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SILVA, Mayara Lybia da. Estratégias de aprendizagem: um estudo do ensino médio
e superior. 85f Dissertação (Mestrado em Educação), Univás, Pouso Alegre, 2017. 

RESUMO

Este estudo objetivou investigar as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos
estudantes  do ensino  médio  e  ensino  superior,  comparar  os  resultados e  analisar  as
estratégias de  aprendizagem  dos  participantes  em  função  do  sexo,  idade  e  ano
acadêmico. Participaram do estudo 310 estudantes, 168 pertencentes ao ensino médio e
142 do ensino superior de uma instituição púbica de ensino, de ambos os sexos, sendo
171 (55,2%) mulheres e 139 (44,8%) homens. Em relação à idade dos participantes, a
amostra do ensino médio a faixa etária varia entre 14 e 18 anos e do superior varia entre
17 e 37 anos. 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 que
avalia as estratégias empregadas por alunos em situação de aprendizagem e identifica o
tipo  de  estratégia  utilizada,  como  sendo  cognitiva  ou  metacognitiva.  A  amostra  se
apresentou predominantemente metacognitiva. Quando comparados por nível de ensino,
os  estudantes  de  nível  superior  se  destacaram.  Foi  possível  identificar  um aumento
considerável de resultados quanto ao emprego das estratégias pelos estudantes, ao final
da educação básica para o ensino superior, e constatou-se diferença significativa entre
os  níveis  de  ensino.  Esses  resultados  são esperados,  contudo o aumento  do uso  de
estratégias não foi verificado na progressão dos anos dentro de um mesmo curso. Em
relação ao sexo verificou-se que as alunas apresentam melhores resultados no uso das
estratégias,  face aos colegas do sexo masculino. Quanto a diferenciação entre as idades,
o grupo de alunos adultos se destacou face ao grupo composto pelos estudantes mais
jovens. Os resultados encontrados estão de acordo com algumas pesquisas realizadas na
última década, e são discutidos considerando-se implicações educacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Processamento da Informação. 

Estratégias de aprendizagem. Ensino médio. Ensino Superior. 
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SILVA, Mayara Lybia da. Learning strategies: a study from high school end higher
education. 85f  Dissertation (Master’s  Degree  in  Education),  Univás,  Pouso Alegre,
2017. 

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the learning strategies used by the high
school  and higher  education  students,  compare  the  results  and  analyze  participants'
learning strategies based on gender, age and academic year. Took part in the study a
total of 310 students of both gender, 168 belonging to high school and 142 to higher
education of a public educational institution in which 171 (55.2%) were women and 139
(44.8%) men. Regarding the age of participants, the age range of high school audience
varies between 14 and 18 years and higher education varies between 17 and 37 years.
The data collection instrument was The Learning Strategy Scale, composed by forty
items  which  evaluate  the  strategies  applied  by  students  in  learning  situation  and
recognize  the  types  of  strategies  used.  The  sample  showed  predominantly
metacognitive. When compared by level of education, higher education students stood
out. Moreover, it was possible to identify a considerable increase of reports related to
the use of the strategies by the students, in the transition from basic education to higher
education, and it was found that there is significant difference between the two levels of
education. These results are expected; however, the increase of the strategies use was
not verified in the years progression within the same education level. According to the
gender,  it  was  verified  the  female  students  presented  better  results  in  the  use  of
strategies compared to male students. Concerning the differentiation between the ages,
the  group  of  adult  students  stood  out  against  the  group  composed  by  the  younger
students. Finally, the found results are in agreement with some research done in the last
decade and are discussed considering educational implications.

KEYWORDS: Learning. Information Processing. Learning Strategies. High
School. Higher Education.
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APRESENTAÇÃO

A aprendizagem é um elemento intrínseco à condição humana. Aprende-se em

todo momento, em um processo de interação permanente com o meio e em diferentes

níveis de complexidade referentes ao conhecimento construído. Consiste na progressão

contínua de autoconhecimento,  que determina a leitura de mundo de cada indivíduo

(CLAXTON, 2000).

Diante  da  importância  fundamental  do  entendimento  do  processo  de

aprendizagem surge a necessidade de pesquisar a respeito da produção do conhecimento

e de recursos que possam contribuir para seu aperfeiçoamento. Em consonância com

essa  perspectiva,  o  presente  trabalho  busca  contribuir  para  a  construção  de

conhecimento  relacionado  ao  processo de aprendizagem,  apresentando uma reflexão

acerca  das  estratégias  de  aprendizagem  a  serviço  do  processamento  da  informação

humana.

As diferentes funções cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem não

nascem como um mapa pronto, mas são construídas pelas experiências e exigências dos

campos trilhados pelo aprendiz. Cada um possui uma forma particular de processar a

informação, visto que o processamento se dá por assimilação das demais informações já

memorizadas.  Logo,  existem  diferenças  individuais  no  aprender.  Bons  aprendizes

precisam ser  estrategistas,  conhecer  suas  próprias  mentes,  estar  conscientes  de  suas

potencialidades e fragilidades, avaliar sua própria aprendizagem e assim administrá-la

eficientemente (BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2010).

O estudo das estratégias de aprendizagem promove o entendimento dos métodos

para  aprender,  como  o  foco  na  aquisição,  armazenamento  e  recuperação  dos

conhecimentos  adquiridos  e  reservados na  memória de longo prazo,  e  o  uso desses

recursos  contribui  para o 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, para isso é

preciso conhecê-las, e assim escolher 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 suas chances de alcançar sucesso escolar

(BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2010; VIANIN, 2012).
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Estudantes  com  baixo  rendimento  necessitam  fazer  uso  de  métodos  que  os

auxiliem a tornar a aprendizagem mais significativa e organizada. Tais métodos podem

ir desde o simples parafrasear e sumarizar, até à criação de analogias, de esquemas e de

notas,  bem  como  a  utilização  de  raciocínio  inferencial,  analítico  e  sintético.  Essas

importantes  ferramentas  são um rico  objeto  de  estudo,  visto  que estão  intimamente

relacionadas  com  o  desempenho  acadêmico  e  sucesso  escolar.  A  importância  do

conhecimento do processo de aprendizagem e a valorização da autonomia do aprendiz

motivaram o presente estudo, que explora o processamento da informação humana a

serviço  das  estratégias  de  aprendizagem  (BORUCHOVITCH,  1999;  2006;  2007;

BZUNECK, 2010).

Diante  dessa  relevância,  é  fundamental  a  investigação  das  estratégias  em

diferentes níveis educacionais, e, em consequência da escassez de pesquisas nacionais,

procedeu-se com este estudo que investiga as estratégias utilizadas pelos aprendizes no

Ensino Médio e Ensino Superior, comparando e analisando resultados. Ressalta-se que a

investigação  dos  dois  níveis  de  ensino,  a  Educação  Básica  e  o  Ensino  Superior,

correspondem a um estudo inédito.

Para  entender  do  que  se  trata  a  Educação  Básica  e  o  Ensino  Superior,

apresenta-se a explanação a cerca do Sistema Educacional  Brasileiro.  Verificou-se a

estrutura regular de ensino no país, dentro dessa estrutura o ensino é dividido em dois

níveis: Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica corresponde à Educação

Infantil,  com duração de  dois  anos  e  ingresso aos  quatro anos de idade;  ao Ensino

Fundamental, com duração de nove anos e ingresso aos seis anos; e ao Ensino Médio,

com duração de três  anos  e  correspondente  aos  anos finais  da Educação Básica.  O

Ensino Superior corresponde aos cursos de graduação e pós-graduação. Com base nessa

estrutura,  a  organização  do  Sistema  Educacional  Brasileiro  ocorre  por  meio  dos

sistemas  de  ensino,  “o  que  caracteriza  um  sistema  é  a  atividade  intencional  e

organicamente concebida, que se justifica pela realização de atividades voltadas para as

mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos” (BRASIL, 2010).

A educação  abrange  os  processos  formativos  que  se  desenvolvem  na  vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Na

organização  do  Estado  brasileiro,  a  matéria  educacional  é  conferida  pela  Lei  nº

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aos diversos entes

federativos: União, Distrito Federal, Estados e Municípios, sendo que a cada um deles
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compete organizar seu sistema de ensino, cabendo, ainda, à União a coordenação da

política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo

função normativa, redistributiva e supletiva.

As  Diretrizes  Nacionais  Curriculares  da  Educação  Básica  (BRASIL,  2013)

consistem em um documento que estabelece a base nacional comum, responsável por

orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas

pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. De acordo com esse documento, a

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, inspirada

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

A legislação  brasileira  que  rege  a  educação  em âmbito  nacional,  a  Lei  de

Diretrizes  e  Bases  –  LDB,  Lei  nº  9394  de  1996,  propõe  a  construção  educacional

pautada  nos  princípios  de  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  permanência  na

escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a

arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e

apreço  à  tolerância;  coexistência  de  instituições  públicas  e  privadas  de  ensino;

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; valorização do profissional

da educação escolar; gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da

legislação  dos  sistemas  de  ensino;  garantia  de  padrão  de  qualidade;  valorização  da

experiência extraescolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas

sociais; e a consideração com a diversidade étnico-racial.

A  LDB  tem  como  um  de  seus  grandes  objetivos  normatizar  o  sistema

educacional e garantir acesso igualitário a todos com relação à educação; oferece um

conjunto de definições políticas que orientam o sistema educacional; tem como meta a

democratização  e  universalização  do  conhecimento  básico,  oferecendo  educação  e

cuidado  com  a  escolarização,  assumindo  um  caráter  intencional  e  sistemático,  que

oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, sem descuidar de outros

aspectos como o físico, o emocional, o moral e o social.

O presente estudo, em sua pesquisa de campo, tem como público-alvo os anos

finais da Educação Básica, correspondentes ao Ensino Médio, e o Ensino Superior, que

corresponde à graduação. Os resultados trazem dados para traçar o perfil das estratégias

de aprendizagem utilizadas pela amostra em função do ano acadêmico, idade, curso e
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sexo,  e  possibilitaram comparar  as  estratégias  que  os  estudantes  mais  utilizam para

aprender no Ensino Médio e na graduação.

O  Ensino  Médio  vigente,  de  acordo  com  a  legislação,  tem  as  seguintes

finalidades:

Do Ensino Médio
Art.  35.  O  ensino  médio,  etapa  final  da  educação  básica,  com  duração
mínima de três anos, terá como finalidades:
I  -  a  consolidação  e  o  aprofundamento  dos  conhecimentos  adquiridos  no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II  -  a  preparação  básica para  o trabalho e a  cidadania do educando,  para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III  -  o  aprimoramento  do  educando  como  pessoa  humana,  incluindo  a
formação  ética  e  o  desenvolvimento  da  autonomia  intelectual  e  do
pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina
(LEI 9.394/96).

A Educação  Superior  abrange  os  cursos  de  graduação  nas  diferentes  áreas

profissionais, que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino médio

ou equivalente e tenham sido classificados dentro do número de vagas em processos

seletivos específicos. A legislação nacional traz as seguintes finalidades para a Educação

Superior:

Da educação superior:
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III -  incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,  visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que
vão  sendo  adquiridos  numa  estrutura  intelectual  sistematizadora  do
conhecimento de cada geração;
VI  -  estimular  o  conhecimento  dos  problemas  do  mundo  presente,  em
particular  os  nacionais  e  regionais,  prestar  serviços  especializados  à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII  - promover a extensão,  aberta  à participação  da população,  visando à
difusão  das  conquistas  e  benefícios  resultantes  da  criação  cultural  e  da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de
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pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que
aproximem os dois níveis escolares (LEI 9.394/96)

Todos os objetivos  e finalidades  que norteiam a literatura  e a legislação que

conduzem o sistema educacional enaltecem e perseguem a conquista da autonomia do

aprendiz, assim como  a consolidação dos conhecimentos adquiridos e seu respectivo

aprofundamento,  possibilitando  a  autonomia  e  a  preparação  para  a  vida  social  e  a

cidadania, a fim de que continuem aprendendo, de modo a serem capazes de se adaptar

com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.  A

consciência de que ensinar a aprender é possível e está dentro dos limites educacionais e

a importância  concedida  ao  uso de  estratégias  de aprendizagem para  a  melhoria  do

desempenho escolar e desenvolvimento autônomo do educando são pontos de destaque

desse estudo.

No contexto educacional, é de grande necessidade a investigação de processos

envolvidos na aprendizagem que podem refletir-se no desempenho escolar. O estudo das

estratégias  contribui  para  a  compreensão  do  desempenho  dos  estudantes  e  fornece

conhecimentos  que podem ajudar  a  promover  intervenções  educacionais  eficazes.  A

análise e o levantamento das estratégias de aprendizagem devem ser encarados como

essenciais na vida acadêmica e no processo de aprendizagem do estudante. Conhecer

quais são e como são utilizadas configura-se um desafio ao pesquisador.

Após esta apresentação,  o capítulo 1 apresenta o conceito de aprendizagem e a

Teoria  do  Processamento  Humano  da  Informação,  oriunda  da  Psicologia  Cognitiva.

Com base nessa teoria, busca-se explicar os processos envolvidos no ato de aprender,

como a atenção, memória sensorial, memória de curto prazo, sistema executivo central e

a memória de longo prazo.

O capítulo 2 apresenta as estratégias de aprendizagem e construtos relacionados,

traz  dos  conceitos  de  autorregulação,  cognição  e  metacognição,  e  a  importância  do

comportamento  estrategista  para  o  desempenho  do  estudante.  Para  fundamentar  as

discussões e demais considerações do estudo,  o capítulo 3 apresenta um levantamento

de pesquisas desenvolvidas a respeito da verificação das estratégias de aprendizagem no

contexto do Ensino Médio e Superior. O levantamento aborda também outras variáveis

que vêm sendo relacionadas ao construto, além do interesse pelo bom desempenho de

estudantes relacionado ao uso das estratégias.

O  estudo  trata,  no  capítulo  4,  dos objetivos,  o  delineamento  da  pesquisa,  o

público participante,  o instrumento utilizado na coleta  de dados e a sua análise.  Na
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sequência, o capítulo 5 traz os dados colhidos na pesquisa, sendo possível perceber que

há  diferenças  significativas  no  uso  de  estratégias  de  aprendizagem  na  transição  da

Educação Básica para o Ensino Superior.

No  capítulo  6, os  resultados  são  discutidos  e  comparados  com  as  demais

pesquisas  correspondentes.  Por  fim,  as  considerações  finais  mostram  alguns

acatamentos, as limitações da pesquisa e suas implicações educacionais.
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1 A APRENDIZAGEM E A TEORIA DO PROCESSAMENTO HUMANO DA

INFORMAÇÃO

1.1 Aprendizagem 

A aprendizagem é parte da natureza do ser vivo e é a característica humana mais

distintiva.  Trata-se  de  um  processo  pelo  qual  as  habilidades,  conhecimentos,

comportamentos  e valores são adquiridos ou modificados como resultado de estudo,

experiência,  e  observação.  Por meio  dela,  estabelecem-se ligações  entre  estímulos  e

respostas, causando um aumento da adaptação do ser humano ao seu meio (COSENZA;

GUERRA,  2011).  Segundo  Gazzaniga  (2005),  a  aprendizagem  é  uma  mudança

relativamente  duradoura  de  comportamento,  resultante  da  experiência.  Ela  ocorre

quando  os  organismos  se  beneficiam  da  experiência  para  que  seus  futuros

comportamentos sejam melhor adaptados ao ambiente.

Sternberg (2008) valoriza a “capacidade de aprender a partir da experiência, com

a ajuda de mecanismos cognitivos que reforçam a aprendizagem, e a aptidão para se

adaptar ao meio ambiente, podendo necessitar de adaptações diferentes em contextos

sociais e culturais diferentes” (p. 527). Por meio dessa acepção, o autor propõe a relação

entre  a  capacidade  de  aprender  do  indivíduo  e  a  importância  das  experiências  do

ambiente, rompendo com o determinismo genético, no qual se nasce inteligente ou não.

São  as  experiências  sucessivas  que  condicionam  o  desenvolvimento  de  nossa

capacidade de responder melhor aos desafios do ambiente.

Pode-se dizer que, segundo Sternberg (2008), a inteligência é concebida como a

utilização de diferentes processos cognitivos no tratamento da informação, destacando-

se a  importância  do uso estratégico  dos  recursos  de  processamento.  O desempenho

cognitivo pode ser determinado pela capacidade do sujeito de se adaptar e mobilizar as

diferentes  unidades  cognitivas  para  resolver  problemas  ou  adquirir  novos

conhecimentos, visto que a inteligência é automodificável e suscetível a intervenções

educativas.  Nessa perspectiva,  é possível identificar a inteligência como um produto

cumulativo de aprendizagens, sensível à intervenção educativa.

Nos processos de aprendizagem, o sujeito experimenta, vivência e representa,

comparando,  estabelecendo  e  consolidando  relações  lógicas.  Dessa  maneira,  os

conceitos  formados  ao  longo  da  vida  passam  por  um  processo  de  alteração  e

ressignificação,  o  que  proporciona  novas  relações,  e  resulta  em  aprimoramentos
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subsequentes  da  consciência,  da  memória  e  de  diversos  processos  internos  do

pensamento, além da reconstituição de conceitos (CLAXTON, 2000).

Aprender  é  um processo interno de aquisição  de informações  e  de constante

construção  do  conhecimento  pelo  indivíduo. Por  meio  de  abordagem  cognitivista,

verifica-se  que  o  desenvolvimento  da  aprendizagem  envolve  inúmeras  estruturas  e

funções cognitivas, como um sistema ativo, conduzido para uma finalidade dependente

das operações mentais do aprendiz (BZUNECK, 2010).

Quando o estudante  assiste  à  aula,  lê  livros  ou  discute  diferentes  temas,  ele

recebe uma grande quantidade de informações. O sistema cognitivo direciona o foco, a

memória  de  trabalho  e  a  atenção  para  processar  a  informação.  Nesse  contexto,  a

percepção, a memória e a atenção são de importância considerável para a aprendizagem,

porque desempenham articulação entre o conhecimento pregresso e a aquisição de um

novo conhecimento (BZUNECK, 2010). Esse processo envolve a capacidade de pensar

estrategicamente sobre o próprio caminho da aprendizagem e assumir a capacidade de

avaliar seu próprio progresso. Isso requer autoconsciência para conhecer os próprios

objetivos, recursos necessários, potencialidades e fragilidades (CLAXTON, 2000).

A aprendizagem modifica não somente o conhecimento, mas também o ser. O

homem se torna capaz de aprender  e refletir  sobre as condições  que lhe são dadas.

Enquanto aprende, o indivíduo melhora a sua capacidade de ser curioso, transforma-se,

torna-se hábil e capacitado para o domínio das ferramentas necessárias para sobreviver.

Dentro  da  perspectiva  cognitivista  da  aprendizagem,  compreende-se  que  a

atividade mental leva o aprendiz a reestruturar constantemente seus conhecimentos e

habilidades,  por  meio  de  um  processo  que  envolve  a  memória,  a  atribuição  de

significado, a compreensão,  a assimilação e o estabelecimento de relações  e entre o

conteúdo a ser aprendido e os conteúdos já armazenados (BZUNECK, 2010).

O  processo  cognitivo  consiste  em  transformar  ativamente  uma  informação

proveniente do ambiente em conhecimento pessoal, ou seja, apropriar-se de um saber e

integrá-lo ao conhecimento existente, trabalhando as representações que são feitas dos

saberes considerados. O sistema cognitivo é um sistema de tratamento da informação

ativo, e não passivo. Isso é, não registra passivamente a informação. Ele manipula os

símbolos,  transforma-os  em  representações  mentais.  É  um  sistema  simbólico  ativo

(LEMAIRE, 2015). 

Para ter compreensão dos processos envolvidos na aprendizagem, a Psicologia

Cognitiva  recorre  à  Teoria  do Processamento  Humano da Informação,  que utiliza  a
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analogia  do  processamento  de  informação  com  o  computador  e  pode  auxiliar  na

compreensão  de  como  o  aprendiz  constrói  e  armazena  um  novo  conhecimento

(BZUNECK,  2010).  O  próximo  item  do  presente  capítulo  pretende,  a  partir  dos

conhecimentos  da  Psicologia  Cognitiva,  explicitar  a  analogia  de  aquisição  de

conhecimento proposta pela Teoria do Processamento Humano da Informação. O texto

está  estruturado  partindo  do  contexto  histórico  da  teoria  até  uma  descrição  dos

processos mentais envolvidos na aprendizagem. 

1.2 A Teoria do Processamento Humano da Informação

A  primeira  metade  do  século  XX  foi  dominada  por  duas  correntes  de

pensamento predominantes na psicologia: o behaviorismo, que se concentra em teorias

de estímulo-resposta e condicionamento; e a psicanálise, focada no inconsciente e no

desenvolvimento da infância. Durante as décadas de 1950 e 1960, houve uma mudança

nos  interesses  teóricos  e  da  pesquisa  psicológica  em  decorrência  de  inúmeras

transformações  da  época,  em  especial,  o  desenvolvimento  das  comunicações  e  da

tecnologia de computadores e o advento da inteligência artificial (GOODWIN, 2005). 

Desenvolveu-se nesse contexto a Psicologia Cognitiva, sendo que um dos fatores

que contribuiu para esse movimento foi o desenvolvimento da ciência da computação,

acelerado na década de 1940 pelas necessidades militares  da guerra.  Muitos autores

consideram  esse  importante  momento  histórico  como  uma  verdadeira  Revolução

Cognitiva, na qual surge uma nova maneira de ver o cérebro: como um processador de

informações (BAARS, 1986).

O período após a Segunda Guerra Mundial colocou os estudos cognitivos em

foco, e processos, como percepção,  memória,  atenção e pensamento,  passaram a ser

amplamente explorados. Durante a segunda grande guerra, houve intensa dedicação ao

desenvolvimento de tecnologias  de comunicação,  planejamento e espionagem, o que

resultou no surgimento de novas e importantes descobertas. O matemático Alan Turing,

atuando para a inteligência britânica em um centro especializado, trabalhou na quebra

de códigos com o objetivo de efetuar a criptoanálise da máquina Enigma, uma máquina

de codificação nazista que mudava seus códigos diariamente, o que tornava necessário

um projeto  de decifração rápida.  Nesse  contexto,  Turing  foi  designado pelas  forças

aliadas,  quando  desenvolveu  uma  máquina  para  pensar  como  os  matemáticos
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decodificadores  e  analisar  a  criptografia  em  grande  velocidade.  Nasceu  assim  a

Inteligência Artificial (GOODWIN, 2005).

Em 1950, Turing publicou  Comuting machinery and intelligence, baseado em

seus estudos desenvolvidos durante a Segunda Guerra,  o artigo descreveu o cérebro

humano como uma máquina organizada que aprende com a experiência.  Da mesma

forma, o matemático John Von Neuman afirmou, em sua palestra de abertura do Hixon

Simposiumem  em  1948,  que  um  computador  é  essencialmente  um  dispositivo  que

recebe informações do ambiente e as processa, e, por analogia, poderia-se dizer que o

cérebro faz o mesmo. Ainda na década de 1940, Kenneth Craik iniciou estudos sobre a

comparação entre o processamento da informação humana e o processamento artificial,

que mais tarde, Donald Broadbent deu continuidade, publicando em 1958  Perception

and  communication,  e  introduziu  oficialmente  o  modelo  de  Processamento  da

Informação na Psicologia Cognitiva (GOODWIN, 2005).

Broadbent  (1958)  observou  que  o  processamento  da  informação  nos  seres

humanos  era  similar  ao  das  máquinas,  ocorrendo  em  um  sistema  interligado  de

mecanismos mentais. Ele considerou a percepção, a atenção e a memória mecanismos

interdependentes em um sistema cognitivo simples. É nesses princípios que a Ciência

Cognitiva encontra lugar na realidade material, partindo de um conceito calculista de

racionalidade  para  um conceito  operacional  lógico,  ou seja,  a  mente  é  simulada  na

máquina de modo que as faculdades humanas são sempre suscetíveis a um sistema de

processamento da informação.

O  objetivo  da  Teoria  do  Processamento  Humano  da  Informação  abrange

explorar a natureza e os possíveis fundamentos da aprendizagem, concentrando-se na

investigação das formas pelas quais o aprendiz obtém, seleciona, organiza, armazena e

aplica as informações. A metáfora do computador constitui uma analogia reveladora, e o

refinamento  da descrição do fluxo da informação trouxe grande respeitabilidade aos

estudos do funcionamento mental na aprendizagem. O cérebro como uma máquina de

processamento é basicamente o que diferencia a Psicologia Cognitiva do Behaviorismo

devido  à  possibilidade  de  análise  dos  processos  mentais  e  não  somente  das

manifestações  comportamentais.  “Os  computadores  nos  fornecem  a  prova  da

complexidade que é possível nos sistemas de processamento de informações” (BAARS,

1986, p. 212). 

A  partir  da  Teoria  do  Processamento  da  Informação,  compreende-se  o

funcionamento do cérebro como o funcionamento do computador, de modo que existem
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dados  de  entrada,  que  são  as  impressões  sensoriais,  e  os  dados  de  saída,  que

correspondem  ao  comportamento.  Ou  seja,  essa  abordagem  procura  explicar  o

desenvolvimento  cognitivo  por  meio  da  análise  dos  processos  envolvidos  na

compreensão e retenção da informação, bem como na recuperação das informações para

o desempenho  eficaz  de  tarefas.  Os processos  envolvidos  são  os  processos  mentais

superiores  de  atenção,  memória,  estratégias  de  planejamento,  tomadas  de  decisão  e

estabelecimento  de  metas.  Este  modelo  processual  da  aprendizagem  passou  a  ser

largamente  adotado  para  explicar  a  transformação  da  informação  que  entra  no

organismo  e  sai  na  forma  de  comportamento,  como  resposta  (BZUNECK,  2010;

CASTEÑON, 2007; PFROMM NETTO, 1987). 

As informações constituem-se como representações internas do indivíduo, que

são  armazenadas  em  estruturas  cognitivas  e  assumidas  como  elemento  básico  para

aprender. O indivíduo maneja de muitos modos essas representações organizadas para

dar  respostas  de  modo  adaptado  às  demandas  do  ambiente.  Assim  como  os

computadores contam com programas com instruções que lhes dizem o que devem fazer

com os dados, é possível imaginar as pessoas como possuidoras de programas mentais.

O conjunto de informações que o indivíduo possui em certo momento é chamado de

conhecimento. A cognição refere-se a todos os processos por meio dos quais a entrada

sensorial  é  transformada,  reduzida,  elaborada,  armazenada,  recuperada  e  usada

(PFROMM NETTO, 1987).

A informação  é  captada  pelos  órgãos  sensoriais  e  em seguida  selecionada,

interpretada  e  organizada,  permitindo  o  armazenamento  e,  posteriormente,  a

recuperação  das  informações  e  a  aplicação  em  diversas  situações  humanas.  Para

entender  como  ocorre  a  aprendizagem  a  partir  da  metáfora  do  processamento  da

informação, tal como se verifica nos computadores, é feita uma analogia usando os três

elementos básicos identificados em qualquer sistema de informática:  entrada (input),

processamento de informações (programa) e saída (output) (BZUNECK, 2010).

A fase do  input  caracteriza-se basicamente  pela  entrada da informação pelos

órgãos  dos  sentidos  ou  por  mecanismos  do  sistema  nervoso,  assim  ocorre  uma

apropriação, seleção e concentração do que é relevante ou despertou interesse. Na fase

seguinte,  a  informação captada  passa pelo  processamento.  Há como uma central  de

informações  em que  a  mente  discrimina,  reconhece  e  identifica  informações  novas,

aproveitando e associando às experiências passadas. É nessa fase do processamento que

se estabelecem relações, inferências e reestruturação das representações mentais novas e
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já armazenadas, traçam-se planos de ação e tomadas de decisão. É o momento em que

os dados são interpretados ou os estímulos recebidos são codificados, e lhes é atribuído

significado. Somente após a codificação, acontece a saída da informação.

O  output  consiste  na  elaboração  da  exteriorização  das  informações,  ideias,

reflexões  de  conhecimentos  e  novos  comportamentos  (BZUNECK,  2010).  O

comportamento  pode  ser  entendido  com  base  em  uma  integração  dinâmica  entre

informações entrantes, informações retidas de modo duradouro na memória e programas

com  os  quais  o  ser  humano  processa  a  informação.  A  capacidade  de  reter  as

informações  recebidas  do  meio  externo  e  de  acessar  informações  previamente

armazenadas é denominada memória (CASTEÑON, 2007; PFROMM NETTO, 1987).

De acordo com Sternberg (2008), pessoas vistas como inteligentes são as que

codificam informações rapidamente na memória de trabalho, acessam informações com

agilidade na memória de longo prazo e respondem prontamente. Entretanto, existe uma

diferença entre recordação inicial e o aprendizado real. O desempenho, em termos de

recordação inicial,  é mediado pela velocidade do processamento; já retenção a longo

prazo de novas informações é medida por processos cognitivos distintos da rapidez do

processamento. Ou seja, a velocidade do processamento de informação pode influenciar

o  desempenho  inicial  em  tarefas  envolvendo  recordação,  porém  a  rapidez  não  se

encontra  relacionada  à  aprendizagem  de  longo  prazo.  Pondera-se,  então,  que  o

processamento rápido da informação ajude os indivíduos a responderem as tarefas dos

testes de inteligência, mas não garantem o aprendizado permanente. É o conhecimento

retido  que  constitui  o  verdadeiro  aprendizado,  visto  que  a  informação  realmente

consolidada é a que afeta as percepções de mundo e influencia na tomada de decisões.

Em termos  de  processamento  humano  da  informação,  são  três  as  memórias

importantes  para o processo de aprendizagem: memória sensorial,  memória  de curto

prazo ou memória de trabalho e memória de longa duração. O fluxo da informação e o

trabalho mental de processamento e codificação podem ser acompanhados nas etapas da

memória com o ajustamento do sistema executivo e da atenção. Esses conceitos são a

parte fundamental na compreensão da construção do conhecimento e da aprendizagem

por processamento, por isso vale a pena que sejam aprofundados nos itens a seguir.  
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1.2.1 Atenção e memória sensorial

A atenção é um processo que se expressa no comportamento dos indivíduos e é

observada  pela  capacidade  de  filtrar  informações  em diferentes  pontos  do  processo

perceptivo, faz com que haja a percepção de alguns estímulos e a negligência de outros

dentro do processamento cognitivo. Ou seja, atua como um mecanismo que escolhe os

estímulos relevantes para serem processados, enquanto os demais são atenuados ou não

processados (STERNBERG, 2008).  

Segundo Sternberg (2008), a atenção é o meio pelo qual se processa ativamente

uma quantidade limitada de informação a partir da enorme quantidade de informação

disponível  por  meio  dos  sentidos,  da  memória  armazenada  e  de  outros  processos

cognitivos. Funciona como forma de direcionar os recursos mentais para a informação e

os processos cognitivos que estão mais em evidência, em um determinado momento. 

O  processo  atencional  tem  como  características  a  possibilidade  de  controle

voluntário  e  capacidade  limitada.  A  atenção  seleciona  e  mantém  controle  sobre  a

entrada de informações externas necessárias em um dado momento para a realização de

um processo mental  e  está  também relacionada  ao controle  de informações  geradas

internamente.  Dá-se quando as  sensações  decorrentes  da estimulação  dos  receptores

sensoriais  são levadas  ao cérebro para serem decodificadas.  Ocorre um aumento de

receptividade dos órgãos sensoriais e de respostas psicofísicas, como maior prontidão

para  resposta.  A informação  proveniente  do  meio  externo  é  recebida  por  meio  dos

sentidos:  visão,  audição,  tato,  olfato  e  gustação.  Isso  é  possível  em decorrência  da

captura e tradução dos estímulos do meio em diversas modalidades sensoriais, como

luz, som, sabor, cheiro ou impressões cutâneas (MAIA, 2011).

A  atenção  direciona,  de  modo  análogo  a  uma  lanterna,  permite  filtrar  as

informações a que estamos expostos, dirige o foco para o estímulo e inibe estímulos

distratores, sendo essencial para a aprendizagem, pois só é registrado na memória o que

tiver passado pelo seu filtro, ou seja, refere-se a uma gama enorme de processos mentais

que se resumem a um foco, um direcionamento dado a uma informação. Trata-se de

uma  habilidade  cognitiva  indissociável  de  um  conjunto  mais  amplo  de  funções

executivas. Sem essa capacidade de seleção, a quantidade de informações externas e

internas seria enorme, a tal  ponto que inviabilizaria a atividade mental.  Ela varia de

indivíduo  para  indivíduo  e  também  na  mesma  pessoa,  em  diferentes  momentos  e

condições (COSENZA; GUERRA, 2011).  A capacidade atencional é uma rede, já que
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várias modalidades de atenção estão envolvidas nesse processo,  como se descreve a

seguir. 

Segundo Maia (2011), a atenção inclui a vigilância, a atenção passiva e a aten-

ção ativa. A vigilância corresponde ao estado de prontidão para detectar e responder a

certas alterações específicas em situações de estímulos, como a leitura correta de um

texto, respeitando as pausas nos pontos finais, ou a modulação da entonação diante de

interrogações e exclamações, ou mesmo a execução de forma automática de fórmulas

matemáticas e cálculos baseados em convenções gráficas com uso de sinais, parênteses

ou incógnitas. 

A atenção passiva se refere às atividades mentais e psicomotoras desenvolvidas

de forma automatizada,  mas de forma consciente.  A interação entre a vigilância e a

atenção  passiva  permite  a  flexibilidade  mental  e  a  realização  de  tarefas  cognitivas

complexas,  previamente aprendidas,  com presença de estímulos e objetivos sem que

haja o enfoque ativo nestes, um exemplo é o ato de dirigir, quando já se domina essa

habilidade, andar ou tocar um instrumento (MAIA, 2011).

Para a atenção ativa, o indivíduo precisa estar alerta e consciente, podendo ela

ser dividida em atenção sustentada, seletiva ou alternada. A atenção sustentada é aquela

que deve ser mantida por um longo período e direcionada a um foco, é a concentração.

A  seletiva  é  a  capacidade  de  direcionar  a  atenção  para  um  determinado  foco  do

ambiente enquanto os outros são ignorados,  e a alternada consiste na capacidade de

atender a duas ou mais fontes de informações simultaneamente, alternando entre um

estímulo e outro, com interesse, e mantendo a eficiência (MAIA, 2011). 

Os focos atencionais podem estar relacionados a estímulos sensoriais, memórias,

pensamentos,  recordações  ou  execução  de  cálculos  mentais,  diretamente  ligados  ao

contexto  em que o  indivíduo  está  inserido,  características  do  estímulo,  expectativas

individuais,  motivação,  relevância  da tarefa desempenhada e  experiências  anteriores.

Por  isso,  inconscientemente,  a  atenção  colabora  para  admissão  de  determinadas

informações no cérebro. Ela filtra e rejeita o que é desinteressante e acolhe no campo da

consciência  um  número  restrito  de  estímulos.  Depois  integra  os  elementos  mais

pertinentes e informativos entre essas escolhas, de forma suficientemente profunda, para

serem compreendidos ou memorizados, ou ainda, para serem utilizados imediatamente

(STERNBERG, 2008).

A atuação da atenção, no momento de entrada das informações captadas, está

firmemente relacionada à memória sensorial, sobretudo, à visão e audição, quando estas
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informações ficam armazenadas por uma fração de segundos na memória sensorial. Ou

seja, o que passa pela memória sensorial e recebe a atenção do aprendiz será levado a

outro tipo de memória, a de curta duração.  Apenas é direcionado à memória sensorial

aquilo  que  passa  pelo  processo  atencional,  do  contrário  não  é  percebido.  As  duas

instâncias  se  relacionam  em  dependência  para  a  seleção  dos  estímulos  e  para  seu

armazenamento.  A  memória  sensorial  possui  a  função  de  permitir  o  registro,

manutenção e evocação de conteúdos aprendidos e fatos acontecidos, é modulada pela

consciência,  atenção,  concentração,  interesse,  emoção,  percepção,  repetição  e

associação de estímulos a serem percebidos (BZUNECK, 2010; STERNBERG, 2008).

Se a memória sensorial for superada pela informação, é a memória de curto prazo que

passa a ser a protagonista  do processamento,  como se pode verificar  na descrição a

seguir. 

1.2.2 Memória de curto prazo 

A memória de curto prazo corresponde a um conjunto de habilidades cognitivas

que  permite  que  informações  recebidas  sejam  mantidas  ativas  a  fim  de  serem

manipuladas, codificadas e associadas com informações antigas no processamento da

informação. Essa memória também é conhecida como memória de trabalho e pode ser

comparada  a um funil  pelo qual  passam os conteúdos a  serem aprendidos,  ou seja,

poucos por vez. Ela funciona como um registro temporário que possibilita o controle

consciente sobre o processamento durante a aprendizagem (BZUNECK, 2010). 

Certos processos de controle da memória de curta duração são responsáveis por

focalizar  a  atenção e  manipular,  organizar  e  recuperar  a  informação.  Alguns desses

processos de controle atuam automaticamente enquanto outros dependem do controle

voluntário para serem realizados (DEMBO, 1994). Quer dizer que o funcionamento da

memória de curto prazo ou de trabalho ocorre de dois modos distintos: o modo passivo

e o modo ativo.

O modo passivo refere-se à natureza extremamente temporal e limitada,  com

sucessivos  descartes,  como  por  exemplo,  memorizar  um  número  de  telefone  até

transcrever para a agenda. A parte ativa da memória de trabalho trata da codificação, do

processo  de  transformação  da  nova  informação  para  integração  na  memória

(STERNBERG, 2008). 
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Esse  processo  de  codificação  implica  na  transferência  de  informação  da

memória  de  curto  prazo  para  a  memória  de  longo  prazo,  acontece  quando  a  nova

informação  é  interligada  de  várias  maneiras  a  outras  informações  já  conhecidas,

decorrendo  imediatamente  o  processo  de  armazenamento  e,  posteriormente,  o  de

recuperação. Ou seja, o estímulo é compreendido e transformado em informação. Os

dados da memória podem ser armazenados de forma isolada, dados vazios e aleatórios,

como números de telefone; de forma relacionada, em relações simples, como o nome

das pessoas; e de forma integrada, relacionando-se com uma série de significados. Os

dados armazenados de forma integrada são considerados a aprendizagem propriamente

dita.   Toda memória  possui  as  fases  de fixação,  retenção e  evocação dos  estímulos

(STERNBERG, 2008). 

O processo de fixação depende de vários fatores, como o nível de consciência do

indivíduo,  estado  geral  do  organismo  (nutrição,  cansaço,  calma),  atenção  global,

capacidade  de  manutenção  da  atenção  sustentada,  interesse  e  conteúdo  emocional

atribuído ao estímulo, assim como conhecimento prévio e capacidade de compreensão

do conteúdo. O tempo de fixação é limitado pelo grau de importância e pelo tipo de

utilização do evento registrado.  A motivação pessoal  tem uma grande influência  na

retenção de dados do aprendiz, fatos vividos com alta carga emocional podem se tornar

marcantes,  assim  como  as  preocupações  diárias,  ansiedade  ou  estado  depressivo  e

demais fatores podem influenciar na retenção de informações. Dessa forma, indivíduos

diferentes,  em  um  mesmo  evento,  podem  lembrar-se  de  situações  com  detalhes  e

impressões  diferentes  (BZUNECK, 2010;  PFROMM NETTO,  1987;  STERNBERG,

2008).  O processamento ou codificação da memória de curto prazo está atrelado de

forma significativa a um sistema executivo que será explicado no próximo item.  

1.2.3 O sistema executivo central

O sistema executivo e a atenção controlam as operações na memória de curto

prazo em aspectos relevantes da tarefa cognitiva. Uma importante função é transferir

informações da memória de longo prazo para a memória de trabalho ou o contrário, a

fim de integrar as informações existentes às novas. Explicando de outra forma, significa

que,  para  que  ocorra  o  processamento  da  informação,  o  sistema  executivo  central

solicitará que certos itens da memória de longa duração tornem à consciência e sejam
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focados pela atenção para serem utilizados no processo, são os conhecimentos prévios,

imprescindíveis ao processamento de novos conhecimentos (BZUNECK, 2010).

O sistema executivo é responsável pelo encontro entre o registro perceptivo da

memória sensorial e da memória de longo prazo, a serviço da memória de trabalho, ou

seja, é onde a memória de trabalho e a memória de longo prazo comparam, confrontam

e retrabalham informações provenientes do registro perceptivo e da memória de longo

prazo (BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2010; VIANIN, 2012).

Esse  sistema  está  no  centro  do  funcionamento  cognitivo,  entre  o  registro

perceptivo,  a memória de longo prazo e a expressão da resposta.  É responsável por

tratar as informações, tarefas como raciocínio, compreensão da linguagem, inferências

ou tomada de decisões. O que foi percebido é submetido a um verdadeiro tratamento,

processado e modificado como um ceramista, ao dar uma nova forma à argila.  Com

isso, a informação torna-se conhecimento por um verdadeiro trabalho de transformação

da informação em conhecimentos significantes (BZUNECK, 2010). 

As  funções  executivas  são  envolvidas  no  estabelecimento  de  objetivos,

planejamento  e  organização  das  sequências  de  atividades  voltadas  para  uma  meta,

gerenciamento  de  tempo,  atenção,  persistência,  flexibilidade,  tomada  de  decisões,

regulação emocional e habilidades sociais. Com isso, o desenvolvimento das funções

executivas  é  essencial  para  a  capacidade  de  resolução  de  problemas,  avaliação  do

próprio comportamento e adaptação (COSENZA; GUERRA, 2011). 

Elas  são  responsáveis  ainda  pela  organização  das  capacidades  perceptivas,

mnésticas (de memória) e práticas dentro de um determinado contexto ou tarefa com a

finalidade  de  estabelecer  uma  meta  específica  para  planejar  as  etapas  do  processo

(começo, meio e fim), assim como promover alterações depois de uma avaliação final,

ou seja,  indicar  mudanças  na proposta  inicial.  Por  tudo isso,  compreende-se que as

funções executivas estão ligadas ao desempenho escolar, uma vez que a aprendizagem

requer organização de processos atencionais e de memória para que possa se consolidar

(VALLE,  1998).  Apesar  da descrição  do sistema executivo  referir-se  à  memória  de

longo  prazo,  é  necessário  ainda  explicar  como  as  informações  são  retidas  nela.  O

próximo item aborda essa questão. 
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1.2.4 Memória de longo prazo

As informações são armazenadas na memória de longo prazo em uma grande e

interligada rede de esquemas. O que pode ser visto como uma construção cognitiva que

categoriza a informação de forma que ela possa ser tratada. Esses esquemas configuram

os blocos fundamentais  do conhecimento e têm a função de reduzir  a sobrecarga da

memória de trabalho (BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2010; BZUNECK, 2010).

A memória de longo prazo é comparada a uma grande biblioteca, organizada

por assuntos relacionados, esses esquemas relacionados são interligados, formando uma

rede  semântica.  Quando  um  item  é  ativado,  a  ativação  se  espalha  aos  itens  a  ele

relacionados.  A metáfora ilustra  o fato de não ser necessário verificar  a informação

recordada passando por uma ordem linear e verificando cada informação. Isso se deve

ao  sistema  executivo  que  busca  a  informação  codificada  e  armazenada  em  sua

localização exata, próxima a outras informações relacionadas (BZUNECK, 2010).

Na  memória  de  longo  prazo,  a  informação  necessita  ser  elaborada  para  ser

integrada.  Elaborar,  aqui,  deve  ser  entendido  como  uma  integração  entre  o

conhecimento  prévio  e  o  conhecimento  subsequente,  o  que  envolveria  trabalhar  a

informação de diversas formas, classificando, organizando, conectando e armazenando.

Por  isso,  verifica-se  que  o  conhecimento  não é  armazenado  de  modo esparso,  mas

necessariamente formando conjuntos. Não é um mero processo de acumulação, como

uma  sobreposição,  mas  ao  contrário,  consiste  em  uma  elaboração  progressiva,

comparada a teias ou redes (MAIA, 2011).

Vale  mencionar  que  a  eficiência  da  recuperação  da  informação  depende  da

maneira como ela foi armazenada. Se o processo de elaboração foi complexo, criando

muitos vínculos com as informações existentes, haverá́ uma rede de interconexões mais

extensa, que poderá́ ser acessada em múltiplos pontos, tornando o acesso mais fácil.

Quando o sistema executivo central solicita a evocação de algum conhecimento, a busca

percorre  as  linhas.  Quanto  mais  linhas  de  conexão  relativas  a  um conhecimento  o

indivíduo possuir, mais facilidade terá em encontrá-lo (MAIA, 2011).

As informações são registradas na memória de longo prazo mediante repetição

e devido à sua carga afetiva. O ato da repetição é uma estratégia que ajuda a fixar a

informação recebida. As estratégias de aprendizagem indicam que o aprendizado pode

ser  mais  eficiente  quando  ele  é  realizado  e  distribuído  no  tempo,  com releituras  e

revisões  para  consolidação  da  informação  (COSENZA;  GUERRA,  2011).  Deve-se
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considerar ainda que não existe aprendizagem significativa sem que o aprendiz chegue a

sua  compreensão,  na  associação  do  novo  com  o  que  já  é  sabido.  Todo  novo

conhecimento,  após  o  processamento,  chega  a  armazenar-se  na  memória  de  longa

duração porque se integra a algum sistema preexistente, ampliando-o ou refinando-o.

Para ser um bom aprendiz, além das habilidades, também é importante o conhecimento

operacional das funções que possibilitam o aprendizado (STERNBERG, 2008). 

Em conclusão, a Teoria do Processamento Humano da Informação dá ênfase à

aprendizagem como uma construção estável de conhecimento que requer significado

pessoal. Com estas premissas, Rosário e Almeida (2005) descrevem a aprendizagem e

apontam elementos significativos de seu desenvolvimento:

A  aprendizagem  deve,  acima  de  tudo,  significar  construção  de  destrezas
cognitivas  e  conhecimento,  significando  a  apropriação  de  mecanismos  de
busca  e  seleção  de  informação,  assim  como  de  processos  de  análise  e
resolução de problemas, que viabilizem a autonomia progressiva do aluno no
aprender e no realizar, os quais se prolongam por toda a vida (ROSÁRIO;
ALMEIDA, 2005, p. 144). 

Os autores propõem que a aprendizagem deve significar, para os estudantes, o

desenvolvimento de algumas habilidades e atitudes que os levem para além da análise e

resolução  de  problemas,  ou  seja,  a  certa  autonomia  e  regulação  dos  seus

comportamentos durante a aprendizagem escolar. As atitudes podem ser compreendidas

como estratégias de aprendizagem que possibilitam o processamento das informações, o

alcance da autorregulação e a aprendizagem como mudança estável de comportamento.

Freire (2009) pontua que o processo de autorregulação da aprendizagem é um

processo baseado em consciência da ação e atuação do aprendiz em todas as etapas

deste processo, pautado em estratégias eleitas na busca da eficiência e desenvolvimento

do  aprender.  Com  isso,  considera  que  é  necessário  desenvolver  a  autonomia  dos

aprendizes, não bastando transmitir estratégias, mas encorajá-los em suas capacidades

de construir,  selecionar e transferir o conhecimento.  E, de acordo com Boruchovitch

(1999),  para  ser  estratégico,  o  estudante  precisa  ser  autorregulado.  Assim sendo,  as

estratégias podem ser utilizadas para potencializar e avaliar o progresso cognitivo.

Os  procedimentos  estratégicos para  o  desenvolvimento  da  aprendizagem são

alvo  do  presente  estudo  devido  a  sua  relevância  para  a  área  educacional.  Os  bons

aprendizes precisam ser estrategistas,  além de desenvolverem habilidades cognitivas;

devem conhecer e estar conscientes de suas potencialidades e fragilidades e ser capazes

de  fazer  uma avaliação  da  sua própria  aprendizagem e  administrá-la  eficientemente
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(CLAXTON,  2000).  As  concepções  dos  autores  apontam  uma  relação  entre  o

desenvolvimento  estrategista,  a  independência  do aprendiz  e  a  aprendizagem.   Com

base nessas considerações,  no próximo capítulo,  pretende-se discorrer a respeito dos

conceitos de regulação, autorregulação e metacognição, elementos importantes para o

entendimento das estratégias de aprendizagem como objeto de investigação no contexto

escolar. No capítulo seguinte, serão exploradas as estratégias de aprendizagem com base

no  processamento  humano  da  informação.  Para  isso,  consideram-se  também  os

conceitos de regulação, autorregulação e metacognição. 
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2  AS  ESTRATÉGIAS  DE  APRENDIZAGEM  E  CONSTRUTOS

RELACIONADOS

A Teoria do Processamento Humano da Informação, como um modelo teórico,

lança luz sobre as particularidades da aprendizagem humana numa visão cognitivista. A

teoria tem foco no processo de aquisição de conceitos e representações mentais e nas

respostas  de  aprendizagem  como  comportamentos.  Dessa  forma,  tem  oferecido

fundamentação para os estudos da grande área educacional que buscam conhecer como

os alunos aprendem.

Estudos  e  pesquisas  empíricas  com  enfoque  na  aprendizagem  escolar  têm

voltado o interesse em verificar construtos como a Autorregulação da Aprendizagem

(BORUCHOVITCH, 2014; BORUCHOVITCH; GOMES, 2011; POLYDORO; AZZI,

2009; ROSÁRIO et al., 2004) e as Estratégias de Aprendizagem (ALLIPRANDINI et

al.,  2014;  FERREIRA;  DIAS,  2007;  FERNANDES;  FRISON,  2015;  GOMES;

BORUCHOVITCH, 2005) em estudantes de diferentes níveis de ensino e modalidades.

Outras pesquisas buscam relações destes construtos com variáveis escolares, como o

desempenho e a motivação (BORUCHOVITCH, 1999; CARDOSO; BZUNECK, 2004;

SUEHIRO;  BORUCHOVITCH,  2016),  ou  estão  engajadas  na  construção  de

instrumentos  de  avaliação  da  Autorregulação  e  das  Estratégias  de  Aprendizagem

(BORUCHOVITCH,  2006;  BORUCHOVITCH;  SANTOS,  2015;  OLIVEIRA;

BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010). 

A  regulação  foi  descrita  por  Silva  e  Simão  (2016),  que  sugerem  que  “a

aprendizagem regulada pelo próprio estudante resulta da interação de conhecimentos,

competências  e motivações,  que são necessários ao planejamento,  à  organização,  ao

controle e à avaliação dos processos adaptados e dos resultados atingidos” (p. 90). Pode

ser entendida como elemento do funcionamento cognitivo que resulta da compreensão

da tarefa pelo sujeito. Seu controle interfere em vários níveis, como a fixação na tarefa,

o que mobiliza os recursos cognitivos,  o planejamento da atividade e a realização e

execução  da  tarefa  em  função  de  objetivos.  Interfere,  inclusive,  na  avaliação  dos

resultados obtidos em relação aos objetivos fixados (KLUWE, 1980).

Kluwe (1980) distingue quatro tipos de processo na atividade de regulação:  a

regulação da capacidade de tratamento da informação, que se aplica à quantidade e à

distribuição dos esforços fornecidos durante a tarefa; a regulação do material tratado,

que se aplica às decisões tomadas pelo sujeito em relação ao material do qual ele dispõe,
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selecionando as informações importantes e dedicando mais tempo a elas; a regulação da

intensidade  do tratamento  da informação,  que se aplica  a tudo o que diz  respeito  à

administração do tempo ao longo da execução da tarefa; e a regulação da velocidade de

tratamento da informação, que remete a tudo o que permite diminuir ou aumentar o

tempo  normalmente  necessário  para  realizar  uma  tarefa.  Contudo,  Kluwe  (1980)

esclarece que o processo de regulação não está relacionado somente ao componente

temporal da realização da atividade e da administração das diferenças entre o tempo

previsto  para  a  tarefa  e  o  tempo  efetivamente  transcorrido,  mas  também  com  as

intenções do sujeito em relação a seus objetivos. Se o conceito de regulação remete à

ideia de controle das atividades pelo sujeito, a concepção de autorregulação, porém, é

mais abrangente e complexa.

O trabalho de Polydoro e Azzi (2009) sintetizou o conceito de autorregulação na

visão  sociocognitiva.  Descrevem  que  a autorregulação  é  um  processo  consciente  e

voluntário,  que  possibilita  ao  indivíduo  a  direção  dos  próprios  comportamentos,

pensamentos e sentimentos. Essa administração consciente é adaptada e readaptada para

obtenção de metas.  Segundo as autoras,  trata-se de um fenômeno multifacetado que

opera  por  meio  de  processos  cognitivos  subsidiários,  incluindo  auto-observação  ou

automonitoramento,  julgamentos  autoavaliativos  e  autorreações.  A  auto-observação

permite ao indivíduo identificar seu próprio comportamento no sentido de perceber em

que condições ocorrem e os efeitos decorrentes. As informações da auto-observação são

avaliadas  pelos  julgamentos  autoavaliativos,  que  levam  em  consideração  as

circunstâncias em que ocorre a atividade, o valor atribuído da tarefa segundo os padrões

pessoais  de referência  e  as  normas sociais.  Esses  processos  cognitivos  antecedem a

autorreação, que representa a mudança autodirigida no curso das ações e retroalimenta o

processo,  iniciando  um novo fluxo nos  processos  de  auto-observação,  julgamento  e

autorreação.

De forma sintética, para Zimmerman (1986),  a autorregulação da aprendizagem

pressupõe autoconhecimento e capacidade de análise de especificidades das tarefas que

se tem por realizar e envolve não só o controle dos processos cognitivos, mas também,

dos comportamentos e das emoções. Assim, a aprendizagem autorregulada se refere a

pensamentos,  sentimentos  e  ações  autogeradas  que  são  planejados  e  ciclicamente

adaptados para a realização de metas pessoais. O mesmo autor considera que existem

três  tipos  de  autorregulação:  a  comportamental,  a  ambiental  e  a  interna.  A

autorregulação comportamental ocorre por meio da auto-observação e do ajustamento
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estratégico  dos  aspectos  pessoais  e  comportamentais.  A  autorregulação  ambiental

também se dá por meio da auto-observação e envolve a adequação entre as condições

ambientais e os fatores comportamentais. Já a autorregulação interna ocorre por meio do

monitoramento  e  do  controle  dos  aspectos  cognitivos  e  afetivos  e  dos  fatores

ambientais, pessoais e comportamentais.

O desenvolvimento da autorregulação ocorre de maneira gradual, de uma maior

dependência  de  apoio  social  para  uma  redução  sistemática,  tratando-se  de  uma

característica desenvolvimental. A partir disso, verifica-se que a autorregulação não é

um processo isolado, além de envolver condições ambientais facilitadoras, associa-se ao

julgamento pessoal das capacidades de autorreforçamento (ZIMMERMAN, 1986).

Os  aprendizes  autorregulados  se  diferenciam  por  características  de  bom

desempenho  e  intensa  participação  em tarefas.  Nota-se  um estudante  autorregulado

quando  se  percebe  que  aprendeu  a  planejar,  controlar  e  avaliar  seus  processos

cognitivos,  motivacionais,  afetivos,  comportamentais  e  contextuais  e  possui

autoconhecimento sobre o próprio modo de aprender, suas possibilidades e limitações.

Com  tal  conhecimento,  o  aprendiz  controla  e  regula  o  próprio  processo  de

aprendizagem em direção aos objetivos e metas (POLYDORO; AZZI, 2009).

Zimmermann (2008 apud POLYDORO; AZZI, 2009) propôs a autorregulação

da aprendizagem como o grau em que os  alunos são metacognitiva,  motivacional  e

comportamentalmente participantes ativos no seu próprio processo de aprendizagem. Os

conceitos de cognição e metacognição foram retomados por Zimmerman (2008 apud

POLYDORO;  AZZI,  2009) para  dar  ênfase  ao  fato  que  uma  maior  capacidade

metacognitiva  relacionada a  outras variáveis,  como inteligência,  memória  e atenção,

provoca um maior rendimento escolar nos estudantes.

O termo cognição é o usado para designar a inteligência e o pensamento, refere-

se ao uso de capacidades de memorização, compreensão e análise. Desse modo, diz res-

peito à faculdade de conhecer e aprender, bem como à utilização eficaz de processos

mentais. Enquanto a cognição se refere à inteligência de maneira global, os processos

cognitivos constituem-se em ferramentas da inteligência, como os que são processado-

res de tratamento da informação (VIANIN, 2013). Sobre os estudos que envolvem a

cognição e a metacognição, Ribeiro (2003) considerou que: 

Durante algumas décadas, as investigações no âmbito da aprendizagem cen-
traram-se nas capacidades cognitivas e nos fatores  motivacionais como os
dois determinantes  principais  da realização escolar.  A partir  da década  de
1970, uma terceira categoria de variáveis tem sido extensivamente estudada,
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a dos processos metacognitivos que coordenam as aptidões cognitivas envol-
vidas na memória, leitura, compreensão de textos (RIBEIRO, 2003, p.16). 

Flavell, Miller e Miller (1999) introduziram o termo metacognição para referir-

se ao conhecimento que as pessoas podem ter sobre os seus processos cognitivos. Su-

gere-se com isso que o conhecimento metacognitivo se desenvolve por meio da consci-

entização sobre o modo como determinadas variáveis interagem e influenciam os resul-

tados das atividades. Os conhecimentos metacognitivos são, então, resultados das expe-

riências cognitivas durante a realização de tarefas. Compõe duas categorias: os conheci-

mentos metacognitivos e as condições de aprendizagem. E podem assumir várias for-

mas: os conhecimentos relativos às pessoas, que podem ser intraindividuais, ou seja,

que o sujeito tem de si mesmo e de suas competências; os conhecimentos interindividu-

ais, que se referem à comparação dos seus conhecimentos aos dos outros; e os conheci-

mentos relativos às atividades, que estão relacionados com a compreensão da tarefa em

seus componentes, incluindo raciocínio e memória.

Para Flavell,  Miller e Miller (1999), a metacognição é um processo explícito,

controlado e intencional. Os processos metacognitivos designam processos cognitivos

particularmente importantes, pois são de controle executivo da mente. São tidos também

como metaprocessos, capazes de executar o planejamento e o controle de ações para

escolher  as  ferramentas  corretas  (cognitivas  ou  materiais)  em  dadas  circunstâncias.

Trata-se  de  estratégias  de  exploração  da  tarefa  e  de  análise  das  informações

apresentadas no processamento.

Brown (1997) interessou-se pela metacognição como gestão da atividade mental.

Para explicá-la refere-se a atividades de planejamento, controle e regulação. Atividades

de planejamento são relacionadas  à organização da realização da tarefa,  partindo da

análise  das  informações  a  serem  tratadas,  das  características  e  das  exigências  da

situação, o que permite adotar uma estratégia eficaz. Compreende prever as etapas de

realização estimulando o resultado esperado, levando em conta os objetivos da tarefa, o

tempo necessário para sua realização, as chances de sucesso.

A atividade de controle da gestão autorregulatória, para Brown (1997), consiste

na verificação da eficácia  e pertinência das estratégias adotadas. É quando o sujeito

pode comparar um resultado de planejamento e fazer perguntas complementares para ter

certeza  de sua compreensão.  Já  as atividades  de regulação,  que em geral  seguem a

atividade  de  controle,  representam  as  modificações  de  estratégia  e  as  correções  e

mudanças de procedimento, ou a continuidade do procedimento empregado.
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Pode-se  dizer  que  a  autorregulação  da  aprendizagem  no  processamento  da

informação  é  essencial  para  se  alcançar  o  autoconhecimento  e  o  autocontrole  dos

pensamentos,  dos  estados  afetivos  e  motivacionais  e  das  ações.  Diz  respeito  à

capacidade do ser humano de ser autorreflexivo, não sendo só capaz de pensar, mas

capaz  de  pensar  sobre  os  próprios  pensamentos,  incluindo,  assim,  a  consciência  do

indivíduo como aluno. Essa afirmação tem como base a declaração de Souza (2010)

O  estudo  sobre  aprendizagem  autorregulada  de  uma  perspectiva
sociocognitiva tem integrado fatores cognitivos,  metacognitivos,  afetivos e
motivacionais.  Um  dos  constructos  mais  investigados  nesta  área  é  o  de
estratégias de aprendizagem, pois seu uso pelos estudantes é considerado um
importante indicativo do nível de autorregulação (p. 95). 

Pode-se dizer que a ferramenta para exercer a autorregulação no processamento

humano da informação são as estratégias de aprendizagem.  O conceito de estratégias de

aprendizagem  está  relacionado  a  um  conjunto  de  operações  mentais  que  requerem

planificação e controle para serem executadas, uma sequência de ações encaminhadas

para  conseguir  uma  determinada  meta  e  o  concurso  de  mecanismos  reguladores  e

conscientes. O termo estratégias pode englobar todos os métodos ou procedimentos que

levam a um objetivo  fixado,  mas,  quando se trata  das  estratégias  de aprendizagem,

designam os meios aos quais os alunos podem recorrer para adquirir, integrar e recordar

os conhecimentos que lhes são ensinados (BORUCHOVITCH, 1999).

Dembo  (1994)  afirma  que  as  estratégias  de  aprendizagem  englobam  certos

comportamentos  utilizados  pelos  estudantes  para  que  adquiram  mais  facilmente

informações durante a aprendizagem, são sequências de procedimentos ou atividades

que os indivíduos usam para adquirir, armazenar e utilizar a informação. Possibilitam o

armazenamento  mais  eficiente  da  informação  e  facilitam  sua  recuperação.  São

instrumentos utilizados pelo aprendiz para lidar com as situações de aprendizagem e as

informações,  buscando  a  melhor  forma  de  armazená-las  e  recuperá-las,  quando

necessário. Constituem-se, assim, em elementos componenciais  do processamento da

informação.

Para Mayer (1991), as estratégias não se referem somente ao comportamento,

mas  também  aos  pensamentos  desenvolvidos  pelo  aprendiz  em  seu  processo  de

codificação,  memorização e resgate das informações  em situações  de aprendizagem.

Ocorrem em meio ao planejamento,  controle  e avaliação.  Ao se fazer  referência  ao

conceito de estratégia, trata-se de uma atividade consciente e intencional por parte do
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sujeito  que  a  aplica  e  sobre  como  ele  executa  os  procedimentos  apropriados  para

realizar determinada atividade.

O  objetivo  das  estratégias  de  aprendizagem  é  proporcionar  ao  estudante  o

monitoramento  de  seus  esquemas,  com o propósito  de  que  possa  melhor  assimilar,

armazenar,  recuperar  e  usar  as  informações  adquiridas,  sendo  contempladas  como

instrumentos  auxiliares  da  aprendizagem.  De  forma  geral,  uma  estratégia  de

aprendizagem abrange inúmeras  aptidões  usadas  pelos  alunos ao aprender  um novo

assunto ou elaborar certas habilidades. Ela pode ser ampla e relacionada à aprendizagem

de múltiplas  atividades ou limitada a uma tarefa ou conteúdos específicos (SOUZA,

2010). Sobre a adequação de uso das estratégias pelos estudantes, Lopes da Silva e Sá

(1997) propõem:

O uso apropriado de estratégias de aprendizagem que permitam ao aluno
mais  facilmente  adquirir,  organizar  e  reter  a  informação  necessária  à
construção  do  seu  conhecimento  e  à  realização  das  tarefas  escolares,
paralelamente à utilização de outras estratégias, que facilitam o próprio
planear e avaliar a realização dessas tarefas, surgem como determinantes
do sucesso escolar (LOPES DA SILVA; SÁ, 1997 p. 16).

Tendo em vista que a reflexão sobre o próprio processo de aprender é essencial

para quem aprende,  o grau de autonomia  do aprendiz pode ser mensurado pelo seu

domínio do uso de estratégias de aprendizagem. Em geral, as pessoas não possuem a

mesma forma de processar a informação, existem diferenças individuais no aprender;

aprendizes  estrategistas  conhecem  suas  próprias  mentes,  têm  consciência  de  suas

potencialidades e fragilidades e são capazes de avaliar sua aprendizagem e administrá-la

com eficiência (CLAXTON, 2000; MONEREO, 2007).

Uma organização estrutural da concepção de aprendizagem pode garantir  uma

aplicação consciente  e  metacognitiva  dos processos  que definem uma aprendizagem

profunda e em diferentes contextos. Para  uma compreensão meticulosa do construto,

alguns teóricos buscaram classificar as estratégias e defini-las em partes. Zimmerman e

Martinez-Pons  (1986) citam que o  objetivo  do  estudante  ao  usar  uma estratégia  de

aprendizagem é contribuir para a sua autorregulação e sugerem 14 tipos de estratégias

de  aprendizagem  que  são  estratégias  de  autoavaliação,  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.  Dansereau  (1979,  apud  Boruchovitch,  1999)

diferenciou  apenas  duas  classes:  as  primárias  e  as  de  apoio,  sendo  as  estratégias
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primárias  as  que  propõem  ao  aluno  a  organização,  elaboração  e  integração  da

informação,  desenvolvem  a  compreensão,  retenção,  recuperação  e  utilização  da

informação; enquanto as estratégias de apoio são aquelas responsáveis pela manutenção

do estado psicológico adequado ao estudante.

Dembo (1994) propôs que as estratégias podem ser divididas em duas grandes

esferas:  estratégias  cognitivas  e  metacognitivas,  com  algumas  subdivisões.  As

estratégias  cognitivas,  anteriormente  chamadas  de  estratégias  primárias,  estão

relacionadas  ao  suporte  de  organização,  elaboração  e  integração  das  informações,  e

podem ser dividias em três categorias: ensaio, elaboração e organização. As estratégias

de ensaio se referem à repetição das informações aprendidas,  como repetir palavras-

chave,  sublinhar partes importantes,  tomar notas etc.  As de elaboração são ações de

associar  informações  novas  com  informações  já  armazenadas,  reescrever,  resumir,

parafrasear, elaborar anotações, criar rimas e analogias etc. Por fim, as estratégias de

organização são medidas que estruturam as informações a serem aprendidas como em

procedimentos de categorizar e criar mapas conceituais.

As  estratégias  metacognitivas  são  as  que  possibilitam  ao  estudante  planejar,

monitorar, regular e controlar a execução de processos de aprendizagem e o seu próprio

pensamento.  Para  Dembo  (1994),  a  utilização  de  estratégias  metacognitivas  é,

geralmente, operacionalizada através do monitoramento da compreensão por parte do

aprendiz. Isso requer o estabelecimento de objetivos de aprendizagem, a avaliação do

grau em que estão e a ser alcançado e, se necessário, a modificação das estratégias que

têm sido utilizadas para alcançá-los.

O  autor  acrescenta  que  o  conhecimento  metacognitivo  e  a  experiência

metacognitiva se desenvolvem à medida em que ocorre o desenvolvimento cognitivo, o

qual vai possibilitar o aparecimento de novas operações cognitivas. Por um lado, estas

operações são necessárias para aquisição de conhecimentos metacognitivos e facilitam a

maturação de outros já existentes e, por outro, criam condições para novas experiências

e estratégias metacognitivas. Por exemplo, à medida que o aprendiz vai empreendendo

determinadas aprendizagens escolares, torna-se capaz de dominar melhor certas tarefas.

Este controle facilita a ocorrência de experiências metacognitivas, que possibilitam a

tomada de consciência das dificuldades encontradas na realização daquelas tarefas e dos

meios para superá-las. Ou seja, diante das novas exigências surgem novas estratégias,

enquanto outras se tornam automatizadas, o que gera um desenvolvimento nas etapas do

processamento  da informação.  A proposta  de Dembo (1994) vem sendo largamente
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aceita para o desenvolvimento de estudos e instrumentos de avaliação das estratégias de

aprendizagem. 

Boruchovitch (1999),  na  mesma  linha,  descreve  que  enquanto  as  estratégias

cognitivas  são  destinadas  a  levar  o  sujeito  a  um  objetivo  cognitivo,  as  estratégias

metacognitivas  propõem  avaliar  o  desempenho  da  aplicação  delas.  As  estratégias

cognitivas ajudam os alunos a codificar, organizar e reter a informação nova e referem-

se a comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem de

maneira que a informação possa ser armazenada mais eficientemente. As estratégias de

aprendizagem,  cognitivas  e  metacognitivas,  aliadas  às  experiências  de  vida  do

indivíduo, desencadeiam processos que modificam a estrutura cerebral. A instrução para

o  uso  de  estratégias  de  aprendizagem  é  importante,  pois  está  relacionada  a  novas

aquisições,  aprendizagens  e  desempenho  escolar  satisfatórios.  Os  estudantes  que  se

apropriam  de  estratégias  mais  elaboradas  tendem  a  obter  melhores  resultados

acadêmicos.

Bzuneck  (2001)  reforça  que  o  uso  de  estratégias  possibilita  o  eficiente

armazenamento da informação e sua eficaz recuperação, sendo que seu uso, aliado a

uma eficaz aplicação de esforço, torna a aprendizagem otimizada. O autor entende que

aqueles que fazem uso das estratégias  são mais autônomos e comprometidos  com a

aprendizagem, demonstram capacidade de reelaborar as estratégias a fim de servir-lhes

em diferentes  contextos,  na vida acadêmica e,  consequentemente,  na vida pessoal,  e

que,  por  meio  delas,  as  pessoas  não  só  guardam  as  informações,  mas  atribuem

significado ao ato de aprender. Pontua ainda que o bom emprego de uma estratégia

exige uma mobilização espontânea, por parte do sujeito, de seus procedimentos, bem

como uma consciência dessa mobilização, do procedimento escolhido, da eficácia da

escolha e da validade da realização.

Boruchovitch  (1999)  considera  que  o uso  adequado  de  estratégias  de

aprendizagem específicas, a demonstração e o ensino de algumas técnicas para aprender

a  autoadministrar  e  a  orientar  os  estudos  podem  promover  gradativamente,  nos

estudantes, o desenvolvimento da capacidade de automonitoramento e autorreflexão. E

aponta que isto é de fundamental importância para o compromisso educacional com a

autonomia do indivíduo. De acordo com este contexto, para aprofundar o conhecimento

sobre o uso de estratégias pelos estudantes do Ensino Médio e Superior, foi realizado

um  levantamento  das  pesquisas  empíricas  no  contexto  nacional  e  internacional.  O

levantamento será apresentado no próximo capítulo. 
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3 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS 

Boruchovitch (2007) descreveu e analisou estudos da década de 90 com vistas a

conhecer  o desenvolvimento  dos  estudos da área da autorregulação e  estratégias  de

aprendizagem. Seus resultados verificaram que as pesquisas nacionais eram escassas de

investigações relativas ao impacto das estratégias de aprendizagem no desempenho es-

colar de alunos brasileiros, embora os resultados de alguns estudos em pesquisas siste-

máticas tivessem resultados positivos, principalmente em relação à intervenção em es-

tratégias de aprendizagem. 

Os resultados das pesquisas de intervenção se referiam predominantemente ao

uso da metacognição em atividades de leitura em sala de aula e à intervenção em estra-

tégias de estudo e de leitura, com sucesso e melhora expressiva no desempenho dos alu-

nos. Contudo, a autora concluiu que também há carência de produção de pesquisas, pro-

postas de intervenção e de elaboração de materiais instrucionais nacionais, relativos às

estratégias de aprendizagem, em todos os segmentos da escolarização formal. 

Diante desse quadro, empreendeu-se, no presente estudo, um levantamento de

pesquisas empíricas para verificar como vem sendo abordada a avaliação das estratégias

de aprendizagem no contexto das escolas de Ensino Médio e Superior a partir do ano

2000. Utilizou-se a plataforma de periódicos da CAPES como fonte de dados. Inicial-

mente, como resultado deste levantamento, foram identificados 179 artigos de periódi-

cos com a palavra-chave “estratégias de aprendizagem”, referentes a estudos nacionais

ou na língua portuguesa.

O levantamento  evidenciou que ainda  há  uma insuficiência  de trabalhos  que

abordam das estratégias em pesquisas, sobretudo com alunos do Ensino Médio. Não foi

encontrado estudo algum comparando os níveis de Ensino Médio e Superior semelhante

à presente investigação. Os artigos de interesse foram os que se aproximaram da análise

das estratégias de aprendizagem com vistas a traçar um perfil dos estudantes em dife-

rentes níveis, assim sendo, selecionaram-se 10 artigos. A seguir, os trabalhos serão rela-

cionados em ordem cronológica e apresentados brevemente. 

Rosário (2001) investigou as estratégias de estudo de 558 alunos do 10º e 12º

anos do ensino secundário de Portugal, que corresponde ao Ensino Médio brasileiro. As

estratégias  de  autorregulação  da  aprendizagem  foram  avaliadas  por  meio  do

Questionário de Estratégias  de Auto-regulação da Aprendizagem, composto por oito

questões  abertas.  Esse  instrumento  foi  desenvolvido  com  base  no  Self-Regulated
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Learning Interviw Schedule (ZIMMERMAN; MARTINEZ-PONS, 1986) segundo uma

metodologia  qualitativa.  A  investigação  procurou  identificar  as  estratégias  de

autorregulação da aprendizagem que os alunos do secundário utilizavam em suas tarefas

acadêmicas.

Foram  analisadas  as  relações  entre  as  estratégias  utilizadas  pelos  alunos

considerando o ano e o rendimento escolar. Os principais resultados identificaram que

os  alunos  dos  dois  anos  avaliados,  utilizavam  preferencialmente  as  estratégias  de

autoavaliação, estruturação do ambiente, estabelecimento de objetivos e o planejamento.

Isso sugere que o perfil de uso das estratégias seja igual, contudo os alunos finalistas

apresentaram-se mais  estrategistas  que os  demais,  o que levou o autor  a  crer  numa

relação do uso das estratégias com a experiência de estudo. O uso de várias estratégias

de  autorregulação  da  aprendizagem foi  correlacionado  positiva  e  significativamente

com resultados acadêmicos corroborando com a literatura (ZIMMERMAN, 1986).

Tavares et al. (2003) buscaram identificar as estratégias, atitudes e procedimentos

de  estudo  de  uma  amostra  escolhida  de  alunos  do  nível  superior  de  Açores,  para

determinar em que medida elas se relacionam com variáveis pessoais. A amostra foi

constituída por 370 alunos que frequentavam os cursos de Professores do Ensino Básico

(34,6%); Ensino da Matemática (23,2%); Gestão de Empresas (17,3%) e Engenharia do

Ambiente (24,9%). Nessa amostra,  266 (72%) alunos eram do sexo feminino e 104

(28%) do sexo masculino. Esses alunos eram, na sua maioria, solteiros (85%) e com

idades compreendidas entre os 20 e os 22 anos

Foi  aplicado um questionário  de caracterização acadêmica dos  estudantes  e  o

Questionário de Atitudes e Comportamentos de Estudo - QACE (BESSA; TAVARES,

1998) com 48 itens no formato likert, variando de um, para discordância total, até seis,

para concordância total. O instrumento verifica, nos 18 primeiros itens, as atitudes dos

estudantes: 1) orientada para compreensão e sentido do estudo (abordagem profunda),

2) intenção reprodutora da informação (abordagem superficial) e 3) abordagem de alto

rendimento.  A segunda parte  do instrumento (30 itens)  avalia  estratégias  cognitivas,

metacognitivas e afetivo-relacionais nos seguintes fatores: estratégias de planificação e

organização  das  aprendizagens,  rotinas  de  recuperação  e  evocação  da  informação,

rotinas  de  seleção  e  integração  da  informação,  reforço  da  participação  nas

aprendizagens e autoavaliação das estratégias de aprendizagem.

Como resultados, Tavares et al. (2003) verificaram que os participantes do sexo

feminino  apresentam  melhores  estratégias  de  estudo  em  relação  ao  outro  sexo;
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diferenças em função do curso sendo que as melhores médias foram dos estudantes de

licenciatura  para  ensino  básico;  e  que  os  estudantes  que  nunca  haviam  reprovado

apresentaram mais estratégias de aprendizagem do que os repetentes de, pelo menos, um

ano.

Cardoso e  Bzuneck (2004) realizaram um estudo com objetivo  de  investigar

metas de realização, uso de estratégias de aprendizagem e percepção do ambiente de

aprendizagem  em  106  estudantes.  Desses,  49  eram  do  curso  de  Tecnologia  em

Informática e 57 de Licenciatura em Pedagogia, de duas instituições públicas de Ensino

Superior do interior do Paraná. No curso de Tecnologia em Informática, a prevalência

era do sexo masculino (68%), enquanto que, no de Pedagogia, 100% dos alunos eram

do sexo feminino.

Os instrumentos utilizados foram: um questionário de 20 itens em escala  likert

(MIDGLEY et  al.,  1998)  traduzido  para  o  português,  com o  objetivo  de  medir  as

orientações motivacionais e as metas de realização; a versão portuguesa de Figueira

(1994)  da  escala  Learning  and  Study  Strategies  Inventory -  LASSI  (WEINSTEIN;

PALMER;  SCHULTE,  1987) para  avaliar  as  estratégias  de  aprendizagem;  e  um

questionário com 11 itens de respostas em escala likert de cinco pontos criado com base

nos instrumentos de Ames e Archer (1988), Trigwell e Prosser (1991) e Roeser, Midgley

e Urdan (1996), que avalia as percepções do ambiente.

Os resultados apontaram que houve diferença significativa entre os grupos para

o uso de estratégias de aprendizagem. Os autores exploram as diferenças entre os tipos

de  cursos  e  turmas,  além  da  escolha  e  utilização  de  diferentes  estratégias  de

aprendizagem, que podem variar em função dos próprios contextos e das características

específicas da aprendizagem. Ou seja, em função de tipos de disciplina, da natureza dos

cursos, dos níveis de conhecimento das estratégias e de como e quando cada uma deve

ser utilizada. Em relação à motivação também sugeriram que pode ser relacionada a

contextos específicos 

Santos et al. (2006) tiveram como objetivo comparar o nível de compreensão de

leitura e as estratégias de aprendizagem utilizadas no teste Cloze em 178 alunos de

Psicologia,  numa cidade do interior do estado de São Paulo.  Os estudantes eram do

turno diurno, de ambos os sexos, sendo que 113 eram do 1º ano e tinham média de idade

de 20 anos, e 65 do 4º ano, com média de idade de 26 anos.

Para coleta de dados, foi utilizado um texto científico da área com 274 palavras

(PADILHA;  GÓES,  1995);  um  questionário  com  três  questões  objetivas  sobre  as
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dificuldades  encontradas  na  leitura  e  referente  às  estratégias  utilizadas  para  sua

superação;  e  outro texto de 294 palavras  (CORREA; COLLARES, 1995) preparado

segundo os padrões tradicionais do teste Cloze. A correção deste último foi realizada

com base na proposta de correção literal (BITAR, 1989), sendo a pontuação máxima de

26 pontos.

O procedimento envolveu ler um texto científico da área, responder questões

sobre as dificuldades percebidas e sobre as estratégias utilizadas para a sua superação e

aplicar um teste do tipo Cloze com objetivo de avaliar a compreensão de leitura. Os

resultados apontaram que o nível de compreensão estava aquém do desejável em todos

os períodos. Embora os estudantes iniciantes e concluintes não tenham mudado de nível

de compreensão de leitura ao longo dos  períodos,  se  for  tomada como parâmetro a

classificação de Bormuth (1968),  a habilidade de compreensão em leitura aumentou

significativamente, sendo considerada a comparação entre o escore total obtido por cada

turma no teste de Cloze.

Observou-se  que  os  estudantes  não  se  diferenciaram  no  que  se  refere  às

dificuldades  percebidas  e  ao  uso  de  estratégias  de  aprendizagem.  Quanto  a  isso,  as

autoras esperavam uma diferença acentuada considerando que ao longo do curso os

alunos deveriam ter incorporado novas estratégias de aprendizagem.

Bartalo e Guimarães (2008) tiveram o objetivo de apresentar um panorama do

uso de estratégias de estudo e aprendizagem por alunos de cursos superiores e traçar o

perfil  estrategista  desses  alunos.  Investigaram  109  estudantes  dos  cursos  de

Arquivologia e Biblioteconomia de duas instituições públicas dos estados de São Paulo

e Paraná. As idades dos participantes variaram de 19 a 45 anos, com uma média de 27

anos aproximadamente; sendo 83 do gênero feminino e 26 do masculino.

Os dados foram coletados mediante versão do  Learning and Study Strategies

Inventory – LASSI. Ao se comparar o desempenho do uso de estratégias com a idade

dos participantes, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas; já na

comparação entre sexos, o desempenho das mulheres foi significativamente superior;

bem como foi significativamente superior o desempenho delas na avaliação da categoria

Motivação.  Considerando  as  instituições  de  ensino  dos  participantes,  não  foram

encontradas diferenças significativas.

Por  meio  de  Análise  de  Variância,  o  desempenho  dos  participantes  dos  dois

cursos foi comparado ao de alunos de 17 outros cursos de graduação. Os resultados do

teste post hoc de Tukey indicaram que os estudantes do curso de Arquivologia tiveram
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desempenhos  significativamente  inferiores  na  avaliação  do  uso  de  estratégias  de

Processamento  da  Informação  em  relação  aos  cursos  de  Pedagogia,  Odontologia  e

Fisioterapia. Também foram inferiores os resultados do desempenho na avaliação do

uso de estratégias de Concentração, quando comparados aos estudantes de Pedagogia,

Fisioterapia e Fonoaudiologia e ainda significativamente inferior na avaliação do uso de

estratégias de Motivação, quando comparados com alunos dos cursos de Pedagogia,

Odontologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia.

O  desempenho  dos  estudantes  do  curso  de  Biblioteconomia  foi

significativamente  superior  ao  obtido  pelos  estudantes  dos  cursos  de  Ciência  da

Computação e de Engenharia Civil em relação ao uso das estratégias de Organização do

Tempo.  Porém  o  resultado  foi  significativamente  inferior  na  avaliação  do  uso  de

estratégias  de  Concentração,  quando  comparado  com  as  médias  dos  estudantes  de

Pedagogia e Fisioterapia. As conclusões são as de que os estudantes relacionam seus

cursos com metas futuras, mas apresentaram baixo desempenho de gerenciamento do

tempo. 

Oliveira, Boruchovitch e Santos (2009) verificaram a validade fatorial de uma

escala de estratégias de aprendizagem, explorando sua validade concorrente em relação

ao desempenho acadêmico de estudantes. Apesar de o objetivo referir-se à validação da

escala, são de interesse para este levantamento teórico apenas os resultados em relação

ao uso das estratégias. 

Participaram da pesquisa 815 crianças do Ensino Fundamental, com média de

idade de 11 anos e 8 meses, sendo a idade mínima 7 anos e a máxima 16. O gênero

masculino representou 48,5% (n=395) da amostra e o feminino, 51,3% (n=418). Os

estudantes eram provenientes de escolas públicas (83%; n=676) e privadas (17%; n=96)

dos estados de Minas Gerais (34,8%; n=284) e São Paulo (65,2%; n=531). 

 Foi  utilizada a  Escala  de Estratégias  de Aprendizagem (BORUCHOVITCH;

SANTOS,  2004)  com  37  itens  e  três  fatores,  a  saber:  Ausência  de  Estratégias  de

Aprendizagem; Estratégias Cognitivas e Estratégias Metacognitivas. As alternativas de

respostas são dispostas em escala Likert de três pontos: sempre, às vezes e nunca. 

Os  resultados  mostraram  que,  de  um  modo  geral,  os  estudantes  relataram

recorrer a estratégias de aprendizagem no momento de estudo sendo que a média de

pontos na escala foi de 79,3 (DP=10,0) e a possibilidade máxima de acerto era igual a

106 pontos. Para identificar possíveis diferenças entre o desempenho acadêmico dos

estudantes  nas  disciplinas  de  Português  e  Matemática,  recorreu-se  a  Análise  de
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Variância - ANOVA e considerou-se 50% dos estudantes nessa etapa do estudo. Desse

modo,  em relação à  evidência  de  validade  concorrente,  indicou-se que  tanto  para  a

disciplina de Português quanto para a de Matemática, os estudantes que obtiveram o

conceito  “realiza  plenamente”  nas  referidas  disciplinas  demonstraram  uma  melhor

pontuação na escala. O mesmo foi percebido entre aqueles que obtiveram o conceito

“realiza” em relação aos que obtiveram o conceito “em processo”. Conclui-se que os

alunos que mais pontuaram na escala foram aqueles que tinham um melhor desempenho

acadêmico.

Tinajero  et  al.  (2012)  buscou  verificar  a  influência  do  estilo  cognitivo  no

rendimento  acadêmico  e  as  estratégias  de  aprendizagem  como  mediadora  dessa

influência em estudantes universitários de Manaus e Goiás no total de 313 estudantes

em cursos de Agricultura, Administração, Arquitetura, Biologia, Contabilidade, Direito,

Engenharia  Ambiental,  Engenharia  Mecânica,  Engenharia  Eletrotécnica,  Engenharia

Química, Engenharia Civil, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Química e Sistemas

de Informação. Os instrumentos utilizados foram  The Group Embedded Figures Test

(WITKIN et al, 1971) para verificar as manifestações de estilo cognitivo considerando

as  pontuações  de  acertos  no  teste;   Learning  and  Study  Inventory  -  LASSI

(WEINSTEIN, 1987) adaptado por Bartalo (2006), por meio do qual foram verificadas

as estratégias. Ele consiste em 77 perguntas distribuídas nas categorias de: ansiedade;

atitude,  concentração,  motivação,  auxiliares  de  estudo,  organização  do  tempo,

processamento  de  informações,  seleção  de  ideias  principais,  verificação  e

autoverificação.

Os resultados  do  The Group Embedded Figures  Test (WITKIN et  al.,  1971)

mostraram três grupos: Field-dependent, constituído de alunos com pontuações entre 0

e 3 (90 alunos); Field-independent; composto por estudantes com pontuações entre 9 e

18  (86  alunos)  e  um  grupo  intermediário,  que  foi  composto  por  137  alunos  com

pontuações entre 4 e 8. Sabe-se que, dependendo da proximidade com os extremos da

dimensão,  os  indivíduos  estão  mais  relacionados  às  formas  de  processamento  de

informações.  Indivíduos  Field-independent são  caracterizados  pela  confiança  em

referências internas ou critérios próprios, usam a abordagem analítica para a informação

podendo reestruturá-la para as suas necessidades. Têm maior habilidade de classificar,

fazer  inferências  e  relacionar  hipóteses  usando  as  informações  e  são  considerados

processadores ativos. 
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Os resultados da análise de regressão mostraram que o  modelo explicativo para

realização acadêmica,  sugerido  no estudo,  levando em conta  as  estratégias,  o  estilo

cognitivo  e  aprendizagem,  foi  confirmado  e,  especificamente,  as  estratégias  de

planejamento  podem  atuar  como  uma  variável  moderadora  da  influência  do  estilo

cognitivo  na  realização  acadêmica.  O  planejamento  é  um  processo  metacognitivo

presente na aprendizagem autorregulada, que inclui a definição de objetivos, estratégias

de manipulação do conteúdo e recursos contextuais a serem usados durante a tarefa

acadêmica.

O estilo cognitivo e as estratégias de aprendizagem explicaram conjuntamente

21% da variabilidade da realização acadêmica,  considerado pelos  autores  como boa

porcentagem, levando-se em conta a multiplicidade de fatores situacionais e pessoais

que influenciam potencialmente as habilidades cognitivas. O maior impacto do estilo

cognitivo por meio de estratégias de aprendizagem foi verificado nos estudantes menos

experientes (ensino primário), constatado por meio da relação entre a field dependence-

independence e as estratégias de aprendizagem.  

Alcará e Santos (2013) investigaram as características de universitários no que

diz  respeito  ao  uso  de  estratégias  de  aprendizagem,  compreensão  de  leitura  e

orientações  motivacionais,  assim como a  existência  de  correlações  entre  os  escores

obtidos nas medidas utilizadas. Participaram do estudo 110 indivíduos, de ambos os

sexos,  com idade média de 27 anos,  de 1º  a  4º anos  dos cursos de Arquivologia e

Biblioteconomia (65,5%) de uma universidade pública estadual da região sul do Brasil. 

Os instrumentos utilizados foram: Teste  de  Cloze (SANTOS, 2005) com 250

vocábulos, sendo 46 lacunas com variação de 0 a 46 pontos; uma escala de avaliação de

estratégias  de  aprendizagem  com  36  itens  organizados  em  forma  de  escala  Likert

(SANTOS;  BORUCHOVITCH,  2011)  com três  fatores:  Autorregulação Cognitiva  e

Metacognitiva (24 itens), Autorregulação dos Recursos Internos e Contextuais (8 itens)

e  Autorregulação Social  (4  itens);  e  Escala  de  Motivação para  a  Aprendizagem em

Universitários - EMAPRE-U (ZENORINI E SANTOS, 2010) com 28 itens estruturados

numa escala Likert – de concordo (3 pontos), não sei (2 pontos) e discordo (1 ponto) – e

três fatores: meta performance-evitação (9 itens), performance-aproximação (7 itens) e

aprender (12 itens). 

Os resultados apontaram que o nível de compreensão de leitura dos estudantes

encontra-se  no  instrucional,  no  qual  o  leitor  alcança  a  compreensão  por  meio  da

mediação de outros.
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Sobre o uso  das  estratégias  de aprendizagem os  resultados  mostraram que a

média obtida na escala total (M = 68,29) foi um pouco superior a média de pontuação

máxima  de  108  pontos  e  uma  tendência  ao  uso  das  estratégias  de  autorregulação

cognitiva  e  metacognitiva.  A meta  aprender  foi  a  mais  apontada  em  orientações

motivacionais. Os dados revelaram existir correlações positivas e significativas entre as

estratégias de aprendizagem e meta aprender. 

Um levantamento realizado por Scacchetti, Oliveira e Moreira (2015) mostrou as

estratégias de aprendizagem empregadas por 709 estudantes de instituições públicas e

privadas  dos  cursos  de  Eletromecânica,  Biotecnologia,  Informática,  Manutenção

Automotiva,  Vestuário,  Automação  Industrial,  Logística,  do  primeiro  ao  quinto

semestre. Utilizou-se a Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o

Ensino Fundamental (EAVAP-EF), com 31 itens, de autoria de Oliveira et al. (2010)

com as seguintes dimensões: estratégias cognitivas (11 itens), estratégias metacognitivas

(7 itens) e estratégias metacognitivas disfuncionais (13 itens). As questões possuem uma

escala Likert na qual foram atribuídas as opções sempre (2 pontos), às vezes (1 ponto) e

nunca (0 ponto).

O  foco  da  pesquisa  foi  a  adaptação  da  escala  validada  de  Estratégias  de

Aprendizagem,  contudo  interessa,  a  esta  pesquisa,  os  resultados  do  emprego  das

estratégias de aprendizagem pelos participantes.  Verificou-se que a média de pontos

para  a  escala  de  27  itens,  após  a  análise  fatorial,  foi  de  28,1  (DP = 6,26)  para  as

estratégias  cognitivas  e  12,62  pontos  (DP  =3,89)  para  estratégias  metacognitivas

disfuncionais, indicando sua ausência já que resultados desse fator devem ser vistos de

forma invertida. 

Para utilização de estratégias cognitivas, a média foi  10,01 (DP=3,99),  e, em

relação  às  estratégias  metacognitivas,  a  média  foi  4,01  (DP=1,54).  Os  resultados

evidenciam  que  parte  significativa  dos  estudantes  relata  recorrer  às  estratégias  de

aprendizagem  e  que  os  estudantes  mais  estratégicos  apresentam  particularidades

próprias na condução dos estudos, como o fato de que avaliam e analisam as tarefas de

forma crítica antes de executá-las, definem metas e objetivos para estudar e empregam

táticas já conhecidas na execução de atividades novas denotando o conhecimento de

estratégias, além do domínio sobre a tarefa proposta.

Endo,  Miguel  e  Kienen  (2017) promoveram  um  estudo  que  objetivou

caracterizar  as  estratégias  de  aprendizagem  utilizadas  por  estudantes  de  primeiro  a

quarto ano de um curso de Psicologia. Participaram 155 estudantes de uma universidade
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pública  do  estado  do  Paraná,  sendo  83,9%  do  sexo  feminino  e  16,1%  do  sexo

masculino. A média de idade dos participantes foi de 21,3 anos. O instrumento utilizado

foi a versão adaptada, por Bartalo (2006), do Learning and Study Strategies Inventory –

LASSI.  Ela contém 88 itens em formato  Likert,  com escala  de 1 ponto para “nada

característico  em você”  até  5  “totalmente  característico  em você”,  referentes  a  dez

categorias:  Atitude,  Motivação,  Organização  do  Tempo,  Ansiedade,  Concentração,

Processamento da Informação, Seleção de Ideias Principais, Auxiliares de Estudo, Auto

Verificação e Estratégias de Verificação.

Os dados foram tratados por meio de análise de variância (ANOVA), teste t de

Student e correlações de Pearson. Os resultados apontaram melhor pontuação para os

alunos do primeiro ano na atitude, motivação, concentração, estratégias de verificação e

organização do tempo quando comparados aos demais estudantes. Houve diferenças de

média  significativas  entre  os  grupos  quanto  ao  sexo,  formação  no Ensino Médio  e

atividade remunerada, além de correlação positiva entre estratégias de aprendizagem e

de leitura. 

Conforme exposto, as pesquisas relatam o uso das estratégias de aprendizagem

por estudantes brasileiros e portugueses. Os estudos têm mostrado de forma recorrente o

desenvolvimento  da  autorregulação  da  aprendizagem  e  a  melhora  no  desempenho

acadêmico  relacionada  ao  uso  de  estratégias  de  aprendizagem.  As  investigações  se

diferem em aspectos  contextuais,  mas  a  maioria  é  desenvolvida  no nível  de ensino

universitário com a tendência a tentar diferenciar os cursos. Com isso é interessante que

as pesquisas sejam empreendidas para avançar no que diz respeito ao conhecimento do

perfil dos estudantes que usam estratégias, bem como investigar se há diferenças entre

os níveis médio e superior conforme proposto no presente estudo. 
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4. OBJETIVOS E MÉTODO

Objetivo geral

Investigar  as  estratégias  de  aprendizagem de  estudantes  do  Ensino  Médio  e

Ensino Superior.

Objetivos Específicos

Comparar  as  estratégias  que  os  estudantes  utilizam para  aprender  no Ensino

Médio e na graduação.

Analisar  as  estratégias  de  aprendizagem  dos  participantes  em  função  das

variáveis sexo, idade, níveis de ensino, curso e período,

Evidenciar  o  perfil  das  estratégias  de  aprendizagem da  amostra  estudada  de

acordo com o tipo de estratégia, cognitiva ou metacognitiva.

Delineamento da pesquisa

A pesquisa  é  de  abordagem  quanti-quali,  que  alia  a  análise  estatística  ao

entendimento  e  aprofundamento  de  aspectos  da  aprendizagem e  do  comportamento

humanos. Quanto ao objetivo, a pesquisa é de caráter exploratório, uma vez que propõe

um estudo do perfil das estratégias de aprendizagem da amostra de estudantes. Para

isso, conta com um levantamento de campo que utilizou um instrumento de avaliação de

estratégias de aprendizagem.

Procedimentos éticos da pesquisa

A pesquisa  foi  desenvolvida  mantendo-se  o  anonimato  e  a  privacidade  da

instituição e dos participantes. Inicialmente foi solicitada a autorização da instituição e,

após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade do Vale do Sapucaí, os dados

foram  coletados.  O  estudo  foi  realizado  segundo  os  preceitos  estabelecidos  pela

resolução nº 510/2017 do Conselho Nacional de Saúde sendo a autorização dada sob

parecer: 1.642.117. CAAE: 57494916.0.0000.5102.
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Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE)  (ANEXO B).  Os estudantes  com menos de  18 anos  tiveram que assinar  o

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (ANEXO D) e seus respectivos

pais o Termo de Consentimento (TCLE) (ANEXO C).

Coleta de dados

A coleta de dados foi permitida previamente pelos professores, com anuência

dos gestores da instituição. Os dados foram coletados por meio da Escala de Estratégias

de Aprendizagem EEA-JA (CALIATTO; OLIVEIRA, 2016) que foi aplicada de forma

presencial, nas salas de aula, pela pesquisadora.

Os alunos de cada turma responderam ao questionário de forma coletiva, após

terem assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de

Assentimento (TALE), conforme cada caso. Cabe acrescentar que conforme a pesquisa

era explicada aos alunos e dúvidas surgiam, estas eram sanadas. As aplicações duraram

cerca de 30 minutos em cada turma.

Participantes

Participaram do presente  estudo 310 estudantes  dos  anos  finais  da  educação

básica  e  dos  anos  iniciais  do  Ensino  Superior,  em  regime  integral  diurno  de  uma

instituição  pública  de  ensino,  no  sul  do  estado  de  Minas  Gerais.  Os  estudantes  do

Ensino Médio compunham seis turmas do curso técnico integrado de Administração e

Informática. Os participantes de Ensino Superior estavam matriculados em seis turmas,

distribuídas nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Química.

 Dentre os 310 participantes, 168 pertencem ao Ensino Médio, que correspondeu

a 54,2%; e 142 ao Ensino Superior, correspondendo a 45,8% do total de participantes. A

Tabela 1 apresenta a distribuição de estudantes por curso.
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Tabela 1 – Distribuição de estudantes por curso

CURSO N (%)

Ensino Médio e Técnico em Administração 80 25,8

Ensino Médio e Técnico em Informática 88 28,4

Engenharia Química 68 21,9

Engenharia Civil 74 23,9

Total 310 100,0

Fonte: elaborada pela autora

 A idade média dos variou entre a mínima de 14 anos e a máxima de 37 anos.

Entre o público do Ensino Superior a idade varia entre 17 e 37 anos, já entre o Ensino

Médio a faixa etária varia entre 14 e 18 anos. Verifica-se maior número de participantes

do sexo feminino,  sendo 171 (55,2%) mulheres e 139 (44,8%) homens.  A Tabela 2

apresenta a distribuição de alunos por período cursado:

Tabela 2 – Distribuição de alunos por período cursado

Período e nível de ensino N %

Primeiro ano – Ensino Médio 63 20,3

Segundo ano – Ensino médio 60 19,4

Terceiro ano – Ensino Médio 45 14,5

Primeiro ano – Ensino Superior 50 16,1

Segundo ano – Ensino Superior 51 16,5

Terceiro ano – Ensino superior 41 13,2

Total 310 100,0

Fonte: elaborada autora

Instrumento

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

Aprendizagem para Estudantes Jovens e Adultos – EEA-JA (CALIATTO; OLIVEIRA,

2016).  A escala  é  composta  por  40  itens  (ANEXO  A)  que  avaliam  as  estratégias

empregadas  por  alunos  em situação  aprendizagem e  identifica  o  tipo  de  estratégia

utilizada.

Trata-se  de  um  instrumento  construído  a  partir  da  literatura  da  área  das

estratégias  de  aprendizagem  (BORUCHOVITCH,  2006;  BORUCHOVITCH  et  al,,

2006;  OLIVEIRA,  BORUCHOVITCH;  SANTOS,  2009)  que  propõe  questões  com



53

respostas  do  tipo  Likert  para  escolher  entre  “nunca”,  “às  vezes”  e  “sempre”.  A

pontuação das respostas é 0 ponto para “nunca”, 1 ponto para “às vezes” e 2 pontos para

“sempre”, podendo o score máximo atingir 80 pontos e o mínimo 0. São exemplos das

questões: “Cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando”; “Organiza

um roteiro para ler”; “Repete as atividades do curso em casa para treinar”, “Memoriza

fórmulas para resolver atividades com maior rapidez”; “Relê trechos do texto quando

encontra  uma informação que  tem dificuldade  para  entender”  e  “Retoma conteúdos

aprendidos na sala de aula”.

Esse instrumento aborda as estratégias de aprendizagem cognitivas e estratégias

de aprendizagem metacognitivas. As primeiras são estratégias que 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 (BORUCHOVITCH 1999). O

Quadro 1 apresenta as estratégias cognitivas abordadas pelo instrumento.

Quadro 1 – Estratégias de aprendizagem cognitivas

Item Questões da escala

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 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 mesmo tema que irá escrever.

40 Lê em voz alta o que estuda.
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Já as estratégias de aprendizagem metacognitiva 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. Por meio do questionário, que

contempla ambas estratégias, o estudo traça o perfil estrategista da amostra escolhida. O

Quadro 2 apresenta as estratégias metacognitivas abordadas pelo instrumento.

Quadro 2 – Estratégias de aprendizagem metacognitivas

Item Questões da escala

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, termos técnicos que são explicados em sala.

16 Realiza atividades ou trabalhos, para entregar, 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 que está entendendo.

36 Estuda ou faz atividades do curso diariamente.

38 Busca solucionar uma dificuldade para aprender determinados assuntos.

Análise dos dados

Os procedimentos  de  análise  de  dados  foram realizados por  meio  de  provas

estatística descritiva (médias e desvios-padrão) e inferencial (comparação de médias e

análise de amostras independentes – Teste t e Análise de Variância – ANOVA), por meio
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do  programa  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences  -  SPSS,  versão  22.0  for

Windows.  Os  dados  foram  analisados  qualitativamente  à  luz  das  teorias  do

Processamento da Informação e da Psicologia Cognitiva
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5 RESULTADOS

5.1 Resultados gerais

De acordo com os resultados, a média do uso de estratégias de aprendizagem

geral dos participantes foi de 49 pontos (DP= 9,77), com mínimo de 16 pontos, máximo

de 70 pontos. No que diz respeito à diferença entre os sexos, as mulheres obtiveram a

melhor pontuação, com média de 50,73 (DP=9,56) pontos, um pouco acima da média

geral. Os homens atingiram a média de 46,98 pontos (DP=9,65), um pouco abaixo da

média geral. Os resultados do Teste t indicaram haver diferença significativa entre os

dois grupos (t = -3,41 e p <0,05).

Considerando as faixas etárias, os participantes foram separados em dois grupos:

o primeiro composto por estudantes jovens com 195 participantes na faixa etária de 14 a

18 anos, e o segundo formado por estudantes adultos com 115 participantes com idades

de  19  a  37  anos.  Quanto  à  idade,  as  análises  mostraram  que  o  desempenho  em

estratégias  obteve  melhor  resultado  nos  estudantes  adultos  (M=50,50;  DP=9,60),

enquanto que os jovens alcançaram a média de 48,19 pontos (DP=9,79). O resultado do

Test t indicou diferença estatisticamente significativa (t= -2,017, p<0,05).

Os resultados das análises por nível de ensino indicaram que o nível superior

apresentou a melhor média (M=51,05, DP= 9,51), ao passo que o Ensino Médio obteve

média geral de 47,35 (DP=9,73). O Gráfico 1 apresenta a diferença nos escores dos

estudantes tanto do Ensino Médio como do Ensino Superior.

Gráfico 1 – Média geral das estratégias de aprendizagem por curso de ensino médio e superior

Fonte: Elaborado pela autora
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Na pontuação  média  por  curso,  destaca-se  o  grupo  pertencente  ao  curso  de

Engenharia Química (M= 51,87; DP=9,62), seguido do grupo pertencente ao curso de

Engenharia Civil (M=50,30; DP= 9,41). Com menor destaque nas pontuações estão os

dois cursos do Ensino Médio, Técnico em Administração (M= 47,99; DP= 8,297) e

Técnico  em Informática  (M=6,77;  DP= 10,891).  A Análise  de  Variância  (ANOVA)

revelou diferenças significativas entre os grupos (F = 2,688; p < 0,05). Para saber quais

os grupos que se diferenciaram foi realizada a prova post hoc de Scheffe, que separou o

curso  Ensino  Médio-Técnico  em  Informática  no  grupo  1  do  curso  de  Engenharia

Química no grupo 2.

Considerando os anos cursados, verificou-se, em ambos níveis de ensino, que os

alunos dos primeiros anos apresentaram maior pontuação, seguidos de decréscimo no

escore dos anos seguintes. O Gráfico 2 mostra os escores de pontuação dentro de cada

nível de ensino, e também o aumento do escore na transição do Ensino Médio para o

Superior.

Gráfico 2 – Média geral das estratégias de aprendizagem por período cursado.

Fonte: Elaborado pela autora

No Ensino Médio, a melhor pontuação foi de 48,68 (DP= 8,97) para o primeiro

ano,  seguida  da  média  47,82 (DP= 9,22)  do  segundo ano  e  44,87 (DP= 11,08)  do

terceiro. No Ensino Superior, a melhor pontuação foi da turma de primeiro ano (M=
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53,36, DP= 8,39), seguida da média 50,06 (DP= 10,71) do segundo e 49,46 (DP= 8,79)

do terceiro.

Houve diferença estatisticamente significativa em relação à média dos alunos no

uso das estratégias nos primeiros anos dos cursos comparados aos anos finais. A Análise

de  Variância  (ANOVA)  revelou  diferenças  estatisticamente  significativas  entre  os

grupos  (F  =  4,126;  p  <0,05).  Para  saber  quais  os  grupos  que  se  diferenciaram foi

realizada a prova post hoc de Scheffe, que separou o terceiro ano do Ensino Médio do

primeiro ano do Ensino Superior.

Para aprofundar as análises em relação a qual estratégia de aprendizagem foi

mais escolhida,  procedeu-se à verificação da frequência de uso das estratégias pelos

participantes. Lembrando que a pontuação da escala varia de 0 a 2 pontos, a Tabela 3

mostra a pontuação geral obtida por questão.

Tabela 3 – Pontuação geral por questão da escala de estratégias de aprendizagem

Item Questões da escala Pontuação

01 Memoriza fórmulas para resolver atividades com maior rapidez. 370

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

555

03 Cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando. 251

04 Organiza um roteiro para ler. 318

05 Repete as atividades do curso em casa para treinar. 325

06 Faz uma lista de ideias antes de começar a escrever um texto. 294

07 Procura reescrever um texto com suas palavras para estudar depois. 349

08 Retoma conteúdos aprendidos na sala de aula. 420

09 Pensa sobre um tema antes de começar a escrever. 506

10 Volta a ler alguns parágrafos ou páginas já lidas quando se distrai. 519

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

483

12 Faz desenhos ou esquemas para entender melhor o que está sendo estudado. 344

13 Usa o dicionário ao escrever um texto (bilhete, carta, recado, e-mail). 167

14 Faz intervalos na leitura quando o texto é muito extenso. 354

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

363

16 Realiza atividades ou trabalhos, para entregar, dentro do prazo estabelecido. 559

17 Treina conteúdos aprendidos, mesmo sabendo que não valem nota. 327

18 Faz anotações do que acha importante, quando assiste uma aula. 489

19 Estuda em casa, mesmo sabendo que não vale nota. 360

20 Relaciona o que está aprendendo com alguma coisa que já sabia. 468

21 Organiza e utiliza o tempo livre no trabalho ou em casa para estudar. 357
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22 Relaciona conteúdos do curso ao seu dia a dia. 381

23 Verifica se atingiu o objetivo que havia estabelecido para a leitura. 343

24 Revisa um conteúdo anterior antes de cada aula. 158

25 Utiliza o tempo livre para fazer atividades do curso. 343

26 Persiste na resolução de uma tarefa, mesmo que ela seja difícil. 432

27 Faz questões para si mesmo sobre o que estudou. 259

28 Faz anotações ao lado do texto enquanto lê. 356

29 Antecipa informações do texto quando está compreendendo a leitura. 339

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

402

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

446

32 Escreve um rascunho antes da composição final de um texto. 430

33 Resume os textos que o professor pede para estudar. 357

34 Faz anotações sobre os pontos mais importantes do texto. 464

35 Lê com atenção para ter certeza que está entendendo. 530

36 Estuda ou faz atividades do curso diariamente. 344

37 Procura formular e responder questões por escrito sobre um conteúdo. 259

38 Busca solucionar uma dificuldade para aprender determinados assuntos. 432

39 Faz leituras sobre o mesmo tema que irá escrever. 435

40 Lê em voz alta o que estuda. 316

Fonte: elaborado pela autora

Observa-se  que  a  estratégia  mais  escolhida  por  esta  amostra  foi  “Realiza

atividades  ou  trabalhos,  para  entregar,  dentro  do  prazo  estabelecido”,  em seguida  a

estratégia “Relê trechos do texto quando encontra uma informação que tem dificuldade

para entender” e destaca-se ainda a questão “Lê com atenção para ter certeza que está

entendendo”. A estratégia apontada como menos utilizada foi a questão “Revisa um

conteúdo anterior antes de cada aula”, e também com pouco destaque aparece “Usa o

dicionário ao escrever textos”, seguida de “Cria perguntas e respostas sobre o assunto

que está estudando” que obteve um escore baixo. 

As estratégias  cognitivas  variaram de 1 ponto à  36 pontos  por  participantes.

Entre  as  estratégias  cognitivas,  a  mais  utilizada  foi  “Faz  anotações  do  que  acha

importante, quando assiste uma aula”, seguida da estratégia “Faz anotações sobre os

pontos  mais  importantes  do  texto”.  As  anotações  se  apresentam  como  recursos

importantes no público estudado, o que sugere a valorização da elaboração e do ensaio

do conteúdo a ser aprendido.
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A pontuação observada corresponde às estratégias metacognitivas, variaram de

13 a 36 pontos por participante.  A estratégia metacognitiva de maior destaque foi a

“Realiza atividades ou trabalhos, para entregar, dentro do prazo estabelecido”, o que

sugere  a  organização  do tempo  e  planejamento,  com respeito  aos  prazos.  Uma das

estratégias menos utilizadas foi “Utiliza o tempo livre para fazer atividades do curso”, o

que poderia ser de importante valor, levanto em conta que o reforço dos conteúdos é de

extrema importância para a fixação na memória de longa duração. A tabela 4 permite

comparar as médias das estratégias cognitivas e metacognitivas em função do nível de

ensino:

Tabela 4  – Médias das estratégias cognitivas e metacognitivas por nível de ensino

Nível de ensino N M DP

Total de estratégias 
cognitivas

Ensino Médio 168 20,67 6,201

Ensino Superior 142 22,76 6,232

Total de estratégias 
metacognitivas

Ensino Médio 168 26,68 4,977

Ensino Superior 142 28,29 4,408

Fonte: elaborada pela autora

Observa-se  nesses  resultados  que  as  estratégias  cognitivas  foram  menos

pontuadas nos dois níveis de ensino. No Ensino Médio, o resultado para as estratégias

cognitivas variou entre 3 e 36 pontos por participante, sendo que a média atingiu 20,67

pontos (DP=6,20), e para as metacognitivas variou entre 13 e 37 pontos, com a média

de  26,68 (DP=4,97).  Para  os  estudantes  do  nível  de  Ensino  Superior,  o  escore  das

estratégias cognitivas variou entre 1 e 36 pontos, com a média de 22,76 (DP=6,23), e

das metacognitivas variou entre 13 e 37 pontos, com a média de 28,24 (DP=4,41).

Para verificar se as médias se diferenciavam procedeu-se ao Test t de amostras

independentes.  Os  resultados  mostraram  diferenças  estatisticamente  significativas

(p<0,05) para as estratégias cognitivas (t = -2,955) e para as metacognitivas (t= -2,979).

5.2 Resultados do Ensino Médio

Com vistas a detalhar os resultados obtidos pelos estudantes do Ensino Médio,

procedeu-se a análises das estratégias de aprendizagem para esse nível de ensino, cuja

pontuação atingida pelos participantes variou entre 17 e 70 pontos, com a média de

47,35 (DP=9,73).



61

A amostra masculina atingiu valores entre 17 e 65 pontos, com a média geral de

45,78 (DP=10,84), média das estratégias cognitivas de 18,91 (DP=6,67) e média das

estratégias metacognitivas de 26,87 (DP=5,84). A amostra feminina do nível de ensino

médio  obteve  pontuação  entre  22  e  70  pontos,  com  média  geral  de  48,44  pontos

(DP=8,76);  para as estratégias cognitivas a média foi de 21,89 (DP=5,56) e para as

metacognitivas  foi  de  26,56  (DP=4,29).  O  resultado  do  Test  t  indicou  diferença

estatisticamente significativa entre os resultados da média cognitiva dos homens e das

mulheres (t=-3,140, p<0,05). A tabela 4 apresenta os escores em função do curso a que

o aluno pertence.

Tabela 5 – Médias por curso do Ensino Médio

Curso Total EC EM

Ensino Médio e Técnico em 
Administração

M 47,99 21,35 26,64

DP 8,29 5,662 4,523

Ensino Médio e Técnico em Informática M 46,77 20,05 26,73

DP 10,89 6,624 5,381

Total M 47,35 20,67 26,68

DP 9,73 6,201 4,977

Fonte: elaborada pela autora

Ao considerarmos  os  alunos  do  Ensino  Médio  dos  cursos  a  que  pertencem,

observamos que a melhor pontuação média fica atribuída aos alunos do Médio-Técnico

em  Administração  com  47,99  pontos  (DP=8,29)  na  média  geral,  21,35  pontos

(DP=5,66)  nas  estratégias  cognitivas,  e  26,64  pontos  (DP=4,52)  nas  estratégias

metacognitivas. Os alunos do curso Médio e Técnico em Informática apresentaram a

pontuação média de 46,77 pontos (DP=10,89), 20,05 pontos (DP=6,62) nas estratégias

cognitivas e 26,73 pontos (DP=5,38) nas estratégias metacognitivas. Apesar das médias

apontarem as diferenças entre os dois cursos do Ensino Médio os resultados não foram

estatisticamente  significativos.  Em relação  ao  período  cursado,  pode-se  observar  os

dados levantados na tabela 5 para verificação dos escores ao longo do curso.
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Tabela 6 – Médias por período cursado no Ensino Médio

Período Total TC EM

Primeiro ano do Ensino
Médio

M 48,68 21,79 26,89

DP 8,97 5,29 5,01

Segundo ano do Ensino
Médio

M 47,82 21,13 26,68

DP 9,22 6,09 4,79

Terceiro ano do Ensino
Médio

M 44,87 18,47 26,40

DP 11,08 7,04 5,25

Total M 47,35 20,67 26,68

DP 9,73 6,20 4,97

Fonte: elaborada pela autora

Conforme apresentado na tabela, os alunos do primeiro ano do Ensino Médio

obtiveram 48,68 (DP=8,97) pontos na média geral, a média atingida pelas estratégias

cognitivas foi de 21,79 pontos (DP=5,29) e pelas estratégias metacognitivas foi de 26,89

(DP=5,01). No segundo ano do Ensino Médio, o escore diminui, com média geral de

47,82 (DP=9,22), média das estratégias cognitivas de 21,13 (DP=6,09) e das estratégias

metacognitivas de 23,68 (DP=4,79). O terceiro ano do Ensino Médio apresentou menor

escore,  com  média  de  44,87  pontos  (DP=11,08);  nas  estratégias  cognitivas  e

metacognitvas,  a  pontuação  foi  de  18,47  (DP=7,04)  e  26,40  (DP=5,25),

respectivamente.

As  estratégias  metacognitivas  foram  predominantes  no  grupo  de  alunos

pertencentes  ao  Ensino  Médio,  compondo  55,65%  do  escore  atingido  pelo  grupo,

enquanto as para as estratégias cognitivas tiveram a porcentagem de 44,35%. Os alunos

pertencentes ao primeiro ano do Ensino Médio apresentaram o maior escore quando

comparados aos alunos do terceiro ano ou final da educação básica em geral. A Análise

de Variância (ANOVA) revelou diferenças significativas entre esses grupos (F = 4,19; p

< 0,05) para as estratégias cognitivas. 

Da mesma forma realizou-se o detalhamento das análises para o nível de Ensino

Superior, conforme apresentado a seguir.
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5.3 Resultados do Ensino Superior

Buscando  detalhar  os  resultados  obtidos  pelos  estudantes  do  nível  superior,

procedeu-se  a  análises  das  estratégias  de aprendizagem.  A pontuação atingida  pelos

participantes variou entre 16 e 70 pontos, com a média de 51,08 (DP=9,51).

A pontuação masculina atingiu a média geral de 45,78 (DP=10,84), média das

estratégias cognitivas de 20,34 (DP=5,11) e média das estratégias metacognitivas de

27,79 (DP=4,51).  A pontuação feminina  atingiu  os  melhores  resultados,  com média

geral de 53,86 pontos (DP=9,79); escore de 25,19 (DP=6,31) e 28,67 (DP=4,31) para as

estratégias cognitivas e metacognitivas, respectivamente. Contudo, o resultado do Test t

indicou diferença estatisticamente significativa apenas para os resultados da média geral

entre os homens e as mulheres (t= -3,720, p<0,05).

Foram realizadas análises em relação aos cursos de ensino superior da amostra

estudada. A tabela 6 apresenta os dados dos escores em função do curso.

Tabela 7 – Médias por curso do Ensino Superior.

Curso do
participante Total EC EM

Engenhari
a Química

M 51,95 23,82 28,14

DP 9,629 6,551 4,015

Engenhari
a Civil

M 50,30 21,96 28,34

DP 9,414 5,848 4,775

Total M 51,08 22,84 28,24

DP 9,518 6,237 4,419

Fonte: elaborada pela autora

Ao analisarmos os aprendizes do Ensino Superior de acordo com os cursos a que

pertencem,  observamos  que  a  melhor  pontuação  média  fica  atribuída  aos  alunos

pertencentes  curso  de  Engenharia  Química,  com 51,95 pontos  (DP=9,62)  na  média

geral; 23,82 pontos (DP=6,55) nas estratégias cognitivas e 28,14 pontos (DP=4,01) nas

estratégias  metacognitivas.  Os  alunos  do  curso  de  Engenharia  Civil  apresentaram a

pontuação  média  de  50,30  pontos  (DP=9,41),  21,96  (DP=5,84)  nas  estratégias

cognitivas  e  28,34  (DP=4,77)  nas  estratégias  metacognitivas.  Apesar  das  médias

apontarem diferenças  entre  os  dois  cursos,  os  resultados  não foram estatisticamente

significativos. A análise das médias de estratégias, em relação ao período cursado pode
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ser observada pelos  dados apresentados na tabela  7 para verificação dos escores ao

longo do nível de Ensino superior.

Tabela 8 – Médias por período cursado no Ensino Superior

Período cursado pelo participante Total

Total de
estratégias
cognitivas

Total de
estratégias

metacognitivas

Primeiro ano superior Média 53,54 24,48 29,06

Desvio Padrão 8,392 5,53 4,06

Segundo ano superior Média 50,06 22,27 27,78

Desvio Padrão 10,71 7,06 4,77

Terceiro ano superior Média 49,46 21,61 27,85

Desvio Padrão 8,792 5,61 4,33

Total Média 51,08 22,84 28,24

Desvio Padrão 9,518 6,23 4,41

Fonte: Elaborada pela autora

Observa-se que,  bem como no Ensino Médio,  os alunos do primeiro ano do

Ensino Superior apresentaram o melhor escore quando comparados aos alunos dos anos

seguintes.  A média  geral  do  primeiro  ano foi  de  53,54 pontos  (DP=8,39),  a  média

atingida  nas  estratégias  cognitivas  foi  de  24,48  pontos  (DP=5,53)  e  nas  estratégias

metacognitivas  foi  de  29,06 (DP=4,06).  No segundo ano,  o  escore  diminuiu,  tendo

média  geral  de  50,06  (DP=9,22);  nas  estratégias  cognitivas  a  média  foi  de  21,13

(DP=6,09)  e  nas  estratégias  metacognitivas  foi  de  22,27 (DP=7,06).  O terceiro  ano

apresentou o menor escore do Ensino Superior, com média de 49,46 pontos (DP=8,79),

para  as  estratégias  cognitivas  21,61  (DP=5,61)  e  27,85  (DP=4,33)  para  as

metacognitivas.

Os estudantes do Ensino Superior também apresentaram um perfil de estratégias

predominantemente metacognitivas, compondo 55,41% do escore do grupo, enquanto as

estratégias  cognitivas  tiveram  porcentagem  de  44,59%.  A  Análise  de  Variância

(ANOVA) não revelou diferenças significativas nos resultados do Ensino superior

.
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6 DISCUSSÃO

O objetivo geral da pesquisa foi investigar as estratégias de aprendizagem de

estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior. Os resultados das análises por

nível de ensino indicaram que o nível superior apresentou a melhor média (M=51,05;

DP= 9,51) quando comparado ao Ensino Médio (M=47,35; DP=9,73). Essa comparação

entre níveis de ensino, considerando as estratégias de aprendizagem, não foi encontrado

em nenhum trabalho no levantamento desse estudo.

Ainda  em  resposta  ao  objetivo  geral  proposto,  pondera-se  como  resultado

principal o aumento considerável de escores dos participantes quanto ao emprego das

estratégias no Ensino Médio e no Ensino Superior, de acordo com os itens apresentados

pelo instrumento utilizado. Esses dados podem ser afirmados a partir da comparação das

médias do último ano do Ensino Médio (M=44,87; DP= 11,08) e do primeiro ano do

Ensino Superior (M= 53,36; DP= 8,39); além disso, a Análise de Variância (ANOVA)

revelou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (F = 4,126; p <0,05), o

teste post hoc de Scheffe diferenciou o terceiro ano do Ensino Médio do primeiro ano

do Ensino Superior com as maiores diferenças de média.

O aumento do uso de estratégias de aprendizagem é visto como um resultado

esperado quando se considera a progressão no nível de ensino e pode ser comentado a

partir da perspectiva apresentada por Zimmerman (1986), em que o aperfeiçoamento da

autorregulação da aprendizagem ocorre de maneira gradual, de uma maior dependência

de apoio social para uma redução sistemática, considerando a apropriação do uso das

estratégias de aprendizagem uma característica desenvolvimental. Ou seja, por se tratar

de uma habilidade desenvolvida mediante experiência e autoconhecimento, é esperado

que alunos de nível superior apresentem melhores resultados, visto que já passaram por

todas os níveis anteriores de estudo. Contudo, ao analisarmos o emprego de estratégias

ou ao longo dos períodos dos cursos de mesmo nível não se observa essa progressão.

Esses resultados serão discutidos mais adiante.

A fim de atingir o primeiro objetivo específico de comparar as estratégias que os

estudantes  utilizam  para  aprender  no  Ensino  Médio  e  na  graduação,  procedeu-se,

inicialmente, a uma análise dos tipos de estratégias cognitivas ou metacognitivas mais

utilizadas, por meio dos escores das médias gerais. Assim, considerando a pontuação

média geral do uso de estratégias pela amostra estudada (M=49; DP=9,77), observa-se
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que a média de 21,6 (DP=6,29) corresponde ao uso de estratégias cognitivas e 27,4

(DP=4,78) corresponde à média de estratégias metacognitivas.

Diante  desses  resultados,  verifica-se  que  a  amostra  apresentou  um perfil  de

usuários  de  estratégias  de  aprendizagem  predominantemente  metacognitivo.  Uma

análise teórica a partir da Teoria do Processamento Humano da Informação aponta que,

à  medida  que  o  aprendiz  vai  empreendendo  determinadas  aprendizagens  escolares,

torna-se capaz de dominar melhor certas tarefas metacognitivas, as quais possibilitam,

por exemplo, a tomada de consciência das dificuldades encontradas na realização de

tarefas acadêmicas e os meios para superá-las (STERNBERG, 2008). Entende-se, com

isso que diante das exigências escolares surgem novas estratégias, enquanto outras vão

se tornando automatizadas, havendo um progresso no desempenho do processamento da

informação.

Ainda em relação à fundamentação teórica, verifica-se a importância das carac-

terísticas metacognitivas das estratégias escolhidas pelos estudantes deste estudo. Fla-

vell, Miller e Miller (1999) referem-se à metacognição como um conhecimento que as

pessoas podem ter sobre os seus processos cognitivos sendo que os conhecimentos me-

tacognitivos são, então, resultado das experiências cognitivas durante a realização de ta-

refas. Ou seja, além dos conhecimentos que o sujeito tem de si mesmo e de suas compe-

tências; refere-se aos conhecimentos interindividuais, que requerem a comparação dos

seus conhecimentos aos dos outros e, ainda, aos conhecimentos relativos às atividades

que estão relacionados com a compreensão da tarefa e seus componentes, incluindo ra-

ciocínio e memória. Fica evidente a necessidade de que as atividades escolares sejam

sempre desafiadoras e atraentes para suscitarem a aplicação de estratégias de aprendiza-

gem e de estudo pelos estudantes.

Ao se explorar o tipo de estratégia utilizada, levando em conta o nível de ensino

dos  participantes,  os  resultados  apontaram que  as  duas  populações  são,  em termos

percentuais,  bastante  semelhantes.  O  Ensino  médio  demonstrou  que  as  estratégias

metacognitivas foram escolhidas em 55,65% dos estudantes, enquanto 44,35% preferiu

o uso de estratégias cognitivas. Em relação aos estudantes do Ensino Superior, 55,41%

do  grupo  optou  pelas  respostas  de  uso  de  estratégias  metacognitivas  e,  para  as

estratégias cognitivas, o percentual foi de 44,59% nesta população.

Prosseguindo  a  análise,  propôs-se  comparar  as  estratégias  que  os  estudantes

utilizam  para  aprender  no  Ensino  Médio  e  na  graduação,  em termos  dos  tipos  de

estratégias  cognitivas  e  metacognitivas.  Não  foram encontrados  na  literatura  outros
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estudos que promovessem uma reflexão dos tipos  de estratégias e níveis  de ensino,

informação que no presente trabalho possibilitou apenas uma exploração desses dados

de  forma  qualitativa,  destacando-se  as  principais  estratégias  escolhidas  e  as  menos

eleitas.

As estratégias cognitivas mais utilizadas pelo público total da pesquisa podem

ser observadas pela escolha dos itens: “Faz anotações do que acha importante, quando

assiste  uma aula”,  seguido de  “Faz  anotações  sobre  os  pontos  mais  importantes  do

texto”  e  consecutivamente  “Destaca  as  partes  importantes  do  texto  de  diferentes

disciplinas  para  aprender  melhor”.  Entre  as  opções  de  estratégias  cognitivas  menos

utilizadas, o menor escore foi “Revisa um conteúdo anterior antes de cada aula”, e em

seguida  “Usa  o  dicionário  ao  escrever  um  texto”.  O  uso  do  dicionário  impresso,

aparentemente  está  em  desuso,  o  que  sugere  que  o  item  deva  ser  reformulado,

considerando  os  dicionários  on-line e  digitais  que  podem  ser  vistos  como  mais

acessados no cotidiano dos estudantes.

Destaca-se a estratégia de aprendizagem identificada como a menos utilizada

“Revisa um conteúdo anterior antes de cada aula” para ser comentada a partir da Teoria

do Processamento Humano da Informação. A eficiência da recuperação da informação

está relacionada à revisão do conteúdo à medida que tal  ação favorece a criação de

vínculos  de  informações  novas  com outras  existentes  na  memória  de  longo  prazo,

promovendo o acesso a informações já armazenadas. Pode-se dizer que a revisão é uma

oportunidade  de  elaborações  complexas  no  processamento  (MAIA,  2011).  Nesse

contexto, o ato da revisão é uma estratégia que ajuda a fixar a informação recebida e a

acessar as memorizadas. Além disso, torna-se mais eficiente quando realizada ao longo

do tempo,  por  meio,  ainda de releituras  e  revisões  da informação.  Com base  nessa

evidência da Teoria do Processamento da Informação, pode-se recomendar que certas

estratégias devam ser melhor e mais frequentemente utilizadas pelos estudantes.

Ao  se  observar  as  estratégias  metacognitivas,  verifica-se  que  a  estratégia

“Realiza atividades ou trabalhos, para entregar, dentro do prazo estabelecido” teve a

maior pontuação no grupo total  de pesquisados,  em seguida encontra-se a estratégia

“Relê  trechos  do  texto  quando  encontra  uma  informação  que  tem dificuldade  para

entender.”, e depois “Lê com atenção para ter certeza que está entendendo”. A estratégia

metacognitiva com menor pontuação foi “Antecipa informações do texto quando está

compreendendo a leitura”,  seguida das  estratégias  “Utiliza  o tempo livre  para  fazer
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atividades do curso” e “Verifica se atingiu o objetivo que havia estabelecido para a

leitura”.

Segundo  Boruchovitch  (1999;  2006;  2007),  as  escolhas  dos  estudantes  em

relação aos itens de uma escala podem indicar a necessidade de orientações quanto ao

uso  adequado  de  determinados  recursos  e  seus  inúmeros  benefícios.  Sendo  que  o

aprendiz  deve  assumir  um  papel  autônomo  no  processamento  da  informação  para

aquisição  do  conhecimento;  a  autora  afirma  que  as  estratégias  de  aprendizagem

colaboram como recurso imprescindível para essa autorregulação. Nesta perspectiva,

por meio da valorização das estratégias de aprendizagem, pelos estudantes e também

pelos professores que as ensinam aos seus alunos, é possível ampliar as possibilidades

de estruturação do estudo do processamento da informação em oposição às formas de

processamento deficitárias.

Para o Ensino Médio, a estratégia cognitiva mais eleita foi “Lê em voz alta o que

estuda”, seguida de “Faz anotações do que acha importante, quando assiste uma aula”.

Em contrapartida, a estratégia de aprendizagem cognitiva “Revisa um conteúdo anterior

antes de cada aula” teve o menor uso. A estratégia metacognitiva mais utilizada foi

“Realiza  atividades  ou  trabalhos,  para  entregar,  dentro  do  prazo  estabelecido”,  que

requer planejamento e organização de tempo, e a estratégia “Estuda ou faz atividades do

curso diariamente” surge como a menos utilizada. Vale destacar que, tanto no grupo de

estratégias  cognitivas  quanto  metacognitivas,  os  recursos  de aprendizagem diários  e

rotineiros foram identificados como menos utilizadas pelo Ensino Médio.

As  Estratégias  cognitivas  que  se  destacaram  entre  os  estudantes  do  Ensino

Superior foram “Faz anotações do que acha importante, quando assiste uma aula”, em

primeiro lugar, e “Destaca as partes importantes do texto de diferentes disciplinas para

aprender melhor”; já a estratégia cognitiva “Usa o dicionário ao escrever um texto”

obteve menor pontuação. Entre as estratégias metacognitivas, a de maior uso, também

nos  alunos  da  educação  básica,  foi  “Realiza  atividades  ou  trabalhos,  para  entregar,

dentro  do  prazo  estabelecido”.  Em  contrapartida,  a  estratégia  relacionada  ao

planejamento de metas “Antecipa informações do texto quando está compreendendo a

leitura.” apresentou o menor escore.

Destaca-se  aqui  a  estratégia  “Memoriza  fórmulas,  regras  gramaticais,  termos

técnicos  que  são  explicados  em  sala”  entre  os  menores  escores  das  estratégias

metacognitivas. Se levado em conta que os cursos do Ensino Superior investigados  se

tratam de duas turmas de Engenharia, com a grade curricular voltada para as ciências
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exatas,  esperava-se  maior  valorização  dos  recursos  de  memorização  de  fórmulas  e

termos  técnicos  pertinentes  às  disciplinas.  O  levantamento  dos  principais  tipos  de

estratégias  utilizados  pelos  estudantes  demonstra  que  os  alunos  dos  dois  níveis  de

ensino avaliados diferenciam-se pouco em relação ao uso das estratégias, o que sugere

que um perfil estratégico similar.

Dentre os objetivos específicos do presente estudo pretendeu-se ainda analisar as

estratégias  de  aprendizagem  dos  participantes  em  função  do  sexo,  idade  e  ano

acadêmico. Em relação ao sexo dos participantes, na presente pesquisa observou-se a

melhor  pontuação  nas  estudantes  do  sexo  feminino  (M=50,73;  DP=9,56),  face  aos

colegas  do  sexo  masculino  (M=  46,98;  DP=9,658),  sendo  que  o  Teste  t  indicou

diferença significativa entre os dois grupos (t  = -3,415 e p <0,05).  O Resultado foi

observado tanto nos alunos da Educação Básica como do Ensino Superior.

 Os  resultados  são  consoantes  ao  estudo  de  Tavares  et  al  (2003),  em  que

estudantes  do  sexo  feminino  apresentam  cotações  médias  superiores.  Entre  as

estratégias que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, o

autor destaca o uso de estratégias de planificação e organização das aprendizagens (p<

0,001), do mesmo modo, as estudantes apresentam resultados mais elevados no uso de

rotinas  de  recuperação  e  evocação  da  informação  (p<  0,001).  Bartalo  e  Guimarães

(2008),  ao  comparar  os  sexos,  encontraram resultados  semelhantes,  identificaram o

desempenho  das  mulheres  como  superior  ao  dos  homens,  com  diferença

estatisticamente significativa (p ≤ 0,03). As autoras investigaram também o desempenho

dos  aprendizes  na  categoria  motivação,  e  as  mulheres  apresentaram  novamente

resultado significativamente superior e estatisticamente significativo (p ≤ a 0,01). As

diferenças observadas corroboram com que Endo, Miguel e Kienen (2017) concluíram

em seu estudo, apontando os melhores resultados para estudantes do sexo feminino; os

autores  acrescentam  que  as  aprendizes  aparentam  estar  mais  motivadas  e  parecem

utilizar  mais  técnicas  de  auxílio  à  aprendizagem  e  à  recordação  que  os  do  sexo

masculino.

A  partir  dos  estudos  apresentados,  verificou-se  a  predominância  do  sexo

feminino  quanto  ao  uso  de  estratégias  de  aprendizagem,  que  de  acordo  com

Boruchovitch, (1999),  Polydoro e Azzi, (2009), é um construto capaz de interferir no

rendimento acadêmico,  bem como no desempenho escolar,  além disso,  a  motivação

também  é  mencionada  como  suporte  das  estratégias  pela  maioria  dos  estudos.  A

constatação de diferenças, no contexto educativo, deve servir como alerta para o sistema
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educacional  e  para seus  agentes  modificarem práticas  que  possam contribuir  para  a

manutenção das diferenças, se estas forem prejudiciais às aprendizagens dos estudantes,

quer  sejam do sexo masculino  ou  feminino.  A especulação  de  diferenças  de  certos

construtos  entre  os  sexos  pode  ser  mal  interpretada  se  utilizada  como  critério  de

alocação  de  qualquer  tipo  de  privilégio  ou  recurso  social.  Do  ponto  de  vista  da

compreensão  psicoeducacional,  os  estudos  pretendem  compreender  e  predizer  o

comportamento humano e, assim, a origem das diferenças pode ajudar a descrição de

metodologias capazes de melhorar o rendimento individual dos estudantes (BARROSO,

1977).

Os  resultados  relacionados  à  idade  dos  participantes  foram  analisados

comparando-se a amostra e considerando duas faixas etárias, sendo o primeiro grupo

composto por estudantes jovens de 14 a 18 anos, e o segundo grupo por estudantes

adultos, com idades de 19 a 37 anos. O melhor resultado foi dos estudantes adultos

(M=50,50;  DP=9,603),  comparado  aos  jovens  (M=  48,19;  DP=9,79).  É  importante

salientar que os estudantes do grupo de adultos estão distribuídos nos cursos de Ensino

Superior, porém não necessariamente a idade do aluno corresponde linearmente ao ano

acadêmico  cursado.  O  resultado  do  Test  t  indicou  diferença  estatisticamente

significativa  (t=-2,017,  p<0,05).  Dentre  os  estudos  levantados  para  a  presente

dissertação,  não  houve  preocupação  com  relação  à  comparação  das  estratégias  de

aprendizagem  por  idade.  A importância  dessa  variável  é  verificada  nos  trabalhos

somente pela perspectiva dos anos cursados, conforme será discutido mais adiante.

Contudo cabe comentar que fundamentação teórica aponta que as estratégias de

aprendizagem possibilitam ao  estudante  a  conquista  de  uma melhor  autorregulação.

Segundo Zimmerman (1986), o desenvolvimento da autorregulação ocorre de maneira

gradual  por  tratar-se  também de uma característica  desenvolvimental.  Os  resultados

encontrados,  portanto,  denotam,  conforme  a  teoria  de  Zimmerman  (1986),  que  as

estratégias  de  aprendizagem  e  a  autorregulação  podem  evoluir  de  uma  maior

dependência de apoio social para uma autonomia adquirida, contudo, não se trata de um

processo isolado. Envolve condições ambientais  facilitadoras e o julgamento pessoal

das capacidades de autorreforçamento adquiridas pela maturidade.

Nos  resultados  relacionados  a  cada  ano  acadêmico  cursado  verificou-se,  em

ambos  níveis  de  ensino,  que  os  alunos  dos  primeiros  anos  apresentaram  maior

pontuação, seguidos de decréscimo no escore dos anos seguintes. No ensino médio, a

melhor pontuação foi do primeiro ano (M=48,68; DP= 8,97), no segundo ano a média
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cai (M= 47,82; DP= 9,22) e no terceiro ano apresenta o menor escore da pesquisa (M=

44,87;  DP=  11,08).  Nessa  perspectiva  o  estudo  de  Rosário  (2001)  buscou  levantar

estratégias  autorregulatórias  em  estudantes  do  ensino  secundário,  em  Portugal,  que

corresponde  ao  ensino  médio  brasileiro.  O  estudo  foi  qualitativo  e  solicitava  aos

participantes  que  listassem  as  estratégias  que  habitualmente  utilizavam  quando

confrontados  com  situações  de  aprendizagem.  Os  resultados  mostraram  que  os

estudantes dos anos mais adiantados do secundário, descreviam mais estratégias do que

os  estudantes  menos  experientes.  Neste  caso,  os  dois  estudos  não  corroboraram  e

aventa-se  que  o  motivo  pode  estar  relacionado  às  diferenças  metodológicas  e  de

contexto de aprendizagem dos dois países que podem ser diferentes.

Em continuidade com as análises, verifica-se que a tendência de declínio no uso

de  estratégias,  conforme  o  avanço  dos  anos  de  estudo,  ocorre  também  no  Ensino

Superior brasileiro, estudado na presente amostra. Neste caso, a melhor pontuação foi

também do primeiro ano (M= 53,36, DP= 8,392), havendo um decréscimo no segundo

ano (M=50,06; DP= 10,71) e no terceiro ano (M=49,46; DP= 8,79). O presente estudo

observou o declínio na média geral de uso das estratégias ao longo do curso, resultado

contrário ao esperado. Santos (2006), avaliando as estratégias com alunos do ensino

superior, sugeriu que deveria haver uma progressão no uso das estratégias, de modo que

os  estudantes  tivessem incorporado novas  estratégias  de  aprendizagem ao  longo do

curso. A autora relata não ter encontrado diferenças significativas no uso das estratégias

de aprendizagem ao longo dos anos dos cursos pesquisados.

Endo,  Miguel  e  Kienen  (2017)  depararam-se  com  resultado  semelhante  e

sugerem  que  os  estudantes  do  primeiro  ano  aparentam  usar  mais  estratégias  para

administrar  o  tempo  para  cumprir  as  tarefas  acadêmicas,  quando  comparados  a

estudantes  de  anos  intermediários  e  do  final  de  seus  cursos.  E  acrescentam que os

estudantes  do  primeiro  ano  parecem  estar  mais  motivados,  mais  disponíveis  a

assumirem as responsabilidades acadêmicas e mais inclinados à autodisciplina e força

de vontade para estudar  do que os estudantes  do final  de seus referidos cursos.  Os

estudos  que  corroboram  com  a  presente  pesquisa  apontam  aspectos  motivacionais,

sociais  e  estruturais  dos  cursos  que  podem  influenciar  na  demanda  e  eleição  de

estratégias pelos estudantes ao longo dos anos, sugerindo que o comportamento desses

estudantes se torna gradativamente menos estrategista. A diferença do uso de estratégias

entre a média dos alunos dos primeiros e últimos foi estatisticamente significativa. 
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Conforme  observado  nas  pesquisas  nacionais  e  consoante  aos  resultados

encontrados,  os  estudantes  apresentam-se  mais  estrategistas  e,  supostamente,  mais

dedicados no início dos cursos.  Isso sugere uma possível acomodação ao longo das

etapas da vida acadêmica, primeiramente no Ensino Médio e depois no Ensino Superior.

Contudo, percebe-se que ao se iniciar uma nova etapa, como na transição da Educação

Básica  para  o  Ensino Superior,  verificado  nos  resultados  do  último  ano  do Ensino

Médio  e  primeiro  ano  do  Ensino  Superior,  os  estudantes  voltam  a  apresentar

comportamento  estrategista  intenso,  seguido  de  uma  posterior  redução  no  uso  de

estratégias  de  aprendizagem.  A  dedicação  acadêmica  parece  estar  intimamente

relacionada  à  afinidade  e  entusiasmo  que  o  aluno  sente.  É  importante  perceber  o

aprendiz como um todo, lembrando que as informações são registradas na memória de

longo prazo não só mediante repetição,  mas também e devido à sua carga afetiva e

emocional  (BZUNECK,  2004;  BORUCHOVITCH;  BZUNECK,  2010;  COSENZA;

GUERRA, 2011).

É  importante  discutir,  através  desses  resultados,  que  os  esforços  educativos

devem adotar uma perspectiva preventiva, cuidando para que não haja o abandono de

estratégias de aprendizagem, que seria o caminho oposto aos objetivos educacionais.

Conforme afirma Souza (2010), embora muitos alunos conheçam um bom repertório de

estratégias,  nem  sempre  afirmam  utilizá-las  com  frequência.  A autora  investigou  a

relação entre o uso de estratégias e o rendimento dos aprendizes e conclui que alunos

mais  estratégicos  efetivamente  atingem  um  melhor  rendimento  no  processo  de

aprendizagem.  Ressalta  ainda  que  usar  estratégias  requer  um  padrão  motivacional

adequado.

Verifica-se  que  o  contexto  do  Ensino  Médio  e  do  Ensino  Superior  pode ser

considerado  diante  da  necessidade  de  que  os  aprendizes  se  apropriem  e  adotem

estratégias de aprendizagem para estudo, pois, de acordo com Rosário et al (2004), as

estratégias promovem a autonomia e a responsabilização dos alunos no processo de

aprendizagem, independentemente do ciclo de ensino. E  Oliveira (2009) aponta que,

apesar  de  se  verificar  que  o  uso  de  estratégias  de  aprendizagem  favorece  o  bom

desempenho acadêmico, há uma carência de estudos de âmbito nacional que visem a

construir  e  validar  escalas  de  estratégias  de  aprendizagem,  além  de  se  promover

intervenções em estudantes de diferentes níveis. A partir das discussões empreendidas, o

próximo item da dissertação aponta as considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do alcance dos objetivos propostos, o presente estudo identificou um

aumento considerável de escores dos participantes quanto ao emprego das estratégias na

transição  do Ensino  Médio  para  o  Superior  e  especulou-se  que  os  resultados  estão

ligados a diversos fatores, como os aspectos motivacionais e desafiadores. Verificou que

os  estudantes  do  primeiro  ano  do  Ensino  Superior  foram  os  que  apresentaram  os

melhores resultados, bem como estudantes mais velhos comparados aos mais jovens.

Nos  dois  níveis  de  ensino,  os  alunos  dos  anos  iniciais  mostraram  resultados  mais

elevados, contudo, ao analisar-se o emprego de estratégias ao longo dos períodos dos

cursos, observou-se um decréscimo, o que sugeriu uma possível acomodação ao longo

da vida acadêmica.

Destacam-se esses resultados, para informar que se acredita que as estratégias de

aprendizagem,  ao  estarem  intimamente  relacionadas  à  rotina  de  estudos  e  ao

desempenho, devem assumir para a escola uma perspectiva não só remediativa,, mas,

sobretudo,  preventiva  do  insucesso  acadêmico. Nesse  contexto  quer-se  destacar

implicações educacionais, a partir da presente investigação.

As  estratégias  que  apresentaram baixo escore  podem estar  apontando  para  a

necessidade de orientações quanto ao uso adequado de determinados recursos e seus

inúmeros benefícios. Assim, ressalta-se a importância de programas de instrução acerca

das estratégias de aprendizagem para o desenvolvimento não só da aprendizagem como

da autonomia do aprendiz. Isso significa que por meio da valorização das estratégias de

aprendizagem  é  possível  ampliar  as  possibilidades  de  estudo  à  medida  que  a  sua

utilização promove um processamento profundo da informação.

De  modo  geral,  os  estudantes  que  adotam  atitudes  passivas  diante  da

aprendizagem, esperam que seus professores assumam o papel ativo, delegando-lhes a

obrigação de instrução, motivação e planejamento. Porém, o estudo das estratégias leva

a saber que aprendiz e educador trabalham em conjunto, cada um em seu papel para o

aperfeiçoamento da autorregulação da aprendizagem. Eles têm como objetivo principal

partir da dependência de apoio social na execução do processo aprendizagem para uma

redução sistemática dessa dependência pela apropriação de estratégias de aprendizagem.

Este desenvolvimento requer que o aprendiz se adapte, se avalie e se autorregule, além

de permitir a construção da autonomia de todos.
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Sabe-se ainda que aspectos sociais  e  estruturais  da vida do estudante podem

influenciar  na  organização  e  eleição  das  estratégias  que  o  indivíduo  escolhe  para

aprender e para estudar. Com isso, estudos que correlacionam os aspectos sociais com o

uso das estratégias de aprendizagem, bem como o desempenho acadêmico tornam-se

imprescindíveis para o desenvolvimento de outras pesquisas sobre a autorregulação da

aprendizagem. A dedicação acadêmica está relacionada à afinidade e ao entusiasmo que

o  estudante  sente,  além  da  crença  em  sua  capacidade  de  realizar  as  atividades  e

objetivos  propostos,  ligada  a  autoestima  do  indivíduo.  Fica  clara  a  importância  de

perceber  o  aprendiz  como  um  todo,  posto  que  as  informações  são  registradas  na

memória de longo prazo não só mediante repetição, mas também devido à sua carga

afetiva e emocional.

Aponta-se, como fator limitante do presente estudo, as  técnicas de recolha de

dados, o número restrito de participantes da amostra, o fato de o estudo ter se limitado a

participantes de uma única instituição. Em contrapartida, a inclusão de participantes de

uma  mesma  instituição,  de  cursos  integrais,  com  a  mesma  estrutura  e  recursos

institucionais pode ser visto como um suporte na eliminação de variáveis ambientais

que poderiam impactar nos resultados.

Considera-se que este estudo consiste em uma rica fonte de informações acerca

das  estratégias  de  aprendizagem,  especialmente  diante  da  escassez  de  pesquisas,

sobretudo relacionadas ao Ensino Médio. Destaca-se a exclusividade desse estudo que

analisa  diversas  variáveis  e  compara  os  resultados  no  Ensino  Médio  e  no  Ensino

Superior. Neste, sentido, o estudo apresenta-se como uma importante contribuição para

área da educação e psicoeducacional, visto que analisa os hábitos e métodos que os

educandos adotam, que refletem diretamente em seu desempenho acadêmico.

Ressalta-se a relevância da busca de meios confiáveis para avaliar as estratégias

de aprendizagem utilizadas pelos estudantes, de modo que conhecer seus métodos de

estudo pode auxiliar no entendimento de suas dificuldades acadêmicas. A análise e o

levantamento das estratégias de aprendizagem devem ser encarados como essenciais na

vida acadêmica e no processo de aprendizagem do estudante.  Conhecer quais são e

como são utilizadas configura-se um desafio ao pesquisador. “Em uma era em que estas

qualidades  para  aprendizagem  ao  longo  da  vida  estão  ausentes  na  vida  de  muitos

estudantes, o ensino de estratégias e os processos de autorregulação da aprendizagem é

especialmente relevante” (ZIMMERMAN, 1986, p.70).
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No contexto educacional, é de grande necessidade a investigação dos processos

envolvidos na aprendizagem que podem refletir no desempenho escolar. O estudo das

estratégias  contribui  para  a  compreensão  do  desempenho  dos  estudantes  e  fornece

conhecimentos  que podem ajudar  a  promover  intervenções  educacionais  eficazes.  A

instrução  para  o  uso  de  estratégias  pode  ser  um  meio  eficaz  de  proporcionar  aos

aprendizes um desenvolvimento bem sucedido em seu desempenho acadêmico.

É  imprescindível  que  aconteçam  novas  pesquisas  para  consolidar  os

conhecimentos e assim traçar o perfil de estudantes de modo abrangente, isso garante

maior  segurança  aos  profissionais  da  educação  para  traçarem  metas,  planejarem  o

trabalho  e  criarem  um  ambiente  desafiador,  bem  como  tomarem  consciência  da

importância fundamental das estratégias, inclusive para divulgá-las e incentivar seu uso

e a autorregulação do processo pessoal de aprendizagem que elas proporcionam.



76

REFERÊNCIAS

ALCARÁ,  A.  R.;  SANTOS,  A.  A.  A.  S.  Compreensão  de  leitura,  estratégias  de
aprendizagem e motivação em universitários. Psico, v. 44, n. 3, p. 411-420, 2013.

ALLIPRANDINI. P. M. Z. et al. Estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes
na educação a distância: implicações educacionais. Psicologia da Educação, São Paulo,
n. 38, p. 5-16, 2014. 

BAARS, B. J.  The cognitive revolution in psychology. Nova York: Guilford Press,
1986.

BARROSO, C. L. M. Diferenças sexuais. Cadernos de Pesquisa, n. 21, p. 47-60, 1977.

BARTALO,  L.;  GUIMARÃES,  S.  E.  R.  Estratégias  de  estudo  e  aprendizagem  de
alunos universitários: um estudo exploratório. Informação & Informação, v. 13, n. 2,
p. 1-14, dez. 2008.

BORUCHOVITCH,  E.   As  estratégias  de  aprendizagem  e  o  desempenho  escolar:
considerações para a prática educacional. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre,
v.12, n. 2, p. 361-376, 1999.

BORUCHOVITCH, E. Avaliação psicoeducacional: desenvolvimento de instrumentos à
luz  da  psicologia  cognitiva  baseada  na  Teoria  do  Processamento  da  Informação.
Avaliação Psicológica, v. 5, n. 2, p. 145-152, 2006. 

BORUCHOVITCH, E. Aprender a aprender: propostas de intervenção em estratégias de
aprendizagem. ETD – Educação Temática Digital, v.8, n.2, p. 156-167, jun. 2007.

BORUCHOVITCH, E. Autorregulação da aprendizagem: contribuições da psicologia
educacional  para a  formação de professores.  Revista quadrimestral  da Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 401-409,
2014.

BORUCHOVITCH, E; BZUNECK, J. A. Aprendizagem: processos psicológicos e o
contexto social na escola. Petrópolis, RJ: Vozes 2010.

BORUCHOVITCH, E; GOMES, M. A. M.  A aprendizagem autorregulada da leitura:
resultados  positivos  de  uma  intervenção  psicopedagógica.  Psicologia  Teoria  e
Pesquisa, Brasília, v. 27, n. 3, p. 291-299, set. 2011. 

BORUCHOVITCH,  E;  SANTOS,  A.  A.  A.  Estudos  psicométricos  da  Escala  de
Estratégias  de  Aprendizagem para  Estudantes  Universitários  (EEA-U).  Paidéia, São
Paulo, v. 25, n. 60, p.19-27, 2015.



77

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 4 de
13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica. Brasília: MEC, 2010.

BRASIL.  Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica:  diversidade e
inclusão. CRAVEIRO, C. B. A.; MEDEIROS, S. (orgs) Brasília: Conselho Nacional de
Educação, Secretaria de Educação Continuada, 2013.

BROADBENT,  D.  E.  Perception  and  communication.  Londres:  Pergamon  Press,
1958.

BROWN, A. L. Transforming school into communities of thinking and learning about
serios matters. American Psychologist, n. 52, p. 399-413, 1997.

BZUNECK, J. A.  O esforço nas aprendizagens escolares: mais do que um problema
motivacional do aluno. Revista Educação e Ensino, Usf, Bragança Paulista, v. 6, n.1,
p. 7-18, 2001.

BZUNECK,  J.  A.  A  motivação  do  aluno:  aspectos  introdutórios.  In:
BORUCHOVITCH,  E.;  BZUNECK,  J.  A.  A.  (Orgs.).  A  motivação  do  aluno.
Contribuições da Psicologia Contemporânea.  Petrópolis: Vozes. 2004.

BZUNECK,  J.  A.  Aprendizagem  por  processamento  da  informação:  uma  visão
construtivista.  In:  BORUCHOVITCH,  E.;  Bzuneck,  J.  A.  (Org.)  Aprendizagem:
processos psicológicos e o contesto social na escola. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. V.
1, p. 17-54.

CARDOSO,  L.  R.;  BZUNECK,  J.  A.  Motivação  no  ensino  superior:  metas  de
realização  e  estratégias  de  aprendizagem. Psicologia  Escolar  e  Educacional,
Campinas, v. 8, n. 2. , p. 145-155, 2004. 

CASTEÑON, G.  O que é cognitivismo?  Fundamentos filosóficos. São Paulo: EPU,
2007.

CLAXTON, G. O desafio de aprender ao longo da vida. São Paulo: Artmed, 2000.

COSENZA,  R.  M.;  GUERRA,  L.B.  Neurociência  e  educação:  como  o  cérebro
aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.

DEMBO, M. H.  Applying educational  psychology.  5.  ed.  Nova Iorque:  Longman,
1994. 



78

ENDO,  M.  M.  C.;  MIGUEL,  F.  K.;  KIENEN,  N.  Estratégias  de  aprendizagem  de
estudantes de psicologia: um estudo exploratório. Quaderns de Psicologia, v. 19, n. 1,
p. 73-87, 2017.

FERNANDES, V. R.; FRISON, L. M. B. Estratégias de aprendizagem autorregulatória
no  ensino  superior:  escrita  de  um  artigo  científico. Psicologia  da  Educação,  São
Paulo,  n. 41, p. 37-49, dez.  2015. 

FERREIRA, S. P. A; DIAS, M. G. B. B. Compreensão de leitura: estratégias de tomar
notas e da imagem mental. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 18, n. 1, p. 51-
62, jan-abr. 2007. 

FLAVELL, J. H., MILLER, P. H.; MILLER, S. A. Desenvolvimento cognitivo. 3. ed.
São Paulo: Artmed Editora, 1999.

FREIRE,  L.  G.  L.  Auto-regulação  da  aprendizagem. Ciência  & Cognição,  Rio  de
Janeiro,  v. 14, n. 2, p. 276-286, jul. 2009.

GAZZANIGA,  M.  Ciência  psicológica:  mente,  cérebro  e  comportamento.  Porto
Alegre: Artmed, 2005.

GOMES,  M.  A.  M.;  BORUCHOVITCH,  E.  Desempenho  no  jogo,  estratégias  de
aprendizagem  e  compreensão  na  leitura. Psicologia:  Teoria  e  Pesquisa,  v.21,  n.3,
p.319-326, 2005.

GOODWIN, C. J. História da psicologia moderna, São Paulo: Cultrix, 2005.

KLUWE,  R.  H.  Developmental  models  of  thinking.  New  York:  Academic  Press,
1980.

LEMAIRE, P. Vieillissement cognitif et adaptations stratégiques. Louvain-la-Neuve,
Bélgica: De Boeck Universite, 2015.

LOPES DA SILVA, A.; SÁ, I. Saber estudar e estudar para saber. Coleção Ciências
da Educação. Porto, Portugal: Porto Editora, 1997.

MAIA, H. Neurociência e desenvolvimento cognitivo. Rio de Janeiro: Wak, 2011.

MAYER,  R.  E.  El  futuro de  la  psicologia  cognitiva.  Madrid:  Alianza  Psicologia,
1991.

MONEREO,  C.  Ensinar  a  aprender  e  a  pensar  no  ensino  médio:  estratégias  de
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2007.



79

OLIVEIRA,  K.  L.;  BORUCHOVITCH,  E.;   SANTOS,  A.  A.  A.  Estratégias  de
aprendizagem e desempenho acadêmico: evidências de validade. Psicologia: Teoria e
Pesquisa, v. 24, n. 4, p. 531-536, out-dez. 2009.

OLIVEIRA, K. L.; BORUCHOVITCH, E.;  SANTOS, A. A. A. Escala de Avaliação
das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental (EAVAP-EF). São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

PFROMM  NETTO,  S.  A  aprendizagem  como  processamento  da  informação.  In:
PFROMM NETTO, S (Org.)  Psicologia  da aprendizagem e do ensino São Paulo:
EPU, 1987. (pp.79-109).

POLYDORO, S. A. J.;  AZZI, R. G. Autorregulação da aprendizagem na perspectiva da
teoria sociocognitiva: introduzindo modelos de investigação e intervenção. Psicologia
da Educação (online), n. 29, p. 75-94, 2009.

RIBEIRO,  C.  Metacognição:  um  apoio  ao  processo  de  aprendizagem.  Psicologia:
Reflexão e Crítica, v. 16, n. 1, p. 109-116, 2003.

ROSÁRIO, P. S. L. Diferenças processuais na aprendizagem: avaliação alternativa das
estratégias de auto-regulação da aprendizagem. Psicologia, Educação e Cultura, v. 5, n.
1, p. 87-102, 2001. 

ROSÁRIO, P.;  ALMEIDA, L.  (2005).  Leituras  construtivistas  da aprendizagem.  In:
MIRANDA,  G.  L.;  BAHIA,  S.  (Orgs.)  Psicologia  da  educação:  temas  de
desenvolvimento, aprendizagem e ensino. Lisboa: Relógio D’Água, 2005. p. 141-165.

ROSÁRIO, P. et. al. Processos de autoregulação da aprendizagem e realização escolar
no Ensino Básico. Psicologia, Educação e Cultura, v. 8, n.1, p. 141-157, 2004.

SANTOS,  A.  A.  A.  et  al  Leitura  compreensiva  e  utilização  de  estratégias  de
aprendizagem em alunos de Psicologia. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 23, n. 1, p.
83-9, jan.-mar. 2006.

SCACCHETTI,  F.  A.  P;  OLIVEIRA,  K.  L.;  MOREIRA,  A.  E.  C.  Estratégias  de
aprendizagem no ensino técnico profissional. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 20, n. 3,
p. 433-446, set./dez. 2015.

SILVA, J.; SIMÃO, A. M. V. Entrevista com tarefa na identificação de processos na
aprendizagem autorregulada. Psicologia Escolar e Educacional, v. 20, n. 1, p. 89-100,
Jan./Abr. 2016.



80

SOUZA,  L.  F.  N.  I.  Estratégias  de  aprendizagem  e  fatores  motivacionais
relacionados. Educação em Revista,  Curitiba,  n. 36, p. 95-107, 2010. 

STERNBERG, R. Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 2008.

SUEHIRO, A. C. B.; BORUCHOVITCH, E. Hábitos e estratégias para a realização da
lição de casa e variáveis demográficas em estudantes do Ensino Fundamental II. Psico,
v. 47, n. 2, p. 132-139, 2016.

TAVARES, J. et al. Atitudes e estratégias de aprendizagem em estudantes do Ensino
Superior: estudo na Universidade dos Açores. Análise Psicológica, v. 4, n. 21, p. 475-
484, 2003.

TEIXEIRA, A. R.; ALLIPRANDINI, P. M. Z. Intervenção no uso de estratégias de
aprendizagem  diante  de  dificuldades  de  aprendizagem.  Revista  Semestral  da
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, v. 17, n. 2, p. 279-288,
2013.

TINAJERO,  C.  et  al.  Estilo  cognitivo  e  estratégias  de  aprendizagem em estudantes
universitários brasileiros: repercussões no rendimento acadêmico. Psicologia: Reflexão
e Crítica, v. 25, n. 1, p. 105-113, 2012.

VIANIN, P. Estratégias de ajuda a alunos com dificuldades de aprendizagem. Porto
Alegre: Penso, 2013.  

VALLE,  A.  A;  et  al.  Las  estrategias  de  aprendizaje:  características  básicas  y  su
relevancia en el contexto escolar. Revista de Ciencias de la Educación, v. 175, p. 319-
332, 1998.

ZIMMERMAN,  B.  J.  Becoming  a  self-regulated  learner:  which  are  the  key
subprocesses? Contemporary Educational Psychology, 1986.

ZIMMERMAN, B. J., MARTINEZ-PONS, M. Development of a structured interview
for assessing student use of self-regulated learning strategies.  American Educational
Research Journal, v. 23, p. 614-628, 1986.



81

ANEXO A



82

ANEXO B



83

ANEXO C



84

ANEXO D


