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RESUMO 

 

A psicologia educacional, ao considerar a importância da autorregulação da 

aprendizagem, afirma amplamente a necessidade do uso das estratégias de 

aprendizagem cognitivas e metacognitivas para o bom desempenho escolar dos alunos 

e, neste sentido, a literatura da área relaciona a falta do uso de estratégias ao baixo 

desempenho escolar. Com base no exposto, a presente pesquisa tem como objetivo 

verificar uma possível correlação entre as estratégias de aprendizagem utilizadas e o 

desempenho dos alunos do Ensino Fundamental II de uma escola particular localizada 

no sul de Minas Gerais. Além disso, os objetivos específicos foram: medir o 

desempenho escolar em português e matemática dos participantes, verificar a frequência 

de uso de estratégias de aprendizagem e traçar as diferenças estatísticas entre o uso de 

estratégias de aprendizagem e as variáveis sexo, idade e ano escolar. Foi utilizada a 

Escala de Avaliação de Estratégias de aprendizagem para o Ensino Fundamental, 

elaborada por Boruchovitch e Santos (2010) e a média de nota dos participantes em 

português e matemática do 1° e 2° bimestres do ano letivo de 2018 como medida de 

desempenho. Os resultados apontaram que não houve correlações estatisticamente 

significativas entre a utilização de estratégias de aprendizagem e o desempenho 

acadêmico. Foi possível verificar que as meninas desta amostra utilizaram mais 

estratégias de aprendizagem do que os meninos e os alunos mais velhos utilizaram 

menos estratégias do que os mais novos. Os dados foram discutidos à luz da literatura, 

sendo ressaltada a necessidade da utilização de escalas para disgnóstico escolar a fim de 

realizar intervenções eficazes. 

 

Palavras-chave: Teoria Social Cognitiva; Autorregulação da aprendizagem; 

Estratégias de aprendizagem.  
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MOURA, Ana Carolina da Silva Toledo. School performance and use of learning 

strategies in Elementary School II of a private school. 2019. 88 f. Dissertation 

(Master in Education), Univás, Pouso Alegre, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Educational psychology, considering the importance of self-regulation of learning, 

broadly states the need for the use of cognitive and metacognitive learning strategies for 

the students' good academic performance and, in this sense, the literature of the area 

relates the lack of strategies to poor school performance. Based on the above, this 

research aims to verify a possible correlation between the learning strategies used and 

the performance of elementary school students from a private school located in the south 

of Minas Gerais. In addition, the specific objectives were: to measure participants' 

school performance in Portuguese and mathematics, to verify the frequency of use of 

learning strategies and to draw statistical differences between the use of learning 

strategies and the variables gender, age and school year. We used the Learning 

Strategies Assessment Scale for Elementary School, prepared by Boruchovitch and 

Santos (2010) and the average grade of participants in Portuguese and mathematics for 

the 1st and 2nd semesters of the 2018 school year as a measure of performance. The 

results showed that there were no statistically significant correlations between the use 

of learning strategies and academic performance. It was found that girls in this sample 

used more learning strategies than boys and older students used fewer strategies than 

younger ones. Data were discussed in the light of the literature, emphasizing the need 

to use scales for school diagnosis in order to perform effective interventions. 

 

Key words: Cognitive social theory; Self-regulation of learning; Learning strategies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo integra a Linha de Pesquisa Ensino, Aprendizagem e Avaliação do 

Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí-UNIVÁS. O objetivo 

principal da pesquisa é avaliar as estratégias de aprendizagem utilizadas por alunos do 

Ensino Fundamental II de uma escola particular de uma cidade do sul de Minas Gerais. 

Há muito tempo os psicólogos e educadores têm se preocupado com os alunos que 

apresentam pouco ou nenhum avanço na aprendizagem, visto que o fracasso escolar 

afeta não apenas as instituições escolares, mas também a sociedade toda. Estudiosos e 

teóricos de várias áreas apontam soluções diferentes para o enfrentamento das questões, 

levando em consideração a importância de ações inclusivas para alunos com limitações 

para evitar a repetência e a evasão escolar. Além disso, são necessárias ações no sentido 

de formar educadores comprometidos e proativos com a causa educacional de acordo 

com sua área de atuação (GOMES; BORUCHOVITCH, 2019b). 

Além das preocupações dos educadores e especialistas, existem as familiares. As 

grandes exigências quanto ao mercado de trabalho têm levado os pais a pressionarem as 

crianças desde a primeira infância em busca de um bom desempenho a fim de garantir 

o futuro deles. Sendo assim, o ideal é que os jovens estudantes consigam alcançar um 

bom desempenho. Nesse sentido, o conceito de aprendizagem autorregulada, elaborada 

pelos teóricos da Teoria Social Cognitiva, deve ser considerado. Segundo Zimmerman 

(1989) a apredizagem autorregulada se refere ao nível em que os alunos são 

metacognitivamente, motivacionalmente e comportamentalmente ativos e participam de 

seu próprio processo de aprender. O autor elaborou um modelo cíclico que esclarece 

como relações entre os aspectos cognitivos, metacognitivos, afetivos, de motivação e 

comportamento ocorrem, sendo este o modelo mais utilizado no contexto educacional, 

de acordo com Boruchovitch (2014). 

No fim da década de 1960, Zimmerman iniciava sua prática como psicólogo 

educacional e percebeu a necessidade de pesquisas sobre os aspectos cognitivos e sociais 

da aprendizagem, especialmente os que se relacionavam com a responsabilidade dos 

estudantes por seu desenvolvimento e desempenho. Nessa época a psicologia ainda era 

dominada pelo behaviorismo, que acreditava que o aprendizado era baseado em reforço 

e punição. Esse autor, porém, passou a defender uma aprendizagem que se inicia na 
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observação e segue, passo a passo, para a autorregulação, com a qual o estudante se 

tornaria protagonista em seu processo de desenvolvimento (ZIMMENRMAN, 2013). 

A aprendizagem autorregulada pode ser definida como a competência de alguém 

em  gerir seus próprios pensamentos, sentimentos e ações com objetivo de alcançar 

metas estabelecidas previamente pelo sujeito. Esse tema tem sido bastante relevante no 

contexto educacional, no Brasil e no mundo, visto que a sociedade tem valorizado a 

aprendizagem para além dos conhecimentos acadêmicos (ZIMMENRMAN, 2002). 

Para alcançar as metas estabelecidas, os estudantes precisam utilizar estratégias 

eficazes. Estudos realizados nos últimos anos demonstram que estratégias de 

aprendizagem ajudam o estudante a não apenas receber informações, mas também 

transformá-las em conhecimento. Segundo DEMBO (1994) estratégias de 

aprendizagem são técnicas e procedimentos que auxiliam na aquisição, armazenamento 

e utilização do conhecimento. São exemplos de estratégias: sublinhar, resumir, revisar 

e fazer esquemas. 

Boruchovitch e Santos (2009) salientam que é incontestável o fato de que ao 

ensinar os alunos a utilizarem estratégias de aprendizagem, seu rendimento escolar 

melhora consideravelmente em todos os seguimentos. Diante disso, a responsabilidade 

da escola não é apenas lecionar os conteúdos programáticos, mas também ensinar o 

aluno a aprender a aprender. Da Silva e De Sá (1997) também ressaltam que utilizar 

estratégias de aprendizagem possibilita aos estudantes ultrapassar dificuldades pessoais 

e ambientais de forma a obter um maior sucesso escolar, até para alunos com baixo 

rendimento. 

De acordo com Costa e Boruchovitch (2010), quando alunos com baixo 

desempenho avançam pelas séries escolares, as dificuldades vão se tornando cada vez 

maiores. A primeira atitude necessária é identificar a dificuldade do aluno, caracterizá-

la e procurar suas causas, para depois pensar na adaptação necessária e na intervenção 

junto à família e à escola, criando em conjunto melhores condições para o aprendizado. 

Segundo Kauark e Silva (2008), tal intervenção deve se caracterizar por um 

planejamento escolar que desperte o interesse do aluno e incentive seu aprendizado. 

No ambiente escolar, o fato de ser bem-sucedido em avaliações é desejado pelos 

alunos por seu impacto na autoestima e autoeficácia, bem como pelas gratificações 

familiares e escolares, que atuam como reforçadores. Além disso, o fato de não obter 
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um bom desempenho impacta negativamente o estudante diminuindo a esperança de 

futuros resultados positivos. De acordo com Dembo (2004), pode-se verificar que o 

rendimento acadêmico é influenciado pelo uso de estratégias de aprendizagem e os 

alunos que conhecem as estratégias e sabem como utilizá-las apresentam melhores 

resultados acadêmicos. 

Para que o aprendiz utilize de maneira eficaz as estratégias, deve conhecê-las para 

então selecionar as mais apropriadas para a atividade que irá realizar. O estudante torna-

se um construtor do conhecimento por se posicionar ativamente na mediação da sua 

aprendizagem, tendo mais estratégia e competência em seus estudos, aumentando assim 

suas chances de conseguir um bom rendimento escolar (ALMEIDA, 2002). 

Dessa forma, o ensino de estratégias é importante por tornar possíveis as 

melhorias no processo de aprendizagem, desempenho, autoestima e confiança dos 

alunos. Além disso, ao ensinar estratégias, os professores passam a perceber que os 

alunos têm capacidade de aprender e pensar sobre seu próprio aprendizado. De acordo 

com Zimmerman (2008), se as estratégias de aprendizagem fossem ensinadas desde os 

primeiros anos escolares, os estudantes poderiam, desde cedo, utilizá-las e maneira 

eficiente para seu próprio desenvolvimento. Sendo assim, a promoção de um ensino em 

que o estudante possa adquirir as estratégias deveria ser um procedimento habitual no 

ambiente escolar. É possível ensinar a todos os estudantes a melhorar suas anotações de 

aulas, a sublinhar pontos importantes de um texto, a monitorar a compreensão da leitura, 

usar estratégias de memorização, fazer resumos, entre outros. 

Em uma instituição escolar é possível notar que existem alunos motivados, que 

demonstram consciência de seu aprendizado, sabem usar estratégias e obtêm bons 

resultados. Outros, porém, apresentam desorganização, desmotivação, desatenção e 

impulsiviade. Para auxiliar esses alunos é preciso realizar um diagnóstico para entender 

a situação e intervir da melhor maneira. Sendo assim, Boruchovitch et al. (2006), ao 

utilizarem uma escala de estratégias de aprendizagem em uma pesquisa, destacaram que 

o uso de uma escala pode contribuir para as ações pedagógicas ao oferecer recursos e 

informações essenciais quanto ao processo de ensino. Os autores consideram, ainda, que 

pode auxiliar na prevenção de problemas de rendimento no Ensino Fundamental. 

Diante do exposto, pensou-se no seguinte problema de pesquisa: existe relação 

entre o desempenho escolar e o uso das estratégias de aprendizagem? Para responder a 
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essa pergunta, o objetivo geral estabelecido nesta pesquisa é o de verificar a relação 

entre desempenho escolar e uso de estratégias de aprendizagem por alunos de Ensino 

Fundamental II de uma escola particular de uma cidade do Sul do Estado de Minas 

Gerais. Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: medir o desempenho escolar em português e matemática dos participantes 

e verificar a frequência de uso de estratégias de aprendizagem; traçar as diferenças 

estatísticas entre o uso de estratégias de aprendizagem e as variáveis sexo, idade e ano 

escolar. 

As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são de suma importância para 

os alunos desde que ingressam na vida escolar. Os estudantes do Ensino Fundamental 2 

da escola participante desta pesquisa têm 2 aulas semanais das demais disciplinas, 

enquanto possuem 5 de português e 5 de matemática em sua grade, além de aulas de 

reforço extra apenas para estas disciplinas. 

Sendo assim, na presente pesquisa foram utilizadas as notas de Língua Portuguesa 

e Matemática como medida de desempenho escolar dos alunos assim como nos estudos 

de Oliveira, Boruchovitch e Santos (2008), Dias, Enumo e Turini (2006), Pereira (2006), 

Bartholomeu et al. (2016) e Ferraz, Santos e Almeida (2019). Essa escolha foi feita por 

essas disciplinas serem básicas para o aprendizado das diversas áreas do conhecimento 

ao longo do percurso escolar como Ciências Exatas, Biológicas e Humanas (BRASIL, 

1997a; 1997b). Além disso, tais disciplinas são avaliadas pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), cujo objetivo é verificar o desempenho dos estudantes e a 

qualidade da Educação Básica no Brasil (INEP, 2017). Estudos da Psicologia da 

Educação ressaltam que é possível melhorar o desempenho escolar dos alunos 

ensinando-os a utilizar estratégias de forma eficiente, nas áreas de Matemática, Escrita 

e Leitura (COSTA; BORUCHOVITCH, 2019).  

As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são de suma importância para 

os alunos desde que ingressam na vida escolar. Os estudantes do Ensino Fundamental 2 

da escola participante desta pesquisa têm 2 aulas semanais das demais disciplinas, 

enquanto possuem 5 de português e 5 de matemática em sua grade, além de aulas de 

reforço extra apenas para estas disciplinas. 

Para alcançar esses objetivos propostos e analisá-los à luz da literatura, foram 

desenvolvidos quatro capítulos teóricos. No primeiro capítulo são apresentadas questões 
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referentes ao desempenho, considerando a avaliação escolar como sendo um importante 

processo para a construção de uma aprendizagem eficaz. Também serão apresentadas 

as características do alunado do Ensino Fundamental II, que está passando pelo período 

da adolescência, em que diversas mudanças biológicas, psicológicas e sociais 

acontecem, influenciando a maneira como o aluno se relaciona com a aprendizagem. 

Os pontos mais relevantes da Teoria Social Cognitiva para a discussão presente 

neste estudo são apresentadas no segundo capítulo, considerando o papel agente do 

estudante em seu aprendizado. A autorregulação da aprendizagem será abordada 

visando o modelo cíclico elaborado por Zimmenrman e considerando a importância de 

estratégias eficazes para alcançar as metas elaboradas pelo sujeito. 

No terceiro capítulo, as estratégias de aprendizagem são introduzidas como parte 

do construto da autorregulação da aprendizagem. A utilização de estratégias cognitivas 

e metacognitivas são explicadas e exemplificadas nesse capítulo e são apresentadas 

pesquisas com objetivos semelhantes ao deste estudo. Além disso, é ressaltada a 

importância da intervenção em estratégias de aprendizagem, após seu diagnóstico, a fim 

de auxiliar os alunos a melhorarem seus métodos de estudo e seus resultados. 

Na sessão seguinte trata dos objetivos, do delineamento da pesquisa, dos 

participantes, os instrumentos e a análise. O quinto capítulo traz os resultados da 

pesquisa e é possível perceber que não houve correlação entre os construtos desempenho 

escolar e estratégias de aprendizagem. Além disso, as meninas demonstraram utilizar 

mais estratégias do que os meninos e os alunos mais novos também em relação aos mais 

velhos. 

Por fim, os resultados são comparados e discutidos com outras pesquisas e com 

as teorias da área. As considerações finais mostram as limitações e contribuições da 

pesquisa para o contexto educacional. 
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2 DESEMPENHO ESCOLAR 

 

A educação escolar é voltada para objetivos e intenções que perpassam todo o 

processo de ensino-aprendizagem: elaboração, execução e avaliação do currículo escolar. 

Avaliar é algo intrínseco a qualquer atividade que busque promover mudanças e, por isto, 

está presente em todo o processo educativo, visto que a escola tem como objetivo formar 

sujeitos críticos, criativos, capazes de pensar e agir com autonomia, de transformarem-se, 

alterando suas relações com o outro, construindo-se como sujeitos e seres inseridos na 

sociedade (DARSIE, 1996). 

A avaliação do rendimento escolar já foi utilizada para discriminação, por meio 

do processo educativo daqueles que já eram discriminados por outras formas: 

economicamente e culturalmente. Sendo assim, a função da educação era selecionar os 

que teriam a possibilidade de ingressar no ensino superior e os que não teriam esta 

oportunidade (BURIASCO, 2000). 

Historicamente, avaliar implicava em punição e exclusão, porém, com o tempo, 

passou a ser substituída por uma forma de avaliação comprometida com o 

desenvolvimento da aprendizagem (OLIVEIRA, 1998). Apesar dos avanços, a rotulação 

do estudante ainda acontece, principalmente no começo do período escolar, e causa 

efeitos negativos à medida que caracteriza alunos com dificuldades como sendo 

preguiçosos, lentos, incapazes, o que faz com que haja o agravamento das dificuldades, 

criando baixa autoestima (CAPELLINI et al., 2004) 

Esses autores asseguram que tal rotulação está, muitas vezes, relacionada à falta 

de comunicação da escola com a família e vice-versa. Sendo assim, o docente, por vezes, 

identifica o problema de aprendizagem, mas atribui a reponsabilidade pela dificuldade à 

família ou à criança, desconsiderando os outros aspectos relacionados ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

Segundo Buriasco (2000), até hoje existem avaliações voltadas para a 

memorização sem sentido do conteúdo, sendo este esquecido logo após o teste, além de 

provas que são em sua maioria escritas, sendo aplicadas apenas ao final do conteúdo, 

geralmente, próximas à outra avaliação e por isto, tarde demais para orientar a busca de 

ações de superação das dificuldades. Tal tipo de avaliação deixa de ser processo e se torna 
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um fim em si mesmo. Avaliar implica em definir princípios de acordo com os objetivos 

a serem alcançados, permitindo verificar o processo de forma crítica. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (BRASIL, 1996), em 

seu artigo 47: 

 

A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que 

norteia a relação professor-estudante-conhecimento-vida em 

movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática 

pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se 

questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, 

político. 

§ 1º A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à 

aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que 

aprendeu, criar, propor e, neste contexto, aponta para uma avaliação 

global, que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o 

desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente 

ético, social, intelectual. 

§ 2º Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem, como 

referência, o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores 

e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de 

modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a 

Educação Básica, redimensionados para cada uma de suas etapas, bem 

assim no projeto político-pedagógico da escola […]. 

§ 4º A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio, de caráter formativo predominando sobre o quantitativo e 

classificatório, adota uma estratégia de progresso individual e contínuo 

que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade 

necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo 

com regras comuns a essas duas etapas. 

 

Diante disso, Freitas (2009) postula que se a avalição não estiver situada no centro 

das demais categorias do processo educativo, haverá a tendência de a considerar 

isoladamente, como atividade de fim de processo, caracterizando o processo pedagógico 

como algo linear, composto pela sequência de etapas que se iniciam com a definição de 

objetivos para o ensino, definição de conteúdos e metodologia, execução do planejamento 

e, por fim, a avaliação do estudante. Ao avaliar o aluno, deverá ser proporcionado ao 

aprendiz o acompanhamento do seu próprio processo de construção do saber, 

incentivando-o a confirmar ou refutar suas hipóteses, formar conexões entre o que já sabe 

e o que irá aprender, confrontar e superar conflitos, verificar seus ganhos, seus avanços, 
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dificuldades, organizar novamente seu conhecimento e alcançar conceitos superiores 

(DARSIE, 1996). 

Segundo Freitas (2009), o processo avaliativo deve alimentar o processo 

educativo, informando ao professor quais as intervenções necessárias para que o aluno 

aprenda o que não conseguiu aprender. Dessa forma, é possível organizar o trabalho 

educativo em dois grandes núcleos, incluindo: objetivos/avaliação e conteúdo/método. 

Sendo assim, a avaliação não é o final do processo, mas está justaposta aos próprios 

objetivos, em um par dialético com eles. 

Para que a avaliação alimente o processo de aprendizagem, conforme Villas Boas 

(2011), esta precisa ser formativa. A avaliação formativa é composta por diversas 

atividades durante o trabalho pedagógico e fornece feedback aos professores e estudantes 

a fim de promover os ajustes necessários para que a aprendizagem ocorra de maneira 

eficaz. Segundo a autora, o outro modo de avaliar, por meio de avaliação somativa, é 

considerado fraco, visto que encoraja a aprendizagem superficial e mecânica, que são 

facilmente esquecidas, além de não fornecer feedback, considerando apenas a nota como 

um rótulo para o estudante. Nesse sentido, Buriasco (2000) afirma que existem três eixos 

a serem considerados quando o assunto é avaliação, sendo estes: o teórico-metodológico, 

que oferece o referencial teórico e técnico para as avaliações; a ética, que dá transparência 

aos instrumentos e processos avaliativos e o político, que está relacionado com a 

necessidade de se observar a realização da avaliação de forma realista. 

De acordo com Soares (2007), para compreender o fenômeno do desempenho 

escolar, é necessária uma abordagem multidisciplinar que some conhecimentos da 

psicologia, educação, sociologia, economia, entre outros. Para Siqueira e Gurgel-Giannett 

(2011), o mau desempenho escolar deve ser visto como um sintoma relacionado a 

diversas causas, porém, independente do motivo, gera problemas emocionais como baixa 

autoestima e desmotivação, preocupação da família, além de repercussões individuais, 

familiares, sociais e escolares. 

Cabe ressaltar que a instituição escolar oferece a oportunidade de adquirir 

competências cognitivas, mas não se sabe até que ponto é objetivo dos alunos adquiri-las. 

Nas décadas passadas, a sociedade acreditava que frequentar a escola trazia melhores 

oportunidade de empregos e crescimento cultural, o que não têm o mesmo impacto 

atualmente. Sendo assim, os valores sociais da atualidade, acabam por ir na contramão 
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do que a escola oferece enquanto instituição e por isto, muitos alunos se sentem 

desmotivados para adquirir os conhecimentos escolares (SOARES, 2007). 

De acordo com Soares (2005), uma maneira de melhorar o desempenho dos alunos 

seria introduzir mudanças na legislação. Porém, a associação entre as políticas públicas e 

o desempenho é indireta. Já Soares (2007) ressalta que essa nova política terá de incidir 

sobre a instituição escolar que, por sua vez, modificará a ação do educador, e este, na sua 

interação com os estudantes, poderá tornar possível o aparecimento dos resultados. 

Esse autor também propõe providências que podem ser tomadas pela escola para 

melhorar o desempenho dos alunos sendo estas: proporcionar os melhores professores 

para atender aos estudantes mais vulneráveis e não trocar de professor e de turma durante 

o ano escolar, proporcionar bons livros didáticos e envolver as famílias na educação dos 

filhos. Os professores, por sua vez, precisam ter capacidade técnica para a implementação 

do projeto pedagógico e para o ensino dos conteúdos programáticos. Soares (2007) 

afirma, porém, que a ação ideal para a melhorar o rendimento dos alunos do Ensino 

Fundamental deve contar com o apoio decidido das famílias, além de propostas que 

harmonizem os valores sociais, as leis que regem os sistemas de educação e políticas 

escolares embasadas em evidências. 

Nessa direção, o atual documento que define as aprendizagens essenciais que 

todos os estudantes precisam desenvolver no decorrer da Educação Básica é a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Seu objetivo é assegurar o direito de aprendizagem 

e desenvolvimento aos alunos, de acordo com os preceitos do Plano Nacional de 

Educação (PNE). A BNCC tem o objetivo de contribuir para alinhar políticas e ações em 

níveis federal, estadual e municipal, nos aspectos da formação docente, avaliação, 

elaboração de conteúdos e infraestrutura para que o desenvolvimento educacional ocorra 

de forma plena (BRASIL, 2015). 

Para que a BNCC cumpra seus objetivos, o PNE ressalta que seu foco deve estar 

na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade do ensino em todas as etapas 

da Educação Básica, fazendo referência a direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Sendo assim, são considerados diferentes aspectos para designar o que 

os alunos devem aprender na Educação Básica, incluindo os conhecimentos e também a 

habilidade de mobilizá-los e aplicá-los (BRASIL, 2015). Sendo assim, os ideiais 

propostos pela BNCC são caracterizados por uma visão de aluno como agente de seu 

processo de aprender e de suas decisões. Cabe ressaltar que tal Base ainda está em fase 
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de implementação pelas escolas e os professores e administradores estão sendo treinados 

para que esta ocorra de forma adequada. 

 Na sociedade atual é imposto um olhar inovador, que inclui questões consideradas 

principais para o processo de ensino-aprendizagem: o que aprender, como ensinar, como 

promover redes de aprendizagem que visem a colaboração e, por fim, métodos de 

avaliação. No atual cenário mundial, requer-se muito mais do que absorver informações, 

sendo importante também a comunicação, a criatividade, a capacidade de fazer uma 

análise crítica, a participação, a abertura ao que é novo, a colaboração, a resiliência, a 

produção e a responsabilidade. Além disso, requer também que o estudante desenvolva a 

habilidade de aprender a aprender, saber lidar com a informação disponível e atuar de 

forma responsável nos contextos culturais digitais, utilizar o conhecimento para resolução 

de problemas, autonomia na tomada de decisões, proatividade na busca de soluções, 

conviver e aprender com o diferente (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, a BNCC confirma explicitamente seu compromisso com a 

Educação Integral, propondo a superação da divisão fragmentada do conhecimento e 

promove sua aplicação na vida cotidiana para dar sentido ao que se aprende e para a 

construção do projeto de vida, tendo como objetivo motivar e engajar os alunos nas 

aprendizagens (BRASIL, 2015). Sendo assim, a instituição escolar deve exercer a função 

de compensar as diferenças, amenizando a desigualdade social e capacitando seus alunos. 

A melhor metodologia a ser utilizada é aquela que promove aperfeiçoamento de 

habilidades e desenvolvimento de potencialidades nos estudantes, tendo como foco a 

autonomia do aluno na tomada de decisões e seu protagonismo frente ao aprendizado. 

Cabe destacar, porém, que alguns estudantes precisam de estratégias de ensino mediadas 

e individualizadas (SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETT, 2011). 

Diante da responsabilidade da escola na formação integral do aluno, quando existe 

alguma dificuldade de aprendizagem, Oliveira (1998) salienta que as avaliações e 

observações sobre o desenvolvimento do estudante, seu desempenho em relação ao grupo 

e todas as intervenções realizadas com o objetivo de restaurar a aprendizagem devem ser 

apresentadas aos pais e responsáveis. Além disso, todo cuidado deve ser tomado ao 

reprovar um aluno, pois para ele, ter que conviver com uma turma diferente, vendo o 

mesmo conteúdo do ano anterior, pode ser mais deseducativo do que educativo. Como 

resultado disso, após sucessivas reprovações, os alunos acabavam por abandonar a escola. 
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Segundo a autora, se após o esforço da Instituição Escolar em restaurar a aprendizagem 

do aluno e após o processo de recuperação, o estudante ainda assim apresentar notas 

insuficientes, torna-se necessário investigar o que estaria acontecendo com o aprendiz e 

propor alternativas para que sua aprendizagem seja eficaz. 

Segundo Capellini et al. (2004), o baixo desempenho, apesar de não ser preditivo 

das dificuldades de aprendizagem, é um ponto de partida para as análises dos problemas 

relacionados à leitura, à escrita e à matemática. Cabe aos pais e professores ficarem 

atentos ao rendimento para intervir junto ao aluno o mais rápido possível. Nesse sentido, 

Siqueira e Gurgel-Giannett (2011) afirmam que, diante da criança com mau desempenho 

escolar, é necessário buscar a causa, podendo esta ser ambiental (fator extrínseco) ou 

individual (intrínseco) e, a partir disto, elaborar o melhor tratamento individual. 

Outro fator a ser considerado quando o assunto é desempenho é a motivação do 

estudante. De acordo com Paiva e Boruchovitch (2010), alunos com motivação intrínseca 

apresentam melhor desempenho acadêmico, menos ansiedade, são avaliados pelos 

professores como mais esforçados e que aprendem melhor, bem como apresentam 

maiores índices de autoconceito acadêmico e geral. Além disso, as crenças sobre 

inteligência, esforço e sorte são fatores importantes para o sucesso escolar do estudante, 

bem como acreditar que o professor gosta ou não dele pode impactar o engajamento do 

aluno nos estudos.  

A fase da adolescência também pode ser considerada um fator que interfere no 

desempenho acadêmico por ter impacto em todos os aspectos da vida do sujeito. A seguir 

são tratadas as características dessa importante fase do desenvolvimento e seu impacto 

no rendimento escolar do aprendiz. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Os alunos do Ensino Fundamental II têm, em geral, a idade compreendida entre 

11 e 15 anos e por isto, de acordo com Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), estão 

na fase da adolescência, que começa aos doze e vai até os dezoito anos de idade (BRASIL, 

2009). Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), o Ensino 

Fundamental “é obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e 
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tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais” 

(BRASIL, 1996). Essa etapa atualmente recebe a denominação de Ensino Fundamental 

II. 

A LDB estabelece os principais objetivos da educação no Ensino Fundamental II, 

sendo estes: 

 

I - desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - foco 

central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos; III - 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; IV - o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; V - fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito 

recíproco em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996, p. 17). 

 

Sendo assim, o ensino de competências essenciais à aprendizagem, como o 

ensino de estratégias se insere nesses objetivos à medida que busca desenvolver a 

autonomia e a atitude positiva dos alunos. Algumas características do alunado do Ensino 

Fundamental 2 precisam ser consideradas, visto que podem ser verdadeiros desafios para 

a equipe pedagógica. 

Segundo Bertol e Souza (2010), a adolescência é considerada, por muitos 

profissionais, instituições e pais como importante fase do desenvolvimento, sendo uma 

fase de transição da infância para a idade adulta. Nesse processo, o adolescente assumiria 

uma posição de confrontamento e de oposição aos valores, tradições e leis da sociedade 

como forma de consolidar sua identidade e sua autonomia frente aos adultos. Esse 

momento de crise, de conflitos e de rebeldia passa, então, a ser encarado como necessário 

para se atingir a autonomia e para alcançar o status de adulto, caracterizado como o ideal 

de completude do sujeito moderno. Nesse sentido, Pratta e Santos (2007) afirmam que, 

nessa fase do desenvolvimento, o jovem passa por momentos de desequilíbrio e 

instabilidades em excesso, vivenciando insegurança, confusão, angústia, sentimento de 

ser injustiçado, incompreendido pelos adultos, o que pode gerar problemas em suas 

relações sociais. 
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Segundo Coll, Palácios e Marchesi (2004), parte dos comportamentos negativos, 

que podem estar associados à adolescência, são abandonos escolares, tentativas de 

suicídio, gestações precoces, dificuldade de se ajustar à família. Mesmo em meio a esses 

e outros conflitos, grande parte dos adolescentes realizam uma transição satisfatória para 

a fase adulta. 

Deffendi e Schelini (2014) ressaltam ainda que, as mudanças biológicas que 

acontecem com o indivíduo, assim como as mudanças psicológicas, afetam a autoestima 

do sujeito. O jovem procura a aprovação dos grupos a que pertence, seja familiar, seja de 

amigos. Nessa fase, é necessário observar os comportamentos dos alunos e sua 

autoestima, visto que esta pode influenciar diretamente o desempenho escolar. O jovem 

começa a pensar mais sobre si mesmo como ser à parte de seus familiares, independente 

e único. Nesse período, a aprovação e reconhecimento por parte das pessoas significativas 

para o adolescente é de suma importância para a construção de sua identidade 

(CAVENAGHI; BZUNECK, 2009). 

No aspecto biológico, a adolescência é marcada por mudanças biológicas da 

puberdade e maturidade biopsicossocial. Também tem como característica a 

vulnerabilidade física, psicológica e social. Mudanças físicas, cerebrais, endócrinas, 

sociais, emocionais e sexuais ocorrem concomitantemente, com mudanças estruturais, 

físicas, mentais e emocionais, gerando emoções nunca antes vivenciadas pelo jovem, 

família, amigos e profissionais que se relacionam com ele (DAVIM et al., 2009). 

Segundo Lourenço e Queiroz (2010), a idade cronológica não é um bom critério 

para avaliar adolescentes, visto que os mesmos grupos etários podem estar em diferentes 

fases do desenvolvimento e apresentando características diferentes. Pratta e Santos (2007) 

também asseguram que o período da adolescência não é uniforme para todos, pois 

enquanto para alguns é turbulento, para outros é uma fase sem maiores problemas. 

Sendo assim, não são todos os adolescentes que apresentam dificuldades de 

ajustamento. Segundo Coll, Palácios e Marchesi (2004), a teoria de Bandura postula que, 

quanto mais autonomia e iniciativa um jovem desenvolve na fase da infância, mais estará 

preparado para atender as demandas da adolescência. No entanto, os que aprenderam a 

ser dependentes e inibidos apresentarão maior dificuldade. Seja como for, como qualquer 

transição, a adolescência manterá características do passado e trará novas características 

ao sujeito. 
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Quanto às características educacionais da fase da adolescência, Davim et al. 

(2009) ressaltam que o adolescente gosta da escola na proporção em que gosta dos grupos 

de pares em que está inserido. Não se adaptar a um grupo significa não se adaptar à escola. 

Outro aspecto importante é que o jovem não pode ser tratado de maneira padronizada, 

desconsiderando seus aspectos individuais. 

Segundo Cavenaghi e Bzuneck (2009), há uma queda na motivação de estudantes 

quando chegam nas séries finais do Ensino Fundamental. Os professores e pais percebem 

que os adolescentes apresentam uma perda na curiosidade e na energia, se tornando 

apáticos e até mal-humorados. Entretanto, não são todos os estudantes que se encontram 

sem motivação para o estudo. Existem aqueles que se engajam nas atividades escolares. 

Infelizmente, a maioria é seduzida por vários atrativos da modernidade e acabam por 

priorizar mais os interesses relacionados a amizades e vida social do que os compromissos 

acadêmicos. 

Nessa fase da vida, os alunos querem a oportunidade de decidir o que aprender na 

sala de aula e conectar o que estão aprendendo com seus interesses e experiências 

pessoais. Porém, o que muitas vezes acontece é que o adolescente não se engaja muito 

nos estudos porque não consegue traçar uma relação entre o que está aprendendo e as 

melhores condições de vida no futuro. Em alguns casos, isso ocorre mesmo que a escola 

promova aprendizagem interessante e relevante, marcando o início de uma tendência 

acadêmica descendente. No entanto, para alguns jovens o aumento na reflexão, autonomia 

e exploração da identidade gera novos interesses acadêmicos, melhorando a 

aprendizagem autorregulada e o compromisso com a aprendizagem (CAVENAGHI; 

BZUNECK, 2009). 

Os autores ainda ressaltam que o adolescente deseja experiências novas e 

desafiadoras, além de ansiar por autonomia, independência, individualidade e aceitação, 

sem comparativos. É importante que se sinta capaz de cumprir os desafios escolares. 

Infelizmente, porém, muitas instituições parecem não levar em consideração essas 

necessidades e acabam produzindo um ambiente de competição, relações impessoais com 

o professores, com uma metodologia que apenas envolve aulas expositivas, exigindo a 

memorização e proporcionando poucas oportunidades de escolha por parte dos 

estudantes, que estão em pleno desenvolvimento sociocognitivo e querem exercer sua 

autonomia. 
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Por fim, a motivação de alunos nessa fase do desenvolvimento tem sido 

considerada um desafio a ser enfrentado pelos os professores na escola, visto que muitos 

reclamam da falta de interesse e o não cumprimento de tarefas de classe ou de casa mesmo 

que valham nota. Além disso são distraídos, dormem, estão mais preocupados com os 

amigos do que com o aprendizado e não hesitam em responder às perguntas com um “não 

sei” (CAVENAGHI; BZUNECK, 2009). Diante disso, os professores precisam ser 

capacitados para lidarem de maneira efetiva com os estudantes do Ensino Fundamental 

2. 

Além disso, para que as dificuldades de engajamento sejam superadas é preciso 

estimular os alunos a serem automotivados, orientados para cumprir seus objetivos e 

aprenderem a utilizar estratégias eficazes de estudo para que consigam aprender mais em 

menos tempo. Para Boruchovitch (2014) ensinar o estudante a usar estratégias de 

aprendizagem eficazes aumenta o nível de autorregulação e auxilia o aluno a gerenciar os 

diversos aspectos envolvidos na aprendizagem. Alunos autorregulados apresentam a 

crença de que são capazes, autônomos e eficientes na gestão de sua aprendizagem, 

gerando motivação para aprender. Cabe à escola não apenas o ensino dos conteúdos, mas 

também o desenvolvimento integral do sujeito para que se torne autônomo e agente de 

seu próprio processo de aprender, conceito este que pertence à Teoria Social Cognitiva, 

que será abordada no próximo capítulo. 
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3 TEORIA SOCIAL COGNITIVA 

 

A Teoria Social Cognitiva (TSC) foi criada por Bandura, por volta de 1965, se 

opondo à teoria Behaviorista, que postulava que a aprendizagem ocorria por meio dos 

próprios comportamentos do sujeito. Os behavioristas afimavam que o sujeito era 

moldado por punições e reforços e sendo assim, aspectos como moral, idioma, contexto 

cultural, costumes familiares, religião, poílitica e educação eram desconsiderados 

(BANDURA, 2008). 

Contrapondo a teoria behaviorista, Azzi (2014) afirma que a TSC adota um 

modelo no qual o sujeito está inserido constantemente em um contexto em que os fatores 

ambientais, comportamentais e pessoais se relacionam, podendo o indivíduo intervir em 

seu entorno, fazendo parte das mudanças, visto que fazem parte do ambiente social em 

que vivem. Nesse contexto, a TSC considera as pessoas como sendo auto-organizadas, 

proativas, autorreflexivas e autorreguladas ao invés de serem moldadas e apenas reagirem 

aos fatores ambientais, além de representar o autodesenvolvimento, a mudança e a 

adaptação em que o agente influencia o funcionamento próprio e sua vida com 

intencionalidade. Essa teoria considera também que fatores externos como nível 

socioeconômico, estruturas de educação e família não afetam diretamente o 

comportamento do indivíduo, mas influenciam suas aspirações, autopercepções, estados 

emocionais, fatores que influenciam a capacidade de autorregulação das pessoas 

(BANDURA et al., 2008). 

Segundo Bandura (1999), as pessoas possuem a capacidade de reagir, se motivar, 

orientar e regular suas tarefas. A TSC postula que existem muitos fatores reguladores que 

governam a natureza e a qualidade do funcionamento cognitivo. O aspecto cognitivo 

determina, em parte, a importância dos eventos ambientais, que significado lhes é 

conferido, se deixam algum efeito duradouro, que impacto emocional e poder de 

motivação têm e como as informações que transmitem serão organizadas para uso futuro. 

Para Bandura et al. (2008), o indivíduo pode se auto-organizar, ser proativo, 

autorregulado e autorreflexivo a respeito dos eventos de sua vida. Segundo Iaochite 

(2017), ao agir com intencionalidade o sujeito forma suas intenções, seus planos de ação 

e as estratégias para cumprir suas metas. Tais estratégias, descritas por Bandura et al. 

(2008), são: 1) antecipar: definir objetivos, planejar as ações, antecipar os possíveis 
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resultados do planejamento; 2) simbolizar: guardar informações para facilitar atitudes 

futuras e moldar comportamentos; 3) aprender vicariamente: aprender com a experiência 

de outras pessoas; 4) regular o próprio comportamento: definir posturas para conduzir 

sistematicamente os pensamentos, ações e emoções a fim de alcançar os objetivos 

propostos; 5) refletir sobre si próprio: fazer uma autoavaliação e desenvolver 

oportunidades de mudar o curso de suas ações. 

Sendo assim, essa teoria é baseada na perspectiva da agência humana, em que os 

indivíduos são agentes capazes de tomarem atitudes e se envolverem em seu 

desenvolvimento de forma ativa. Sendo assim, as crenças que as pessoas têm de si 

mesmas são essenciais em seu exercício de controle e agência pessoal (BANDURA et al., 

2008). De acordo com Bandura e Azzi (2017), a TSC leva em consideração três estilos 

de agência: ações pessoais diretas, com as quais o indivíduo tem interferência direta por 

meio de suas atitudes; delegadas, quando há necessidade de outros atuarem em favor do 

alcance dos objetivos propostos; coletivas, que são desempenhadas como ações grupais. 

Existem pessoas que conseguem se influenciar, utilizando-se das ações pessoais diretas, 

enquanto outros precisam recorrer a outras pessoas a fim de receberem auxílio para 

alcançar seus objetivos. 

Além dos aspectos supracitados, existem quatro capacidades básicas envolvidas 

na agência humana: 1) intencionalidade, que é a capacidade de planejar ações, 

empreender estratégias para alcançar as metas; 2) pensamento antecipatório, que 

corresponde à capacidade de projetar os resultados das ações planejadas anteriormente; 

3) autorreatividade, que se refere à autoconsciência a respeito do próprio funcionamento 

para fazer ajustes quando necessário; e 4) a autorreflexividade, que tem relação com a 

metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Sendo assim, ser um 

agente significa fazer acontecer de maneira intencional e as características da agência 

proporcionam aos indivíduos desempenhar um papel ativo em seu desenvolvimento, 

adaptando-se e renovando-se com o tempo (BANDURA et al., 2008). Ao compreender o 

indivíduo como protagonista ou agente de seu desenvolvimento, o termo autorregulação 

é importante para esta compreensão, construto que será tratado na sessão a seguir. 

 

 

 



35 
 

3.1 AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Segundo Bandura et al. (2008), a autorregulação é um mecanismo consciente de 

controle que rege os comportamentos, pensamentos e sentimentos com o objetivo de 

cumprir metas. Na área educacional, segundo Serafim e Boruchovitch (2010), os alunos 

autorregulados se beneficiam do conhecimento de outras pessoas para lidarem com as 

suas dificuldades de aprender. De acordo com Fantinel et al. (2013), a autorregulação da 

aprendizagem é essencial para o aprender. Nesse sentido, o autor salienta que há que 

considerar que cada indivíduo é único e por isto precisa de estratégias específicas de 

acordo com seu perfil. O ensino deve então se adequar às diferenças dos estudantes, 

levando em consideração a individualidade do processo de aprendizagem e incentivar a 

cooperação. 

Polydoro e Azzi (2009) destacam que Bandura se dedicou a desenvolver o 

construto da autorregulação da aprendizagem e elaborou um modelo dividido em três 

subfunções: 1) auto-observação, em que o indivíduo identifica seu próprio 

comportamento, analisando vários aspectos de seu desempenho, como qualidade, 

quantidade, originalidade, sociabilidade, moralidade e desvio; 2) julgamento, em que as 

informações, atitudes e escolhas da fase anterior são avaliadas com base na conduta e nas 

circunstâncias em que ocorrem; 3) autorreação, em que ocorre a reflexão sobre as ações 

e atitudes das fases anteriores. Esse modelo permite que o sujeito tome consciência de 

seus comportamentos e proporciona o gerenciamento das ações, cognições e sentimentos 

com autonomia, adaptando-se para alcançar seus objetivos pessoais. 

Zimmerman (2000) elaborou um modelo que acrescentou três outras variações ao 

modelo formulado por Bandura. O modelo cíclico de autorregulação de Zimmerman é 

composto das seguintes fases: 1) fase de planejamento, em que são elaboradas as 

estratégias para alcançar os objetivos traçados; 2) fase de monitoramento, na qual o 

planejamento é colocado em prática e é monitorado constantemente; 3) fase de 

autorreflexão, em que ocorre a interpretação e as conclusões deste processo podendo 

afetar a próxima fase de planejamento. 

Zimmerman (1989) já havia preconizado que a primeira fase está relacionada à 

preparação para a execução da tarefa e envolve a análise da atividade e as crenças 

automotivacionais. Na segunda fase, também denominada fase de controle ou 



36 
 

desempenho, ocorre a utilização das estratégias de aprendizagem. Por fim, a terceira fase 

é constituída pelo autojulgamento e autorreação, em que o aluno avalia o processo e busca 

causas para os resultados alcançados, refletindo sobre o próprio desempenho. Nessa fase, 

o estudante reflete sobre os resultados alcançados para então modificar o que for 

necessário, influenciando os processos e crenças sobre os esforços em aprender, 

completando assim o ciclo de autorregulação. Tal análise gera reações emocionais como 

realização pessoal e orgulho ou frustação e tristeza. 

Complementando essas teorias, Polydoro e Azzy (2009) afirmam que, na primeira 

fase, o sujeito se prepara, define suas metas e seu plano estratégico para alcançá-las. Na 

fase de realização, os processo de autocontrole da performace são colocados em prática, 

bem como a auto-observação. Ao final do ciclo, a pessoa identifica se houve satisfação 

ou insatisfação em relação aos resultados fazendo uma autorreflexão, até que o ciclo se 

inicie novamente. 

Na fase de previsão, os alunos proativos se concentram em definir objetivos 

desafiadores para si e planejam com maior eficácia as estratégias cognitivas que irão 

utilizar, possuem mais espectativas de resultado e são motivados pela crença em sua 

capacidade. Na fase de desempenho, os alunos também são motivados por essa crença e 

utilizam-se de mecanismos de autocontrole que foram planejados na fase anterior, como 

por exemplo, escrever as ideais antes de escrever um texto. Utilizam também mecanismos 

para monitoramento metacognitivo, registros e auto-observação para orientar seus 

comportamentos. Na fase de autorreflexão, se autoavaliam com base na conquista dos 

objetivos propostos. Seus julgamentos autoavaliativos têm como objetivo corrigir os erros 

e modificar as estratégias para resolver as falhas apresentadas. Tais inferências 

proporcionam ao estudante a oportunidade de melhorar o planejamento estratégico ou 

modificar os objetivos se necessário (GOMES; BORUCHOVITCH, 2019b). 

Os alunos reativos, por sua vez, apresentam julgamentos e pensamentos que não 

são muito úteis para a adaptação nas diversas fases do ciclo: não definem claramente seus 

objetivos, possuem menos automotivação para realizar as tarefas, para selecionar as metas 

ou traçar o planejamento de estratégias; apresentam dificuldades na auto-observação 

porque não têm metas definidas na fase anterior para se concentrar nelas. Diversas vezes, 

os estudantes reativos não conseguem fazer a autoavaliação porque costumam comparar 

seu desempenho com o de outros colegas, com a tendência de atribuir seus erros a causas 

incontroláveis como a falta de habilidade. Essa atribuição pode gerar desânimo para 
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aprender e insatisfação. Dessa forma, alunos reativos buscam se defender de novas 

insatisfações adotando comportamentos como procastinação, evitação de tarefas, 

desengajamento cognitivo e apatia. Como consequência, a motivação é reduzida e a falta 

de adaptação faz com os esforços para aprender sejam diminuídos. Sendo assim, o modelo 

cíclico da autorregulação da aprendizagem não apenas explica a persistência e sucesso de 

alunos proativos, como também a desmotivação e evasão de alunos reativos (GOMES; 

BORUCHOVITCH, 2019b). 

Esse modelo, além de prever diferenças quantitativas entre as aprendizagens, 

também permite identificar diferenças qualitativas, visto que os alunos proativos são 

diferenciados por seus processos de previsão e desempenho de alta qualidade, enquanto 

os reativos confiam na autorreflexão pós-desempenho para aprender (ZIMMERMAN, 

2013). Polydoro e Azzi (2009) consideram que a auto-observação proporciona ao sujeito 

a identificação de seu próprio comportamento, bem como permite perceber as condições 

em que tais comportamentos ocorrem e suas consequências. Sendo assim, a auto-

observação precisa ser consistente, reguladora e informativa, servindo ao monitoramento, 

à reflexão e à autorreação, que, por sua vez, retroalimentam o processo, iniciando outro 

fluxo de auto-observação, julgamento e autorreação. 

O estudante tem a capacidade de se desenvolver constantemente em sua 

aprendizagem e, para tal, o automonitoramento é necessário para que, caso os resultados 

não sejam satisfatórios, o planejamento seja modificado a fim se tornar mais eficaz. 

Zimmerman (2000) considerou que a gestão autônoma das ações, cognições e 

sentimentos ocorre por meio das estratégias de planejamento, monitoramento, controle, 

regulação e autorreflexão, ligadas à autorregulação. Essas estratégias auxiliam o processo 

de estabelecimento de metas, acompanhamento, controle e processos de regulação. Sendo 

assim, Joly et al.(2012) afirmam que para que o aprendiz alcance suas metas, deve utilizar 

a autorregulação para transformar suas habilidades mentais em capacidades acadêmicas, 

referentes às tarefas que deve realizar, sendo um processo ativo, partindo de metas que 

guiam o estabelecimento de estratégias com a finalidade de alcançá-las. 

De acordo com Zimmerman (1989), a aprendizagem autorregulada é influenciada 

por eventos ambientais e comportamentais - por exemplo, o incentivo de um professor - 

de maneira recíproca. Além disso, tais processos ambientais podem ser mais fortes do que 

as comportamentais e pessoais em alguns contextos, visto que algumas escolas, por 

apresentarem um código de conduta restritivo ao aluno, podem sufocar o 
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desenvolvimento da aprendizagem autorregulada. Nesse sentido, esse tipo de 

aprendizagem ocorre na medida em que um aluno pode usar processos pessoais para 

estrategicamente regular o comportamento e o ambiente de aprendizado. Sendo assim, o 

autor propõe três formas de autorregulação: 1) pessoal, que se refere à autorregulação 

interna para gerar adaptações nas estratégias utilizadas; 2) comportamental, que está 

vinculada à observação do próprio comportamento e desempenho para então modificar o 

que for necessário para alcançar o sucesso; e 3) ambiental, que monitora as condições e 

efeitos do ambiente, envolvendo a regulação das circunstâncias de modo mais favorável. 

Embora essas três formas de autorregulação sejam diferentes e independentes, é 

importante que atuem de forma interdependente para otimizar o cumprimento das metas. 

Zimmerman (1990) postula que a aprendizagem autorregulada envolve mais do 

que habilidade de executar uma resposta por si mesmo e mais do que ajustar as respostas 

de aprendizagem diante de um feedback de desempenho não satisfatório. Envolve 

também esforços proativos para buscar e lucrar com atividades de aprendizado. Dessa 

forma, os estudantes não são apenas autodirigidos em um sentido metacognitivo, mas 

também são automotivados. De acordo com Gomes e Boruchovitch (2019), a motivação 

do estudante cresce à medida que aprende, porque a motivação depende da autonomia e 

do senso de competência. A motivação está ligada tembém à afetividade e o estudante 

proativo pode tomar consciência de seus estados afetivos e utilizar estratégias de 

autorregulação emocional para gerir suas emoções e eliminar sentimentos negativos. 

Ribeiro e Silva (2007) destacam que, para que a autorregulação seja alcançada, é 

preciso que o aprendiz seja autônomo ao direcionar-se, realizando alterações em suas 

estratégias autorregulatórias para melhorar o seu desempenho, assumindo a função de 

agente, responsável por seus resultados. Nessa direção, o estudante passa a preferir ter o 

controle de sua aprendizagem ao invés de deixá-la na responsabilidade do professor. 

Diante do exposto, o que diferencia o aprendiz autorregulado dos outros não é sua 

confiança e métodos de aprendizagem socialmente isolados, mas sua iniciativa pessoal, 

dedicação e perseverança. Numa época em que essas qualidades essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida estão praticamente ausentes em muitos alunos, o ensino 

de tais processos é especialmente relevante (ZIMMERMAN, 2002). 

 Quanto ao desempenho, os estudantes autorregulados não apenas têm mais 

chances de ter sucesso acadêmico, como também veem o futuro de maneira otimista, 
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devido à motivação mais elevada que possuem e dos métodos adaptativos de 

aprendizagem (ZIMMERMAN, 2002). Aprendizes autorregulados abordam as atividades 

escolares com confiança, empenho e desenvoltura, além de serem conscientes quando 

sabem ou não realizar uma tarefa e tomam as medidas necessárias para conseguir realizá-

la. Quando se deparam com obstáculos, como professores ou livros que não explicam 

bem o conteúdo, procuram uma maneira de transpor (ZIMMERMAN, 1990). 

Segundo Zimmerman (2013), o nível de autorregulação de muitas habilidades é 

alcançado quando o aluno consegue adaptar seu desempenho às mudanças nas condições 

pessoais e contextuais em sua vida. Além disso, utilizam processos específicos que 

transformam suas habilidades em comportamento relacionado à tarefa em várias áreas de 

funcionamento. Além de utilizar processos cognitivos, como definição de metas e 

planejamento, utiliza também estratégias metacognitivas. 

Segundo Silva (2016), a capacidade de se autorregular é inata, visto que todos os 

indivíduos se mobilizam, utilizando a cognição, emoção e comportamento para atingir 

objetivos, porém, nem sempre isto se dá de maneira consciente e esta falta de consciência 

pode gerar dificuldades para aprimoramento das estratégias de ação e consequentemente 

problema de desempenho. Souza (2010) considera que para tornar facilitado o processo 

de aprendizagem autorregulada, é preciso que os alunos conheçam um repertório de 

estratégias e estejam dispostos a utilizá-las, além de se sentirem confiantes de que podem 

ter bons resultados na aprendizagem. Diante disso, faz-se necessário o ensino de 

estratégias e a promoção de crenças motivacionais adaptativas. 

Zimmerman (1990) também postula que as definições de autorregulação da 

aprendizagem podem ser divididas em três características: o uso de estratégias de 

aprendizagem autorreguladas, a capacidade de resposta ao feedback sobre a eficácia da 

aprendizagem e os processos motivacionais. Conforme o autor, alunos com menor 

aproveitamento tendem a dar respostas menos autorreguladas para explicar seus 

resultados, como por exemplo: “Eu só fiz o que o professor pediu”. Esse dado sugere que 

menções menos frequentes de estratégias por parte dos alunos com baixo desempenho se 

devem à falta de iniciativa de autorregulação. Por sua vez, o aluno autorregulado, segundo 

Ganda e Boruchovitch (2018), tem comportamentos, emoções, crenças e relacionamentos 

que favorecem um aprendizado de qualidade, com maior domínio de conteúdo e melhor 

desempenho.  
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As crenças pessoais, a motivação e o uso de estratégias de aprendizagem, bem 

como as emoções e sentimentos são importantes no processo de autorregulação. Sendo 

assim, o controle emocional é essencial para a autorregulação e ele se refere ao 

reconhecimento, monitoramento, avaliação e, quando necessário, alteração das respostas 

emocionais (GANDA; BORUCHOVITCH, 2018). Boruchovitch (2001) já considerava 

que a autorregulação envolve a metacognição - a capacidade de o estudante refletir sobre 

seus processos cognitivos - motivação, iniciativa e autonomia por parte do aprendiz sendo 

o monitormaento essencial para o sucesso acadêmico. Os aprendizes de sucesso 

apresentam boa capacidade de monitoramento sendo capazes de regular a compreensão, 

o uso de estratégias, o investimento do esforço, o engajamento em atividades. 

A autorregulação da aprendizagem ajuda o aluno durante seu percurso escolar, 

pois é realizada por meio de métodos que podem ser compreendidos e usados de modo 

sistêmico. Os estudantes devem fazer o planejamento, um monitoramento e também agir 

utilizando as estratégias adequadas a fim de alcançar seus objetivos estabelecidos. Por 

conseguinte, o uso de estratégias de aprendizagem, tema do próximo capítulo, mostra-se 

de suma impotância para a aprendizagem autorregulada, à medida que proporciona a 

oportunidade para que o estudante alcance seus objetivos propostos. 
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4 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

Diante do contexto da aprendizagem, a literatura apoia que o uso de estratégias de 

aprendizagem é de suma importância para a compreensão e memorização do conteúdo 

das disciplinas escolares. De acordo com Valle et al. (1998), o estudo dessas estratégias 

é uma das linhas de pesquisa mais relevantes dentro da Psicologia da Educação, visto que 

elas englobam diversos recursos que os estudantes colocam em ação quando confrontados 

com a aprendizagem de algo novo. Boruchovitch (1999) acrescenta que por meio dessas 

habilidades é possível auxiliar estudantes a exercerem mais controle e refletir sobre seu 

próprio processo de aprendizagem. 

 Weinstein e Mayer (1983) ressaltam que estratégias podem ser definidas como 

comportamentos e pensamentos que têm como objetivo influenciar o processo de 

aprendizagem do estudante e podem ser afetadas pelo estado motivacional ou afetivo do 

aprendiz. Segundo Oliveira, Boruchovitch e Santos (2009), ser estratégico é muito mais 

do que utilizar técnicas e métodos de estudo, mas também ter um papel ativo e de 

mediação social do seu conhecimento. O indivíduo aprende algo quando consegue 

integrar a informação nova às informações que já possui sobre o assunto (ALMEIDA, 

2002). Nesse sentido, Oliveira, Boruchovitch e Santos (2011) afirmam que estratégias de 

aprendizagem abrangem recursos que o aprendiz utiliza no momento de estudo para 

otimizar o armazenamento de informações, sua recuperação e utilização. 

 Para que a aprendizagem ocorra, é preciso usar métodos de ensino que 

possibilitem e reforcem a iniciativa do estudante, levando-o à descoberta e construção do 

conhecimento para a resolução de problemas concretos (ALMEIDA, 2002). Diante disso, 

faz-se necessário compreender as estratégias de aprendizagem enquanto 

comportamentos, atitudes e técnicas direcionadas para o aprendizado. As estratégias 

envolvem ações cognitivas de armazenamento e recuperação dos conteúdos aprendidos, 

bem como estratégias metacognitivas, pensando antes de tomar decisões, e selecionando 

as ações necessárias ao aprendizado, levando o estudante a se responsabilizar pelo próprio 

desenvolvimento (BORUCHOVITCH, 1999). 

Para que as estratégias de aprendizagem sejam úteis, o estudante precisa 

conhecer o que são, quais são e para que servem, quando e como usá-las para aprender 

com mais eficácia. As estratégias cognitivas, de acordo com Dembo (2004), podem ser 

divididas em:  
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1) Estratégias de ensaio: copiar matéria, fazer anotações do que for dito em sala, 

utilizar cartões de notas para aprender definições de termos, recitar palavras ou 

definições e sublinhar texto. Para Boruchovitch (1999), as estratégias de ensaio 

correspondem a repetir por meio da fala e da escrita o conteúdo a ser aprendido. 

 2) Estratégias de elaboração: ajudam a reter novas informações vinculando-as a 

informações já existentes na memória de longa duração, sendo úteis para memorização 

de categorias, sequências ou grupos de itens. Tais estratégias estão relacionadas à 

realização de conexões entre o material novo a ser aprendido e o material já conhecido 

Como exemplos dessa estratégia temos: resumir, elaborar anotações, responder 

perguntas (BORUCHOVITCH, 1999). 

3) Estratégias Organizacionais: a aprendizagem é facilitada quando o aluno se 

torna consciente da estrutura organizacional inerente ao novo conteúdo estudado. 

Segundo Boruchovitch (1999), essas estratégias se referem à subdivisão do material em 

partes, criando uma hierarquia ou rede de conceitos, relacionando-os entre si. Como 

exemplos dessa categoria de estratégia podem ser citadas: separar pontos principais de 

exemplos e explicações de um livro e fazer um mapeamento. 

Segundo Joua e Sperbb (2006), a mente tem a capacidade de se autorregular e 

monitorar, potencializando o sistema cognitivo. O nome dado a essa capacidade é 

metacognição. Tal habilidade permite planejar e corrigir as ações quando não saem 

como esperado, controlando e monitorando os comportamentos para atingir a meta 

esperada e estudar de maneira mais eficaz. Segundo os autores, pesquisas têm mostrado 

a metacognição como um fator necessário à aprendizagem formal, o que, segundo 

Ribeiro (2003), se dá pelo fato de melhorar a atividade cognitiva e a motivação, 

potencializando o processo de aprender. 

Boruchovitch (1999) ressalta que as estratégias metacognitivas se relacionam com 

a consciência do sujeito sobre sua capacidade de reter ou não o conteúdo ensinado. As 

estratégias afetivas também estão relacionadas com as metacognitivas à medida que 

correspondem à eliminação de sentimentos negativos, que interferem na aprendizagem 

como ansiedade, manutenção da atenção e motivação, planejamento do tempo. As 

estratégias metacognitivas, segundo a autora, são divididas em três aspectos: 

1) autoconhecimento sobre pontos fortes, fracos, preferências etc.; 
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2) conhecimento sobre a atividade a ser realizada (nível de dificuldade, 

demanda); 

3) conhecimento sobre quando, por que e quais estratégias utilizar. 

As funções metacognitivas de planejamento, monitoramento e regulação, 

segundo Boruchovitch e Santos (2009), se referem, respectivamente, ao estabelecimento 

de objetivos de estudo, ao conhecimento de seu próprio entendimento e ao 

conhecimento de como entender. Em síntese, as estratégias cognitivas ajudam o 

estudante a trabalhar diretamente com a informação, o conteúdo, enquanto as 

metacognitivas são recursos que o aluno utiliza para planejar, monitorar e regular o seu 

próprio pensamento e tenha uma visão mais reflexiva sobre sua aprendizagem, buscando 

novas soluções para aprender e superar os desafios (BORUCHOVITCH; SANTOS, 

2009). A Figura 1 esquematiza o exposto. 

 

ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

ESTRATÉGIAS TAREFAS SIMPLES TAREFAS COMPLEXAS 

Ensaio Repetir Copiar 

  Anotar na íntegra 

  Sublinhar 

   

Elaboração Recursos Mnemônicos Parafrasear 

  Resumir 

  Anotar 

  Criar analogias 

   

Organização Recursos Mnemônicos Selecionar ideias 

  Roteiros, mapas 

   

ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS 

ESTRATÉGIAS TODAS AS TAREFAS 

Planejamento Estabelecer metas 

  

Monitoramento Autotestagem 

 Atenção 

 Compreensão 

 Uso de estratégias 

  

Regulação Ajustar velocidade 

 Reler 

 Rever 

 Uso de estratégias 

 Ajustar ambiente 

Figura 1 – Taxionomia das Estratégias de Aprendizagem. 

Fonte: Traduzido e adaptado por Boruchovitch (1999) de Mckeachie, Printich, Lin, Smith e 

Sharma (1990 apud Dembo, 2004). 
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A literatura aponta que diversos fatores podem estar relacionados ao uso de 

estratégias de aprendizagem, justificando sua utilização ou a ausência das mesmas. Entre 

esses fatores estão a ansiedade, a motivação, crenças sobre inteligência e autoeficácia, 

atribuição de causalidade, dentre outros (COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). 

 As crenças são tão importantes para o uso de estratégias que Dembo (2004) 

destaca que os alunos que possuem pouco sucesso nos estudos geralmente mantêm 

crenças erradas sobre sua capacidade, aprendizado e motivação, não reconhecem seu 

comportamento como ineficaz, não utilizam técnicas eficazes de aprendizagem e 

motivação. Outras crenças podem estar associadas à falta de engajamento do aluno, 

como a crença de que a habilidade ou inteligência é fixa, sendo adquirida no nascimento. 

O estudante acredita que não pode fazer muito para mudar sua realidade. Tal crença faz 

com que os alunos aceitem seu baixo desempenho ou até fiquem satisfeitos com ele. 

Porém, psicólogos descobriram que inteligência não está relacionada, 

predominantemente, a fatores genéticos, mas sim ao conhecimento do aluno e às 

estratégias que utiliza para monitorar seu aprendizado. 

 A motivação é um fator primordial para o engajamento do aluno, visto que este 

pode até conhecer as estratégias necessárias para determinada atividade, porém se não 

possuir motivação para colocá-las em prática, o estudo não será efetivo (PERASSINOTO; 

BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2013). Por isso, Rufini, Bzuneck e Oliveira (2012) 

destacam a importância de os professores ficarem atentos ao engajamento e resultados 

dos alunos nas atividades a fim de intervirem quando necessário para ampliar as crenças 

dos estudantes em sua motivação. 

A intervenção docente é importante porque alunos motivados tendem a ser mais 

estratégicos e assim apresentariam melhor engajamento nas atividades relacionadas à 

aprendizagem. Além disso, os bons resultados advindos do uso eficaz de estratégias 

podem aumentar as crenças de autoeficácia que levam o sujeito a acreditar em seu próprio 

potencial (PERASSINOTO; BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2013).  

Zimmerman (2008) ressalta que, se o ensino de estratégia se iniciasse desde os 

primeiros anos escolares, os estudantes seriam muito beneficiados, pois teriam tempo 

para desenvolver e melhorar tais habilidades e mesmo após terminarem seus estudos na 

educação básica, continuariam a ser aprendizes autônomos. Além disso, o autor considera 



45 
 

evidente o fato de que professores podem ajudar a incrementar significativamente as 

habilidade de autorregulação de seus alunos durante o período de aulas e também nas 

tarefas de casa, mas nem sempre utilizam tais oportunidades. Os docentes podem orientar, 

motivar, pedir que corrijam exercícios e atividades, desenvolver interesses e ensinar as 

estratégias de aprendizagem (ZIMMERMMAN, 2013). 

Educadores reflexivos e autônomos em sua aprendizagem se engajam em 

desenvolver a autorregulação em seus alunos. Para tal, não é suficiente apenas a 

transmissão de conteúdos, mas também conhecer cada aluno para então poder ajudá-los. 

É um trabalho constante e progressivo (DEMBO, 2000). É de suma importância 

considerar tarefas específicas do conteúdo da disciplina, bem como atividades com o 

objetivo de despetar e manter a crença de autoeficácia e motivação dos alunos para que 

haja envolvimento nas tarefas, tendo compromisso com a própria aprendizagem. Outras 

atividades importantes são as de organização do material e local de estudos, fazer 

planejamentos de forma autônoma, utilizar estratégias cognitivas e metacognitivas de 

aprendizagem. 

Em sala de aula, o professor deve levar em consideração favorecer da melhor 

forma o desenvolvimento cognitivo do aluno. Um professor que possui boa motivação, 

participação, é ativo e bem-sucedido, aprendeu a autorregular a prórpia aprendizagem e 

vai se dedicar a conduzir seus alunos no mesmo caminho. Infelizmente, de acordo com 

Bzuneck (2010), nem todos os professores e alunos apresentam motivação e autonomia 

para aprender, porém é possível mudar essa realidade porque os  alunos podem 

desenvolver novas maneiras de aprender e os professores podem mudar sua forma de 

ensinar. 

Para que o ensino de estratégias aconteça, devem-se ensinar poucas estratégias por 

vez, de preferência em um tempo mais longo, em um processo gradativo. É necessário 

ensinar muitas formas de aplicação daquela estratégia em contextos específicos e 

proporcionar oportunidades de utilizá-la em atividades cotidianas de sala de aula, como 

resumir ou montar um esquema de mapa mental para estudar para uma avaliação 

(COSTA; BORUCHOVITCH, 2019). 

O ideal seria que as estratégias fossem ensinadas ao longo de muitos anos, 

aumentando gradativamente a dificuldade das tarefas. Ao ensinar estratégias, alguns 

aspectos são de suma importância: os alunos devem participar voluntariamente dos 
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encontros, deve haver manutenção da motivação durante o processo e o conhecimento do 

contexto e das estratégias para realizar uma tarefa. Ao realizar a intervenção sobre 

estratégias de aprendizagem, o professor deve iniciar descrevendo a estratégia e oferecer 

informações metacognitivas sobre por que, como e quando utilizá-las (COSTA; 

BORUCHOVITCH, 2019). Pressley et al. (1995) já consideravam que o professor 

também deve solicitar o uso dessas habilidades em tarefas específicas e oferecer 

oportunidade para praticá-las, bem como enfatizar a necessidade do automonitoramento 

da compreensão, da motivação e do controle da ansiedade, lembrando-os sempre da 

importância do uso de estratégias de aprendizagem para a otimização do aprendizado. 

Diante da importância das intervenções para o âmbito educacional, é necessário 

que os professores desenvolvam a autorregulação e utilizem estratégias de aprendizagem 

na própria formação. Faz-se necessário também que as escolas promovam discussões e 

capacitações para os educadores a fim de promover-lhes a formação continuada nesses 

aspectos (GANDA; BORUCHOVITCH, 2019). 

Em conjunto com os professores, cabe aos orientadores educacionais auxiliar na 

implementação de intervenções coletivas e individuais para o ensino de estratégias, visto 

que a Lei 5.564, de 21/12/68 demonstra a importância da formação do adolescente e o 

compromisso do Orientador Educacional com seu desenvolvimento integral. 

 

Art. 1° A Orientação Educacional se destina a assistir ao educando, 

individualmente ou em grupo, no âmbito das escolas e sistemas 

escolares de nível médio e primário, visando o desenvolvimento 

integral e harmonioso de sua personalidade, ordenando e integrando os 

elementos que exercem influência em sua formação e preparando-o 

para o exercício das opções básicas (BRASIL, 1968, p. 1). 

 

Cabe ressaltar que as intervenções devem ser um processo contínuo no decorrer 

dos anos escolares, que deve ser intensificado caso sejam percebidas dificuldades 

específicas na turma. Em casos de grande defasagem de alunos ou grupos, serão 

necessárias aulas extras com professores de apoio. Em alguns casos é necessário o 

encaminhamento do aluno para ser avaliado e acompanhado por profissionais como 

médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos (GOMES; BORUCHOVITCH, 

2019b). 
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Infelizmente, mesmo diante de intervenções, a mudança de crença e de 

comportamento não é algo simples de acontecer. Segundo Dembo (2004), muitos alunos 

resistem a mudar seus comportamentos acadêmicos porque não acreditam na mudança, 

não querem mudar, não sabem o que mudar ou não sabem como mudar. O autor ressalta 

que, para que a mudança ocorra, é necessário auto-observação e avaliação, 

estabelecimento de objetivos e planejamento estratégico, implementação e 

monitoramento de estratégias e de resultados. Além disso, as intervenções em estratégias 

de aprendizagem se inserem como uma possível solução para essa dificuldade na 

mudança de atitude. 

 

4.1 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Segundo Boruchovitch (2014), intervenções em estratégias, especialmente se 

envolverem um trabalho de apoio afetivo e motivacional, têm como resultado a melhoria 

do desempenho escolar dos estudantes, auxiliando na regulação dos aspectos cognitivos, 

afetivos e motivacionais envolvidos na aprendizagem. Um estudante com bom 

desempenho escolar, além de saber utilizar estratégias de aprendizagem, também é capaz 

de dizer quando não compreendeu algum assunto, visto que constantemente monitora sua 

compreensão (BORUCHOVITCH, 1999). Diante disso, Costa e Boruchovitch (2004) 

destacam que diversas investigações comprovam a eficácia da instrução em estratégias 

para a melhoria da aprendizagem e do desempenho escolar.  

Não é apenas o uso de estratégias que melhora o desempenho do aluno. Segundo 

Gomes e Boruchovitch (2005), o aprendiz com melhores professores, com melhores 

metodologias de ensino, maior motivação, expectativa de sucesso e bons métodos de 

estudo apresentarão melhor desempenho com o decorrer dos anos. Além disso, conforme 

Boruchovitch et al. (2006), as intervenções em estratégias somente serão eficazes para 

melhorar o desempenho se envolverem estratégias de apoio afetivo para o manejo da 

ansiedade, autoconceito, atribuição de causalidade, fatores que muitas vezes são 

incompatíveis com o uso de estratégias. 

A falta de sucesso escolar pode ocasionar bloqueio das aprendizagens 

subsequentes, mas existe possibilidade de superação das dificuldades por meio do ensino 
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de habilidades adequadas. A intervenção psicoeducacional não resolverá os problemas 

sociais da educação, mas pode contribuir para o engajamento de muitos alunos que 

estavam em um percurso desfavorável, visto que auxiliam no incremento de competências 

cognitivas, auxiliando-os também a pensar sobre pensar (GOMES; BORUCHOVITCH, 

2011). Seguundo Lins, Araújo e Minervino (2011), outro benefício das intervenções 

pedagógicas é a diminuição do índice de retenção e evasão escolar, na medida em que 

melhora o desempenho. Nesse sentido, Boruchovitch (1999) destaca que estratégias de 

aprendizagem podem ser ensinadas para alunos com baixo rendimento escolar, bem como 

para todos os alunos como um meio de melhorar as notas, melhorar a compreensão da 

leitura, utilizar técnicas de memorização, fazer resumos, entre outras. 

Weinstein e Mayer (1983) afirmam que um ensino de qualidade envolve ensinar 

o aluno a aprender, a recordar, a pensar e a motivar-se. Um dos importantes objetivos 

educacionais é ajudar o aprendiz a lidar com a grande quantidade de informações vindas 

do meio ambiente, bem como lidar com os próprios processos de raciocínio. Tamanha 

é a importância do ensino de habilidades cognitivas e metacognitivas que Almeida 

(2002) afirma que se a escola não o faz, está exigindo do aluno aquilo que não lhe 

oferece. 

Os estudantes, e até os professores, necessitam conhecer e saber usar as 

estratégias de aprendizagem para que facilmente possam recuperar as informações 

(PERASSINOTO; BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2013). Para Piovezan e Castro 

(2008), outro aspecto a ser considerado é a importância de que a escola ensine o aluno 

a usar estratégias por motivos preventivos e não apenas porque está com baixas notas, 

dotando os jovens com amplas habilidades para seu desenvolvimento acadêmico. 

Tal melhoria ocorre porque o aluno está instrumentalizado a diversificar as 

maneiras de estudar, promover autoavaliação e melhorar o desempenho escolar, agindo 

assim como reforçador da aprendizagem (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 

2009). Para Costa e Boruchovitch (2015), ao implementarem as intervenções, os 

educadores devem ensinar poucas estratégias por vez, proporcionando informações, bem 

como vivências práticas relacionadas com a tarefas de aprendizagem habituais no 

ambiente escolar. Ao se tratar do ensino de estratégias deve-se utilizar materiais comuns 

do dia a dia da escola, levando em consideração as estratégias apropriadas para cada ano. 

Se essas habilidades fossem ensinadas desde os primeiros anos escolares, acompanhando 
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o avanço dos anos e aumentando a exigência das atividades, a melhora do desempenho 

acadêmico seria garantido. 

Cunha e Boruchovitch (2012) ressaltam a necessidade de o professor conhecer as 

estratégias de aprendizagem e as variáveis motivacionais dos alunos para implementar 

práticas que tornem os estudantes mais protagonistas em seu processo de aprendizagem. 

Sendo assim, faz-se necessária a formação continuada do professor e seu engajamento 

também como aprendiz que utiliza estratégias. Oliveira, Boruchovitch e Santos (2011) 

salientam que as instituições educacionais poderiam investir na capacitação dos 

educadores nesse aspecto, com o objetivo de melhorar o rendimento acadêmico dos 

alunos e diminuir o índice de abandono escolar. 

Em virtude da falta de tempo em cumprir o cronograma, muitos educadores se 

prendem apenas ao conteúdo programático e não ensinam habilidades autorregulatórias a 

seus alunos. Simão e Frison (2013), porém, ressaltam que os professores podem inserir 

em suas propostas de trabalho atividades que favoreçam o desenvolvimento de tais 

habilidades. Zimmerman (2002) já apontava que outro aspecto que os educadores 

poderiam desenvolver com os alunos é ensiná-los a estabelecer metas específicas para 

suas atividades escolares, além de ensinarem estratégias de estudo e solicitar que os 

estudantes auto avaliem seu trabalho e identifiquem dificuldades cognitivas ou 

motivacionais antes que se tornem problemáticas. 

Souza (2010) afirma que o processo de ensino-aprendizagem é entendido, na 

atualidade, como uma construção na qual o aluno precisa ter parte ativa. Sendo assim, é 

de suma importância que ele consiga estabelecer suas metas, planejar e monitorar seus 

hábitos para obter melhor desempenho escolar. Além disso, segundo Zimmerman (2002), 

há evidências consideráveis de aumento do desempenho escolar por parte dos alunos que 

estabelecem objetivos específicos para o estudo antes de começarem a estudar de fato. 

Cunha e Boruchovitch (2012) encontraram em sua pesquisa que alunos que têm 

consciência de suas metas, objetivos e estratégias de estudos apresentam maiores chances 

de terem uma aprendizagem sólida e, consequentemente, melhores resultados. 
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4.2 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS 

 

Este tópico trata de um levantamento de pesquisas sobre estratégias de 

aprendizagem, realizadas nos últimos 10 anos (2009-2019), cujo público alvo foram 

estudantes do ensino fundamental. Esse recorte foi inicialmente levantado para os últimos 

cinco anos, no entanto poucos estudos foram encontrados, assim optou-se por um recorte 

maior. A busca foi efetuada entre março de 2018 e fevereiro de 2019 a partir das bases de 

dados Scielo, Pepsic e Redalyc, uilizando os descritores “estratégias de aprendizagem”, 

“desempenho escolar” e “ensino fundamental”. Os artigos incluídos nesta revisão 

estavam disponíveis integral e gratuitamente na internet, além de serem relevantes para a 

presente discussão. Produções que não abordavam a temática, material duplicado e que 

não tratavam do contexto brasileiro foram excluídos desta seleção de pesquisas. 

O levantamento tornou possível verificar que, apesar da grande quantidade de 

estudos relacionados às estratégias de aprendizagem, as pesquisas com alunos do Ensino 

Fundamental 2 são escassas. Os dados foram organizados cronologicamente e sugerem a 

importância de se verificar o repertório de estratégias dos alunos para intervir de maneira 

adequada. 

Em uma pesquisa realizada por Serafim e Boruchovitch (2010) sobre o uso da 

estratégia de pedir ajuda de 159 estudantes de ambos os sexos, de 2ª a 4ª série do ensino 

fundamental, os resultados descrevem que as meninas se mostram mais propensas a usar 

essa estratégia do que os meninos. Os dados foram coletados por meio da escala The 

Mathematics Learning in the Classroom Questionnaire (Newman, 1990), traduzida e 

adaptada por Serafim e Boruchovitch (2007). Os resultados demonstraram que a variável 

série escolar parece estar relacionada ao uso do pedir ajuda. Alunos da 2ª série, 

diferentemente dos da 3ª e 4ª séries, relataram não utilizar muito essa estratégia. Os 

autores concluíram que para que a estratégia de pedir ajuda seja utilizada, o professor 

deve ser um encorajador, respondendo às perguntas e incentivando os alunos a perguntar. 

Além disso, o professor precisa estar atento às dúvidas e dificuldades dos alunos, 

mostrando que a dúvida faz parte do processo de aprendizagem, bem como promover um 

ambiente de aprendizagem em sala de aula, que acolha o aluno e lhe dê autonomia, visto 

que a aprendizagem exige um papel ativo do estudante. 



51 
 

Costa e Boruchovitch (2010) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

identificar e comparar as estratégias de aprendizagem de alunos repetentes e não 

repetentes do Ensino Fundamental. A amostra foi constituída por 155 alunos, sendo que 

68 já haviam repetido a série escolar pelo menos uma vez. Os instrumentos utilizados 

foram a Entrevista Individual Estruturada (Self-Regulated Learning Interview Schedule 

– Zimmerman & Martinez-Pons, 1986) e os dados sobre as estratégias de aprendizagem 

foram coletados por meio de uma entrevista individual estruturada, contendo por 16 

perguntas abertas. Os resultados demonstraram que as estratégias de aprendizagem 

mencionadas pelos repetentes nas situações propostas foram mais pobres e menos 

funcionais, quando comparadas as dos alunos não repetentes. Além disso, mais alunos 

repetentes relataram deixar a questão em branco quando tinham alguma dúvida, colar e 

solicitar menos ajuda do professor do que os não repetentes. A hipótese levantada pelas 

autoras foi a de que tais comportamentos ocorreram porque, por serem repetentes, os 

alunos possuem mais insegurança em relação aos seus conhecimentos e por isto 

apresentam mais medo de fracassar. 

Para que as intervenções em estratégias aconteçam de forma adequada, o professor 

precisa estar engajado nesse processo. Com base nisso, Santos e Boruchovitch (2011) 

realizaram um estudo para analisar o professor como estudante e seus conhecimentos a 

respeito da utilização de estratégias de aprendizagem. Participaram da pesquisa 35 

professoras do ensino fundamental de 3 escolas de Campinas. Para a coleta de dados 

utilizou-se uma entrevista individual estruturada e foi realizada uma análise de conteúdo 

das respostas abertas. Os resultados demonstraram que muitas professoras confundiram 

estratégia de aprendizagem com estratégias de ensino e também possuíam uma 

equivocada concepção de aprender a aprender. As autoras comentaram que, diante disso, 

cabe destacar que os professores precisam ser capacitados não apenas a ensinar, mas 

também a aprender melhor, para então poderem ensinar os alunos a autorregular a 

aprendizagem. 

Lins, Araújo e Minervino (2011) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

analisar o repertório de estratégias de 491 alunos do 6° ao 9° ano de escolas particulares 

e públicas de Campina Grande/PB. O instrumento de coleta utilizado foi a Escala de 

Estratégias de Aprendizagem de Boruchovitch e Santos, validada por Oliveira (2008). Os 

resultados indicaram haver diferenças entre alunos repetentes e não repetentes sendo que 

os não repetentes alcançaram escores mais altos na escala. No que diz respeito à idade, o 
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grupo de alunos mais novos alcançou melhores escores do que os alunos mais velhos. 

Quanto à diferença entre meninos e meninas, evidenciou-se que as meninas obtiveram 

uma pontuação melhor do que os meninos. 

Gomes e Boruchovitch (2011) buscaram investigar os efeitos de uma intervenção 

educacional no processo de leitura de 56 alunos, da quarta série do ensino fundamental 

de uma escola pública. A pesquisa contou com um grupo experimental e outro controle. 

O grupo experimental participou de sete sessões de intervenção, recebendo instruções em 

estratégias de aprendizagem gerais e específicas para a leitura, estímulos à metacognição, 

apoio motivacional e orientação de estudos. Os estudantes foram avaliados por meio de 

questionário Informativo, de Escala de Estratégias de Aprendizagem 

(BORUCHOVITCH; SANTOS, 2001) e de Testes Cloze, em três momentos. Os 

resultados indicaram progresso no grupo experimental e controle, entretanto os ganhos 

foram mais significativos e consistentes no Grupo experimental, indicando a importância 

de programas interventivos em estratégias de aprendizagem. 

Oliveira, Boruchovitch e Santos (2011) realizaram um estudo cujo foco foi 

averiguar as diferenças de gênero, série escolar e idade e o uso de estratégias de 

aprendizagem de 815 alunos de 2ª a 8ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas 

e privadas de São Paulo e Minas Gerais. Para a coleta de dados, foi utilizada a Escala de 

Estratégias de Aprendizagem de Boruchovitch e Santos (2004). A análise estatística 

evidenciou diferenças entre meninas e meninos, sendo que as meninas, em todas as séries, 

apresentaram melhores pontuações do que os meninos. Em relação à idade, evidenciou-

se que os alunos mais novos recorreram mais a estratégias do que os mais velhos. 

Em um estudo realizado por Rufini, Bzuneck e Oliveira(2012), cujo objetivo era 

avaliar a qualidade motivacional de 1.381 estudantes do ensino fundamental, com média 

de idade de 11,2 anos, mediante a aplicação da Escala de Motivação de Estudantes do 

Ensino Fundamental (EMEEF), encontrou-se como resultado que, quanto mais os 

estudantes avançaram em séries escolares na educação formal, sua motivação autônoma 

foi diminuindo. Além disso, em comparação entre os sexos, as meninas demonstraram 

ser mais motivadas a aprender. 

Teixeira e Alliprandini (2013) buscaram verificar se a intervenção no uso de 

estratégias de aprendizagem promoveria melhoria no controle e reflexão sobre a própria 

aprendizagem em alunos. A intervenção foi constituída por dezoito encontros e foram 
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trabalhados os temas: as estratégias de controle de atenção, do comportamento e 

ambiente; organização das ideias; seleção e ajustes do tempo; e controle dos 

pensamentos e de distrações. Para a coleta de dados foi aplicada individualmente uma 

entrevista estruturada e adaptada por Boruchovitch (1995). Participaram do pré e pós 

testes dez alunos que frequentavam as aulas de reforço escolar da 4ª série do Ensino 

Fundamental, compreendidos na faixa etária de nove a doze anos. Os resultados 

demonstraram aumento na frequência do uso de estratégias em sala, no estudo em casa 

e na realização de atividades escolares. Diante disso, as autoras afirmaram que a 

intervenção no uso de estratégias de aprendizagem pode auxiliar alunos com 

dificuldades de aprendizagem a melhorem seu desempenho acadêmico. O estudo 

apresentou dados que demonstraram que a maioria de alunos não usavam estratégias de 

aprendizagem, o que evidenciou uma desmotivação em desenvolver estas habilidades. 

Os dados também revelaram que muitas vezes os alunos usavam estratégias sem saber 

que as estavam utilizando, porém relataram que muitas vezes não sabiam que 

habilidades usar quando estavam estudando. 

Perassinoto, Boruchovitch e Bzuneck (2013) buscaram avaliar a frequência do 

uso de estratégias de aprendizagem de 314 alunos do Ensino Fundamental. Para coletar 

os dados foi utilizada a Escala de Estratégias de Aprendizagem do Ensino e 

Fundamental - EAEF (BORUCHOVITCH; SANTOS, 2004) e para avaliar a motivação, 

utilizou-se a Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de Alunos do Ensino 

Fundamental (NEVES; BORUCHOVITCH, 2007). Os resultados demonstraram que os 

alunos demonstraram usar bem estratégias de aprendizagem em geral. Foram 

encontradas correlações positivas entre o uso de estratégias de aprendizagem e a 

motivação intrínseca. As hipóteses para a explicação dos resultados foram duas: os 

alunos mais motivados intrinsecamente seriam mais estratégicos e por isto se 

envolveriam mais profundamente nas atividades ou, os bons resultados advindos do uso 

de estratégias aumentariam a motivação intrínseca. 

Prates, Lima e Ciasca (2016) realizaram um estudo para avaliar as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por 50 alunos do ensino fundamental de escolas públicas, de 

ambos os gêneros, com 8 anos de idade, cursando o 2° ano, que não apresentavam 

dificuldades escolares. Como instrumento, foi utilizado o Teste de Desempenho Escolar 

(TDE), normatizado para a população brasileira e que visa oferecer uma avaliação das 

capacidades fundamentais para o desempenho escolar da leitura, escrita e matemática. 
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Por meio dos resultados, foi possível verificar que, quanto mais os alunos utilizavam 

estratégias cognitivas e metacognitivas, melhor era o desempenho acadêmico. Os 

autores concluíram ressaltando a pertinência do ensino de estratégias como um meio 

para alcançar melhores resultados. 

Palitot et al. (2017) desenvolveram um estudo para verificar o repertório de 

estratégias de aprendizagem de 600 alunos com idades de 14 a 29 anos. Foi aplicada a 

Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem contendo 41 itens, desenvolvida 

e validada por Boruchovitch e Santos (2004). Os resultados apontaram que as estratégias 

utilizadas para maior eficácia na aprendizagem foram: fazer esquemas usando as ideias 

principais do texto e criar perguntas e respostas sobre o assunto. Em relação ao sexo, as 

meninas tiveram mais respostas positivas quanto ao uso de estratégias de aprendizagem. 

Os autores concluíram também que os alunos que usavam estratégias, apresentavam 

melhor rendimento escolar e que estes fatores estavam associados entre si. 

Suehiro, Boruchovitch e Schelini (2018) realizam um estudo com o objetivo de 

caracterizar e correlacionar o uso de estratégias de aprendizagem e a regulação 

emocional de 38 crianças do Ensino Fundamental de escolas públicas. Para a coleta de 

dados foram utilizadas a escala construída por Boruchovitch e Santos(2001) para avaliar 

o repertório de estratégias de aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental e a 

frequência com que relatavam utilizá-las e a Escala de Avaliação da Regulação 

Emocional para Estudantes do Ensino Fundamental (ERE-EF) desenvolvida por 

Cruvinel e Boruchovitch (2008). Nos resultados, não foram encontradas diferenças 

significativas entre meninos e meninas nas escalas de estratégias de aprendizagem e de 

regulação emocional, porém os resultados demostraram que os estudantes de anos mais 

avançados obtiveram médias significativamente menores na escala de estratégias de 

aprendizagem quando comparados aos alunos que estavam no meio do curso. As autoras 

aventaram a hipótese de que fatores motivacionais podem ter sido responsáveis pela 

diminuição do uso de estratégias ao longo dos anos. 

Costa e Boruchovitch (2015) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

investigar a eficácia de uma intervenção voltada para o ensino de estratégias de 

aprendizagem relacionadas à escrita. O programa foi direcionado para alunos do 7° ano 

do ensino fundamental de uma escola pública. A pesquisa contou com grupo 

experimental, composto por 18 alunos, e grupo controle, composto por 17. O 

instrumento de avaliação utilizado foi a Escala de Estratégias de Aprendizagem de 
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autoria de Boruchovitch e Santos (2001). Os resultados indicaram uma ampliação do 

repertório de estratégias de aprendizagem para a produção de texto, bem como 

estratégias mais eficientes para produção textual entre os participantes do grupo 

experimental. O estudo confirmou a relação entre o uso de estratégias e melhor 

rendimento na produção textual. 

Verificou-se nesse levantamento de pesquisas que, no ambiente escolar, o fato 

de ser bem-sucedido em avaliações é almejado pelos alunos por seu impacto na 

autoestima e autoeficácia, bem como pelas gratificações familiares e escolares que 

servem como reforçadores. No entanto, o fato de não obter um bom resultado impacta 

negativamente o aluno, diminuindo a esperança de futuros resultados positivos, o que 

diminui a motivação do estudante e pode levar ao fracasso escolar. 

Nas pesquisas aqui relatadas, o uso de estratégias de aprendizagem foi 

relacionado à diferença entre alunos repetentes e não repetentes, à motivação do 

estudante, às diferenças de gênero, idade e ano escolar, à regulação emocional, à eficácia 

de programas de intervenção e também à compreeensão dos professores sobre o uso de 

estratégias. Sendo assim, existem muitos aspectos relacionados à aprendizagem 

autorregulada e ao uso de estratégias sendo investigados e diversas correlações foram 

apontadas. 

De acordo com as pesquisas supracitadas, pode-se verificar que o rendimento 

acadêmico pode ser influenciado pelo uso de estratégias de aprendizagem e os alunos 

que conhecem as estratégias e sabem como utilizá-las apresentam melhores resultados 

acadêmicos. Outro ponto destacado em diversos estudos foi a predominância do uso de 

estratégias em meninas do que em meninos. Outros estudos trouxeram resultados 

positivos em relação ao ensino de estratégias de aprendizagem, indicando, mais uma 

vez, ser uma boa alternativa na diminuição das dificuldades dos alunos. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Segundo Minervino (2005), com o uso de estratégias é possível formar conexões 

textuais, que facilitam a aprendizagem, visto que tais estratégias são essenciais para a 

construção de aprendizagens sólidas. Santos e Boruchovitch (2009) asseguram que a 

pertinência do uso de estratégias de aprendizagem na melhoria do rendimento acadêmico 

é evidente. Assim, nesta pesquisa objetivou-se verificar as relações existentes entre o 

desempenho escolar e a utilização de estratégias de aprendizagem cognitivas e 

metacognitivas úteis para o monitoramento e a eficácia nos estudos. 

Para verificar essa relação foi utilizada uma escala para quantificar o uso de 

estratégias e a média das notas dos alunos em português e matemática foram utilizadas 

como medida de desempenho. Trata-se de uma pesquisa de campo, com tratamento 

estatístico e análise quanti-qualitativa dos dados, unindo a análise estatística com a análise 

teórica sobre estratégias de aprendizagem e desempenho escolar. 

Foi considerado importante também realizar análises de consistência interna dos 

dois instrumentos para a amostra, pois de acordo com Quero Virla (2010), duas 

características são desejáveis a qualquer instrumento de medição no campo das ciências 

sociais e do comportamento, a confiabilidade e a validade. A confiabilidade pode ser 

medida por meio do coeficiente de consistência interna de Cronbach. O índice de 

Cronbach estima quão uniformemente os itens contribuem para a soma não ponderada de 

um instrumento, podendo variar dentro de uma escala de 0 a 1 (BROWN, 1980). 

Um instrumento é classificado como tendo confiabilidade apropriada quando o α 

de Cronbach é pelo menos 0,70 (PETERSON, 1994). Neste estudo o α encontrado foi de 

0,75 para a EEA-EF, sendo considerado apropriado para a amostra. 

Após a coleta dos dados, estes foram analisados por meio de estatísticas 

descritivas e inferenciais. Foi verificada também a existência de relações entre o sexo 

por meio do Teste T de Student. Por meio da Análise da Variância, foi analisada a 

diferença entre as médias obtidas na Escala por ano escolar e pela idade. 
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5.2 PARTICIPANTES 

 

A instituição participante, do Sul de Minas Gerais, faz parte de uma rede que 

possui um regimento acadêmico geral para toda a rede de ensino. No ano em que a 

pesquisa foi realizada, o número de alunos da escola era de aproximadamente 530, 

divididos em 2 unidades, que incluem do Ensino Infantil até o 9° ano do Ensino 

Fundamental. Nesta pesquisa, o 9° ano não foi considerado por ser uma turma pequena, 

heterogênea e com problemas de aprendizagem e disciplina, além de não terem 

demonstrado engajamento para responder a escala. 

Participaram do estudo 103 alunos entre 11 e 14 anos de idade, matriculados no 

Ensino Fundamental II, no período matutino. A amostra é formada por 55 meninos e 48 

meninas distribuídos em quatro turmas: duas de 6° ano, uma de 7° ano e uma de 8° ano. 

Entre os participantes da amostra  48,5% cursavam o 6° ano, 28% cursavam o 7° ano e 

23,5% cursavam o 8° ano. 

 

5.3 INSTRUMENTO 

 

Foi utilizada a Escala de Avaliação de Estratégias de Aprendizagem para o 

Ensino Fundamental EAVAP-EF (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010a), 

composta de 31 questões (Anexo 3). A análise por componentes principais e rotação 

Varimax indica uma estrutura de três fatores, sendo eles: estratégias cognitivas (itens 1, 

2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20); estratégias metacognitivas (itens 6, 13, 18, 22, 27, 29 

e 31) e ausência de estratégias metacognitivas disfuncionais (itens 3, 7, 8, 12, 15, 19, 

21, 23, 24, 25, 26, 28, e 30), tendo estes pontuação invertida. Cabe ressaltar que o fator 

Ausência de Estratégias Metacognitivas Disfuncionais, se refere à ausência de 

comportamentos que prejudicariam os estudos e são, por isto, disfuncionais. Esses 

componentes apresentaram eigenvalues acima de 1,0, capazes de explicar 31,14% da 

variância total. As cargas fatoriais variaram entre 0,38 e 0,70 e o alfa de Cronbach da 

escala toda foi de 0,79 (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010b). 

Os itens do instrumento são relativos às estratégias utilizadas no estudo e 

aprendizagem. As alternativas de respostas estão dispostas em uma escala Likert de três 
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pontos (0 “nunca”, 1 “às vezes”, e 2 “sempre). A pontuação varia de 0 a 62 pontos, 

sendo que quanto mais alto o escore maior o número de estratégias de aprendizagem 

utilizadas pelo estudante (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010b). 

Outros dados analisados nesta pesquisa foram as médias do 1º e 2° bimestres de 

2018 dos participantes da pesquisa. Foram utilizadas as notas das matérias de Língua 

Portuguesa e Matemática e tais disciplinas foram escolhidas seguindo o proposto pela 

avaliação em larga escala conhecida como Prova Brasil. 

A escola em que foi realizada esta pesquisa conta com o seguinte sistema de 

avaliação de acordo com seu Projeto Político Pedagógico (PPP): 

 

A avaliação tem como base a produção do aluno, contrastada com os 

critérios de avaliação expressos nas expectativas de aprendizagem em 

consequência do ensino, definidos pelos objetivos propostos e 

conteúdos escolhidos. A produção dos alunos abrange tudo que pode 

ser produto da aprendizagem, podendo se constituir de provas, 

exercícios, tarefas, seminários, apresentações orais, exposições e outros 

instrumentos possíveis de serem utilizados de forma a considerar as 

diferentes aptidões dos alunos. Em cada disciplina, a nota bimestral será 

a média aritmética das notas obtidas durante a etapa (PPP, p. 6). 

 

Ao variar o instrumento de avaliação, a escola propõe que as diferentes 

habilidades dos alunos sejam consideradas e permite que o aprendizado vá além do 

conteúdo decorado pelo estudante que rapidamente é esquecido. Para os alunos que não 

alcançam a nota média (60%) são ministradas aulas de reforço com a intenção de intervir 

junto à dificuldade do aluno. Além disso: 

 

É obrigatória a recuperação paralela para os alunos que não alcançarem 

60% da nota bimestral. A recuperação paralela será realizada durante 

os bimestres letivos, caso ocorra a insuficiência de aprendizagem. A 

nota bimestral final, após a recuperação paralela, será a soma do 

resultado bimestral, com a nota de recuperação, dividida por dois. Se 

não houver recuperação do rendimento acadêmico, isto é, se a nota da 

recuperação for inferior à nota anterior, prevalecerá a maior (PPP, p. 7). 

 

São concedidas, portanto, oportunidades para que o aluno recupere o 

conhecimento e as notas que não conseguiu obter. 



59 
 

 

5.4 PROCEDIMENTOS 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Univás, de acordo 

com a Resolução nº 510 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. Apenas após 

a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do 

Sapucaí- UNIVÁS, parecer nº 2.821.753 e CAAE: 92653918.3.0000.5102 (Anexo 4), 

foi agendada a coleta de dados com o diretor e professores da escola, de forma a 

minimizar o desgaste e a alteração da rotina dos alunos. Em seguida, os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram entregues aos professores para que 

encaminhassem aos pais ou responsáveis dos alunos (Anexo 1). No dia da coleta, após 

recolher os TCLE assinados e os Termos Assentimento (Anexo 2), deu-se início à coleta 

de dados. A escala foi aplicada na escola, coletivamente, em cada sala de aula dos 

alunos, com o tempo médio gasto de 40 minutos. 

A coleta das notas se deu por meio do Sistema de Secretaria interno da 

instituição, processo que foi facilitado devido ao fato de a pesquisadora ser a 

Orientadora Educacional da Escola. Após a impressão dos relatórios de notas dos 

alunos, foi calculada, pela pesquisadora, a média dos resultados de português e 

matemática dos dois primeiros bimestres do ano letivo de 2018, consideradas para esta 

pesquisa como medida do desempenho escolar. As médias das notas, bem como as 

respostas dos questionários foram inseridas no programa Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS, versão 18.0 for Windows e analisadas conforme os objetivos 

do estudo. 
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6 RESULTADOS 

 

 De acordo com o objetivo geral estabelecido neste estudo, foi buscada a relação 

entre as médias obtidas nas disciplinas de Português e Matemática, como medida do 

desempenho acadêmico, e os escores da escala de Estratégias de Aprendizagem. Para 

tanto, foi realizada a prova de correlação de Pearson que apontou que não houve 

correlação estatisticamente significativa entre as médias alcançadas nas disciplinas e os 

fatores e o total de estratégias de aprendizagem. 

Para alcançar o primeiro objetivo específico, foram elaboradas as estatísticas 

descritivas das médias das disciplinas de Português e Matemática, para medir o 

desempenho escolar. Foram calculadas também as pontuações dos fatores e média geral 

da Escala de Estratégias de Aprendizagem – Ensino Fundamental (EEA-EF). Para efeito 

de comparação, a soma dos itens foi dividida pelo número de itens. A Tabela 1 apresenta 

esses resultados. 

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das pontuações dos fatores e geral da EEA-EF e disciplinas 

 Português Matemática Cognitivas Metacognitivas 

Ausência de 

Disfuncionais 

Total 

Estratégias 

Média 6,97 6,79 0,94 1,41 1,22 1,16 

Desvio 

Padrão 
1,12 1,12 0,38 0,29 0,29 0,23 

Mínimo 3 4 0,09 0,71 0,23 0,48 

Máximo 10 9 1,82 2,00 1,77 1,65 

 

 Verifica-se, na Tabela 1, que a média dos alunos na disciplina de Matemática (M 

= 6,79) foi menor que a de Português (M = 6,97) e que o desvio-padrão para ambas foi 

de 1,12. O fator Estratégias Metacognitivas foi o que obteve maior média (M = 1,41) e o 

fator Estratégias Cognitivas a menor (M = 0,94). Os dados mostram que o fator Ausência 

de Estratégias Metacognitivas Disfuncionais está acima da metade da pontuação que pode 

ser alcançada (M = 1,22), sendo considerado um bom resultado. 

Tendo em vista o segundo objetivo específico, foram elaboradas as comparações 

entre os sexos dos participantes por meio do Teste t de Student. A Tabela 2 traz esses 

resultados. 
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Tabela 2 – Comparação com o Teste t para os fatores e geral da EEA-EF e disciplinas por sexo 

 

Sexo N Média 

Desvio 

Padrão t 

 

p 

Cognitivas Masculino 55 9,51 3,925   

Feminino 48 11,38 4,355 -2,287 0,02 

Metacognitivas Masculino 55 9,55 2,218   

Feminino 48 10,38 1,864 -2,038 0,04 

Ausência de 

Disfuncionais 

Masculino 55 16,36 3,922   

Feminino 48 15,67 3,277 0,970 0,03 

Total Estratégias Masculino 55 35,42 7,325   

Feminino 48 37,42 6,516 -1,454 0,01 

Português Masculino 55 6,75 1,155   

Feminino 48 7,24 1,033 -2,241 0,02 

Matemática Masculino 55 6,74 1,178   

Feminino 48 6,89 1,049 -0,693 0,49 

 

 De acordo com os dados da Tabela 2, observa-se que as meninas tiveram médias 

mais altas nos fatores e no total da EEA-EF, com exceção da Ausência de Estratégias 

Metacognitivas Disfuncionais, em que o maior escore foi dos meninos (M = 16,36), ou 

seja, eles utilizam menos estratégias disfuncionais do que as meninas. As médias das 

disciplinas de Português e Matemática também foram maiores para as meninas, sendo 

que esta última foi a única que não teve diferença estatisticamente significativa para os 

sexos. 

 No que se refere ao terceiro objetivo específico, foram verificadas as diferenças 

pelo ano escolar dos participantes, por meio da análise da variância. Como não houve 

diferenças estatisticamente significativas, os resultados são apresentados na Tabela 3 

somente com as médias obtidas pelos participantes por ano escolar. 
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Tabela 3 - Análise da variância para os fatores e total da EEA-EF e disciplinas por ano 

 Ano N 

 

Média 

 

Cognitivas 6 50 10,72 

7 29 9,17 

 8 24 11,13 

Metacognitivas 6 50 9,84 

7 29 9,59 

 8 24 10,54 

Ausência de Disfuncionais 6 50 16,70 

7 29 15,10 

8 24 15,79 

Total Estratégias 6 50 37,26 

7 29 33,86 

8 24 37,46 

Português 6 50 7,10 

7 29 6,69 

8 24 7,07 

Matemática 6 50 7,01 

7 29 6,47 

8 24 6,80 

 

 Verifica-se, na Tabela 3, que as maiores médias ocorreram no oitavo ano para 

Estratégias cognitivas (M= 11,13), Metacognitivas (M=10,54) e Total de estratégias 

(M=37,46). O sexto ano, por sua vez, apresentou médias superiores em Ausência de 

Estratégias Metacognitivas Disfuncionais (M=16,70) e nas médias de Português 

(M=7,10) e Matemática (M=7,01). O sétimo ano apresentou médias inferiores ao sexto e 

oitavo ano em todos os aspectos investigados. 

O quarto objetivo específico era avaliar as diferenças por idade por meio da 

Análise de Variância. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4 e como não 

houve diferenças estatisticamente significativas, os resultados são apresentados somente 

com as médias obtidas pelos estudantes, por idade. 
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Tabela 4 – Análise da variância para os fatores e total da EEA-EF e disciplinas por idade 

 Idade N 

 

 Média 

 

Cognitivas 11 28  11,64 

12 36  9,47 

 13 32  10,50 

 14 28  9,43 

Metacognitivas 11 28  10,21 

12 36  9,61 

 13 32  9,94 

 14 28  10,43 

Ausência de 

Disfuncionais 
11 28  17,32 

12 36  15,89 

13 32  15,06 

14 28  16,14 

Total Estratégias 11 28  39,18 

12 36  34,97 

13 32  35,50 

14 28  36,00 

Português 11 28  7,22 

12 36  6,96 

13 32  6,77 

14 28  7,11 

Matemática 11 28  7,04 

12 36  6,88 

13 32  6,67 

14 28  6,18 

 

É possível observar, na Tabela 4, que os alunos de 11 anos apresentaram médias 

superiores aos outros em Estratégias Cognitivas (M=11,64), Ausência de Estratégias 

Metacognitivas Disfuncionais (M = 17,32), Total de Estratégias (M = 39,18), Português 

(M = 7,22) e Matemática (M = 7,04). Apenas nas Estratégias Metacognitivas os alunos 

de 14 anos obtiveram uma média superior (M=10,43). 
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Julgou-se conveniente também investigar quais foram as estratégias mais e menos 

utilizadas pelos participantes, visto que uma das pesquisadoras é Orientadora Educacional 

da instituição pesquisada e os dados podem ser aproveitados para propor uma eventual 

intervenção em estratégias de aprendizagem. A Tabela 5 traz as análises descritivas dos 

itens da EEA-EF, organizados em ordem crescente, ou seja, das estratégias menos 

utilizadas para as mais utilizadas. Cabe ressaltar que a máxima pontuação média a ser 

alcançada era 2 e a mínima 0. 

 

Tabela 5 – Pontuação geral por questão da EEA-EF 

 
Item Questão da escala Pontuação 

média 

Desvio 

padrão 

E2 (cognitiva) Quando você está fazendo uma redação, 

costuma fazer uma lista de ideias antes de 

começar a escrever? 

0,36 0,53 

E5 (cognitiva) Você costuma ler outros textos e livros sobre o 

assunto que o (a) professor(a) explicou em aula? 

0,61 0,70 

E11 (cognitiva) Quando você lê um texto, procura escrever com 

suas palavras o que entendeu da leitura, para 

poder estudar depois? 

0,77 0,75 

E4 (cognitiva) Quando você está assistindo a uma aula, 

costuma anotar o que o(a) professor(a) está 

falando, mesmo quando ele (a) não manda ou 

não escreve nada na lousa? 

0,80 0,65 

E9 (cognitiva) Você costuma fazer um esquema usando as 

ideias principais do texto? 

0,85 0,75 

E26 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma se distrair ou pensar em outra 

coisa quando está lendo ou fazendo o dever de 

casa? 

0,99 0,73 

E12 (ausência de 

disfuncionais) 

Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz 

o dever de casa? 

1,01 0,62 

E17 (cognitiva) Você resume os textos que o professor(a) pede 

para estudar? 

1,03 0,79 

E6 (metacognitiva) Quando você estuda, costuma perceber que não 

está entendendo aquilo que está estudando? 

1,04 0,58 

E3 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma estudar ou fazer o dever de casa 

na “última hora”? 

1,07 0,53 

E21 (ausência de 

disfuncionais) 

Quando está fazendo uma tarefa difícil, costuma 

ficar muito nervoso? 

1,07 0,73 

E22 

(metacognitiva) 

Quando você estuda, percebe se não está 

conseguindo aprender? 

1,11 0,67 

E16 (cognitiva) Quando você aprende alguma coisa nova, 

costuma tentar relacionar aquilo que está 

aprendendo com alguma coisa que você já 

sabia? 

1,13 0,72 

E20 (cognitiva) Você cria perguntas e respostas sobre um 

assunto que está estudando? 

1,14 0,78 
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E14 (cognitiva) Quando você estuda, lê a matéria e depois fecha 

o caderno e fala em voz alta tudo o que 

entendeu? 

1,15 0,77 

E25 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma se esquecer de fazer coisas que 

seu professor(a) pede? 

1,17 0,55 

E10 (cognitiva) Quando você termina de estudar para uma 

prova, costuma fazer questões para si próprio 

para ver se entendeu bem o que estudou? 

1,18 0,77 

E23 (ausência de 

disfuncionais) 

Depois que você se senta para fazer a lição de 

casa, costuma ficar se levantando toda hora para 

pegar algum material? 

1,19 0,68 

E28 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma se esquecer de fazer o dever de 

casa? 

1,23 0,56 

E31 

(metacognitiva) 

Você costuma pedir ajuda ao colega ou a alguém 

de sua casa quando não entende alguma 

matéria? 

1,23 0,73 

E15 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma ficar pensando em outra coisa 

quando o professor(a) está dando explicações? 

1,26 0,51 

E19 (ausência de 

disfuncionais) 

Você escuta música enquanto estuda ou faz a 

lição de casa? 

1,27 0,75 

E24 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma comer enquanto estuda ou faz o 

dever de casa? 

1,29 0,73 

E1 (cognitiva) Você costuma grifar as partes importantes do 

texto para aprender melhor? 

1,30 0,59 

E8 (ausência de 

disfuncionais) 

Quando seu professor(a) está explicando uma 

matéria nova, você costuma ficar pensando em 

outra coisa? 

1,32 0,54 

E7 (ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma desistir quando uma tarefa é 

difícil ou chata? 

1,43 0,62 

E29 

(metacognitiva) 

Você percebe quando não entende o que está 

lendo? 

1,44 0,67 

E13 

(metacognitiva) 

Você percebe quando está com dificuldade para 

aprender determinados assuntos ou materiais? 

1,56 0,59 

E30 ((ausência de 

disfuncionais) 

Você costuma estudar ou fazer a lição de casa 

assistindo televisão? 

1,71 0,54 

E27(metacognitiva) Quando você percebe que não entendeu o que 

leu, costuma parar e ler novamente? 

1,72 0,50 

E18 

(metacognitiva) 

Quando você recebe a nota de uma prova, 

costuma verificar o que você errou? 

1,74 0,51 

 

É possível observar na Tabela 5, que a estratégia menos utilizada pela amostra foi 

a estratégia cognitiva “Quando você está fazendo uma redação, costuma fazer uma lista 

de ideias antes de começar a escrever?” (M=0,36) e a mais utilizada foi a estratégia 

metacognitiva “Quando você recebe a nota de uma prova, costuma verificar o que você 

errou?” (M=1,74). Os dados desta tabela serão mais bem explorados e discutidos no 

próximo capítulo, que traz a discussão dos resultados. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi verificar a relação entre desempenho escolar e 

uso de estratégias de aprendizagem por alunos de Ensino Fundamental II. De acordo com 

Costa e Boruchovitch (2004), várias pesquisas apontam que a utilização de estratégias de 

aprendizagem é muito importante para melhoria da aprendizagem e do desempenho 

escolar. Os resultados deste estudo, porém, demonstraram que, nesta amostra, não houve 

correlação entre os constructos, contrariando a literatura sobre o tema. As possíveis 

causas da falta de corrrelação podem ser devido a características específicas da amostra, 

como a falta de engajamento na hora de responder a escala e a não compreensão de todos 

os itens. Além disso, houve uma postura de neutralidade do grupo amostral, visto que o 

ítem “às vezes” correspondeu a 45,6% das respostas da escala, enquanto “sempre” obteve 

36, 8% das respostas e “nunca” obteve 17,6%. O fato de a escala ser composta apenas de 

três opções de resposta pode causar essa tendência. Sendo assim, grande parte dos 

estudantes revelou utilizar estratégias “as vezes”, demonstrando que, apesar de conhecer 

e saber utilizá-las não as usam com frequência necessária. Além disso, alguns estudantes 

nunca utilizam determinadas estratégias, o que, segundo Lins, Araújo e Minervino 

(2011),  pode ser explicado pelo fato de não conhecerem estas estratégias ou por não as 

perceberem como importantes, necessitando de intervenções adequadas. 

Outra consideração em relação à escala é que no aspecto de ausência de estratégias 

metacognitivas disfuncionais, o que pode ser considerado disfuncional para alguns 

alunos, pode não ser para outros. Tais fatores podem ter contribuído para que não 

houvesse correlação entre os construtos, ao contrário das pesquisas de Prates, Lima e 

Ciasca (2016), Costa e Boruchovitch (2015), Oliveira, Boruchovitch e Santos (2009), 

entre outras. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, de medir o desempenho escolar em 

Português e Matemática dos participantes e verificar a frequência de uso de estratégias de 

aprendizagem, foi possível verificar que o desempenho médio dos alunos em matemática 

(M=6,79) foi inferior ao de Português (M=6,97). Cabe ressaltar que a nota máxima 

possível de acordo com o regimento da escola em questão é 10 e a média necessária para 

aprovação é 6. Sendo assim, a média amostral ficou bem próxima da média mínima 

necessária. De acordo com Costa e Boruchovitch (2019), pesquisas da Psicologia da 

Educação  salientam que é possível melhorar o desempenho dos estudantes ao ensinar 
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estratégias eficientes, nas áreas de Matemática, Escrita e Leitura. As notas dos estudantes 

nestas matérias específicas seriam mais elevadas caso houvessem intervenções para o 

ensino destas habilidades, conforme as autoras. 

Quanto ao uso de estratégias de aprendizagem utilizadas pela amostra do estudo, 

com base nos resultados da Escala de Avaliação de Estratégias de Aprendizagem para o 

Ensino Fundamental, cuja pontuação poderia variar de 0 a 62, identificou-se que a média 

do total de alunos foi de 36,35, com um desvio padrão de 6,99. Observa-se que a 

pontuação mínima foi de 15 e a máxima de 61. A utilização de estratégias é muito 

importante para o aprendizado e, segundo Almeida (2002), o estudante precisa 

compreender e usar as estratégias enquanto comportamentos, atitudes e técnicas com o 

objetivo de aprender. O desvio padrão foi 6,99, demonstrando que houve bastante 

dispersão de pontuação mínima e máxima nas médias alcançadas pelos alunos da amostra. 

Os resultados apontam também para um predomínio do uso de Estratégias 

Metacognitivas (M=1,41), em detrimento das cognitivas (M=0,94). Embora o uso de 

estratégias metacognitivas tenha tido escores maiores que o das cognitivas, as médias das 

disciplinas não refletem o uso da estratégia mais sofisticada. Nesse sentido, Lins, Araújo 

e Minervino (2011), após analisarem os dados de sua pesquisa, encontraram um resultado 

semelhante e chegaram à conclusão que apesar de os alunos perceberem que não 

compreenderam algum conteúdo, nem todos conseguiam modificar seus 

comportamentos com base nessa percepção, pois alguns hábitos estão solidificados e 

para que sejam modificados é necessário ensino sistemático. À semelhança do estudo 

dos autores supracitados, tais considerações também são relevantes à presente pesquisa, 

pois os ítens referentes a estratégias metacognitivas na Escala de Avaliação de 

Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental EAVAP-EF são, por exemplo: 

“Quando você recebe a nota de uma prova, costuma verificar o que você errou?”, “ Você 

percebe quando não entende o que está lendo?” e “ Você percebe quando está com 

dificuldade para aprender determinados assuntos ou materiais?”, ou seja, são ítens que 

verificam se o aluno sabe quando aprendeu ou não, mas não indicam se ele procura o 

conhecimento que não possui após essa análise. 

Nesse sentido, pode-se depreender que as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores podem não estar sendo efetivas para desenvolver as competências 

necessárias para alcançar melhores médias. Outra possibilidade é que a instituição não 

esteja conseguindo seguir a proposta da BNCC de desenvolver a autonomia do estudante. 



68 
 

Essa discussão leva a inferir que essa situação tenha influenciado na falta de correlação 

entre desempenho escolar e os escores obtidos na escala de estratégias de aprendizagem. 

Assim sendo, esse diagnóstico deveria ser o ponto de partida para discussões no âmbito 

institucional para uma mudança de postura. 

Quanto ao segundo objetivo específico da pesquisa, buscou-se traçar as diferenças 

estatísticas entre o uso de estratégias de aprendizagem e as variáveis sexo, idade e ano 

escolar. Quanto a variável sexo, foi possível verificar a predominância da utilização de 

estratégias pelas meninas, visto que obtiveram médias superiores aos meninos na nota 

média em Português (meninas: M=7,24; meninos: M=6,75), e Matemática (meninas: 

M=6,89; meninos: M=6,74), na utilização de estratégias cognitivas (meninas: M=11,38; 

meninos: M=9,51), metacognitivas (meninas: M=10,38; meninos: M=9,55), e total de 

estratégias (meninas: M=37,48; meninos: M=35,42), ficando com média inferior apenas 

em Ausência de Estratégias Metacognitivas Disfuncionais (meninas: M=15,67; meninos: 

M=16,36). 

Os resultados estão de acordo com o estudo realizado por Serafim e Boruchovitch 

(2010) com o objetivo de verificar quantos estudantes utilizavam a estratégia de pedir 

ajuda. Na pesquisa desenvolvida por Palitot et al. (2017) também foi possível verificar 

que as meninas tiveram mais respostas positivas quanto ao uso de estratégias de 

aprendizagem. 

A pesquisa realizada por Lins, Araújo e Minervino (2011) teve resultados 

semelhantes, visto que as meninas obtiveram uma pontuação melhor na escala de 

estratégias do que os meninos. Nesse sentido, Oliveira, Boruchovitch e Santos (2011), 

verificaram que as meninas, em todas as séries, apresentaram melhores escores do que os 

meninos na escala utilizada. Sendo assim, a literatura corrobora amplamente o fato de que 

estudantes do sexo feminino utilizam mais estratégias que do que os do sexo masculino.  

No que se refere ao quesito idade, os alunos de 11 anos apresentaram escores 

maiores que os de 12, 13 e 14 anos nos fatores Estratégias Cognitivas (M= 11,64), 

Ausência de Estratégias Metacognitivas Disfuncionais (M=17,32), Total de estratégias 

(M=39,18), Português (M=7,22) e Matemática (M=7,04). Nos estudos de Lins, Araújo e 

Minervino (2011) e de Oliveira, Boruchovitch e Santos (2011) os resultados foram 

semelhantes visto que os grupos de alunos mais novos alcançaram melhores escores do 

que os alunos de idades mais avançadas. Segundo Zimmerman (1986), a autorregulação 

é aprimorada gradualmente, passando de uma maior dependência social para a autonomia 
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e a utilização de estratégias de aprendizagem como uma característica deste processo. 

Sendo assim, por serem habilidades desenvolvidas pela experiência e autoconhecimento, 

os alunos com mais idade deveriam apresentar melhores resultados. 

Na análise dos resultados, apenas nas Estratégias Metacognitivas, os estudantes 

de 14 anos obtiveram médias superiores. De acordo com Lins, Araújo e Minervino 

(2011), tal resultado é esperado, pois essas estratégias exigem mais sensibilidade do 

aluno para perceber que não entendeu um conteúdo e são desenvolvidas à medida que os 

estudantes avançam no processo de escolarização e desenvolvem a percepção acerca do 

seu próprio processo de aprendizagem. De acordo com Boruchovitch (1999), estratégias 

metacognitivas envolvem pensar antes de tomar decisões e selecionar as ações 

necessárias ao aprendizado, levando o aprendiz a se responsabilizar pelo próprio 

desenvolvimento. Boruchovitch e Santos (2009) também afirmam que tais estratégias 

envolvem o estabelecimento de objetivos de estudo, o conhecimento de seu próprio 

entendimento e o conhecimento de como entender, ou seja, quais as estratégias 

necessárias para se adquirir o conteúdo, sendo de muita importância para a 

aprendizagem. 

Suehiro, Boruchovitch e Schelini (2018), ao caracterizar e correlacionar o uso de 

estratégias de aprendizagem e a regulação emocional consideraram que questões 

motivacionais podem ser responsáveis pela diminuição do uso de estratégias ao longo dos 

anos. Sendo assim, Weinstein e Mayer (1983) destacam que o estado motivacional ou 

afetivo pode influenciar o processo de aprendizagem do estudante. A motivação é um 

fator necessário para o engajamento do aprendiz, visto que mesmo que este conheça as 

estratégias necessárias, pode não colocá-las em prática por falta de motivação 

(PERASSINOTO; BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2013). Por isso Rufini, Bzuneck e 

Oliveira (2012) salientam a necessidade de que os educadores prestem atenção no 

engajamento e desempenho dos alunos nas tarefas a fim de fazerem uma intervenção 

quando necessário no aspecto motivacional. Gomes e Boruchovitch (2019) salientam que, 

à medida que o estudante aprende, mais motivado fica, porque o estado motivacional 

depende de satisfazer necessidades básicas, da autonomia e do senso de autoeficácia. 

Dessa forma, por meio da metacognição, o aluno pode tomar consciência de seus estados 

afetivos e usar estratégias de autorregulação emocional para contornar sentimentos 

negativos e regular suas emoções. 
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Outro aspecto a ser considerado é que, na observação do setor de Orientação 

Escolar da instituição, os alunos mais novos são os que ainda possuem mais supervisão 

dos pais e responsáveis no cumprimento de tarefas escolares. Tal auxílio é perdido no 

decorrer dos anos, visto que a família acredita que, quanto maior a idade, maior a 

responsabilidade e autonomia adquirida, o que nem sempre é verdadeiro. Ao entrarem em 

contato com a escola, alguns pais se surpreendem ao saber do baixo desempenho de seus 

filhos e acabam por reconhecer a necessidade de retornar com a supervisão aos estudos. 

Sendo assim, cabe à escola trabalhar na conscientização dos pais para que orientem as 

ações escolares dos filhos até que a autonomia seja desenvolvida. Oliveira (1998) ressalta 

que a escola deve apresentar à família do aluno as avaliações e observações sobre seu 

desenvolvimento, seu desempenho em relação ao grupo e todas as intervenções realizadas 

com o objetivo de restaurar a aprendizagem. 

Ao analisar os resultados relativos ao ano escolar, verificou-se que as maiores 

médias ocorreram no oitavo ano para o uso Estratégias Cognitivas (M=11,13), 

Metacognitivas (M= 10,54) e Total de estratégias (M= 37,46). O sexto ano, por sua vez, 

apresentou médias superiores em Ausência de Estratégias Metacognitivas Disfuncionais 

(M=16,70) e nas médias de Português (M=7,10) e Matemática (M=7, 01). O sétimo ano 

apresentou médias inferiores ao sexto e oitavo ano em todos os aspectos investigados. 

Segundo informações o setor de Orientação da escola, que é responsável por 

acompanhar os alunos e pais diante das dificuldades escolares, as turmas que participaram 

do estudo apresentam características pertinentes para a análise dos dados. As turmas do 

6° ano apresentam maior supervisão escolar por parte dos responsáveis. Além disso, os 

conteúdos de Português e Matemática são menos exigentes se comparados ao do 7° e 8° 

ano, o que explicaria as médias superiores. Sendo assim, a turma do 8° ano apresentava 

maior dedicação e empenho nos estudos, porém o conteúdo de Português e Matemática 

eram mais difíceis do que dos anos anteriores. 

Foi observado também que a turma do 7° ano apresentava características de 

indisciplina e falta de motivação para o engajamento nos estudos, o que pode justificar os 

escores inferiores a todas as outras turmas. Nessa direção, Dembo (2004) afirma que 

vários alunos apresentam crenças erradas sobre sua capacidade, motivação e aprendizado 

e não reconhecem seu comportamento como ineficaz e por isto não utilizam habilidades 

eficazes para aprender. Muitos educadores consideram a motivação de alunos na fase a 

adolescência um grande desafio, porque não há engajamento dos alunos no cumprimento 
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de tarefas, mesmo que valham notas (CAVENAGHI; BZUNECK, 2009). Infelizmente, a 

maioria dos alunos costuma não refletir sobre seus hábitos e técnicas de estudos e a 

educação formal acaba não contribuindo para que o aluno aprenda a aprender de forma 

eficaz, utilizando e refletindo sobre as estratégias de aprendizagem que utiliza (COSTA; 

BORUCHOVITCH, 2015). 

Na análise dos dados, julgou-se necessário comparar cada uma das estratégias da 

escala e destacar quais as mais e menos utilizadas pelos alunos. Os dados foram 

explorados qualitativamente. Ao se considerar apenas as estratégias cognitivas, as mais 

utilizadas são as correspondentes aos itens “Você costuma grifar as partes importantes do 

texto para aprender melhor?” seguida de “Quando você termina de estudar para uma 

prova, costuma fazer questões para si próprio para ver se entendeu bem o que estudou?” 

e também “Quando você estuda, lê a matéria e depois fecha o caderno e fala em voz alta 

tudo o que entendeu?”. Os itens correspondentes a estratégias cognitivas menos utilizadas 

foram: “Quando você está fazendo uma redação, costuma fazer uma lista de ideias antes 

de começar a escrever?” seguida pelo item “Você costuma ler outros textos e livros sobre 

o assunto que o (a) professor(a) explicou em aula?” e também “Quando você lê um texto, 

procura escrever com suas palavras o que entendeu da leitura, para poder estudar 

depois?”. Estratégias cognitivas podem ser definidas como procedimentos utilizados para 

adquirir, elaborar, organizar e integrar as informações, servindo para otimizar a 

aprendizagem (GOMES; BORUCHOVITCH, 2019a). Visto que os alunos não utilizam 

muito tais estratégias, seriam beneficiados se fosse realizada uma intervenção semelhante 

à proposta por Lopes da Silva e Sá (1993 apud FIGUEIREDO, 2008) com a finalidade de 

auxiliar os alunos a tomar notas, fazer uma releitura seletiva, parafrasear o texto, utilizar 

palavras-chave, fazer resumos e revisão de tempos em tempos, entre outras estratégias. 

Quanto às estratégias metacognitivas mais utilizadas foram as dos seguintes itens: 

“Quando você recebe a nota de uma prova, costuma verificar o que você errou?”, 

“Quando você percebe que não entendeu o que leu, costuma parar e ler novamente?” e 

também “Você percebe quando está com dificuldade para aprender determinados 

assuntos ou materiais?”. As estratégias metacognitivas menos utilizadas correspondem 

aos itens: “Quando você estuda, costuma perceber que não está entendendo aquilo que 

está estudando?”, seguido de “Quando você estuda, percebe se não está conseguindo 

aprender?” e consecutivamente “Você costuma pedir ajuda ao colega ou a alguém de sua 

casa quando não entende alguma matéria?”. Para o desenvolvimento de tais estratégias, 
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Garcia e Pintrich (1994 apud FIGUEIREDO, 2008) sugerem intervenções que incluam o 

treinamento de habilidades como se manter atento durante a leitura de um texto e fazer 

questões sobre o conteúdo para testar se está compreedendo ou não, pois a metacognição 

inclui, segundo Costa e Boruchovitch (2019), o conhecimento sobre si, suas limitações e 

qualidades, sobre a tarefa e sobre estratégias de aprendizagem, além de se referir ao 

planejamento, monitoramento e regulação dos processos cognitivos. 

Ao se observar a Ausência de Estratégias Metacognitivas disfuncionais, verifica-

se que “Você costuma estudar ou fazer a lição de casa assistindo televisão?” foi o item 

que obteve a maior pontuação, seguido de “ Você costuma desistir quando uma tarefa é 

difícil ou chata?” e também “Quando seu professor(a) está explicando uma matéria nova, 

você costuma ficar pensando em outra coisa?”. Entre os itens relacionados à Ausência de 

Estratégias Metacognitivas Disfuncionais que apresentaram menor pontuação estão 

“Você costuma se distrair ou pensar em outra coisa quando está lendo ou fazendo o dever 

de casa?”, “Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz o dever de casa?” e “Você 

costuma estudar ou fazer o dever de casa na “última hora?”. Essas atitudes evidenciam 

falta de monitoramento dos pais, de motivação e concentração, características presentes 

na adolescência (CAVENAGHI; BZUNECK, 2009). Além disso, alunos não regulados 

apresentam dificuldade em estabelecer metas, planejar estrategicamente, se automotivar 

e autoavaliar e por isto se sentem instisfeitos e desmotivados, podendo chegar a disistir 

do processo educativo, gerando a evasão escolar ( GOMES; BORUCHOVITCH, 2019b). 

Por isso, os dados apresentados aqui servem para alertar a gestão escolar sobre as 

mudanças e projetos que precisam ser realizados. 

Ao considerar a escala como um todo, as estratégias mais utilizadas foram 

observadas pela escolha dos itens: “Quando você recebe a nota de uma prova, costuma 

verificar o que você errou?”, seguida de “Quando você percebe que não entendeu o que 

leu, costuma parar e ler novamente?” e “Você costuma estudar ou fazer a lição de casa 

assistindo televisão?”. As duas primeiras correspondem a estratégias metacognitivas e a 

terceira à Ausência de estratégias metacognitivas disfuncionais. Esses resultados vão ao 

encontro do que já foi apontado anteriormente sobre o maior escore nas estratégias 

metacognitivas e da ausência das disfuncionais. 

As estratégias menos utilizadas foram as correspondentes aos itens: “Quando você 

está fazendo uma redação, costuma fazer uma lista de ideias antes de começar a 

escrever?” seguida pelo item “Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que 
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o (a) professor(a) explicou em aula?” e também “Quando você lê um texto, procura 

escrever com suas palavras o que entendeu da leitura, para poder estudar depois?”. Todos 

os três itens correspondem a estratégias cognitivas, que são as menos utilizadas pelos 

estudantes da amostra. 

Costa e Boruchovitch (2019) propõem uma intervenção para auxiliar os alunos a 

fazerem listas de ideias antes de começar o texto. A técnica da “tempestade de ideias” 

pode ser ensinada pelo professor, simulando em voz alta, um diálogo interno sobre como 

fazer uma redação utilizando perguntas para guiar o raciocínio do aluno. São exemplos 

dessas perguntas: “Qual é  assunto?” “Por que ele é importante?” “O que aconteceu 

primeiro?” “E depois?”. O objetivo é auxiliar o estudante a planejar e executar a escrita 

de texto seguindo a ordem de ideias, narrando fatos ou mesmo argumentando sobre um 

tema. 

De forma geral, com base na análise da Tabela 5, é possível desenvolver um 

trabalho de intervenção específico para este grupo de alunos, enfocando a importância do 

uso das estratégias que são menos utilizadas e como podem ser úteis para otimizar o 

aprendizado. De acordo com Graham e Harris (1998 apud FIGUEIREDO, 2008) é 

necessário que tais intervenções tenham como foco auxiliar os alunos a desenvolverem 

seus objetivos de estudo, fazer planos, pesquisar informações, registrar, monitorar, 

memorizar, revisar os registros, organizar, modificar, autoavaliar, pedir ajuda se for 

preciso e adaptar o ambiente à atividade a ser realizada. 

De acordo com Oliveira, Boruchovitch e Santos (2011), para que os professores 

realizem intervenções em estratégias de aprendizagem, é necessário que tenham 

orientação para aprender o que são as estratégias, quais os seus tipos e para que servem. 

Desse modo, cabe à gestão escolar promover a formação continuada desses profissionais 

nesses aspectos, porque uma medida tão simples como o uso das estratégias de 

aprendizagem pode interferir para reverter o ciclo: dificuldade escolar – baixo 

desempenho acadêmico – retenção – abandono escolar. 

Cabe salientar também a importância do diagnóstico escolar quanto ao uso de 

estratégias para que sejam feitas as intervenções adequadas com a finalidade de seguir a 

BNCC e conduzir o aluno para a autonomia e protagonismo. Nessa direção, Boruchovitch 

et al. (2006) ressaltam que utilizar uma escala pode contribuir para o dignóstico a fim de 
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implementar ações pedagógicas ao oferecer recursos e informações essenciais quanto ao 

processo de ensino e também prevenir problemas de rendimento no Ensino Fundamental. 

Pode-se inferir que é considerável a importância do estudo de estratégias de 

aprendizagem a fim de promover o desenvolvimento dos alunos. Nesse sentido Valle et 

al. (1998) consideram que o estudo dessas estratégias é uma das linhas de pesquisa mais 

importantes dentro da Psicologia da Educação, visto que inclui diversos recursos que os 

alunos colocam em prática para aprender um conteúdo novo. A partir das discussões 

apresentadas, no próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais. 

  



75 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base na Teoria Social Cognitiva, utilizada como fundamentação neste 

trabalho, é necessário o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem para que o 

indivíduo se posicione como agente de seu próprio processo de aprender e utilize as 

estratégias necessárias para alcançar os objetivos propostos por ele mesmo. Além disso, 

alunos autorregulados conseguem se monitorar e se autoavaliar para fazer modificações 

em seu planejamento a fim de melhorar seu rendimento cada vez mais.Como  

demonstrado pelos resultados obtidos neste estudo, os alunos da amostra pesquisada não 

demonstraram desenvolver tal autonomia ou ainda não sabem como mudar seu 

comportamento. Sendo assim, cabe aos educadores auxiliá-los nesse processo, ensinando 

a importância da autorregulação e quais são as estratégias úteis em cada situação. 

 O atual documento que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

precisam desenvolver no decorrer da Educação Básica, conhecido como Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), tem ressaltado a importância da educação integral dos 

alunos, da educação para a cidadania e também o desenvolvimento da autonomia e do 

protagonismo do aluno frente ao seu prórpio desenvolvimento. Muitos alunos, porém 

preferem fazer apenas o mínimo necessário, ou nem isto, devido à falta de motivação. A 

gestão escolar pode voltar sua atenção para a necessidade de engajamento dos alunos, 

utilizando meios para motivá-los e incentivá-los, reconhecendo seus esforços. Sem o 

desenvolvimento da motivação, o ensino de estratégias obterá poucos resultados. Quanto 

aos níveis de motivação dos participantes desta pesquisas, infere-se que foi diminuindo 

com o passar dos anos, porque os alunos mais novos apresentaram maior uso de 

estratégias do que os mais velhos. Tais dados são de suma importância, para a instituição 

em questão, a fim de tomar as providências necessárias para o ensino e manutenção do 

uso de estratégias ao longo dos anos, bem como da manutenção da motivação. 

 Outra consideração importante é que serviço de Orientação Educacional das 

escolas se beneficiaria ao utilizar escalas como a EEA-EF como um instrumento de 

sondagem a fim de orientar suas intervenções. Elas podem ser individuais, ao convidar 

os alunos que apresentam dificuldades a refletir sobre suas atitudes frente à aprendizagem, 

e também grupais, em que as turmas recebem informações e são ensinadas sobre quais 

são as estratégias, como e em que situações as utilizar. Os alunos podem ser ensinados a 
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utilizar uma estratégia por vez e terem a oportunidade de treinar o uso delas em situações 

cotidianas. Cabe ressaltar que o perfil das turmas precisa ser considerado ao buscar a 

comparação entre elas, ou mesmo para desenvolver uma intervenção adequada para cada 

turma, porque cada uma tem aspectos únicos a serem analisados, visto que o meio social 

pode influenciar na postura acadêmica dos estudantes. 

Outra importante contribuição para a educação é o auxílio que a escola pode 

oferecer aos pais, utilizando a escala como sondagem. Enquanto a escola estiver 

implementando projetos para desenvolver a autorregulação da aprendizagem, os pais 

devem ser orientados a acompanhar os avanços e sempre manter a atenção no 

desenvolvimento do filho, que não é constantemente linear. Sendo assim, a instituição 

pode orientar as famílias e ensiná-las sobre estratégias de aprendizagem, a fim de que os 

filhos recebam auxílio e supervisão em casa para que, apenas com o desenvolvimento da 

autorregulação do aluno, gradativamente, o grau de apoio oferecido seja diminuído. 

 Faz-se importante ressaltar que os alunos do Ensino Fundamental II se encontram 

na fase da adolescência, que modifica sua visão de mundo e sua relação com a sociedade, 

assumindo uma posição de confrontamento em alguns momentos. Além disso, o estudo 

passa a não ser prioridade e a autoridade familiar e escolar passa a ser questionada. Sendo 

assim, torna-se necessário haver mais estudos que considerem essa fase do 

desenvolvimento, visto serem escassas as pesquisas nesse grupo amostral, especialmente 

envolvendo estratégias de aprendizagem, intervenções para o ensino das mesmas e 

também para a manutenção da motivação para aprender com o decorrer dos anos. 

 Cabe considerar os fatores limitantes desta pesquisa que são o número limitado de 

sujeitos da amostra, o fato de serem todos de uma mesma instituição com características 

específicas (particular, confessional, em rede), e a dificuldade em encontrar instrumentos 

para mensurar o desempenho escolar. O fato de os estudantes terem sido todos da mesma 

instituição, no entanto, auxilia na eliminação de variáveis ambientais que poderiam alterar 

os resultados. 

 Existem alguns construtos difíceis de serem mensurados. No presente estudo, o 

desempenho escolar foi avaliado com a medida das notas em Português e Matemática, 

por serem matérias essenciais para o aprendizado de outros conteúdos. As provas de larga 

escala utilizadas no Brasil também dão preferência para avaliar o conhecimento nessas 
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disciplinas. Assim, cabe ressaltar a necessidade de se discutir diferentes formas para 

mensurar o construto a fim de melhorar cada vez mais a análise quantitativa. 

Foi observado na presente pesquisa a existência de diferenças no uso das 

estratégias em razão do sexo, porém não houve uma análise específica e minuciosa quanto 

a este aspecto até por conta de nas pesquisas levantadas não haver conteúdo teórico sobre 

o assunto. Tendo em vista essa limitação, sugere-se que futuras pesquisas tenham como 

objetivo a compreensão das possíveis causas da diferença na utilização das estratégias por 

meninos e meninas, bem como também analisem a diferença entre os sexos, considerando 

o tipo de estratégia de aprendizagem (cognitiva ou metacognitiva) empregada pelos 

grupos no momento do estudo. 

 O instrumento utilizado nesta pesquisa para medir o uso de estratégias de 

aprendizagem, a Escala de Avaliação de Estratégias de Aprendizagem para o Ensino 

Fundamental EAVAP-EF, também possui, como qualquer instrumento, suas limitações, 

visto que, por ser constituída apenas por 3 níveis na escala Likert, “sempre”, “às vezes” 

e “nunca”, pode causar uma tendência nos participantes em assumir uma postura de 

neutralidade, marcando mais a coluna do meio, como foi verificado neste estudo. Além 

disso, quanto aos ítens correspondentes à ausência de estratégias metacognitivas 

disfuncionais, é díficil afirmar que todos os ítens são disfuncionais para todas as pessoas. 

Por exemplo, ouvir música pode desconcentrar alguns de suas atividades, mas pode ajudar 

outros a se concentrar. Sendo assim, cabe ressaltar a importância de instrumentos cada 

vez mais precisos para a avaliação dos recursos utilizados pelos alunos a fim de conhecer 

seus métodos e compreender suas dificuldades em aprender. 

Também é de suma importância para o âmbito educacional a realização de 

pesquisas para avaliar a utilização de estratégias que englobem o apoio recebido pelo 

aluno no ambiente familiar, suas questões motivacionais, além de pesquisas que 

envolvam intervenções individuais e coletivas nos diferentes níveis da educação e que 

considerem diferentes ambientes escolares. Além disso, pesquisas que comparem 

diferentes segmentos da educação básica e superior podem proporcionar dados úteis para 

a comunidade educacional. 

 A presente pesquisa pode ser considerada uma fonte de dados sobre o uso de 

estratégias de aprendizagem, considerando a pouca quantidade de estudos, especialmente 

no Ensino Fundamental 2. Sendo assim, o estudo apresenta uma contribuição para a 
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comunidade educacional à medida que apresenta dados e discute soluções para a melhora 

do desempenho escolar, tendo em vista o desenvolvimento da autorregulação da 

aprendizagem nos alunos e a importância da intervenção para o ensino de estratégias. A 

investigação dos processos relacionados ao desempenho é muito importante para o 

contexto educacional, visto que a o baixo desempenho pode gerar desmotivação e resultar 

em fracasso escolar. Se o estudante, porém, apresenta um bom rendimento refletido em 

suas notas, o vínculo com a aprendizagem se torna melhor, considerando os fatores 

afetivos envolvidos no ato de aprender.  
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estou realizando, como mestranda, uma pesquisa científica, intitulada: “DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM E USO DE ESTRATÉGIAS EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II”. Quero convidá-lo a participar desta importante pesquisa para a educação, autorizando o 

estudante sob sua responsabilidade a responder ao questionário. O objetivo é verificar se os alunos 

utilizam estratégias para aprender e a relação dessa utilização para o desempenho do aluno. 

Embora aceite participar deste projeto, estará garantido que poderá desistir, sem qualquer prejuízo 

ou penalização, a qualquer momento, bastando para isto informar sua decisão. Foi esclarecido 

ainda que, por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro, não terá direito a 

nenhuma remuneração. Poderão ocorrer riscos mínimos como, por exemplo, algum 

constrangimento por parte do participante ao responder as questões, mesmo assim sem lhe causar 

prejuízos ou danos. Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. Assim, declara que foi esclarecido de que, participando desta pesquisa, está 

participando de um estudo de cunho acadêmico-científico. 

Numa posterior publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade da instituição e dos alunos 

participantes será mantida no mais rigoroso sigilo, omitindo-se todas as informações que 

permitam identificá-los. Os dados serão guardados por 5 anos em banco de dados pelos 

pesquisadores responsáveis, localizado no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação da 

UNIVÁS, na unidade Campus Fátima, da Universidade do Vale do Sapucaí, após os quais serão 

eliminados. 

Este documento foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

e Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí situado na UNIDADE FÁTIMA, Av. Pref. Tuany 

Toledo, 470, Pouso Alegre/MG, o qual poderá ser contatado pelo telefone (35) 3449-9271 ou pelo 

e-mail: pesquisa@univas.edu.br. Os procedimentos previstos obedecem aos Critérios de Ética na 

Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução n°  466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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Tendo em vista os itens apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em autorizar a participação do estudante sob minha responsabilidade a responder 

o questionário na escola: 

___________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

____________________________________________________________________ 

Pesquisadora responsável Ana Carolina da Silva Toledo Moura  CPF: 

11746460636 

Mestranda do Mestrado em Educação da UNIVÁS 

 

Docente responsável  Dra. Neide de Brito Cunha         CPF: 

05045625845 

PROPES em Educação / UNIVÁS 
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ANEXO 2 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Eu _________________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa “DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E USO DE 

ESTRATÉGIAS EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II”. 

Declaro que a pesquisadora Ana Carolina da Silva Toledo Moura me explicou todas as 

questões sobre o estudo que vai acontecer em um encontro, na própria escola, no horário 

de aula, e que será aplicada a Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para 

o Ensino Fundamental. 

Compreendi que não sou obrigado (a) a participar da pesquisa, eu decido se quero 

participar ou não. 

A pesquisadora me explicou também que o meu nome não aparecerá na pesquisa. 

A pesquisadora me informou que os responsáveis por mim deram autorização para que 

eu participasse da pesquisa 

  

Dessa forma, concordo livremente em participar do estudo, sabendo que posso desistir a 

qualquer momento, se assim desejar. 

 

Assinatura do participante:_______________________________________ 

 

Ass. Professora pesquisadora:_____________________________________  

 

 

Dia/mês/ano: ____/___/___. 
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ANEXO 3 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA A PUBLICAÇÃO ( cessão de direitos) 

 

 

Declaro, com esse Termo, permitir a publicação da dissertação de minha autoria 

pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e (para fins de uso 

exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial dessa Universidade. 

 

Título da Dissertação “ Desempenho escolar e uso de estratégias de aprendizagem no 

ensino fundamental II de uma escola particular” 

Autoria: Ana Carolina da Silva Toledo Moura 

 

 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome. 

 

 

Assinatura: 

 

 

   Pouso Alegre, _____de _______________________de ________ 

 

 


