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Aprender é um exercício constante de renovação..." 
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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho teve como objetivo descrever sobre as estratégias de aprendizagem 
utilizadas por alunos matriculados em cursos ofertados na modalidade de educação a 
distância. Um total de 71 alunos respondeu um questionário de caracterização dos 
participantes e uma escala de avaliação de estratégias de aprendizagem – Versão para 
educação a distância – contendo 49 itens fechados, organizada por Santos e 
Boruchovitch, e uma questão aberta. A coleta de dados foi realizada online. Os resultados 
obtidos evidenciaram diferenças estatisticamente significativas no uso de estratégias 
metacognitivas em relação ao gênero, mostrando que os participantes do sexo feminino 
são mais estratégicos do que os do sexo masculino. Os resultados do escore total 
indicaram que os participantes que utilizam a plataforma Teleduc são mais estratégicos 
quando comparados aos que usam outras plataformas.  De forma geral, estes resultados 
indicam que professores e tutores devem estar mais atentos ao uso de estratégias de 
aprendizagem em função do gênero, ferramenta e plataforma utilizados pelos diferentes 
cursos. Para tanto, há a necessidade de mais pesquisas com a finalidade de investigar e 
discutir sobre as estratégias de aprendizagem nesta modalidade de ensino para melhor 
contribuir com o processo ensino-aprendizagem e aprimoramento das condições de oferta 
da educação a distância.  
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Palavras- chave: Estratégias de aprendizagem. Educação a distância. Processamento da 
Informação.
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1 INTRODUÇÃO    

 

 Em relação à educação a distância, seu conceito teve um considerável percurso, 

foram muitos os avanços. As tecnologias da informação e comunicação possibilitaram a 

interação de pessoas localizadas em várias regiões. Ainda há, todavia, poucas pesquisas 

na área da educação a distância. No Brasil, informa Niskier (1999, apud FARBIARZ; 

FARBIARZ, 2008, p. 2), o uso desse ensino tem suscitado ações governamentais e 

privadas há poucas décadas. A educação a distância, apesar de recente, aparece com 

grande força, criando espaços, com intenção de garantir oportunidades de atualização de 

competências. O curso a distância implica novos comportamentos aos alunos.  

Segundo Peters (2003, apud ABBAD; CORREA; MENESES, 2010, p. 48): 

 
Ainda que geralmente associados a inúmeras vantagens sobre a educação 
presencial, os cursos a distância pressupõem novos comportamentos dos alunos, 
entre os quais se destacam as capacidades de pensar e agir independentemente, 
fazer escolhas acertadas entre vários planos de estudos de um curso, refletir 
sobre sua própria aprendizagem e controlar suas próprias atividades de 
aprendizagem. Tais comportamentos seriam decisivos para a efetividade de 
situações de EaD à medida que estas são caracterizadas pelo baixo diálogo e 
pela grande distância transacional. 

 

 Dessa forma, é de extrema importância discorrer sobre as estratégias de 

aprendizagem utilizadas pelos alunos na modalidade da educação a distância, já que, por 

meio delas, são realizados procedimentos pelos quais o aprendizado ocorre. Os alunos 

vão se confrontar com situações em que serão desafiados a se esforçarem para ter um 

controle para a elaboração de tarefas de aprendizagem. “É provável que novos contextos 

de aprendizagem exerçam efeitos consideráveis sobre as estratégias de regulação 

utilizadas por estudantes, a ponto de novas estratégias, diferentes daquelas observadas 

em situações mais tradicionais de ensino, emergirem”. (SALOVAARA, 2005, apud 

ABBAD; CORREA; MENESES, 2010, p. 48).  

 Com base em tais considerações, o desenvolvimento deste trabalho pautou-se no 

seguinte questionamento: quais estratégias de aprendizagem são mais utilizadas por 

alunos da graduação e pós-graduação na modalidade da educação a distância?  

 Para tanto, esta pesquisa teve como objetivos analisar quais estratégias de 

aprendizagem os alunos utilizam com mais frequência. Entende-se que os resultados do 
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presente trabalho poderão contribuir para o aprimoramento das condições de oferta do 

ensino na modalidade a distância.  

 Deste modo, a primeira seção trata sobre o histórico e influência do processo da 

tecnologia no ensino, evidenciando como, por meio do processo tecnológico, torna-se 

relevante à sociedade o aprendizado de novos conhecimentos. Ante a revolução da 

tecnologia, impõe-se a necessidade de valorização tanto da educação presencial quanto 

da educação a distância, com a intenção de que haja mais qualidade na aprendizagem. É 

apontada ainda a importância das estratégias de aprendizagem no processo educacional, 

visando compreender sua relação com as teorias cognitivas e metacognitivas.  

 A segunda seção discorre sobre a metodologia utilizada junto aos participantes, 

alunos matriculados em cursos ofertados na modalidade a distância. Os instrumentos 

utilizados foram questionários de caracterização do participante e do curso no qual está 

matriculado e a escala de avaliação de estratégias de aprendizagem – Versão para a 

educação a distância –, elaborada por Santos e Boruchovitch (2008), é discutido também 

nessa seção os procedimentos da pesquisa que versam em análises referentes a dados 

obtidos em instituições de ensino que possuem cursos a distância. 

 Na terceira seção, são feitas análises e discussões da pesquisa, tomando por base 

os resultados obtidos sobre as estratégias cognitivas, metacognitivas, disfuncionais e o 

escore total. 
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 A tecnologia é um fator de muita influência no processo de ensino e está associada 

à evolução da sociedade. Desde a descoberta da eletricidade, ela vem passando por um 

processo de evolução.   

 

No século XVII, com Galileu, há o surgimento da mecânica racional, que evolui 
para a Técnica Moderna e se propôs a resolver problemas, levando à invenção da 
máquina a vapor. Destaca-se que foi sobre a égide da técnica moderna que se 
deu a revolução industrial no Reino Unido e na França, quando renasce e se 
diversifica tanto a ciência quanto a engenharia. Ë neste contexto revolucionário 
que se sofistica a tecnologia, inicialmente sistematizando os processos técnicos, 
avançando com o estudo dos materiais e o desenvolvimento de pesquisas, que 
ocorre a descoberta da eletricidade nos Estados Unidos. Com a eletricidade surge 
o rádio, a televisão. Desta forma, a tecnologia vive uma verdadeira explosão, 
tornando-se mais forte com o advento da computação, passando a ser parte vital 
na vida do homem na modernidade. (POLAK; MUNHOZ, 2006, p. 13).  

 

 Devido ao rápido ritmo de mudanças tecnológicas, na vida em sociedade, torna-se 

fundamental aos indivíduos sempre aprender novos conhecimentos.  

 
Sem lugar a dúvidas, vivemos em uma sociedade de aprendizagem. Esta 
demanda de aprendizagens contínuas e massivas é uma das características que 
define a sociedade atual. Mas não se trata apenas de aprender muitas coisas, 
senão de aprender coisas diferentes e em um tempo escasso, dado o grande 
volume de informação que devemos processar e a velocidade de mudança, que 
nos leva a um aperfeiçoamento constante ao largo de toda a vida. (MEDINA; 
LUZZI; LUSWARGHI, p. 1). 

 

 Fica claro que, em decorrência do nível de evolução tecnológica em que a 

sociedade se encontra, há a necessidade de que as pessoas se envolvam em 

aprendizados constantes a fim de adquirirem novos conhecimentos. A educação a 

distância, resultante desse processo, ao se valer das tecnologias e seus respectivos 

avanços, muito tem contribuído para expandir essa modalidade de educação.  

 

O ensino a distância não é novo no Brasil. No entanto, a legislação educacional só 
permitiu seu funcionamento formal a partir de 1996. De acordo com Alves (2009), 
antes de 1900, já existiam anúncios em jornais do Rio de Janeiro de cursos 
profissionalizantes por correspondência. O rádio (décadas de 1920 a 1940), a 
televisão, após os anos 1960, foram importantes para ampliar o escopo do ensino 
a distância que passou a utilizar tecnologias aliadas ao material impresso enviado 
pelo correio. No entanto, em sua grande maioria, os cursos ofertados faziam parte 
de sistema informal de ensino. (OLIVEIRA, 2010, p. 53).   
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 Em decorrência da revolução tecnológica e de um tempo cada vez mais escasso, 

torna-se necessária uma revalorização da educação presencial e a distância, com o 

intuito de que haja opções diversas de aprendizagens contínuas aos indivíduos.  

 
 A UNESCO, desde o início da década de 70, tem investido na necessidade de 
colocar em prática o conceito de educação permanente, a fim de gerar sistemas 
que possam responder às necessidades permanentes de aprendizagem que a 
sociedade atual exige de seus cidadãos. Em suma, não é casual que a 
necessidade de “aprender a aprender” seja outra das características que define a 
nossa cultura de aprendizagem, dado que temos que aprender temas variados e 
complexos e aplicá-los a diversos contextos mutáveis que se mantém em 
evolução permanente. Por isso, em virtude da diversidade de necessidades de 
aprendizagem, é inadequado continuar com a idéia simplificadora de que uma 
única educação, teoria ou modelo de aprendizagem possa dar conta desse 
desafio. (MEDINA; LUZZI; LUSWARGHI, 2003, p. 1-2).  
 

Contudo, o reconhecimento dos cursos a distância por parte de algumas 

instituições não tem sido unânime, dificultando a expansão dessa modalidade de 

educação.  A tecnologia é um fator muito importante para a educação, ela se faz 

presente em todas as modalidades de ensino, porém se torna indispensável na educação 

a distância. Esta tem suas práticas mediadas pelo suporte das Tecnologias de Informação 

e de Comunicação (TICs), o que possibilita a democratização do ensino e garante uma 

equidade educacional entre os indivíduos (POLAK; MUNHOZ, 2006, p. 13). Em 

decorrência do avanço da tecnologia, torna-se necessário um desenvolvimento mais 

complexo das capacidades individuais que responda aos desempenhos exigidos na vida 

em sociedade.  

Por volta da década de 1990, a sociedade contemporânea obteve avanços nas 

tecnologias de comunicação, com isso iniciou-se a grande demanda de implantação de 

programas e projetos de educação a distância. A educação a distância tem se destacado 

com grande força, criando espaços e com a intenção de garantir oportunidades de 

atualização de competências. O curso a distância, defende Peters (apud ABBAD; 

CORREA; MENESES, 2010, p. 45), implica novos comportamentos aos alunos.  

 

             Ante a capacidade dos fluxos tecnológicos de contribuir para a rápida 
produção e disseminação de informações e conhecimentos, merece 
destaque o surgimento de um novo tipo de profissional. Segundo Belloni 
(2001), para sobreviver na sociedade e integrar-se ao mercado de 
trabalho do presente século, o indivíduo precisa desenvolver uma série 
de complexas capacidades, relacionadas ao trabalho em equipe, à 
autoaprendizagem e à adaptação a situações novas. Diversas 
instituições de ensino, unidades de educação corporativa, formação e 
qualificação profissional e escolas de governo, então, passam a optar 
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pela implantação de programas e projetos de educação a distância 
(EaD) com o intuito de, principalmente, garantir oportunidades de 
atualização de competências a indivíduos e grupos com perfis 
diversificados. (ABBAD, 2007; GORMLEY et al., 2009; KEARLEY; 
MOORE, 2005; SHEMLA; NACHMIAS, 2007; VAUGHAN, 2007, apud 
ABBAD; CORREA; MENESES, 2010, p. 45).  

 

Ante a evolução da sociedade, há consequentemente, a necessidade de uma 

adaptação educacional com o intuito de formar um novo profissional, voltado a 

desenvolver diferentes capacidades, adequadas a uma sociedade movida pela 

automação. Desse modo, evidencia-se a importância do ensino através de cursos a 

distância.  

Neste contexto, a educação a distância concretizou-se como uma modalidade 

alternativa de aprendizagem, por usar as Tecnologias de Comunicação e Informação 

como possibilidade de interação no espaço virtual. Dessa forma, foram criados vários 

programas de formação continuada para profissionais da educação com o intuito de 

diminuir as barreiras provocadas pelas distâncias geográficas (VILLARD et al., 2005, p. 

2).     

 No início do século XX, o ensino por correspondência foi a melhor alternativa 

encontrada em meio às várias experiências adotadas pelos educadores; depois, houve a 

inserção do rádio, o grande meio de comunicação utilizado para a divulgação do ensino a 

distância, sobretudo no meio rural. (LUBBOCK, 2006, p. 5). Consta que, em 1939, foi 

criado o Instituto Rádio Técnico Monitor e, em 1941, o Instituto Universal Brasileiro, este, 

ainda hoje, muito atuante no ensino por correspondência (NISKIER, 1999, apud 

FARBIARZ; FARBIARZ, 2008, p. 2). Em 1971, foi implantada uma legislação específica 

para a EaD no Brasil, a Lei nº 5.692/71, que tinha como perspectiva a inclusão social 

mediante a educação a distância. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), implantada em 1996, passou a incentivar a educação a distância em todos os 

níveis e modalidades.  Em 1998, a EaD nacional teve grande incentivo com a criação da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB – e da Secretaria de Educação a Distância – SEED 

– (FARBIARZ; FARBIARZ, 2008, p. 2). 

 Apesar da relevância que a educação a distância vem adquirindo, o acervo 

científico ainda é muito precário. Segundo Pilati e Borges-Andrade (2004, apud ABBAD; 

CORREA; MENESES, 2010, p. 50), “o papel exercido pelo treinando no ambiente anterior 

ao treinamento ainda é pouco explorado na literatura de Treinamento, Desenvolvimento e 
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Educação de pessoas (TD&E), especialmente nas ações instrucionais a distância”. Ainda, 

conforme destacam Salas e Cannon-Bowers e Aguinis e Kraiger (apud ABBAD; 

CORREA; MENESES 2010, p. 47), “[...] é preocupante o fato de que implantações de 

métodos baseados em complexas tecnologias têm sido efetivadas sem uma 

fundamentação teórica e empírica consistente”.   

 

Conforme Olson e Wisher (2002), muitos dos estudos sobre educação a distância 
carecem de fundamentação teórica capaz de orientar o direcionamento dos 
esforços de estudiosos e pesquisadores interessados em aprimorar os 
planejamentos de tais ações educacionais. Consequentemente, inúmeras 
variáveis têm sido pesquisadas (por exemplo, demográficas, experiência prévia 
em EaD, desenho do curso, efetividade do instrutor, etc.). Entretanto, enquanto 
não houver um direcionamento mais preciso das investigações sobre a temática, 
tempo e outros recursos valiosos à produção científica de conhecimentos serão 
mais incisivamente demandados. (ABBAD; CORREA; MENESES, 2010, p. 47). 

 

Dessa forma, fica claro que há a necessidade de que pesquisadores desenvolvam 

mais fundamentações teóricas a respeito da educação a distância com a intenção de 

aprimorar os estudos dessa área.  

 Referente à metodologia desse ensino, torna-se importante, nesse processo 

mediado pela tecnologia, um elo entre aluno e professor. Segundo Rodrigues (2005, p. 2), 

entende-se Educação a Distância como o processo de ensino e aprendizagem mediado 

por tecnologia, estando tanto o professor quanto o aluno, parcial ou totalmente, presentes, 

ou não, de forma física ou temporal. 

  O professor tem papel fundamental no processo de aprendizagem, já que, por 

intermédio da transmissão de informações, os alunos adquirem o aprendizado. A ele, 

cabe a ação de envolver e proporcionar conhecimentos para que haja a aprendizagem 

dos alunos. Dessa forma, há um consenso de que o professor é um verificador do 

desempenho, acompanhando o processo de aprendizagem e não apenas avaliando 

periodicamente o conhecimento obtido. Esta ação leva-o a buscar o desenvolvimento da 

capacidade do aluno para enfrentar desafios, aperfeiçoar talentos, superar dificuldades, 

participando e se comprometendo com o aprendizado não somente das técnicas e 

habilidades, mas da forma de utilizá-las (LUBBOCK, 2006, p. 12). Assim, de acordo com 

Souza (2006, p. 59), “os métodos do ensino a distância devem buscar reduzir a distância 

interpessoal promovendo a interação entre professor-aprendiz e aluno-aluno, garantindo a 

aprendizagem e a transferência de mensagens”. 
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 Além dessa relação aluno-professor, outros elementos são importantes na 

educação a distância. “No processo da educação a distância, a interação será possível se 

os elementos: material didático – estruturação do conteúdo, ambiente virtual, ferramentas 

de interação e mediação pedagógica – tutoria, forem adotados como pilares a sustentar 

todo o processo” (VILLARD et al., 2005, p. 3).  

  Entende Oliveira (2007, p. 2) que, por meio das teorias de aprendizagem, é 

possível aos educadores pensar em projetos, programas, metodologias, estratégias de 

ensino, visto que elas permitem o conhecimento acerca dos processos mentais, sociais, 

culturais, afetivos, psicomotores que atuam nos processos de cognição e aprendizagem.  

 A autora também faz referência à concepção de David Ausubel ao se referir aos 

tipos de aprendizagem. 

 

Podemos considerar que há três tipos de aprendizagem: a afetiva diz respeito às 
estruturas emocionais (dor, prazer, satisfação, descontentamento), a psicomotora 
é referente às estruturas musculares, a cognitiva se refere às estruturas mentais. 
Essas aprendizagens possuem suas peculiaridades, mas todas elas se 
relacionam. Assim, podemos visualizar que qualquer habilidade requer cognição e 
mesmo os mecanismos de cognição envolvem a afetividade e psicomotricidade. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 3).  

 
 Ou seja, apesar de cada tipo de aprendizagem possuir características distintas, 

elas mantêm relação entre si, uma vez que uma envolve a outra.  

 Os seres humanos assimilam e transformam as informações que recebem do meio 

ambiente. O processamento da informação no ser humano, explica Pfromm Netto (apud 

BORUCHOVITCH, 1999, p. 5), é um processo dinâmico e complexo. Dembo (apud 

BORUCHOVITCH, 1999, p. 5) acrescenta que os psicólogos cognitivos desenvolveram 

modelos de processamento da informação não só para identificar como os seres 

humanos obtêm, transformam, armazenam e aplicam essa informação, mas para explicar 

o papel das estratégias de aprendizagem na aquisição, na retenção e na utilização do 

conhecimento. 

 Segundo Oliveira (2007, p. 5), Piaget defende que há a possibilidade de analisar as 

relações entre cognição e aprendizagem, visando à construção da inteligência, através de 

operações mentais na interação sujeito-objeto, destacando que o desenvolvimento 

cognitivo promove a aprendizagem. “Entendendo que o ser humano é um sujeito ativo na 

construção do conhecimento, porque é capaz de transformar o objeto do conhecimento e, 
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em função dessa ação sobre o objeto, transformar a si mesmo. Assim, assimilar o objeto 

significa adaptar-se ao meio”. 

  Oliveira (2007, p. 5) acrescenta que Vygotsky sugere o exercício de analisar o 

contrário desse processo: como a aprendizagem contribui para o desenvolvimento 

cognitivo. Assim, a cultura é uma construção simbólica e pode ser construída, modificada, 

transformada, visto que o ser humano tem autoridade sobre a natureza e não apenas se 

adapta a ela. “Ele tem condições, por meio da mediação sujeito-sujeito, de aprender e, ao 

fazê-lo, ele torna-se transformador das suas estruturas mentais, elevando-a a níveis 

superiores e mais complexos”.  

 Piaget considera que a construção da inteligência, através de operações mentais, 

estabelece a relação entre cognição e aprendizagem, havendo, portanto, a transformação 

do objeto do conhecimento e, consequentemente, a transformação de si mesmo. Já 

Vygotsky destaca a contribuição da aprendizagem para o conhecimento cognitivo, 

evidenciando que a apropriação de aprendizagens promove o desenvolvimento psíquico.

 Nas palavras da autora:  

 
Em Piaget encontramos condições para entendermos o aspecto individual do 
desenvolvimento cognitivo, pois não podemos desconsiderar que o 
desenvolvimento cognitivo é resultante de processos internos, de operações 
mentais, que apenas o indivíduo é capaz de fazer, e o faz individualmente. O foco 
é o sujeito em interação com o objeto. Em Vygotsky, podemos observar o aspecto 
cultural, social, intervindo no desenvolvimento cognitivo, pois também não 
podemos desconsiderar que o ser humano é um ser social, portanto, capaz de um 
desenvolvimento cognitivo pautado na interação entre o sujeito e o objeto, 
mediado por sujeitos que já possuem o conhecimento e por uma educação 
sistematizada e organizada, que utiliza conceitos científicos e é capaz de lhe 
oferecer a possibilidade de aprender e desenvolver seu sistema cognitivo, ao 
intervir em seus processos psicológicos e comportamentais. (OLIVEIRA, 2007, p. 
6). 
 

 Em síntese, Piaget considera a relação entre desenvolvimento cognitivo e 

aprendizagem, focando a inteligência através de processos mentais e a interação com o 

objeto, tomando por base os aspectos individuais. Vygotsky propõe analisar de que forma 

a aprendizagem contribui para o desenvolvimento cognitivo, buscando observar o social.  

Tanto Campione, Brown e Ferrara como Flavel (apud RIBEIRO, 2003, p. 110), 

destacam que outro termo relevante é a metacognição, que se relaciona com o 

conhecimento do próprio conhecimento para avaliação, regulação e organização dos 

próprios processos cognitivos.  
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Ainda sobre as metacognições, de acordo com Weinert (1987, apud RIBEIRO, 

2003, p. 110), elas podem ser consideradas cognições de segunda ordem, ou seja, 

pensamentos sobre pensamentos, conhecimentos sobre conhecimentos, reflexões sobre 

ações. Para melhor esclarecer os termos cognição e metacognição, Ribeiro (2003, p. 110) 

descreve que a cognição faz referência a um tipo específico de representação dos objetos 

e fatos (isto é, representações proposicionais) e, num sentido lato, a qualquer tipo de 

representação da informação proveniente do meio, incluindo todos os tipos de 

representações multidimensionais.  

 Assim, a metacognição pode exercer influência sobre a motivação, porque o fato 

de os alunos poderem controlar e gerir os próprios processos cognitivos lhes dá a noção 

da responsabilidade pelo seu desempenho escolar e gera confiança nas suas próprias 

capacidades. (JONES, 1988 apud RIBEIRO, 2003, p. 110). Deste modo, o exercício da 

metacognição leva a uma melhoria da atividade cognitiva e motivacional e, portanto, a 

uma potencialização do processo de aprender. Do mesmo modo, o conhecimento que o 

aluno possui é de grande relevância para o entendimento do uso de estratégias de 

estudo, já que se acredita que esse conhecimento ajuda o aluno a definir quando e que 

estratégias deve utilizar para promover o seu desempenho escolar (RIBEIRO, 2003, p. 

110).  

 Nesse sentido, estudos sobre o uso das estratégias de aprendizagem se 

apresentam como uma questão importante e que deve ser ressaltada, conforme apontado 

por Veenman e Beishuizen (2004, apud OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2011) e 

Veenman, Wilhelm e Beishuizer (2004, apud OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 

2011, p. 99).  

Alguns autores, conforme apresentado a seguir, observam que as estratégias de 

aprendizagem: 

 
Se associam com um bom desempenho cognitivo, ao passo que os alunos que 
recorrem às estratégias no momento do estudo são capazes de armazenar e 
recuperar de maneira eficaz maior quantidade de informação. Esses alunos 
demonstram planejamento e boa articulação teórica. Estudos conseguiram 
estabelecer relação entre o uso das estratégias de aprendizagem e o bom 
desempenho escolar. Portanto, os alunos que recorrem às estratégias de 
aprendizagem são aqueles que também demonstram bom desempenho escolar 
(LORANGER, 1994; MOURA, 1992; OLIVEIRA, 2008; ONATSU-ARVILOMMI, 
NURMI e AUNOLA, 2002; PURDIE e HARTTIE, 1996, apud OLIVEIRA; 
BORUCHOVITCH; SANTOS, 2011, p. 99).  
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  Ou seja, as estratégias de aprendizagem têm uma relação com o 

desempenho da cognição e da metacognição no que diz respeito às formas que os alunos 

organizam o estudo e como adquirem o conhecimento.   

 Em relação às estratégias cognitivas e metacognitivas, Flavell (1987 apud 

RIBEIRO, 2003, p. 112) ressalta que as estratégias cognitivas são designadas a levar o 

aluno a uma finalidade cognitiva, já as estratégias metacognitivas sugerem avaliar a 

eficácia das primeiras. Como exemplo, o autor cita que, algumas vezes, recorremos a 

uma leitura lenta com o intuito de aprender o conteúdo, ou seja, utilizamos uma estratégia 

cognitiva. Ou então, lemos com rapidez para ter uma ideia da dificuldade ou facilidade da 

aprendizagem do seu conteúdo, utilizando, assim, da estratégia metacognitiva. Portanto, 

aprende-se sobre as estratégias cognitivas para fazer avanços cognitivos e sobre 

estratégias metacognitivas para monitorizar o progresso cognitivo. 

 Há a ideia de que alunos que frequentam espaços voltados para a tecnologia se 

deparam com desafios, nos quais devem administrar com dedicação as tarefas de 

aprendizagem.  

 A aquisição do conhecimento, para os psicólogos cognitivos adeptos da Teoria do 

Processamento da Informação, implica em que os indivíduos sejam capazes de ir além do 

conhecimento factual em direção ao desenvolvimento de uma capacidade de pensar 

sobre os próprios pensamentos. Um aluno com desempenho escolar satisfatório, além de 

ser mais eficaz no uso e na seleção de estratégias de aprendizagem, é sempre capaz de 

dizer que não entendeu algo, visto que ele está constantemente monitorando a sua 

compreensão (BORUCHOVITCH, 1999, p. 3). 

 Segundo Pozo (1996, apud BORUCHOVITCH, 1999), as estratégias de 

aprendizagem são procedimentos e atividades utilizados com o objetivo de facilitar a 

aquisição, o armazenamento e a utilização da informação. Existem diversas classificações 

e diferentes tipos de estratégias de aprendizagem. Todavia a literatura vem empregando 

o termo estratégia de aprendizagem para designar tanto as estratégias de aprendizagem 

cognitivas quanto as estratégias metacognitivas. De acordo com Dembo (1994, apud 

BORUCHOVITCH, 1999), as estratégias cognitivas são ensaio – repetir, copiar, sublinhar, 

– elaboração – parafrasear, resumir, anotar e criar analogias – e organização – selecionar 

ideias, usar roteiros e mapas. As estratégias metacognitivas referem-se ao planejamento 

– estabelecer metas – monitoramento – autotestagem, atenção, compreensão e uso de 
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estratégias – e regulação – ajustar velocidade, reler, rever, uso de estratégias, ajustar 

ambiente (BORUCHOVITCH, apud TEIXEIRA, 2010). As estratégias disfuncionais dizem 

respeito às atividades que não estão inteiramente relacionadas à atividade proposta, 

como, por exemplo, comer enquanto estuda, assistir à televisão, etc.  

 Portanto, fica claro que as estratégias de aprendizagem são definidas como 

técnicas ou métodos que são usados pelos alunos para obtenção da informação. “As 

estratégias de aprendizagem vêm sendo definidas como seqüências de procedimentos ou 

atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, o armazenamento e/ 

ou a utilização da informação”. (DA SILVA; DE SÁ, 1997, apud BORUCHOVITCH, 1999, 

p. 3). Ou seja, qualquer procedimento feito para a prática de uma tarefa pode ser 

considerado estratégias de aprendizagem. São várias as formas de ensino por intermédio 

das estratégias de aprendizagem, é visível em pesquisas que as mesmas são de grande 

relevância para o ensino.  

 

[...] é possível ensinar a todos os alunos a expandir notas de aulas, a sublinhar 
pontos importantes de um texto, a monitorar a compreensão na hora da leitura, 
usar técnicas de memorização, fazer resumos, entre outras estratégias. 
Resultados de pesquisas revelam que o treinamento em estratégias de 
aprendizagem tem sido bem sucedido de modo geral, pois é capaz de produzir 
tanto uma melhora imediata no uso das estratégias envolvidas, quanto no 
rendimento escolar geral dos alunos (GARNER, HARE, ALEXANDER, HAYNES e 
WINOGRAD, 1984; PRESSLEY e LEVIN, 1983; WEINSTEIN e MAYER, 1985, 
apud BORUCHOVITCH, 1999, p. 9).  
   

 Pesquisas sugerem a possibilidade de ajudar os alunos a exercerem mais controle 

e refletirem sobre seu próprio processo de aprendizagem mediante o ensino de 

estratégias de aprendizagem (BROWN; CLARK; PRESSLEY, LEVIN, apud 

BORUCHOVITCH, 1999, p.3): 

 

A aquisição do conhecimento, para os psicólogos cognitivos adeptos da Teoria do 
Processamento da Informação, implica em que os indivíduos sejam capazes de ir 
além do conhecimento factual em direção ao desenvolvimento de uma capacidade 
de pensar sobre os próprios pensamentos. Um aluno com desempenho escolar 
satisfatório, além de ser mais eficaz no uso e na seleção de estratégias de 
aprendizagem, é sempre capaz de dizer que não entendeu algo, pois ele está 
constantemente monitorando a sua compreensão.  

  

 Assim sendo, fica evidente a importância de conhecer o repertório de estratégias, 

para uma possível prevenção de dificuldades. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1Participantes 

 Participaram desta pesquisa, 71 alunos matriculados em cursos ofertados na 

modalidade a distância, sendo 46 participantes do sexo feminino e 26 do sexo masculino. 

A faixa etária variou entre 20 anos de idade a mais de 60 anos.  

 

3.2 Instrumentos 

 Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário de 

caracterização do participante e do curso no qual está matriculado e escala de avaliação 

de estratégias de aprendizagem – Versão para a educação a distância, elaborada por 

Santos e Boruchovitch (2008). 

 A primeira, segunda, terceira e quarta questões referem-se à faixa etária, sexo, 

curso de graduação e como foi o curso de graduação. (Ver em apêndice IV). As próximas 

oito questões se referem ao tempo de conclusão de curso, tipo de instituição que cursou a 

graduação. Se já possui curso de especialização, qual o curso e qual a área de atuação, 

em qual curso está matriculado e em qual instituição. E, por fim, por quanto tempo está 

cursando especialização a distância. (Ver em apêndice V). As próximas sete questões 

são relacionadas ao local em que o participante reside, plataforma utilizada pelo curso e, 

em relação à disponibilidade do participante, como ele desenvolve as atividades do curso, 

se o curso exige obrigatoriedade de atendimento presencial, se o participante utiliza os 

chats, fóruns e e-mails com frequência, se utiliza a plataforma para retirar materiais, 

como: textos, vídeos, orientações para realização de atividades e a última questão é 

relacionada a quem o participante prefere tirar suas dúvidas. (Ver em apêndice VI).  

 Após o questionário, há questões referentes aos tipos de estratégias de 

aprendizagem utilizadas pelo participante. São 49 alternativas de assinalar e uma aberta. 

(Ver em apêndice VII, VIII e IX).   

 A escala utilizada consta 49 itens fechados, em forma de escala Likert, sendo 19 

relativos às Estratégias de Aprendizagem Cognitivas, 23 referentes a Estratégias de 

Aprendizagem Metacognitivas Positivas e nove do tipo Metacognitivas Negativas (ou 

Disfuncionais). Foi construída de forma que, quanto maior o escore obtido, mais 

estratégico é o aluno.   

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 20

 Nas questões relacionadas às Estratégias de Aprendizagem Cognitivas e 

referentes a Estratégias de Aprendizagem Metacognitivas Positivas, as opções valem 4 

pontos para a alternativa “Sempre”, 3 pontos para “Às vezes”, 2 pontos para “Raramente” 

e 1 ponto para “Nunca”. Esta pontuação tem seu valor invertido para os itens relativos às 

Estratégias Metacognitivas Negativas ou Disfuncionais (itens: 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 39). 

A pontuação total varia de 49 a 176 (SANTOS; BORUCHOVITCH, 2008). 

 Para utilização do instrumento na modalidade da educação a distância, foram feitas 

pequenas alterações nos itens 2, 17, 29, 32, 33, 34 e 40, e foi incluída uma questão 

aberta que investiga sobre o uso de alguma outra estratégia de aprendizagem não 

mencionada na escala, elaborada da seguinte forma: “Você utiliza outras estratégias 

diferentes das mencionadas acima? Quais? 

 

3.3 Procedimentos 

  

 Inicialmente, foi realizado um levantamento na internet, utilizando o site Goggle, 

para verificar quais as Universidades/Faculdades Estaduais, Federais e Particulares que 

ofertam cursos a distância. A partir deste levantamento, foram verificados os e-mails dos 

responsáveis pela Educação a Distância (EAD) em cada uma das Instituições para que 

fosse feito um primeiro contato. Na sequência, foi enviada uma mensagem via e-mail com 

a informação sobre a proposta da presente pesquisa e solicitado que se disponibilizassem 

os e-mails dos alunos, conforme apêndice I.   

 Após a obtenção desses e-mails, foi dado início à pesquisa, enviada pela forma 

online, apresentando, inicialmente, informações sobre a pesquisa, conforme apêndice II. 

Na sequência, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após a concordância, os dois instrumentos utilizados na pesquisa (questionário de 

caracterização do participante e do curso no qual está matriculado e a Escala de 

Avaliação de Estratégias de Aprendizagem – Versão para a educação a distância de 

Santos e Boruchovitch) foram apresentados (Ver em apêndice III).  
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      4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foi realizada a análise, com base nos dados obtidos por meio do 

questionário que investigou sobre o perfil dos participantes da presente pesquisa. 

Verificou-se que, dos 71 participantes, 20 pertencem à faixa etária de 20 a 25 anos e 35 

de 35 a 49 anos e 16 têm mais de 50 anos de idade. No que se refere ao gênero, foi 

constatado que 45 participantes são do sexo feminino e 26 do sexo masculino.  

 Os participantes da pesquisa apresentam diversidade na área de formação, sendo 

que a maioria deles tem graduação em Pedagogia, conforme apresentado na sequência: 

Pedagogia 30; Geografia 1; Administração 6; Letras 2; Educação Física 1; Matemática 4; 

Ciências Sociais 4; Filosofia 1; Direito 2; ainda não se formaram 3; Ciências Econômicas 

1; Arquivologia 1; Marketing e Propaganda 1; História 1; Música 1; Ciência da 

Computação 1; Sistema de Informação 7; Tecnologia em Processos Gerenciais 3; 

Tecnologia em Logística 1. 

  Os dados também evidenciaram que a maioria dos alunos (43) matriculados nos 

cursos ofertados na educação a distância fez a graduação na modalidade presencial, 15 

na semipresencial e 13 a distância, o que mostra que a maioria não havia tido experiência 

do ensino ofertado a distância. 

 Sobre o acesso a educação a distância, Souza (2006, p. 57 e 58) esclarece que o 

aluno que escolher um programa de Ensino a Distância deve estar pronto para mudar 

paradigmas. Mesmo que sejam cursos que oferecem sistema de tutoria, ele precisará de 

uma nova postura. O aluno vai estar diante de uma nova possibilidade de aprendizagem, 

na qual será o ator principal. Esta mudança exige que ele adquira hábitos de estudo 

sistemáticos e eficientes por meio da utilização de métodos e técnicas adequadas. 

 Os resultados indicaram também que, em relação ao tempo de conclusão da 

graduação, 64 participantes concluíram há até cinco anos sua formação, 4 faz entre 6 a 

10 anos que concluíram a graduação, 1 participante está entre 11 a 15, 1 participante, 

entre 16 a 20 e 1 participante entre 21 a 25 anos. Estes dados mostram então, que a 

maioria dos participantes concluiu a graduação há pouco tempo e poucos se formaram há 

mais de 10 anos, o que evidencia que a grande maioria tem se dedicado às atividades 

relacionadas ao processo de formação de uma forma mais constante.  
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Quanto ao tipo de instituição em que os participantes fizeram a graduação, 41 dos 

participantes cursaram em Instituição Privada e 30 em Instituição Pública. Portanto, a 

maioria dos participantes cursou a graduação em Instituição Privada.  

 Uma das questões do instrumento investigava sobre o participante já possuir ou 

não um curso de especialização e com a opção de resposta Sim ou Não. Mesmo o aluno 

não tendo cursado especialização anteriormente, por uma falha do sistema, ele teria que 

responder se este curso foi presencial ou a distância, para avançar nas respostas, já que 

o sistema não permitia que nenhuma das questões ficasse sem resposta, ou seja, o 

participante tinha que escolher uma das opções apesar de não possuir curso de 

especialização. Devido à falha, esta questão foi retirada da análise dos resultados. 

  Em relação à área de atuação profissional dos participantes, a distribuição por 

área está descrita a seguir: educação 37; Marketing 1; Telemarketing 2; Gestão Pública 6; 

Terapeuta Natural 4; Música: 1; Construção Civil 1; Recepcionista 1; Comerciária 2; 

Administrativo 4; Não trabalha 2; Sistema de Informação 3; Consultoria – Gerência de 

Projetos 1; Analista de Sistemas 1; Financeira 1; Setor Operacional 1; Supervisor de 

Atendimento 1; Aviação 1; Coordenador de Logística 1. Portanto, este dado é coerente 

com a formação inicial dos participantes, uma vez que grande parte dos alunos tem 

formação inicial em Pedagogia.  

  Na resposta sobre que curso o participante está matriculado, os dados 

apresentados foram: Educação 30, Tecnologia Assistiva 3, MBA 7, AEE 1, Gestão Pública 

7, TA 1 Teleduc 1, Formação de Tutores 2, Nenhum 9, Sistemas de Informação 5, 

Administração 3, Logística 1, Lato sensu 1.  

 Os participantes desta pesquisa estão matriculados em cursos ofertados pelos 

seguintes Estados e Instituições: (2) Paraná/ Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG); (3) Paraná/ Universidade Federal do Paraná: (UFPR); (2) Paraná/Universidade 

Estadual de Maringá (UEM); (19) Paraná/ Instituto Superior de Educação do Paraná 

(INSEP); (3) Paraná/Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); (1) Paraná/ Universidade 

Tecnologia Federal do Paraná (UTFPR); (7) Paraná/ Universidade Estadual do Norte do 

Paraná (UENP); (1) Paraná/Faculdade do Centro do Paraná (UCP); (1) Paraná/Faculdade 

Metropolitana de Londrina (FML); (1) Paraná/Centro Universitário de Maringá 

(CESUMAR); (1) Paraná/Universidade Estadual de Londrina: (UEL); (1) São 

Paulo/Universidade Federal de São Carlos: (UFSCAR); (7) São Paulo/Universidade 
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Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP); (1) Sergipe Faculdade Pio Décimo 

(FPD); (6) Rio de Janeiro/Universidade Castelo Branco (UCB); (1) Rio de 

Janeiro/Universidade Gama Filho (EGF); (2) Rio de Janeiro/Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO); (1) Rio Grande do Norte/Faculdade de Excelência 

do Rio Grande do Norte; (1) Rio Grande do Norte/Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN); (1) Rio Grande do Sul/Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); (1) 

Ceará/Universidade Federal do Ceará (UFC); (1) Mato Grosso/Universidade do Estado de 

Mato Grosso UNEMAT e (7) Outra. 

 Verificou-se que, dos 71 participantes, 31 estavam cursando a educação a 

distância de 0 a 5 meses; 19 de 6 a 12 meses; 11 de 13 a 18 meses e 10 mais de 18 

meses; portanto, a maioria dos participantes que frequentava o curso modalidade a 

distância de 6 a 12 meses.   

 A maioria dos participantes reside no Paraná: 41 moram em Londrina, 3 em 

Cambé, 3 em Curitiba e 1 participante de cada cidade, descrita a seguir: Figueira, Ibaiti, 

Porecatu, Guaíra, Telêmaco Borba, Andirá, Cambará, Bandeirantes, Foz do Iguaçu, 

Arapoti e Arapongas. Os demais participantes são oriundos de diferentes Estados e 

Cidades do Brasil, conforme apresentado a seguir: 2 Rio Grande do Norte/Natal, 1 Rio 

Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante, 1 Rio Grande do Norte/Currais Novos, 4 

Mato Grosso do Sul/Naviraí, 1 Mato Grosso/Sinop, 1 Sergipe/Aracaju, 1 São Paulo/ 

Capital e 1 São Paulo/Bauru.  

 Os dados obtidos sobre a plataforma utilizada indicaram que a maioria dos alunos 

utiliza a plataforma Moodle, seguida pela Ava, Teleduc e Outras, conforme apresentado a 

seguir: Moodle 35, Teleduc 8, Ava 24 e 4 participantes utilizam outra plataforma.  

Dos participantes, 28 desenvolvem as atividades do curso no período noturno, 12 

após horário de trabalho, 3 no horário de trabalho, 16 nos finais de semana, 1 no horário 

do almoço e 11 Outro. Em relação à obrigatoriedade prevista pelo curso para atendimento 

presencial, 34 participantes responderam que há obrigatoriedade e 37 responderam que 

não.  

 Do total de participantes, 53 responderam que utilizam os chats, fóruns e e-mails 

com frequência e 18 responderam que não, portanto, a maioria tem utilizado as 

ferramentas disponíveis na educação a distância. A maioria dos participantes (45) 

respondeu que, normalmente, utiliza a plataforma para retirar materiais, como: textos, 
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vídeos, orientações para realização de atividades e (26) responderam que não utilizam. 

 Conforme afirma Menezes (2006, p. 43), há ferramentas que proporcionam a 

construção do conhecimento, como os chats, fóruns de discussão, comunidades virtuais 

de aprendizagens, portfólios, provas objetivas e subjetivas. Ficou evidente que grande 

parte dos participantes desta pesquisa tem utilizado ferramentas que contribuem para a 

construção do conhecimento. 

No que diz respeito a tirar dúvidas, 32 dos participantes disseram que preferem 

tirá-las com o tutor, 28 com o professor e 11 com colegas. Estes dados evidenciam o 

importante papel a ser desempenhado pelos tutores e professores como mediadores do 

processo ensino-aprendizagem nesta modalidade de ensino.  

 Neste sentido, assevera Souza (2006, p. 58), o tutor, por ter acesso a diferentes 

instrumentos pedagógicos, deve proporcionar ao aluno sua interação com os diversos 

objetos de estudo e conhecimento, colocando-o como sujeito participativo da sua 

aprendizagem. Menezes (2006, p. 43), por sua vez, defende que o professor deve 

proporcionar momentos que desenvolvam a autonomia do aluno, de modo que aprenda a 

buscar o conhecimento. O professor deve disponibilizar o conteúdo por apostila, módulos, 

hipertextos, blogs, comunidades virtuais de aprendizagem, links informativos, 

constantemente atualizados, e materiais didáticos que representam o conteúdo daquele 

curso. Cabe ao aluno ter acesso ao conhecimento e interagir com ele. 

 A educação a distância tem um atributo que implica uma grande ênfase no 

autoaprendizado. O aluno deve ser incentivado a estudar e pesquisar de modo 

independente, dinamizando a comunicação e a troca de informação entre seus colegas de 

curso. As atividades em grupos virtuais podem ser feitas em espaços de reuniões on-line 

(chats) ou off-line (e-mail), disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem (SOUZA, 

2006, p. 57).  

 Com base nos resultados da aplicação da escala que avalia o uso das estratégias 

de aprendizagem na modalidade da educação a distância, foram calculados os escores 

obtidos pelos participantes referentes ao uso das estratégias cognitivas, estratégias 

metacognitivas, estratégias disfuncionais e o escore total obtido. De acordo com a escala 

aplicada, quanto maior o escore total obtido, mais estratégico é o participante.  

Estes resultados podem ser observados na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Escore total obtido pelos participantes em função da faixa etária, gênero, modalidade do curso de 

graduação, tempo em que está cursando a modalidade à distância, plataforma utilizada pelo curso à 

distância, estratégias cognitivas, metacognitivas e disfuncionais.  

 

Variáveis Estratégias 

Cognitivas 

Estratégias 

Metacognitivas 

Estratégias 

Disfuncionais 

Escore 

Total  

20 a 34 anos 57,54 75,07 19,58 152,19 

35 a 49 anos 58,57 78,39 20,64 157,06 

Faixa etária  

+ de 50 anos 60,00 74,87 20,14 155,01 

Feminino 59,87 78,04 19,67 157,58 Gênero 

Masculino 56,38 73,39 21,19 150,62 

Presencial 58,18 76,18 19,79 154,16 

Semipresencial 59,40 76,86 20,53 156,80 

Modalidade do 

curso de 

graduação À distância 58,30 76,23 21,30 155,84 

0 a 5 meses 59,16 76,90 21,19 157,25 

6 a 12 meses 59,78 79,15 19,47 158,42 

12 a 18 meses 55,72 72,36 20,36 148,45 

Tempo 

freqüência do 

Curso à 

Distância + de 18 meses 56,80 73,60 18,50 148,90 

Moodle 59,26 76,15 18,97 154,34 

Teleduc 62,63 81,26 20,38 164,12 

Ava 56,63 75,40 21,71 150,50 

Plataforma do 

curso à distância 

Outra 54,25 74,25 22,00 153,75 

  

 Foram analisados os resultados obtidos por meio da aplicação da Escala, 

considerando o uso das estratégias cognitivas, metacognitivas e disfuncionais a partir do 

escore obtido para cada estratégia descrita acima.  

 Segundo Dembo (1994, apud LEME, 2010, p. 25), as estratégias cognitivas estão 

relacionadas a comportamentos que influenciam a aprendizagem no sentido de que a 

informação seja compreendida com eficácia. As estratégias metacognitivas abrangem 

dimensões intrínsecas, a saber, estratégias de planejamento – estabelecimento de 

objetivos para o estudo –, estratégias de monitoramento – conscientização sobre a 

própria compreensão e atenção – e estratégias de regulação – modificação do 

comportamento de estudo. “Cabe, entretanto, mencionar que a administração de recursos 

(administração do tempo, organização do ambiente de estudo e pedido de ajuda) também 

pode ser considerada como estratégias metacognitivas”.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 26

Dessa forma, Dembo (1994, apud LEME, 2010, p. 25) explica que, de acordo com 

Boruchovitch (1999), as estratégias cognitivas têm ligação com o fato de entender, de 

forma analítica, as partes para compreender o todo. Já as estratégias metacognitivas são 

vistas como viabilizadores utilizados para planejar, monitorar e regular o próprio 

pensamento. Assim, para Costa e Boruchovitch (2000, apud LEME, 2010, p. 25), as 

estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas devem acontecer juntas para 

que o aprendizado seja completo. “O aluno pode ter conhecimento sobre si, sobre a tarefa 

e conhecer diferentes estratégias, porém, se não souber como se apropriar, monitorar e 

regular seu aprendizado, poderá não ter um bom desempenho”. Ou seja, tanto as 

estratégias cognitivas quanto as metacognitivas são importantes para o aprendizado e 

devem estar interligadas, porém cada uma possui sua característica. 

 Em relação ao uso das estratégias cognitivas, os dados da pesquisa mostraram 

que não foram evidenciadas diferenças significativas em relação à faixa etária, ao gênero, 

à modalidade do curso de graduação, ao tempo de frequência do curso, à distância e à 

plataforma utilizada. 

 Quanto à faixa etária, os resultados evidenciaram que os participantes acima de 50 

anos utilizam mais as estratégias cognitivas (60,00), seguidos pelos participantes de 35 a 

49 anos (58,57) e de 20 a 34 anos (57,54). 

 Em relação ao gênero, os resultados mostraram que os participantes do sexo 

feminino apresentaram um valor de 59,87 e os do sexo masculino obtiveram um valor de 

56,38, ou seja, os participantes do sexo feminino utilizam mais estratégias cognitivas do 

que os do sexo masculino. 

 O estudo de possíveis diferenças em diversas habilidades em razão da identidade 

sexual é algo que tem despertado o interesse científico há muitos anos. Oliveira, 

Boruchovitch e Santos (2011, p. 103) informam que pesquisas mais recentes, como as 

desenvolvidas por Gomes em 2002 e Boruchovitch et al.  em 2007, parecem  indicar uma  

possível  tendência  de  que  as meninas  utilizam mais  as  estratégias  de  aprendizagem  

do  que  os meninos.) 

 Ainda, em relação ao uso das estratégias cognitivas, os dados obtidos sobre a 

modalidade do curso de graduação evidenciam os seguintes escores para os 

participantes conforme a modalidade de ensino: semipresencial 59,40, a distância 58,30 e 

presencial 58,16. Deste modo, os dados indicaram um maior uso das estratégias 
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cognitivas pelos participantes matriculados em cursos ofertados na modalidade 

semipresencial.    

 Os dados mostraram, em relação ao tempo que o participante frequenta o curso na 

modalidade a distância, a seguinte sequência: 6 a 12 meses apresentaram uma média de 

59,78, 0 a 5 meses 59,16, mais de 18 meses 56,80 e 12 a 18 meses 55,72. Desta forma, 

os resultados indicaram que os participantes que frequentaram o curso a distância de 6 a 

12 meses são mais estratégicos em relação às estratégias cognitivas. 

No que diz respeito à plataforma utilizada, as médias obtidas em relação ao uso 

das estratégias cognitivas foram: Teleduc 62.63, Moodle 59,26, Ava 56,63 e outra 54,25. 

Assim, os dados mostraram que os participantes que usam a plataforma Teleduc se 

utilizam mais das estratégias cognitivas.    

 Ao analisar os resultados obtidos nas estratégias metacognitivas utilizadas pelos 

participantes relacionados á variável faixa etária, não houve diferenças significativas entre 

as mesmas. As médias obtidas apresentam a seguinte sequência: 35 a 49 anos 78,39, 20 

a 34 anos 75,07 e acima de 50 anos de idade 74,87.  

 Foram evidenciadas diferenças significativas entre os gêneros masculinos (73,39) e 

femininos (78,04). Assim, esta análise permite afirmar que os participantes do sexo 

feminino demonstram se utilizarem mais da metacognição quando comparados aos 

resultados obtidos pelos participantes do sexo masculino.  

 Foram identificados em uma pesquisa realizada com participantes do ensino 

fundamental, os mesmos resultados em relação às meninas, uma vez que os dados 

demonstraram que elas recorriam mais às estratégias metacognitivas do que os meninos. 

Isso significa que elas conseguiam planejar, monitorar e regular o aprendizado de forma 

mais eficaz do que os meninos (BORUCHOVITCH et al., 2007, apud OLIVEIRA; 

BORUCHOVITCH, SANTOS, 2011 p. 103).  

Os dados mostraram no curso de graduação que, em relação ao uso de estratégias 

metacognitivas, os participantes matriculados em cursos ofertados na modalidade 

semipresencial são mais estratégicos. Os escores obtidos foram: semipresencial 76,86, a 

distância 76,23 e presencial 76,18. Dessa forma, não foram evidenciadas diferenças 

significativas.  

Referente ao tempo em que o participante frequenta o curso na modalidade a 

distância, os resultados em relação às estratégias metacognitivas foram: de 6 a 12 meses 
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79,15, de 0 a 5 meses 76,90, de mais de 18 meses 73,60 e 12 a 18meses 72,36, não 

evidenciando diferenças significativas. 

Sobre a plataforma utilizada, os resultados indicaram não haver diferenças 

significativas em relação ao uso de estratégias metacognitivas, já que as médias obtidas 

foram: Teleduc 81,26, Moodle mostrou um resultado de 76,15, Ava obteve a média de 

75,40 e Outra o valor de 74,25. Com base nestas médias, podemos inferir que os 

participantes se pautam mais em estratégias metacognitivas, por utilizarem a plataforma 

Teleduc, quando comparado às demais plataformas.  

 A análise sobre o uso das estratégias disfuncionais mostrou que os resultados 

obtidos pelas diferentes faixas etárias seguiram a seguinte ordem: 35 a 49 anos (20,64), 

acima de 50 anos (20,14) e 20 a 34 anos (19,58).  

 Em relação ao gênero, não houve diferenças significativas, os resultados 

indicaram que os participantes do sexo masculino (21,19) utilizam mais estratégias 

disfuncionais do que os participantes do sexo feminino (19,67).  

Referente ao uso das estratégias disfuncionais relacionado à modalidade de oferta 

do curso de graduação, os resultados apresentaram a seguinte ordem: a distância 21,30, 

semipresencial 20,53 e presencial 19,79. Portanto, os dados indicaram que os 

participantes do curso de graduação na modalidade a distância se utilizam mais de 

estratégias disfuncionais, o que indica que esta modalidade de ensino parece favorecer o 

uso de estratégias disfuncionais quando comparada ao uso destas estratégias no ensino 

presencial, provavelmente pela própria condição de oferta. Porém não foram evidenciadas 

diferenças significativas.  

Os resultados em relação ao tempo que o participante frequenta o curso na 

modalidade a distância indicaram que de 0 a 5 meses de curso foi 21,19, de 12 a 18 

meses 20,36, de 6 a 12 19,47 e mais de 18 meses 18,50. Dessa forma, não há diferenças 

significativas.  

Sobre a plataforma utilizada pelos participantes, os resultados também mostraram 

que não há diferenças significativas em relação ao uso das estratégias disfuncionais em 

função da plataforma utilizada. As médias obtidas foram: Outra 22,00, Ava 21,71, Teleduc 

20,38 e Modlle 18,97. Portanto, em relação à plataforma Outra, há um uso maior de 

estratégias disfuncionais pelos participantes da pesquisa. 
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 Na sequência, estão apresentadas as análises referentes ao escore total obtido 

pelos participantes, sendo que, quanto maior o valor desse escore, mais estratégico é o 

participante. Em relação à faixa etária dos participantes, não foram encontradas 

diferenças significativas quando analisadas as médias obtidas pelas diferentes faixas 

etárias. Apesar deste resultado, as médias obtidas evidenciaram que os participantes da 

faixa etária de 35 a 49 anos são mais estratégicos, visto que a média obtida foi 157,06, 

seguida pela dos participantes de 50 anos em diante 155,01 e os participantes de 20 a 34 

anos evidenciaram ser menos estratégicos (152,19). 

 De acordo com Peters (apud VIANA, 2006, p. 74), os alunos da educação a 

distância, de modo geral, têm média de idade maior do que aqueles da educação 

presencial, mas isso se modifica em relação ao estudo, considerando que os alunos com 

faixas etárias maiores costumam ter mais experiências de vida. 

 Em relação ao gênero, a análise estatística também não evidenciou diferenças 

significativas entre o sexo feminino e masculino, embora a média total obtida pelos 

participantes do sexo feminino (157,58) foi maior que a média obtida pelos participantes 

do sexo masculino (150,62). Segundo Oliveira. Boruchovitch e Santos (2011, p. 99), há a 

possibilidade de haver diferenças no uso das estratégias de aprendizagem quando se 

consideram alunos dos sexos feminino e masculino. 

 As médias obtidas pelos participantes que frequentaram a graduação nas 

diferentes modalidades de ensino foram: semipresencial 156,80, a distância 155,84 e 

presencial 154,16, não sendo evidenciadas diferenças significativas entre as modalidades 

de ensino. Deste modo, os dados obtidos revelaram que os participantes da modalidade 

semipresencial são mais estratégicos quando comparados às outras modalidades de 

ensino. Amorim (2006, p. 19) defende que, em um curso à distância, o acompanhamento 

dos alunos é mais difícil que em cursos presenciais, já que o formador só tem a 

percepção do comportamento e desenvolvimento do aluno quando ele participa 

ativamente do curso, apresentando dúvidas, participando de discussões, realizando as 

tarefas.  

 Em relação ao tempo que o participante frequenta o curso na modalidade a 

distância, foram obtidos os seguintes escores: de 6 a 12 meses 158,42, de 0 a 5 meses 

157,25, mais de 18 meses 148,90 e de 12 a 18 meses 148,45. A análise realizada não 

evidenciou diferenças significativas entre as médias obtidas, porém foi apresentado um 
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escore maior no uso da estratégia para os participantes matriculados entre 6 a 12 meses 

de curso e, na sequência, houve uma diminuição deste escore a partir de 12 meses de 

frequência do curso.  

  Em relação à plataforma utilizada pelo curso ao qual o aluno está matriculado as 

médias obtidas foram maiores para a plataforma Teleduc, seguida pela Moodle, Ava e 

Outra, conforme apresentado a seguir: Teleduc 164,12, Moodle 154,34, Ava 153,75 e 

Outra 150,50. De acordo com as médias obtidas, ao utilizar a Plataforma Teleduc, os 

participantes são mais estratégicos em relação às demais plataformas utilizadas pelos 

cursos.  

 A respeito da questão aberta que investiga sobre o uso de alguma outra estratégia 

de aprendizagem não mencionada na escala, os resultados mostraram que, no geral, os 

participantes se utilizam de estratégias como: Compartilhar com outras pessoas, como 

colegas de sala; utilizar imagens ou poesias que representem o conteúdo para melhor 

assimilá-lo; ler e depois escrever sobre o que leu; fazer relatórios, anotações para lembrar 

as atividades; ouvir gravações de matérias; ler revistas, jornais; conversar sobre o 

assunto estudado com especialistas; relacionar a matéria com alguma coisa do cotidiano; 

fazer a ligação entre a teoria e a prática, tentando colocar o caso em uma situação real, 

por meio de exemplos; conferir exercícios (perguntas e respostas) com outros alunos para 

estudar as respostas e, por fim, simular que está dando aula sobre a matéria para uma 

classe.  

 Tomados em conjunto e de uma forma geral, pôde-se constatar, valendo-se dos 

resultados obtidos, que há uma diferença estatisticamente significativa em relação ao 

gênero quando se analisa o uso de estratégias metacognitivas, sendo que os 

participantes do sexo feminino apresentaram um escore maior em relação aos do sexo 

masculino, ou seja, os participantes do sexo feminino são mais estratégicos quando 

comparados aos do sexo masculino. Os resultados do escore total mostraram que, em 

relação à faixa etária, conforme aumenta a idade dos participantes, eles se utilizam mais 

de estratégias e, depois, há uma diminuição desse uso. Sobre a modalidade do curso 

ofertado na graduação, os resultados do escore total mostraram que os participantes que 

utilizam a modalidade semipresencial são mais estratégicos em relação às outras 

modalidades. Em relação ao tempo em que os participantes estão utilizando a modalidade 

da educação a distância, os dados do escore total indicaram que, até 12 meses de curso, 
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há uma utilização maior de estratégias e, após esse tempo, ocorre uma diminuição dessa 

utilização. Referindo-se à plataforma utilizada pelo curso a distância, evidencia-se uma 

tendência de que participantes que utilizam a plataforma Teleduc sejam mais estratégicos 

em relação a seu processo de aprendizagem, porém esses dados não apresentam uma 

diferença significativa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Valendo-se do que foi exposto neste trabalho, cujo objetivo foi conhecer quais 

estratégias de aprendizagem os alunos matriculados em cursos ofertados na educação a 

distância se utilizam com mais frequência, o estudo sobre o uso de estratégias cognitivas, 

metacognitivas e disfuncionais indicou importantes resultados. A análise sobre o uso de 

estratégias metacognitivas evidenciou diferenças significativas entre os gêneros, sendo 

que as participantes do sexo feminino se utilizam mais da metacognição do que os 

participantes do sexo masculino. Os resultados sinalizaram também que os participantes 

cujos cursos utilizam a ferramenta Teleduc se apresentam mais estratégicos quando 

comparados aos cursos que fazem uso de outras ferramentas. Há indicativo ainda de que 

os participantes matriculados em cursos ofertados na modalidade semipresencial são 

mais estratégicos quando comparados aos cursos ofertados na modalidade a distância. 

 No geral, estes resultados indicaram a importância em se investigar sobre o uso 

das estratégias de aprendizagem na modalidade da educação a distância, uma vez que o 

gênero, a modalidade de ensino e a ferramenta utilizada pelo curso indicam a 

possibilidade de apresentarem um efeito sobre as estratégias utilizadas pelos 

participantes. Portanto, estes resultados apontam importantes implicações educacionais, 

por indicarem a necessidade de que professores e tutores dêem maior atenção a 

variáveis como gênero, modalidade de ensino e ferramenta utilizada pelo programa do 

curso além de evidenciarem que intervenções no uso de estratégias e/ou a adequação do 

material/ferramenta utilizado podem melhor atender a estas especificidades. 

 Considera-se, conforme apontado por Andrade e Alliprandini (2011, p. 2), que há 

poucas pesquisas que investigam sobre o uso de estratégias de aprendizagem na 

educação a distância e uma carência de estudos/teorias que melhor fundamentem esta 

modalidade de ensino. As autoras apontam para a necessidade de ampliação de 

pesquisas referentes à oferta de cursos na modalidade da educação a distância, o que 

poderá ampliar a compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem nesta 

modalidade de ensino, colaborando para o aprimoramento das condições de oferta da 

educação a distância.   
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7 APÊNDICES          

I. 
 
Ilmo (a) professor (a):  

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre "Estratégias de Aprendizagem 

cognitivas e metacognitivas utilizadas por alunos no ensino à distância", que será 

realizada através do site http: /www.uel.br/eventos/estrategiasead.  

 

O objetivo da pesquisa é "Conhecer as estratégias cognitivas, metacognitivas e 

disfuncionais de aprendizagem utilizadas por alunos do ensino à distância. 

 

Para tanto, necessitamos da colaboração das instituições que ofertam EaD, a fim de nos 

fornecer o e-mail dos alunos que estão cursando o ensino à distância.  No link abaixo 

encontra-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 http://www.uel.br/eventos/estrategiasead/ 

 

 

Segue anexo o instrumento de coleta de dados para sua análise. Gostaríamos 

de contar com a colaboração dos coordenadores e tutores no sentido de 

motivar os alunos a preencherem o instrumento. 

  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos, 

colocam-nos à disposição. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 Profª Drª Paula Mariza Zedu Alliprandini 

 

Profª Drª Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira 
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