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RESUMO 
 
 

Este estudo teve como objetivo investigar e analisar a produção científica sobre 
estratégias de aprendizagem disponível no SCIELO, no período de 2001 a 2014. 
Para alcançar este objetivo foi realizada uma busca na referida base de dados, 
utilizando-se a palavra-chave estratégias. Essa busca resultou em 84 artigos. Com 
base em uma primeira leitura dos textos, foram selecionados apenas os artigos 
relacionados com as estratégias de aprendizagem no contexto escolar, tanto no 
ensino fundamental, anos iniciais e finais, quanto no superior, e fundamentados na 
Teoria do Processamento da Informação, totalizando 14 artigos. Os resultados foram 
discutidos considerando cinco categorias de análise que foram criadas para este 
estudo, com base na análise de conteúdo dos trabalhos encontrados: estratégias de 
aprendizagem e leitura; as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos de 
ensino fundamental; estratégias de aprendizagem e fatores emocionais e 
motivacionais; construção de escala de estratégias de aprendizagem; e 
conhecimentos dos professores sobre as estratégias de aprendizagem. De maneira 
geral, as pesquisas têm apontado para a importância das estratégias de 
aprendizagem no contexto escolar, indicando que, quando as estratégias de 
aprendizagem são desenvolvidas e relacionadas ao trabalho do professor, permitem 
que o processo de aprendizagem se efetive de maneira mais significativa. Além 
disso, verifica-se que os fatores emocionais e motivacionais estão relacionados ao 
uso das estratégias de aprendizagem, a necessidade de mais estudos sobre a 
construção de instrumentos de avaliação das estratégias utilizadas por estudantes, e 
a importância de mais investigações acerca das concepções de professores sobre o 
uso de estratégias de aprendizagem. 
 
 
Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem. Teoria do Processamento da 
Informação. Implicações educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa foi desenvolvida para a realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso da discente Jéssica Oliveira Rêis, na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), sob a orientação da Profª. Andreza Schiavoni. O tema da pesquisa 

realizada são as estratégias de aprendizagem no contexto escolar. O objetivo foi 

investigar e analisar a produção científica disponível no SCIELO, no período de 2001 

a 2014, acerca dessa temática.  

Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma busca na referida 

base de dados, utilizando-se a palavra-chave “Estratégias”. Essa busca resultou em 

84 artigos. Com base em uma primeira leitura dos textos, foram selecionados 

apenas os artigos relacionados com as estratégias de aprendizagem no contexto 

escolar, tanto no ensino fundamental, anos iniciais e finais, quanto no superior, e 

fundamentados na Teoria do Processamento da Informação. 

Após esse primeiro levantamento, foram selecionados 14 artigos, 

que foram baixados e salvos em formato PDF, e, posteriormente, organizados em 

um quadro com as informações referentes ao ano de publicação, autores e títulos, 

que será apresentado no último capítulo. Os resultados foram discutidos 

considerando cinco categorias de análise que foram criadas para este estudo, com 

base na análise de conteúdo dos trabalhos encontrados: estratégias de 

aprendizagem e leitura; as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos de 

ensino fundamental; estratégias de aprendizagem e fatores emocionais e 

motivacionais; construção de escala de estratégias de aprendizagem; e 

conhecimentos dos professores sobre as estratégias de aprendizagem. 

Este trabalho está organizado de forma que o primeiro capítulo 

apresentará a fundamentação teórica do conceito de estratégias de aprendizagem. 

Apresenta também as diversas classificações que têm sido atribuídas às estratégias 

de aprendizagem por diferentes autores, e sua importância no contexto escolar. 

Ainda neste capítulo, serão descritas relações entre as estratégias de aprendizagem 

e algumas variáveis, por exemplo, autorregulação, fatores emocionais e 

motivacionais.  

O capítulo segundo descreverá os resultados encontrados e as 

discussões realizadas, considerando as categorias de análise elaboradas. O foco 

das análises foi a possível contribuição das estratégias de aprendizagem ao 
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desenvolvimento dos estudantes e docentes, com o intuito de facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem, como indicam as pesquisas realizadas. 
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1 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM  

 

No Brasil, são poucas e escassas as pesquisas relacionadas com as 

estratégias de aprendizagem, apesar de sua importância. As estratégias de 

aprendizagem são consideradas sequências que integram os procedimentos e as 

atividades com a intenção de facilitar o armazenamento e a utilização da informação 

(BORUCHOVITCH, 2001).  

Diferentes autores têm definido as estratégias de aprendizagem de 

maneiras semelhantes. Dembo (1994, apud LINS, ARAÚJO E MINERVINO, 2011), 

as define como métodos que os alunos utilizam para adquirir, armazenar e utilizar a 

informação. Para Silva e Sá (1997, apud LINS, ARAÚJO E MINERVINO, 2011) são 

processos conscientes, esquematizados pelos alunos para atingirem seus objetivos 

de aprendizagem, sendo elas controladas e facilitadoras. 

Pode-se observar, na literatura da área, que as estratégias de 

aprendizagem são classificadas de maneiras distintas pelos autores. Dansereau e 

colaboradores (1979, apud COSTA E BORUCHOVITCH, 2004), apresentam tipos 

diferentes das estratégias de aprendizagem, identificando-as em dois grandes 

aspectos, estratégias primárias e estratégias de apoio. As estratégias primárias 

propõem ao aluno ajuda para organizar, elaborar e integrar a informação, enquanto 

as estratégias de apoio são responsáveis pela manutenção e um estado satisfatório 

que favoreça a aprendizagem do aluno. 

Zimmerman e Martinez-Pons (1986, apud LINS, ARAÚJO e 

MINERVINO, 2011) apresentam 14 tipos de estratégias: 

... autoavaliação, organização e transformação, estabelecimento de 
metas e planejamento, busca de informação, registro de informação, 
automonitoramento, organização do ambiente, busca de ajuda e 
revisão, ensaio e memorização e, por fim, revisão de notas (p. 64). 

Gomes e Boruchovitch (2005), fundamentadas nos estudos de 

Dembo (1994) e Garner e Alexander (1989), diferenciam as estratégias cognitivas 

das metacognitivas. As estratégias cognitivas se referem ao comportamento e o 

pensamento do individuo, e as estratégias metacognitivas se referem aos 

procedimentos do indivíduo em planejar, regular e monitorar seu pensamento e 

comportamento. 
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Pozo (1996, apud LINS, ARAÚJO E MINERVINO, 2011), por sua 

vez, apresenta duas classificações para as estratégias de aprendizagem, 

associativas e por reestruturação. As estratégias de aprendizagem associativas 

contemplam as estratégias de um processamento superficial da informação, de 

maneira semelhante às estratégias de ensaio. As estratégias de aprendizagem por 

reestruturação demandam o processamento de estratégias com profunda 

informação, semelhantes às estratégias de elaboração e de organização. 

Para Dembo (2000, apud BORUCHOVITCH, 2001),  

As estratégias de aprendizagem podem estar mais voltadas para 
ajudar o aprendiz a organizar, elaborar e integrar a informação 
(estratégias cognitivas ou primárias) ou ser mais orientadas para o 
planejamento, monitoramento, regulação do próprio pensamento e 
manutenção de um estado interno satisfatório que facilite a 
aprendizagem (estratégias metacognitivas ou de apoio). (p. 20). 

Good e Brophy (1986, apud BORUCHOVITCH, 2001) afirmam que 

as estratégias de aprendizagem são organizadas em cinco tipos: estratégias de 

ensaio, estratégia de elaboração, estratégia de organização, estratégia de 

monitoramento e as estratégias afetivas. 

Para esses autores, as estratégias de ensaio envolvem a repetição 

de um ato, ou seja, repetir ativamente a fala, a escrita e o material que vai ser 

aprendido. As estratégias de elaboração são procedimentos que visam realizar 

conexões entre o que vai ser aprendido com o material novo e o que já se sabe com 

o material antigo - os conhecimentos prévios, conhecimentos trazidos dos familiares. 

As estratégias de organização, por sua vez, referem-se à estrutura que organiza o 

material que vai ser aprendido, dividindo-o em partes, tópicos e conceitos e envolve 

a organização dos conteúdos a serem ensinados. 

Ainda de acordo com Good e Brophy (1986, apud 

BORUCHOVITCH, 2001), existem as estratégias de monitoramento, que são 

essenciais para que o estudante acadêmico seja bem sucedido na capacidade de 

monitorar sua compreensão, seus esforços, suas estratégias e outras atividades. 

Por fim, as estratégias afetivas estão voltadas a lidar com os sentimentos 

desagradáveis que podem interferir na aprendizagem, como a ansiedade e a falta de 

concentração. 

Os pesquisadores dessa área, apesar de classificarem as 

estratégias de aprendizagem de formas distintas, colaboram com a ideia de que as 
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estratégias podem facilitar a aprendizagem e que devem ser ensinadas aos 

estudantes. Gomes e Boruchovitch (2005), por exemplo, sugerem a importância das 

intervenções educativas baseadas em estratégias de aprendizagem. Segundo Filho 

(2002, p. 319), 

A Psicologia Cognitiva, baseada na Teoria do Processamento de 
Informação, destaca a importância de uma prática pedagógica que 
leve em consideração o ensino de estratégias cognitivas e 
metacognitivas, conteúdos processuais e condicionais, junto com os 
conhecimentos declarativos, mais privilegiados pelos professores, 
tendo em vista a promoção da aprendizagem auto-regulada, entre os 
estudantes, desde o início da escolarização formal (Boruchovitch 
2004b; Dembo, 2000; Hacker, 1998; Hong &O’Neil, 2001; Pozo, 
1996; Symons, Snyder, Cariglia-Bull &Pressley 1989; Woolfolk, 
2000).   

O trabalho do professor, nesse sentido, deve contemplar o incentivo 

ao uso de estratégias de aprendizagem (POZO, 1996 apud LINS, ARAÚJO e 

MINERVINO, 2011). De acordo com Santos e Boruchovitch (2011), 

...para que o professor possa ensinar os estudantes a usarem 
estrategicamente os seus recursos em contextos de aprendizagem, é 
fundamental que, previamente, ele seja capaz de aprender e ensinar, 
de maneira estratégica, os conteúdos curriculares, isto é, o professor 
necessita saber tanto ensinar quanto aprender (p. 289). 

A intervenção educativa baseada em estratégias de aprendizagem 

deve ampliar o conhecimento do aluno de maneira que ele esteja seguro ao utilizá-

las. Além disso, é importante que desenvolva possibilidades de melhorias no 

autoconhecimento e na autorregulação dos estudantes (BORUCHOVITCH, 2007 

apud TEIXEIRA E ALLIPRANDINI, 2013). A respeito disso, tem-se colocado a 

importância de se considerar esses aspectos em intervenções. 

Pressley e cols., citados por Boruchovitch (2007), definiram nove 
pontos que devem ser levados em conta ao se realizar uma 
intervenção em estratégias de aprendizagem, que serão brevemente 
descritos a seguir: ensinar somente uma estratégia de aprendizagem 
de cada vez, incluindo informações metacognitivas sobre o porquê, o 
onde e o quando aplicá-la; fornecer explicações pormenorizadas de 
cada nova estratégia, modelando-a; repetir a modelagem e a 
explicação, eliminando possíveis dúvidas; criar contextos 
diversificados, nos quais se possam praticar as estratégias 
ensinadas; incentivar o monitoramento da compreensão do 
estudante acerca de como está fazendo e o que está pensando 
quando está usando as estratégias; prover oportunidades que 
favoreçam a capacidade do estudante de generalizar o uso das 
estratégias aprendidas para outras situações para as quais elas 
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sejam adequadas; aumentar a motivação dos estudantes e promover 
o processamento profundo e reflexivo da informação (TEIXEIRA E 
ALLIPRANDINI, 2013, p. 3 e 4). 

 

1.1 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E A ATIVIDADE DE LEITURA 

 

A dificuldade de aprendizagem e compreensão de leituras de textos, 

livros e conteúdos é um problema assíduo em estudantes, como mostram os 

trabalhos de Boruchovitch (2001), Filho (2002), Gomes e Boruchovitch (2005) e Joly 

(2006).  

Quando as crianças estão aprendendo a ler, por exemplo, a criança 

constrói um esquema de operação mental que lhe ajuda a elaborar um sistema de 

leitura individual, contendo estratégias específicas para que a criança compreenda o 

que está lendo. Assim, ao utilizar as estratégias de leitura, vai dando um significado 

e sentido às palavras e desenvolvendo seu potencial e competência na leitura 

(JOLY, 2006). 

A importância da utilização de estratégias de aprendizagem na 

atividade de leitura se justifica pelo fato de que  

Ler não é apenas um processo de pronunciar o texto, mas é uma 
atividade complexa que envolve raciocínio, ou seja, ler é 
compreender. Ter competência em leitura significa possuir um 
repertório de procedimentos estratégicos, saber gerenciar de forma 
adequada a sua utilização e aplicá-los de modo flexível, em cada 
situação (Solé, 1992/1998; Vaz, 1998 apud GOMES E 
BORUCHOVITCH, 2005, p. 320). 

 Joly (2006) mostra que os professores, ao fazer os seus planos de 

aula, podem usar o conhecimento de estratégias desenvolvidas por seus alunos e 

ajuda-los na compreensão do texto e nos conteúdos das aulas. Boruchovitch (2001), 

por sua vez, sugere que bons leitores identificam facilmente as informações 

essenciais de uma leitura, mantêm o comprometimento de criar questões e 

respondê-las, fazem sínteses e resumos para conseguir adquirir melhor o seu 

conhecimento. As estratégias de aprendizagem para a leitura podem ser ensinadas 

para todos os alunos antes, durante e depois da leitura, como o destaque dos 

pontos principais e importantes, o monitoramento da compreensão, fazer anotações, 

resumos, técnicas de memorização e outras diversas estratégias de compreensão 

da leitura. 
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Gomes e Boruchovitch (2005) apontam dois tipos de leitores, o leitor 

proficiente, que utiliza diferentes estratégias para a compreensão e interpretação de 

texto, e o leitor competente, que tem o controle e a autorregulação de sua leitura, 

possuindo objetivos definidos ao basear a leitura com seus conhecimentos prévios. 

Os leitores, ao realizar uma leitura, têm objetivos a alcançar em que propõe as suas 

estratégias utilizadas para compreender o texto, podendo acontecer de não 

compreendê-lo, assim buscam a compreensão através de pesquisa ou 

esclarecimento de dúvidas junto ao professor. Portanto, compreende-se aqui a 

presença do processo de metacognição que é utilizado para desfazer os obstáculos 

e desafios encontrados para impedir a compreensão do texto e da leitura utilizando 

com atenção as estratégias adequadas. Para garantir ao estudante grande sucesso 

escolar, acadêmico e profissional, as estratégias de aprendizagem, o ensino e a 

leitura são fatores fundamentais e que ajudam claramente a alcançar esse êxito. 

As estratégias de aprendizagem estão fortemente associadas à 

aprendizagem escolar, que conduz o estudante a eficiência na utilização das 

estratégias de aprendizagem, elas são inseparáveis no processo de ensinar e 

aprender, exigindo do professor que combine o ensino e seus conteúdos com as 

técnicas e procedimentos das estratégias de aprendizagem de acordo com o 

contexto e situação em que encontra o estudante. Os teóricos da psicologia 

recomendam que o trabalho desenvolvido pelo professor não seja apenas para 

proporcionar o conhecimento, mas que ele assegure seus produtos e resultados da 

aprendizagem e que acrescente, se necessários, recursos estratégicos para que os 

produtos e resultados sejam alcançados como, por exemplo, o domínio e a 

competência na leitura em todas as etapas da escolarização, de acordo com o 

aumento de capacidade e o grau de dificuldade adequado para cada série, pois 

durante a pesquisa de Santos e Boruchovitch (2011) foi constatado nos estudantes 

brasileiros que as estratégias de leitura são inadequadas para a compreensão dos 

estudantes das séries iniciais, por isso os professores têm que rever e tomar 

cuidado ao utilizar a estratégia para ensinar a leitura, ter a compreensão da leitura 

ao estudante para que ele não cometa esses erros até o ensino superior.  

Para um desempenho adequado nesse contexto complexo e 
mutável, torna se primordial desenvolver a capacidade para aprender 
a aprender caracterizada pela autonomia e pelo controle cognitivo 
em relação às tarefas de aprendizagem que, em geral, se alcança 
com a experiência de muitas aprendizagens durante a vida (Barth, 
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1991 e Veiga Simão, 2004b apud SANTOS E BORUCHOVITCH, 
2011, p. 289). 

Filho (2002) apresenta que, de acordo com o Relatório da UNESCO 

da Comissão internacional sobre a Educação para o século XXI toca nas “missões 

tradicionais” do ensino superior, em que o mesmo se refere às “novas missões” para 

o desenvolvimento cognitivo nesse nível ser mais significativo. O ensino superior 

terá que oferecer acesso ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos incentivando 

um bom proveito da situação, a figura do professor é a mais importante dessa 

realização, dependo dela para realizar as novas missões. 

 Filho (2002) ainda afirma que estratégias metacognitivas para a 

compreensão da leitura e ensino é como  

A busca por orientações acerca do ensino da compreensão da leitura 
levou à descoberta de que antes do último século já se encontram 
esforços em favor da criação de métodos específicos para 
desenvolver essa área da atividade pedagógica. (p. 68). 

As estratégias foram muito além do que se entendia como 

habilidades, ou seja, as estratégias são habilidades complexas que permite que o 

ensino seja um componente subdividido em partes para análise de ensino e 

transmissão do conhecimento, porque o comportamento estratégico (aplicação das 

estratégias) implica que o professor tenha uma intencionalidade, um propósito para 

realizar o ensino, assim ele escolhe as estratégias de aprendizagem de leitura para 

que o outro sujeito (os alunos) aprenda, sendo habilidades que pode ocorrer 

mudanças de acordo com a equipe em que vai transmitir o ensino como, por 

exemplo, a complexidade, a velocidade, precisão de revisão e outros procedimentos. 

O “aluno estratégico”, de acordo com Souza (2010), possui uma 

variedade de estratégias e é capaz de avaliar e produzir seu progresso com a 

direção nos objetivos que é estabelecido e apresentado a ele para desenvolver sua 

aprendizagem. O uso das diferentes estratégias de aprendizagem faz com que o 

aluno possa se ajudar e compensar melhorando seu conhecimento prévio. 

As estratégias de aprendizagem para o desenvolvimento de 

compreensão textual variam em todos os níveis escolares até o superior, nas 

universidades, mas Filho (2002) tem foco em sua pesquisa na ação docente do 

professor de Língua portuguesa e a “estratégia de metacognição que significa ter 

conhecimento e autocontrole da cognição” (FILHO, 2002 p. 68). O destaque da 
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metacognição se dá nas estratégias de aprendizagem para desenvolver no indivíduo 

que aprende uma ativação de esquemas, utilização e compreensão da estrutura do 

texto e a compreensão da leitura. 

Joly (2006) afirma que a metacognição é considerada uma 

habilidade geral, característica do desenvolvimento dos indivíduos, características 

específicas e características de forma de tarefas a ser realizadas, relacionando 

assim a inteligência. 

...há procedimentos metacognitivos que auxiliam a resolução de 
problemas de compreensão denominados estratégias de leitura, que 
permitem ao leitor compreender um texto com maior eficácia por 
possibilitarem o planejamento, a monitoração e a regulação dos 
próprios processos cognitivos envolvidos nessa tarefa (JOLY, 2006, 
p. 272). 

Conforme Gomes e Boruchovitch (2005), nas condições atuais o 

ensino básico é considerado como uma necessidade e não como um ideal a serem 

atingidos, os professores enfrentam grandes desafios, mas primeiro precisam 

acreditar no potencial e na aprendizagem dos educando, porque para o professor 

desenvolver seu trabalho tem que conhecer sua turma e explorar ao máximo o seu 

potencial e demonstrar com metodologia e métodos de estudo eficaz em que o aluno 

se desenvolva no futuro, pois professores com boas estratégias de aprendizagem 

desenvolvem alunos com melhor rendimento escolar e que demonstra sua 

aprendizagem e seus estudos são de uma forma significativa, não desmerecendo 

alunos com baixo rendimento escolar, porque as estratégias de aprendizagem são 

apresentadas para todos, porém conhecê-las não é suficiente, é preciso saber usá-

las adequadamente, garantindo o conhecimento satisfatório do estudante e seu 

estado emocional com o comportamento estratégico. 

As estratégias de aprendizagem têm um caráter intencional e 

consciente de acordo com a especialidade e o nível de ensino (educação básica e 

ensino superior), porém, elas são consideradas um procedimento para realizar 

deveres e tarefas ou também como uma ferramenta para auxiliar a aprendizagem. 

O jogo, de acordo com Gomes e Boruchovitch (2005), é uma 

estratégia de aprendizagem que tem presença fundamental no ensino, onde o aluno, 

através do lúdico, demonstra seus conhecimentos, por isso o jogo é considerado um 

instrumento diagnóstico principalmente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, mas apresenta o sucesso e o objetivo a serem alcançados 
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aqueles conduzidos de forma prática e com bom processo de intervenção, mas o 

principal é a participação e o envolvimento dos estudantes no jogo. Para as crianças 

e estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o jogo é uma situação 

privilegiada em que desenvolve melhores resultados na ação da aprendizagem, 

desenvolvendo melhoras nos conceitos e conhecimentos. 

 

1.2 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E VARIÁVEIS COMO AUTORREGULAÇÃO, ANSIEDADE E 

MOTIVAÇÃO 

 

Boruchovitch (2001) sugere a importância do desenvolvimento da 

autorregulação em estudantes, compreendida pela autora como ser “capaz de ser 

ativo e responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem” (p. 19). A 

autorregulação faz com que os alunos reflitam seus processos cognitivos e tenham a 

capacidade de um comportamento autônomo com motivação e iniciativas, sendo as 

estratégias de aprendizagem um importante instrumento da autorregulação.  

Outra variável relacionada às estratégias de aprendizagem é a 

ansiedade. Bortoletto e Boruchovitch (2013) apontam que estudos revelam que as 

emoções exercem muitas influências na aprendizagem do aluno, seja na educação 

básica ou no ensino superior, facilitando ou dificultando à aprendizagem, e que a 

ansiedade é a variável que mais tem sido estudada.  

A regulação emocional é um processo complexo, que envolve o 

controle e o uso, pelo indivíduo, de um conjunto de estratégias para regular suas 

emoções. As chamadas “estratégias de enfrentamento”, que são constituídas pelas 

ações do indivíduo para manter, aumentar, diminuir e modificar de forma consciente 

ou não consciente seu estado ou resposta emocional precisam ser desenvolvidas 

(BORTOLETTO E BORUCHOVITCH, 2013). 

Para essas autoras,  

... entre as estratégias de regulação emocional mais frequentemente 
utilizados por pessoas, podem ser citados: a supressão da expressão 
emocional, aceitação, disfarçado de emoção, a externalização, a 
auto-culpa, reavaliação positiva da situação, ruminação, a inibição 
emocional, a remoção da situação, busca de apoio social e de 
informação, assumindo a responsabilidade para o outro, e 
envolvimento com outras tarefas, entre outros (BORTOLETTO E 
BORUCHOVITCH, 2013, p. 2). 
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Como apontado nos estudos de Souza (2010), uma das questões 

centrais do estudo das estratégias de aprendizagem é o que e o porquê motiva os 

estudantes a utilizá-las. Nesse sentido, pesquisadores têm tentado compreender 

esta questão, descrevendo as relações entre as estratégias e a construção 

motivacional. Os estudantes estão propensos a usar as estratégias de 

aprendizagem quando têm a consciência de que, com seus procedimentos 

estratégicos, melhoram o desempenho de seus estudos e conhecimentos centrados 

em três tipos de crenças, autoeficácia, tipos de metas e valor da tarefa. 

No que diz respeito às crenças de autoeficácia, Souza (2010) afirma 

que 

Respectivamente ao uso de estratégias, acredita-se que a 
importância da autoeficácia resida no fato de que, diante de 
expectativas favoráveis ao próprio desempenho, estudantes tendem 
a despender maior esforço e persistir até encontrar as estratégias 
adequadas para a solução de tarefas, especialmente aquelas mais 
complexas (p. 10). 

Segundo Souza (2010), são apresentadas dois grandes grupos de 

metas estabelecidas pelos alunos, a meta aprender e a meta performance. A meta 

aprender está relacionada com a tarefa, sendo ela motivadora ou desafiadora, e tem 

por principal objetivo aperfeiçoar, dominar e inovar os conhecimentos, tendo assim a 

importância de desenvolver novas habilidades através de seus esforços. A meta 

performance está relacionada com a busca primordial do aluno em que evidencia as 

capacidades ou as esconde, o aluno aqui busca obter notas altas, superar os 

demais colegas e melhor desempenho através de pouco esforço. 

O valor da tarefa está relacionado à crenças sobre a importância, 

peso, utilidade e interesse de uma tarefa ou disciplina escolar. De acordo com 

Souza (2010),  

O valor da tarefa também foi apontado como fonte de motivação, 
pois “se não se percebe a utilidade do que se deve aprender, o 
interesse e o esforço tendem a diminuir à medida que o aluno se 
pergunta para que serve saber o que se pretende que aprenda” 
(TAPIA; MONTERO, 2004, p. 179). Portanto, perceber a utilidade das 
disciplinas escolares pode ser decisivo em despertar o interesse do 
aluno, direcionando esforços para a autorregulação da aprendizagem 
(SOUZA, 2010, p. 102). 

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente capítulo apresenta os estudos encontrados a partir das 

buscas realizadas, cujos resultados serão discutidos com o foco nas contribuições 

das estratégias de aprendizagem para o contexto escolar. Primeiramente será 

mostrado um quadro com todas as pesquisas que foram encontradas, considerando 

o recorte que foi feito, e, na sequência, os estudos serão apresentados e discutidos 

com base em cinco categorias de análise: estratégias de aprendizagem e leitura; as 

estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos de ensino fundamental; 

estratégias de aprendizagem e fatores emocionais e motivacionais; construção de 

escala de estratégias de aprendizagem; e conhecimentos dos professores sobre as 

estratégias de aprendizagem. 

 

Quadro 1 - Artigos disponíveis no SCIELO, no período de 2001 a 2014, referentes 

ao uso de estratégias no contexto escolar. 

Ano de publicação Autor(es) Título do artigo 

2001 BORUCHOVITCH, 
Evely. 

Algumas estratégias de 

compreensão em leitura 

de alunos do Ensino 

Fundamental. 

2002 FILHO, Henrique Kopke. Repertório de estratégias 

de compreensão da 

leitura e conhecimentos 

metacognitivo de 

professores de língua 

portuguesa. 

2004 COSTA, Elis Regina; 

BORUCHOVITCH, 

Evely. 

Compreendendo 

relações entre 

estratégias de 

aprendizagem e a 

ansiedade de alunos do 

Ensino Fundamental de 

Campinas. 

2005 GOMES, Maria 

Aparecida Mezzalira; 

BORUCHOVITCH, 

Evely. 

Desempenho no jogo, 

estratégias de 

aprendizagem e 

compreensão na leitura. 

2006 BORUCHOVITCH, A construção de uma 
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Evely; SANTOS, Acácia 
Aparecida Angeli dos; 
COSTA, Elis Regina da; 
NEVES, Edna Rosa 
Correia; CRUVINEL, 
Miriam; PRIMI Ricardo; 
GUIMARÃES, Sueli Edi 
Rufini. 

escala de estratégias de 

aprendizagem para 

alunos do ensino 

fundamental. 

2006 JOLY, Maria Cristina 

Rodrigues Azevedo. 

Escala de estratégias de 

leituras para etapa inicial 

de Ensino Fundamental. 

2008 GOMES, Rosa Maria 

Silva; PEREIRA, 

Anabela Maria Souza. 

Estratégias de coping 

em educadores de 

infância portugueses. 

2010 SOUZA, Liliane Ferreira 

Neves Inglez de. 

Estratégias de 

aprendizagem e fatores 

motivacionais 

relacionadas. 

2011 SANTOS, Osmar José 

Ximenes; 

BORUCHOVITCH, 

Evely. 

Estratégias de 

aprendizagem e 

aprender a aprender: 

concepções e 

conhecimentos de 

professores. 

2011 LINS, Manuela Ramos 

Caldas; ARAÚJO, 

Monilly Ramos; 

MINERVINO, Carla 

Alexandra da Silva 

Moita. 

Estratégias de 

aprendizagem 

empregadas por 

estudantes no Ensino 

fundamental. 

2012 GALVÃO, Afonso; 

CÂMARA, Jacira; 

JORDÃO, Michelle. 

Estratégias de 

Aprendizagem: reflexões 

sobre universitários. 

2013 BORTOHETTO, Denise; 

BORUCHOVITCH, 

Evely. 

Estratégias de 

aprendizagem e de 

regulação emocional de 

estudantes de 

Pedagogia. 

2013 TEIXEIRA, Andrea 

Regina; ALLIPRANDINI, 

Paula Mariza Zedu. 

Intervenção no uso de 

estratégias de 

aprendizagem diante de 

dificuldade de 

aprendizagem. 
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2014 MARINI, Janete 

Aparecida da Silva; 

BORUCHOVITCH, 

Evely. 

Autorregulação da 

Aprendizagem em 

Estudantes de Pedagogia. 

Fonte: a própria autora. 

 

2.1 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E LEITURA 

 

Boruchovitch (2001), no decorrer de sua pesquisa, apresentou 

definições de estratégias de aprendizagem e trouxe conceitos de alguns autores, 

mas seu estudo teve foco nas estratégias de aprendizagem para a compreensão da 

leitura. O seu objetivo foi investigar as estratégias de aprendizagem em uma escola 

pública de ensino fundamental e médio, para verificar a utilização dessas estratégias 

nos conteúdos, principalmente na leitura. A pesquisa foi desenvolvida em uma 

escola de Campinas, com 110 alunos das 3ª, 5ª e 7ª séries, divididos em três 

grupos, cujas idades variavam de 8 a 16 anos. 

O instrumento utilizado foi um questionário sobre as estratégias de 

aprendizagem e leitura, com questões objetivas e dissertativas, referentes ao uso de 

estratégias por parte dos alunos em estudos em sala de aula, realização de tarefas 

para casa e a preparação para a prova. Os resultados foram organizados e 

analisados com base em duas questões: “O que costuma fazer para lhe ajudar a 

entender melhor o que você está lendo?”, e “O que você costuma fazer para lhe 

ajudar melhor o que você está lendo?”. Grande parte dos alunos (44,3%) indicou 

que procura apoio social.  

Essa autora sugere, com base nessa investigação, que a maior 

parte dos trabalhos desenvolvidos pelos professores é voltado para a avaliação da 

compreensão de leitura dos textos, e não para ensinar aos estudantes estratégias 

de aprendizagem para que se tornem bons leitores e tenham o hábito de ler por 

prazer. Na maioria das vezes, segundo ela, leem por obrigação de aprender o 

conteúdo. Outros fatores que são destacados nesse estudo são a importância de o 

professor promover possibilidades de desenvolvimento autorregulação, e o apoio da 

família junto à equipe da escola, que traz grandes influências positivas para a leitura 

e compreensão de conteúdos para os alunos. 

Filho (2002) realizou um estudo, cujos objetivos foram levantar os 

tipos de estratégias de leitura mais frequentemente usadas por docentes do Ensino 
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Fundamental e Ensino Médio em situação natural de leitura, e verificar o 

conhecimento metacognitivo desses sujeitos relativo à função que exercem as 

estratégias de seus repertórios na compreensão da leitura. 

Nessa pesquisa desenvolvida por Filho (2002) participaram 24 

indivíduos, de 25 a 48 anos, divididos em grupos por meio de sorteio, identificados 

como G1(grupo 1) e G2 (grupo 2). Os instrumentos utilizados foram dois 

questionários: o “Questionário de uso de estratégias no processo de leitura”, que 

contém estratégias relacionadas à antes, durante e depois da leitura; e o 

“Questionário Informativo (Q.I)2”, que é um complemento do questionário anterior e 

está relacionado com a contribuição que as estratégias usadas frequentemente 

pelos indivíduos trazem na compreensão da leitura. Os questionários foram 

aplicados sem tempo limitado para responder, mas a única solicitação era que os 

participantes lessem todas as instruções dos instrumentos com atenção. 

Os resultados mostraram que o processo de leitura ocorre sem 

nenhum planejamento prévio e uma boa parte dos sujeitos participantes não 

conseguiram explicar como as estratégias são importantes e colaboram para a 

compreensão da leitura e interpretação do texto. Isso indica, de acordo com Filho 

(2002), a insuficiência de mecanismos para poder reduzir as dificuldades de leitura 

encontradas nos ambientes escolares, de pesquisas e das universidades. Nas 

palavras do autor: 

...é preciso que se dê maior eficiência aos cursos de formação de 
professores, ensinando-lhes maneiras conscientes de realizar 
atividades de leitura, de conhecer melhor o que elas representam 
para o domínio efetivo desse processo, de saber quando usá-las e 
como monitorá-las (FILHO, 2002, p. 79). 

Gomes e Boruchovitch (2005) realizaram uma pesquisa descritiva e 

correlacional, tendo como eixo principal os conceitos de estratégias de 

aprendizagem autorregulada e compreensão autorregulada na leitura. O objetivo foi 

analisar o jogo chamado “Bingo Melhor Estudante”, que foi adaptado para os alunos 

da 4ª série e que pretendia avaliar as características de um bom estudante. Depois 

do jogo foi aplicado um teste de compreensão da leitura. Participaram da pesquisa 

29 estudantes da 4ª série do ensino fundamental, de uma escola pública, com 

idades entre 10 e 12 anos, sendo a maioria dos participantes do sexo masculino. 
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Os instrumentos utilizados foram: a)Escala de estratégias de 

aprendizagem elaborada em 2001 por Boruchovitch e Santos, que contém 40 

questões com três alternativas sendo sempre, algumas vezes e nunca, mas também 

contém uma questão dissertativa para o estudante mencionar estratégias de 

aprendizagem que não são previstas e citadas pelas autoras da pesquisa e tem por 

objetivo complementar as estratégias cognitivas e as estratégias metacognitivas; 

b)Teste Cloze do texto “O gato e o rato”, que tem como objetivo o desenvolvimento e 

a avaliação da compreensão da leitura; c)O Jogo Bingo Melhor Estudante, adaptado 

por Gomes (2002), que se trata de um instrumento que possibilita avaliar a 

percepção dos estudantes que tenha características de utilizar estratégias cognitivas 

e metacognitivas, contendo 20 questões com alternativas de respostas a, b e c; 

d)Formulário de Avaliação da Metacognição de Gomes e Boruchovitch (2002), que 

possui quatro questões abertas, destinado a avaliar a percepção dos estudantes 

sobre as atividades desenvolvidas em relação à aprendizagem. 

Os resultados revelaram uma correlação positiva, moderada e 

altamente significativa entre o desempenho no jogo e a compreensão na leitura, 

evidenciando que quanto maior a compreensão em leitura, melhor o desempenho no 

jogo. De acordo com as autoras, a atividade com jogos se caracterizam como 

oportunidades de utilização da leitura e da escrita de forma contextualizada, uma 

vez que a leitura e o jogo envolvem o raciocínio estratégico, e por meio das 

estratégias de aprendizagem pode-se desenvolver a aprendizagem autorregulada, 

através da leitura e registros para realizar e construir o jogo. 

De acordo com essas três pesquisas apresentadas, podemos 

observar que, de modo semelhante, os autores têm apontado para a importância 

das estratégias de aprendizagem para a atividade de leitura. Boruchovitch (2001), 

por exemplo, sugere que as estratégias de aprendizagem de leitura e compreensão 

de texto precisam ser ensinadas aos estudantes, para que eles se tornem críticos e 

reflexivos, além de leitores independentes. 

Nessa mesma direção, Filho (2002) aponta que as estratégias de 

aprendizagem de metacognição são as melhores para a compreensão de leitura dos 

estudantes e para o desenvolvimento de seu autocontrole para construir o 

conhecimento. Indica, ainda, que os professores precisam usufruir das estratégias 

de leitura, explicar e demonstrar aos seus alunos a importância delas para seus 

estudos. Gomes e Boruchovitch (2005), por sua vez, mostraram o jogo como uma 
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estratégia que pode ser utilizada para o desenvolvimento da leitura e da escrita, 

além de beneficiar o raciocínio estratégico e a aprendizagem autorregulada. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM UTILIZADAS POR ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Estudos sobre estratégias de aprendizagem utilizadas por 

estudantes do ensino fundamental foram realizados por Lins, Araújo e Minervino 

(2011), Teixeira e Alliprandini (2013). 

Lins, Araújo e Minervino (2011), baseados na Teoria do 

Processamento da Informação e estudos sobre as estratégias de aprendizagem 

cognitivas e metacognitivas, realizaram uma pesquisa que teve como objetivo 

investigar quais as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos do ensino 

fundamental de escolas particulares e públicas da cidade de Campina Grande, no 

Estado da Paraíba. 

Os participantes foram 491 alunos matriculados no 6°, 7° e 8° anos 

do ensino fundamental, sendo que a maioria dos participantes era do sexo feminino, 

com idades entre 12 e 18 anos. O instrumento utilizado por esses autores foi a 

“Escala de Estratégias de Aprendizagem”, desenvolvida por Boruchovitch e Santos 

(2001).  

Os resultados apresentados revelaram que as estratégias 

metacognitivas foram as mais citadas na aplicação do instrumento. As estratégias de 

aprendizagem para a maioria dos participantes são utilizadas às vezes e outros 

participantes indicaram que não usam ou empregam nenhuma estratégia de 

aprendizagem para a compreensão do conteúdo, mas verificou que as meninas 

utilizam mais estratégias de aprendizagem que os meninos.  

Teixeira e Alliprandini (2013) desenvolveram uma pesquisa com o 

objetivo de verificar se a intervenção no uso de estratégias de aprendizagem 

promoveria, em alunos com dificuldades de aprendizagem, maior controle e reflexão 

sobre seu próprio processo de aprendizagem. Participaram, no pré-teste, 14 alunos 

da 4ª série do ensino fundamental, com idades entre 9 e 12 anos, e no pós-teste, 

participaram 10 dos 14 alunos. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma escala 

estruturada e adaptada por Boruchovitch (1995), em duas partes, sendo a primeira 
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constituída pelos dados demográficos da amostra, e a segunda pelos dados 

relativos às estratégias de aprendizagem com questões abertas. Esse instrumento 

tem o objetivo de investigar as estratégias de aprendizagem e a aprendizagem dos 

alunos em situações de aprendizagem na sala de aula, realizações das tarefas 

escolares para a casa e o estudo desenvolvido em casa. O trabalho foi desenvolvido 

em três momentos: o primeiro envolveu a aplicação do instrumento (pré-teste); o 

segundo momento foi à intervenção, que aconteceu no período de nove semanas, 

realizando dois encontros na semana no contraturno, totalizando 18 dias de 

encontros, com a duração de uma hora cada um; e, no terceiro momento, foi 

reaplicado o instrumento (pós-teste). 

Os resultados indicaram, de maneira geral, que a intervenção 

propiciou maior controle e reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem, o 

que sugere que a intervenção em estratégias de aprendizagem pode favorecer a 

aprendizagem em muitos aspectos. Nas palavras das autoras, 

... As crianças começaram a prestar mais atenção à explicação da 
professora, estudar a matéria dada novamente e até decorar a 
matéria para que a aprendizagem em sala de aula ocorresse. O 
mesmo pode ser inferido quanto à compreensão do conteúdo e 
preparação para testes (TEIXEIRA E ALLIPRANDINI, 2013, p. 9). 

Pode-se observar, com base nos estudos apresentados sobre a 

utilização de estratégias de aprendizagem por estudantes do ensino fundamental, 

que as estratégias de aprendizagem, quando desenvolvidas e relacionadas ao 

trabalho do professor, permitem que o processo de aprendizagem se efetive de 

maneira mais significativa.  

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E FATORES EMOCIONAIS E MOTIVACIONAIS 

 

Costa e Boruchovitch (2004) realizaram uma pesquisa com o 

objetivo de verificar relações entre o uso de estratégias de aprendizagem e a 

ansiedade de alunos do ensino fundamental. Participaram 155 estudantes de ensino 

fundamental de uma escola pública, com idades entre 6 e 18 anos. O instrumento 

utilizado foi uma entrevista individual com 16 questões abertas e fechadas acerca 

das estratégias de aprendizagem, tendo como objetivo investigar o uso das 

estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos em sala de aula, estudo em 
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casa e a realização das tarefas escolares para casa. Este questionário foi adaptado 

e traduzido do inglês para o português por Boruchovitch (1995). 

Contrariando as expectativas das pesquisadoras, não foram 

encontradas relações significativas entre o uso das estratégias de aprendizagem e a 

ansiedade de traço ou estado. Notou-se ansiedade alta relacionada ao tempo 

administrado para estudo e para a realização das provas. 

Souza (2010), por sua vez, investigou a relação entre os fatores 

motivacionais e a autoeficácia e o uso das estratégias de aprendizagem mostrando 

assim diversos estudos teóricos e a revisão de literatura de acadêmicos de 1990. 

Os resultados mostraram que esses estudos promovem e sustentam 

a aprendizagem autorregulada trazendo implicações como alunos mais estratégicos 

com bons rendimentos no processo de aprendizagem e, por outro lado, mostra que 

utilizar as estratégias de aprendizagem exige muito esforço e persistência, 

requerendo um fator motivacional adequado. 

De acordo com Souza (2010), as crenças motivacionais ajudam a 

promover e sustentar a aprendizagem autorregulada. 

Bortoletto e Boruchovitch (2013) tiveram como objetivo investigar as 

relações entre estratégias de aprendizagem e regulação emocional de alunos do 1° 

ao 4°ano de duas universidades. Participaram do estudo 298 alunos do Curso de 

Pedagogia de uma instituição pública e uma instituição privada de uma cidade do 

estado de Minas Gerais, com idades entre 18 e 54 anos, de ambos os sexos. 

Os instrumentos utilizados no estudo foram a Escala de Estratégias 

de Aprendizagem para Estudantes Universitários (EEA-U), de Bortoletto e 

Boruchovitch (2013), e a Escala de Estratégias para Adultos para a regulação 

emocional desenvolvida pelas próprias pesquisadoras. Os resultados indicaram 

relação entre regulação emocional e as estratégias. Os estudantes, ao controlar 

suas emoções, têm melhor desenvolvimento nas atividades acadêmicas. Constatou-

se também que os estudantes com mais de 30 anos utilizavam mais estratégias de 

aprendizagem e demonstravam ter maior controle em sentimentos de raiva. Os 

alunos do 1° ano do curso utilizavam menos estratégias de aprendizagem e 

mostraram maior controle no sentimento de tristeza. 

A pesquisa de Marini e Boruchovitch (2014) teve o objetivo de 

investigar as relações entre estratégias de aprendizagem, a motivação para 

aprender, inteligência e as estratégias de auto-handicap em estudantes do Curso de 
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Pedagogia. Os participantes foram107 estudantes de Pedagogia de duas instituições 

de ensino superior em uma cidade do estado de São Paulo. A maioria dos 

participantes eram mulheres, com idades entre 18 a 46 anos. 

Os instrumentos utilizados na pesquisa de Marini e Boruchovitch 

(2014) foram: a)EEAU: Estratégias de Aprendizagem para Estudantes Universitários, 

composta por 49 itens fechados e está organizada em três subescalas: cognitiva, 

metacognitiva e disfuncional metacognitiva; b)Motivação para aprender - Escala de 

Avaliação para Estudantes Universitários, composta por 32 itens com 16 questões 

com motivação intrínsecas e 16 questões extrínsecas; c)Self-hadicapping - Escala 

de Estratégias, composta por 22 itens que está relacionada com o uso das 

estratégias de auto-handicapping ou estratégias de auto-handicap em situações 

acadêmicas; d)EATII: As teorias implícitas da Escala de Inteligência, esse 

instrumento foi traduzido para o português e é composto por 8 itens. 

Os resultados da pesquisa mostraram correlações significativas 

entre estratégias positivas e motivação intrínseca e motivação para aprender a 

aprender, uma correlação moderada, negativa e significativa com estratégias de 

auto-handicap. Apontaram também para uma correlação moderada, negativa e 

significativa, entre motivação intrínseca e o relato de uso de estratégias de auto-

handicap. A motivação intrínseca se mostrou relacionada com estratégias de 

aprendizagem, quando feita uma análise multivariada linear. Os estudantes que 

relataram uso expressivo de estratégias de aprendizagem obtiveram maiores 

pontuações em motivação intrínseca e relataram menor uso de estratégias de auto-

handicap. 

De acordo com as pesquisas apresentadas, observa-se, de maneira 

geral, que os fatores emocionais e motivacionais estão relacionados ao uso das 

estratégias de aprendizagem. Esses resultados apontam para reflexões sobre a 

inter-relação entre os componentes cognitivos e afetivos na aprendizagem 

acadêmica.  

 

2.4 CONSTRUÇÕES DE ESCALAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

A revisão da literatura acerca das estratégias de aprendizagem 

realizada neste estudo, considerando o período de 2001 a 2014, também aponta 

para pesquisas que têm se orientado pela construção de escalas de avaliação 
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dessas estratégias. Exemplos são os estudos de Boruchovitch, Santos, Costa, 

Neves, Cruvinel, Primi e Guimarães (2006), e Joly (2006). 

Os objetivos do trabalho desenvolvido por Boruchovitch, Santos, 

Costa, Neves, Cruvinel, Primi e Guimarães (2006) foram descrever passos relativos 

à construção de escalas para a avaliação de um repertório de estratégias de 

aprendizagem com alunos de Ensino Fundamental e a apresentação da análise 

preliminar de suas propriedades psicométricas, sendo que isso ocorreu em dois 

estudos. De acordo com os autores,  

para a construção das duas escalas, levou-se em conta, 
criteriosamente, tanto os instrumentos internacionais disponíveis na 
literatura da área, quanto os resultados provenientes de pesquisas 
internacionais e nacionais sobre o tema. Estratégias de 
memorização, de elaboração, de administração de tempo, de 
estruturação do ambiente, de auto-avaliação, especificas de 
compreensão da leitura, de apoio afetivo tem sido as principais 
atividades mencionadas por pesquisadores como fazendo parte do 
repertorio de estratégias de alunos de diversas faixas etárias e 
diferentes nacionalidades (BORUCHOVITCH, SANTOS, COSTA,  
NEVES, CRUVINEL, PRIMI E GUIMARÃES, 2006, p. 298). 

O primeiro estudo foi realizado com 305 alunos de duas escolas de 

ensino fundamental de Campinas, divididos em dois grupos, o primeiro composto 

por 155 alunos da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries, de ambos os sexos, com idades entre 7 e 18 

anos, e o segundo grupo composto por 150 alunos de 3ª, 5ª e 7ª séries do ensino 

fundamental, de ambos os sexos, com idades entre 9 e 15 anos. 

Os dados foram coletados por meio de uma entrevista estruturada e 

adaptada por Boruchovitch (1995).  A entrevista foi composta por 17 questões 

abertas, com algumas questões contendo itens fechados com resposta sim ou não. 

As questões da entrevista são baseadas nas seguintes situações de aprendizagem 

em sala de aula, estudo em casa e realização de tarefas escolares em casa e de 

preparação para as provas. 

As questões foram analisadas e examinadas de acordo com os 

conteúdos abordados, sendo assim, foi desenvolvido um sistema de categorização 

de respostas para cada questão. O processo de categorização foi avaliado por meio 

de juízes independentes, que analisaram as respostas dos participantes mediante o 

conjunto de regras mencionadas. 

O segundo estudo foi composto por 433 estudantes participantes da 

3ª a 8ª série do ensino fundamental de escolas públicas de Campinas e Catalão 
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(GO), de ambos os sexos, com idades entre 8 e 18 anos. O instrumento utilizado 

neste estudo foi uma escala com 40 itens propostos em forma de escala likerte uma 

questão aberta, visando investigar se o aluno usa mais alguma estratégia não 

contemplada nos itens apresentados, com três alternativas de respostas para cada 

item: sempre, algumas vezes e nunca. Para a resposta “sempre” atribuiu-se 3 

pontos, para “algumas vezes” 2 pontos e para “nunca” 1 ponto, com exceção das 

questões 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39 e 40, cuja pontuação na hora da análise teve 

seu valor invertido. O valor máximo de pontos obtidos na escala era de 120 pontos e 

o valor mínimo era de 40 pontos. Os resultados mostraram que a Escala de 

Estratégia de Aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental representa uma 

primeira tentativa nacional, com indicativos de validade. 

Joly (2006) realizou um estudo sobre uma escala de avaliação das 

estratégias de leitura criada por ela mesma em 2004, A Escala de Estratégias de 

Leitura (EELI) que objetiva avaliar o uso de estratégias na leitura. Os participantes 

deste estudo foram 1259 alunos do ensino fundamental, com idades entre 7 e 14 

anos, sendo 39,8% da escola particular e 61,2% da escola pública.  

Os resultados do instrumento foram analisados de acordo com a 

análise fatorial e indicaram três fatores. O fator 1 inclui dez estratégias 

metacognitivas globais, utilizadas para análise geral do texto. O fator 2 inclui quatro 

estratégias metacognitivas e está relacionada ao suporte da leitura, consideradas 

como apoio para as anotações e entendimento da leitura. O fator 3 inclui três 

estratégias metacognitivas e está relacionada com a solução do problema e às 

dificuldades apresentadas na leitura. A Escala de Estratégias de Leitura (EELI) se 

mostrou um instrumento válido para a avaliação das estratégias em leitura. 

No que se refere à construção e validação de instrumentos, observa-

se que poucos estudos têm sido feitos acerca da avaliação das estratégias de 

aprendizagem de estudantes. Os instrumentos podem se constituir importantes 

ferramentas para a avaliação e intervenção pedagógica. 

 

2.5 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM: CONHECIMENTOS DOS PROFESSORES 

 

Uma análise da produção científica acerca das estratégias de 

aprendizagem no contexto educacional, considerando o recorte feito no presente 
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estudo, permite verificar a existência de um estudo a respeito dos conhecimentos 

dos professores em relação às estratégias de aprendizagem. 

Santos e Boruchovitch (2011) tiveram como objetivo investigar as 

concepções e o conhecimento das estratégias de aprendizagem adquirida pelos 

professores e o processo de aprender a aprender. Participaram do estudo 35 

professores do ensino fundamental dos anos iniciais, sendo todos regentes e do 

sexo feminino de três escolas da rede estadual de Campina Grande (PB). 

O instrumento utilizado para coletar os dados do estudo foi uma 

entrevista individual estruturada, que possui questões abertas e fechadas, 

relacionadas ao conhecimento, definição e o aprendizado sobre as estratégias de 

aprendizagem dos professores. Os resultados apontaram a ausência do conteúdo 

referente à Teoria do Processamento da Informação nos cursos de formação dos 

professores. 

Os dados obtidos indicaram que 88,6% dos professores relataram 

conhecer ou ter ouvido sobre o aprender a aprender, mas apenas 16,1% se 

aproximaram da real definição do conceito, o restante relatou de maneira confusa. 

Nas palavras dos autores,  

... o conceito permanece vago para os professores. Entre as 
respostas obtidas, emergiram opiniões de que o aprender a aprender 
se relaciona a conselhos para se preparar para avaliações ou, ainda, 
que deve ser usado com alunos de baixo desempenho. Alguns 
docentes apontaram a função de desenvolver comportamentos e 
qualidades importantes tanto dentro quanto fora do meio acadêmico. 
Já nessa pesquisa, nota-se uma tendência em associar esse 
conceito à figura do aluno, ou seja, algo que o professor faça para 
facilitar a sua aprendizagem. Ainda emergiram definições para o 
aprender a aprender nas quais esse conceito é associado à 
aprendizagem prática ou à experiência diária e aos próprios erros, o 
saber sem se aprofundar, a vivência e a maturidade (SANTOS E 
BORUCHOVITCH, 2011, p. 292). 

Considera-se fundamental que o professor exerça sua função e suas 

atividades de maneira estratégica quando aprende e quando ensina, 

desempenhando o controle de seus próprios processos cognitivos de decisão. 

Nesse sentido, é importante desenvolver, nos cursos de formação inicial e 

continuada, possibilidades de se conhecer e trabalhar estratégias de aprendizagem, 

dada a sua relevância e contribuição para a aprendizagem, como mostram os 

diversos estudos científicos apresentados neste trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho foi muito importante para a minha 

formação e atuação como docente e Pedagoga, pois pude verificar como as 

estratégias de aprendizagem nem sempre são consideradas no contexto escolar, 

apesar de sua importância, como mostraram as pesquisas de Boruchovitch (2001) e 

de Joly (2006). Observei também que estudos sobre estratégias de leitura e 

interpretação de texto têm sido feitos, mas não foram encontrados trabalhos que 

tivessem investigado estratégias para a aprendizagem da escrita e da matemática.  

Outro aspecto que pude notar é o desconhecimento da Teoria do 

Processamento da Informação por parte de muitos educadores, que costumam 

confundir estratégias de aprendizagem com as estratégias de ensino, como 

apresentaram Santos e Boruchovitch (2011). Uma estratégia de aprendizagem que 

considero interessante é a apresentada por Gomes e Boruchovitch (2005), o Jogo 

“BMG”, que não incentiva a competição, mas sim a atenção na leitura e verifica as 

estratégias utilizadas pelos estudantes. Com o jogo, pode-se trabalhar várias 

estratégias e permitir que se aprenda de maneira significativa.  

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, com minha experiência 

como professora na Educação Infantil e nas aulas da graduação, percebi que as 

estratégias de aprendizagem são importantes e devem ser utilizadas com 

frequência, com o objetivo de desenvolver ações como planejar, monitorar e regular 

o pensamento e comportamento. O papel do professor é apresentar as estratégias 

de aprendizagem no momento em que está trabalhando os conteúdos, orientando os 

estudantes a utilizar as estratégias mais adequadas para aquela situação.  

Como docente, devo atuar sempre utilizando estratégias, para 

constatar o desenvolvimento do meu trabalho, se tenho que mudar a maneira de 

ensinar os estudantes, para não correr o risco de não deixar que os alunos 

expressem suas dúvidas ou façam relação dos conteúdos com os seus 

conhecimentos prévios. Assim, concluo que a importância da prática pedagógica, de 

acordo com a Teoria do Processamento de Informação, apresenta que o uso das 

estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas são fundamentais para os 

estudantes, e que elas devem ser trabalhadas desde o início da escolarização, 
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visando o desenvolvimento da autorregulação dos estudantes. 
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