jovens e adultos 

no contexto da universidade, propôs-se utilizar os procedimentos de uma 

Análise Fatorial Exploratória (AFE). O instrumento utilizado para coleta de 

dados foi a Escala de Estratégias de Aprendizagem para estudantes Jovens e 

Adultos (EEA- JA). 

Os principais resultados da AFE indicaram a possibilidade de se 

considerar dois fatores principais e 30 itens na escala, sendo a consistência 

interna, medida pelo alfa de Cronbach de 0,856. Os resultados são descritos 

detalhadamente, a seguir.  

Inicialmente, verificou-se a fatorabilidade da matriz de correlações dos 

40 itens da EEA-JA, a qual se apresentou adequada: Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) = 0,86 e o Teste de Esfericidade de Bartlett = χ2 (780) = 5305,435, 

p<0,001. A AFE adotou o método de extração dos eixos principais (PAF) e 

rotação promax (FABRIGAR et al.,1999). 

Para verificar o número de fatores a serem retidos, utilizaram-se o 

critério de eigenvalue maior do que 1,00 e o teste scree (LAROS, 2004). Foi 

fixada a quantidade de dois fatores, considerando as estratégias de 

aprendizagem cognitivas e metacognitivas, de acordo com a taxonomia teórica 

(DEMBO, 1991; BORUCHOVITCH, 1999; OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; 

SANTOS, 2010) na construção dos itens da escala. O teste Scree Plot pode 

ser visualizado na Figura 1.  
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Figura 1 . Resultados do Teste Scree Plot 

 
 

A Figura 1 mostra o resultado do Teste Scree para a extração de dois 

fatores, que explicaram 20.74% da variância total. A Tabela 4 apresenta os 

resultados da AFE com carga acima de 0,3 que é estabelecida como aceitável 

para cada item da escala. A seguir na tabela 4 são apresentados os resultados 

e discussões sobre a estrutura fatorial do instrumento que esta sendo 

estudado.  
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Tabela 4 - Estrutura Fatorial do Instrumento 

 

Itens  

fatores 

1 2 

Memoriza fórmulas para resolver atividades com maior rapidez.  ,301 

Repete as atividades do curso em casa para treinar.  ,591 

Faz uma lista de ideias antes de começar a escrever um texto. ,389  

Procura reescrever um texto com suas palavras para estudar depois. ,458  

Retoma conteúdos aprendidos em sala de aula.  ,438 

Pensa sobre um tema antes de começar a escrever. ,446  

Volta a ler alguns parágrafos ou páginas já lidas, quando se distrai. ,318  

Faz desenhos ou esquemas para entender melhor o que está sendo estudado. ,410  

Faz intervalos na leitura, quando o texto é muito extenso. ,383  

Memoriza fórmulas, regras gramaticais e termos técnicos que são explicados em 

sala 
 ,384 

Treina conteúdos aprendidos, mesmo sabendo que não valem nota.  ,614 

Faz anotações do que acha importante, quando assiste a uma aula. ,370  

Estuda em casa, mesmo sabendo que não vale nota.  ,691 

Relaciona o que esta aprendendo com alguma coisa que já sabe. ,539  

Organiza e utiliza tempo livre no trabalho ou em casa para estudar.  ,613 

Relaciona conteúdos do curso ao seu dia a dia. ,525  

Verifica se atingiu o objetivo que havia estabelecido para a leitura. ,390  

Revisa um conteúdo anterior, antes de cada aula.  ,605 

Utiliza o tempo livre para fazer atividades do curso  ,587 

Persiste na resolução de uma tarefa, mesmo que ela seja difícil,  ,318 

Faz anotações ao lado do texto, enquanto lê. ,605  

Antecipa informações do texto, quando está compreendendo a leitura. ,527  

Verifica se as hipóteses que fez sobre o conteúdo do texto estão certas ou 

erradas. 
,434  

Destaca as partes mais importantes do texto de diferentes disciplinas, para 

aprender melhor. 
,448  

Escreve um rascunho, antes da composição final de um texto. ,418  

Resume os textos que o professor pede para estudar, ,403  

Faz anotações sobre os pontos mais importantes do texto, ,555  

Estuda ou faz atividades do curso diariamente,  ,592 

Procura formular e responder questões por escrito, sobre um conteúdo.  ,475 

Faz leituras sobre o tema que irá desenvolver por escrito. ,346  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme se verifica na Tabela 4 e de acordo com a numeração dos 

itens no instrumento, o agrupamento dos fatores ficou assim distribuído: Fator 1 

– Estratégias de Aprendizagem Cognitivas: Item 06 - Faz uma lista de ideias 
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antes de começar a escrever um texto; 07- Procura reescrever um texto com 

suas palavras para estudar depois; 09- Pensa sobre um tema antes de 

começar a escrever; 10- Volta a ler alguns parágrafos ou páginas já lidas, 

quando se distrai; 12- Faz desenhos ou esquemas para entender melhor o que 

está sendo estudado; 14- Faz intervalos na leitura, quando o texto é muito 

extenso; 18- Faz anotações do que acha importante, quando assiste a uma 

aula; 20- Relaciona o que esta aprendendo com alguma coisa que já sabe; 22- 

Relaciona conteúdos do curso ao seu dia a dia; 23- Verifica se atingiu o 

objetivo que havia estabelecido para a leitura; 28- Faz anotações ao lado do 

texto, enquanto lê; 29- Antecipa informações do texto, quando está 

compreendendo a leitura; 30- Verifica se as hipóteses que fez sobre o 

conteúdo do texto estão certas ou erradas; 31- Destaca as partes mais 

importantes do texto de diferentes disciplinas, para aprender melhor; 32- 

Escreve um rascunho, antes da composição final de um texto; 33- Resume os 

textos que o professor pede para estudar; 34- Faz anotações sobre os pontos 

mais importantes do texto e 39- Faz leituras sobre o tema que irá desenvolver 

por escrito.  

O Fator 2, nomeado de Estratégias de Aprendizagem Metacognitivas, 

csrregou os seguintes itens: 01- Memoriza fórmulas para resolver atividades 

com maior rapidez; 05 - Repete as atividades do curso em casa para treinar; 

08- Retoma conteúdos aprendidos em sala de aula; 15- Memoriza fórmulas, 

regras gramaticais e termos técnicos que são explicados em sala; 17- Treina 

conteúdos aprendidos, mesmo sabendo que não valem nota; 19- Estuda em 

casa, mesmo sabendo que não vale nota; 21- Organiza e utiliza tempo livre no 

trabalho ou em casa para estudar; 24- Revisa um conteúdo anterior, antes de 

cada aula; 25- Utiliza o tempo livre para fazer atividades do curso; 26- Persiste 

na resolução de uma tarefa, mesmo que ela seja difícil; 36- Estuda ou faz 

atividades do curso diariamente; 37- Procura formular e responder questões por 

escrito, sobre um conteúdo. 

Alguns itens da escala não obtiveram carga aceitável para análise de 

fatores (0,3) e, com isso foram excluídos. Os dez itens que não carregaram 

foram: 02- Relê trechos do texto quando encontra uma informação que tem 

dificuldade para entender; 03- Cria perguntas e respostas sobre o assunto que 

está estudando; 04- Organiza um roteiro para ler; 11- Tenta não se distrair 



63 
 

enquanto o (a) professor (a) está explicando conteúdo novo; 13- Usa o 

dicionário ao escrever um texto (bilhete, carta, recado, e-mail); 16- Realiza 

atividades ou trabalhos, para entregar, dentro do prazo estabelecido; 27- Faz 

questões para si mesmo sobre o que estudou; 35- Lê com atenção para ter 

certeza que está entendendo; 38- Busca solucionar uma dificuldade para 

aprender determinados assuntos; 40 Lê em voz alta o que estuda. 

Em síntese, os resultados obtidos a partir da AFE revelaram uma escala 

com 30 itens, sendo o Fator - 1 composto por 18 itens com saturações variando 

entre 0,318 e 0,605, com eigenvalue igual a 6,33, explicando 15,82% da 

variância. O Fator - 2 ficou composto por 12 itens, com saturações entre 0,301 

e 0,691, explicando 4.93% da variância, e eigenvalue de 1,97. A análise fatorial 

exploratória analisa o padrão de correlações existentes entre os itens, 

agrupando-os em fatores. Assim, nesse estudo os itens foram agrupados em 

dois tipos de estratégias, embora a variância total explicada tenha sido baixa 

(20.74%), o alfa de Cronbach da escala toda (0,856) pode ser considerado de 

nível aceitável. 

Verifica-se que os índices encontrados se aproximam ao de outros 

estudos recentes e com público bastante semelhante. Como o estudo de 

Boruchovitch e Santos (2015) que examinou as propriedades psicométricas de 

uma escala de estratégias de aprendizagem para alunos universitários, com 

inicialmente 49 itens em 1490 estudantes. Como resultados encontraram a 

variância total de 26,6% numa escala de 35 itens e uma estrutura de três 

fatores relacionados às estratégias cognitivas e metacognitivas. Os índices de 

consistência interna resultaram em alfa de Cronbach de 0,87, sendo que as 

autoras consideraram as cargas fatoriais aceitáveis.  

E o estudo de Scacchetti et al (2015) que verificou a adaptação e 

evidências de validade fatorial de uma escala estratégias de aprendizagem 

para 709 estudantes do ensino técnico-profissional. A análise fatorial indicou 

estrutura de três fatores capazes de explicar 30,07% da variância total. Os 

fatores se agruparam como F1 – Ausência de estratégias metacognitivas 

disfuncionais, com 12 itens; F2 – Estratégias cognitivas com 11 itens e F3 – 

Estratégias metacognitivas, com 4 itens. A menor carga fatorial foi de 0,36, e a 

maior carga fatorial foi de 0,65 sendo o alfa de Cronbach da escala 0,74.  
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No presente estudo, os itens de cada fator foram previamente descritos 

na construção da escala, com base em instrumentos existentes e conforme 

aponta a literatura da área (BORUCHOVITCH, 2001; BORUCHOVITCH et al., 

2006; DEMBO, 1991; OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010). Assim, 

para a verificação dos resultados realizou-se uma comparação dos itens, como 

estavam previstos e depois da AFE, conforme os carregamentos nos fatores. 

A Tabela 5 mostra os itens da escala por tipo de estratégias de 

aprendizagem cognitivas (EAC) e metacognitivas (EAM) propostos na 

composição inicial do instrumento. E mostra o mesmo item disposto nos 

fatores, sendo Fator 1- Estratégias de Aprendizagem Cognitiva (F1- EAC) e 

Fator 2- Estratégias de Aprendizagem Metacognitiva (F2- EAM). Cabe retomar 

que os itens 02, 03, 04, 11, 13, 16, 27, 35, 38, e 40 não são apresentados na 

tabela 5 devido terem sido descartados.  
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Tabela 5 - Distribuição dos itens em fatores da escala antes e depois da 

Análise Fatorial 

 

EAC EAM F1- EAC F2-EAM 

 01  01 
05   05 
06  06  
07  07  

 08  08 
 09 09  
 10 10  

12  12  
 14 14  
 15  15 

17   17 
18  18  
19   19 

 20 20  
 21  21 
 22 22  
 23 23  

24   24 
 25  25 
 26  26 

28  28  
 29 29  
 30 30  

31  31  
32  32  
33  33  
34  34  

 36  36 
37   37 
39  39  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a tabela 5 os itens 01; 06; 07; 08; 12; 15; 18; 21; 24; 25; 

26; 28; 31; 32; 33; 34; 36; 39 do instrumento corresponderam à previsão do tipo 

de estratégia de aprendizagem na construção do instrumento e o carregamento 

nos fatores 1 e 2 mostrados pela AFE. Assim, no total 18 itens permaneceram 

nos fatores previstos, sendo dez do F1 e oito do F2.  

Os itens que corresponderam ao previsto no F1- estratégias de 

aprendizagem cognitivas foram: 06-Faz uma lista de ideias antes de começar a 

escrever um texto, 07-Procura reescrever um texto com suas palavras para 
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estudar depois, 12-Faz desenhos ou esquemas para entender melhor o que 

está sendo estudado,18-Faz anotações do que acha importante, quando 

assiste a uma aula, 28-Faz anotações ao lado do texto, enquanto lê, 31-

Destaca as partes mais importantes do texto de diferentes disciplinas, para 

aprender melhor, 32-Escreve um rascunho, antes da composição final de um 

texto, 33- Resume os textos que o professor pede para estudar, 34-Faz 

anotações sobre os pontos mais importantes do texto, 39-Faz leituras sobre o 

tema que irá desenvolver por escrito. 

Contudo, os itens 05-Repete as atividades do curso em casa para 

treinar, 17-Treina conteúdos aprendidos, mesmo sabendo que não valem nota, 

19- Estuda em casa, mesmo sabendo que não vale nota e 37- Procura formular 

e responder questões por escrito, sobre um conteúdo, não corresponderam 

como previsto à estratégia de aprendizagem cognitivas segundo seus 

carregamentos nesse fator. Em relação a isso insiste-se que os itens foram 

construídos considerando Dembo (1991) e Boruchovitch (1999) que descrevem 

que as ações de repetição, cópia, destaque, parafraseamento, resumo ou 

anotações que ajudam na organização, leitura e seleção dos conteúdos na 

aprendizagem englobam o processamento das informações e podem ser 

categorizadas em estratégias cognitivas de ensaio (repetir, copiar, sublinhar), 

elaboração (parafrasear, resumir e criar analogias e de organização (seleção 

de ideias, roteiros e mapas).  

Os itens do F2- Itens de estratégias de aprendizagem metacognitivas 

que carregaram conforme o esperado para a escala foram: 01-Memoriza 

fórmulas para resolver atividades com maior rapidez, 08-Retoma conteúdos 

aprendidos em sala de aula, 15-Memoriza fórmulas, regras gramaticais e 

termos técnicos que são explicados em sala, 21-Organiza e utiliza tempo livre 

no trabalho ou em casa para estudar, 24-Revisa um conteúdo anterior, antes 

de cada aula, 25- Utiliza o tempo livre para fazer atividades do curso, 26- 

Persiste na resolução de uma tarefa, mesmo que ela seja difícil, 36- Estuda ou 

faz atividades do curso diariamente. Nesse caso, oito itens corresponderam ao 

previsto.  

Já os itens esperados para carregarem no F2 e que não carregaram 

foram: 09- Pensa sobre um tema antes de começar a escrever, 10- Volta a ler 

alguns parágrafos ou páginas já lidas, quando se distrai, 14- Faz intervalos na 



67 
 

leitura, quando o texto é muito extenso, 20- Relaciona o que esta aprendendo 

com alguma coisa que já sabe, 22- Relaciona conteúdos do curso ao seu dia a 

dia, 23- Verifica se atingiu o objetivo que havia estabelecido para a leitura, 29- 

Antecipa informações do texto, quando está compreendendo a leitura, 30- 

Verifica se as hipóteses que fez sobre o conteúdo do texto estão certas ou 

erradas. Considera-se que esses itens estão de acordo com a literatura da área 

(DEMBO, 1991; BORUCHOVITCH, 1999) que descrevem as estratégias de 

aprendizagem metacognitivas como estratégias de planejamento, 

monitoramento e regulação, relacionadas ao estabelecimento de objetivos de 

estudo, motivação, planejamento, direção e controle do estudante sobre a 

própria aprendizagem e a regulação dos processos cognitivos.  

A escala apresentou itens que não carregaram como esperado nos 

fatores previstos na construção da escala. Desse modo, acredita-se que seja 

necessária a realização de outras análises para a confirmação dos itens nos 

fatores. Como a aplicação de uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) que 

não foi objetivo desse estudo. A AFC conforme explicado por Hair et al., (2005) 

é um procedimento desenvolvido para se testar hipóteses a respeito da 

estrutura de um conjunto de dados; este tipo de análise é útil para a construção 

de teorias mas tem sido um dos procedimentos estatísticos mais comumente 

utilizados no desenvolvimento, avaliação e refinamento de instrumentos com o 

intuito de corroborar os resultados apresentados pela AFE. Apesar de nem 

todos os itens, que compõe o instrumento comportarem-se conforme o previsto 

para cada fator compreende-se que os resultados mostram que a escala não 

tem de estrutura unifatorial e que há congruência dos itens com o construto. 

Nesse contexto o resultado encontrado na presente pesquisa corrobora 

as propostas de validação de instrumentos que abordam e defendem que as 

estratégias de aprendizagem são bem descritas em duas taxionomias: as 

estratégias cognitivas e as metacognitivas (BORUCHOVITCH, 1999; 

BORUCHOVITCH; SANTOS, 2004). Esses estudos estão sendo desenvolvidos 

com estudantes do Ensino Fundamental e universitário (OLIVEIRA 

BORUCHOVITCH; SANTOS, 2009; SCACCHETTI et al. 2015; PASCUALON-

ARAUJO; SCHELINI, 2015; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2015). 

Outro fator importante levantado no estudo é que essas habilidades 

precisam ser analisadas em alunos jovens e adultos, nos quais pouco se têm 
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pesquisado as habilidades cognitivas e metacognitivas (DEMBO, 1991; 

BORUCHOVITCH; SANTOS, 2004). Uma caracterização detalhada da 

considerável amostra (N=800) de participantes do presente estudo identificou a 

presença da maior faixa de estudantes jovens de17 anos até 22 (N=545, 

68,50%). O restante compôs uma faixa de 23 a 51 anos. Com isso, considera-

se importante o desenvolvimento de instrumentos próprios para o público 

dessa idade. A escala referente a este estudo foi considerada para o público 

jovem e adulto desde a sua primeira versão testada em estudantes da mesma 

faixa etária, contudo em menor público (N=196) e em modalidade de Suplência 

do Ensino Médio (RIBEIRO, 2015).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa empreendeu-se um estudo inicial para a análise 

do instrumento Escala de Estratégias de Aprendizagem para estudantes 

Jovens e Adultos (EEA-JA) a fim de buscar evidências de validade de construto 

de uma escala de estratégias de aprendizagem para estudantes jovens e 

adultos no contexto da universidade, no Brasil. 

Ponto positivo do estudo foi a amostra significativa de 800 participantes 

de diferentes cursos de nível universitário tendo em vista o desenvolvimento de 

um instrumento de estratégias de aprendizagem considerando a carência de 

instrumentos válidos para mensurar o importante construto em âmbito nacional. 

O desenvolvimento de instrumentos dessa natureza é importante para o âmbito 

psicoeducacional que visa compreender e avaliar as aprendizagens dos 

alunos. Pode ser importante também para que os alunos avancem em direção 

ao desenvolvimento de habilidades próprias de estudantes autônomos e 

autorregulados.  

As limitações deste estudo apontam o fato de não ter havido uma 

equiparação entre universidades distintas, pois apenas uma instituição 

particular foi investigada, e em apenas uma cidade do sul de Minas Gerais. A 

ausência de uma variedade de escolas e universidades não permitiu análise de 

possíveis diferenças e controle de variáveis. Nesse contexto recomenda-se que 

sejam desenvolvidas pesquisas futuras com o objetivo de validação da escala 

considerando diferentes contextos e públicos. 

Além disso, outras análises devem ser exploradas para a superação de 

algumas limitações da presente pesquisa como a análise fatorial confirmatória, 

para convalidação e explicação das cargas fatoriais. A Análise do 

funcionamento dos itens através da resposta do item Teoria (IRT) também 

seria fundamental para uma melhor compreensão do instrumento. 

Outros estudos poderão correlacionar variáveis importantes para a 

compreensão da aprendizagem e as estratégias, tais como medidas de 

desempenho, autoeficácia, ansiedade, além da motivação, entre outros. 

Processo de ensino-aprendizagem. 
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Espera-se que este estudo possa contribuir para melhor compreensão 

das estratégias de aprendizagem, bem como para a discussão de sua 

mensuração e emprego nas aulas e conteúdos escolares. Verifica-se que o 

estudo das estratégias de aprendizagem tem sido reconhecido como 

importante ferramenta para se conhecer os estudantes em processo de 

avaliação psicoeducacional. 

Além disso, pode o conhecimento cada vez mais apurado das 

estratégias pode fornecer contribuições e implicações educacionais. Conforme 

aponta a literatura da área, a escola é a responsável pelo incentivo e ensino do 

uso de estratégias de aprendizagem pelos estudantes (BORUCHOVITCH, 

2006; BRANDÃO, 2008), devido à compreensão de que conhecer as próprias 

estratégias e saber quais facilitam o armazenamento e a utilização dos novos 

conhecimentos são ações que podem se reverter na prevenção e até na 

remediação de dificuldades de aprendizagem (MCKEACHIE; PINTRICH; LIN, 

1985). Embora os estudos de intervenção não tenham sido um hábito entre os 

pesquisadores nacionais, verifica-se que a sistematização desse tipo de 

pesquisa poderia contribuir para os estudantes obterem melhores 

desempenhos (ALMEIDA, 2002).  

Ressalta-se, finalmente, que investigadores da área das estratégias e 

motivação (BORUCHOVITCH, 1999; DEMBO, 1991; BZUNECK, 2009) 

defendem que o estudante que sabe utilizar adequadamente as estratégias de 

aprendizagem poderá apresentar melhor desempenho acadêmico nas 

diferentes séries formais de ensino. Assim, propõe-se também que os 

professores e profissionais da educação possam apropriar-se do conhecimento 

das estratégias por meio desta pesquisa e apresentarem novas formas de 

operá-las em favor da aprendizagem de seus alunos. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Estou realizando, nos meus estudos de mestrado, uma pesquisa científica, intitulada: 

“VALIDAÇÃO FATORIAL DE UMA ESCALA DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM PARA 

UNIVERSITÁRIOS”. Quero convidá-lo a participar desse importante estudo para a educação. O 

objetivo é analisar parâmetros psicométricos de uma escala de estratégias de aprendizagem 

para estudantes universitários. A pesquisa é constituída por uma escala de estratégias de 

aprendizagem composta por perguntas para serem respondidas com sempre, às vezes e 

nunca. Trata-se de uma forma de conhecermos o processo de aprendizagem, por isso 

contamos com o seu apoio para responder às perguntas com sinceridade e atenção.  

Embora o (a) sr.(a) venha a aceitar a participar deste projeto, estará garantido que poderá 

desistir, sem qualquer prejuízo ou penalização, a qualquer momento, bastando para isso 

informar sua decisão. Fica esclarecido também que, por ser uma participação voluntária e sem 

interesse financeiro o(a) sr.(a) não terá direito a nenhuma remuneração. Poderão ocorrer riscos 

mínimos, por exemplo, algum desconforto ao responder às questões, mesmo assim sem lhe 

causar prejuízos ou danos. Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente os 

cursos de sua unidade de Gestão contribuirão para a compreensão do fenômeno estudado e 

para a produção de conhecimento científico. 

Assim, o(a) sr. (a) declara que foi esclarecido de queestá participando de um estudo de 

cunho acadêmico-científico. Para tanto, solicitamos que sr.(a) colabore com esta pesquisa 

preenchendo a escala que leva aproximadamente 10 minutos para ser concluída. 

Numa posterior publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade da instituição e 

dos alunos participantes será mantida no mais rigoroso sigilo, omitindo-se todas as 

informações que permitam identificá-los. Os dados serão guardados por 5 anos em banco de 

dados pelos pesquisadores responsáveis, localizado no Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação da UNIVAS, na unidade Campus Fátima da Universidade do Vale do Sapucaí, após 

os quais serão eliminados.  

Este documento foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí situado na UNIDADE FÁTIMA, Av. 

Pref. Tuany Toledo, 470, Pouso Alegre/MG, o qual poderá ser contatado pelo telefone; 

(35)3449-9271 ou pelo e-mail: pesquisa@univas.edu.br. Os procedimentos previstos 

obedecem aos Critérios de Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução n° 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser 

esclarecidas pelo pesquisador Antonio José Figueiredo Oliveira, pelo telefone: (35)99989-5771, 

e-mail: psiantoniojose@gmail.com 

Após declarar seu consentimento, o(a) sr.(a) terá acesso aos instrumentos. 

Agradecemos a sua colaboração 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

mailto:pesquisa@univas.edu.br
mailto:psiantoniojose@gmail.com
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Tendo em vista os itens apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa: 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 
 
Pesquisador: Antonio José Figueiredo Oliveira 
CPF: 08047346660 
PROPES em Educação / UNIVAS 

 
 
 
Orientadora responsável: Dra. Susana Gakyia Caliatto 
CPF:15587242811 
PROPES em Educação / UNIVAS  
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ANEXO B – TERMO DE CONCORDÂNCIA INSTITUCIONAL 
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ANEXO C - COMPROVANTE DO COMITÊ DE ÉTICA 
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