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RESUMO 

O presente trabalho, embasado na Teoria do Processamento da Informação, teve 
como objetivo geral analisar a frequência no uso de estratégias de aprendizagem 
por alunos das 1as, 3as e 5as séries do Curso de Pedagogia de uma Instituição 
Pública do Paraná e verificar se há diferenças em relação aos períodos matutino e 
noturno. Como objetivos específicos, descrever e comparar as frequências obtidas 
pelos alunos nas três séries pesquisadas. Participaram deste estudo 246 
alunos,sendo que nas 1as séries participaram 98 alunos,nas 3as séries, 86, e nas 5as 
séries, 63 participantes. Para a coleta de dados foi utilizada uma escala de 
estratégias de aprendizagem, EEA-U, validada por Boruchovitch e Santos (2015) 
que compreendem: Fator 1 – Estratégias de Autorregulação Cognitiva e 
Metacognitiva, Fator 2 – Estratégias de Autorregulação dos Recursos Internos e 
Contextuais e Fator 3 – Estratégias de Autorregulação Social, contendo 36 
questões, sendo 35 de múltipla escolha e apenas 1 (opcional) aberta.Para a 
aplicação, inicialmente, foi entregue aos alunos das respectivas turmas e séries o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, após os participantes 
concordarem em participar da pesquisa, foi aplicada a escala de estratégias de 
aprendizagem.Observou-se que, em todos os Fatores propostos pela EEA-U,houve 
uma tendência ao decréscimo gradativo no uso das estratégias ao comparar os 
resultados obtidos pelos participantes das 1as séries com os das 3as e 5as séries. Isso 
pode estar relacionado ao fato de que os alunos, ao entrarem no curso, cumpram 
mais as atividades propostas pelos professores, em especial a leitura dos textos 
indicados, em que há um provável acúmulo de atividades dos alunos das séries 
subsequentes. De forma geral, as médias obtidas pelas diferentes turmas não 
evidenciaram grandes diferenças e as diferenças observadas precisariam ser 
investigadas mais a fundo, pois podem estar relacionadas ao perfil das diferentes 
turmas. Concluindo, vale ressaltar que, em geral, o uso das diferentes estratégias de 
aprendizagem se apresentou com baixa frequência, sugerindo uma reflexão acerca 
do papel dos professores quanto às suas práticas pedagógicas e danecessidade de 
uma formação dos professores em exercício em relação à Teoria do Processamento 
da Informação, para que os futuros professores saibam usar, incentivar e ensinar 
seus alunos a aprenderem a aprender.  
 

Palavras-chave: Teoria do Processamento da Informação. Estratégias de 
Aprendizagem.Ensino Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente tema foi escolhido a partir da minha participação como aluna de 

Iniciação Científica no projeto intitulado “O Uso das Estratégias de Aprendizagem 

em Diferentes Ambientes Virtuais de Aprendizagem” (AVAs) e sua relação com o 

papel do professor/tutor. Esta abordagem possui o objetivo geralde conhecer as 

estratégias de aprendizagem utilizadas por alunos matriculados em cursos ofertados 

na modalidade da educação à distância em diferentes ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVAs) e sua relação com o papel do professor/tutor.Esta 

participação pessoalpermitiu o aprofundamento teórico relativo à Psicologia 

Cognitiva/Teoria do Processamento da Informação; em especial, as leituras 

realizadas me levaram a perceber a importância das estratégias de aprendizagem 

para o “aprender a aprender”, que possibilita o aluno a ter o conhecimento de como 

ele aprende e quais as estratégias que o levam a compreender melhor determinado 

conteúdo. 

O desenvolvimento deste trabalho poderá contribuir para a minha formação 

como pedagoga, uma vez que poderei ficar atenta às estratégias que meus futuros 

alunos utilizam ao tentar mostrar e promover diferentes tipos de estratégias, tanto 

cognitivas quanto metacognitivas. Como anunciado anteriormente, este trabalho de 

conclusão de curso está embasado na Teoria do Processamento da Informação, 

que, segundo Boruchovitch(1999), aborda o estudo sobre o modo pelo qual o 

aprendiz alcança, seleciona, interpreta e transforma a informação. 

Para Boruchovitch (1999), os indivíduos devem ser capazes de irem além do 

conhecimento factual em direção ao desenvolvimento de uma capacidade de pensar 

sobre os próprios pensamentos, ou seja:o indivíduo deve fazer usodametacognição 

– conhecer o seu próprio conhecimento, saber quais seus modos de aprender e 

como fazê-lo para o desenvolvimento pessoal. 

Metacognição, de acordo comBoruchovitch(1999), é o pensar sobre as 

cognições, sobre o comportamento e sobre o próprio processo de aprendizagem, 

assim como a autorregulação da aprendizagem. A partir disso,faz-se necessário o 

uso de estratégias de aprendizagem, como, por exemplo: grifar textos, ler o mesmo 

texto mais de uma vez, levantar perguntas acerca de uma leitura,dentre outras. 
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Para Dembo (1988 apud ALMEIDA, 2002), metacognição refere-se ao 

conhecimento dos próprios processos de conhecer, num planejamento, predição e 

monitoramento do próprio processo de aprender. Dessa maneira, percebe-se que o 

aluno que faz uso de estratégias de aprendizagem é autorregulado, sabe quais as 

estratégias que o levarão à aprendizagem e compreende também qual a maneira 

mais adequada para colocá-las em prática. 

Nesse sentido, é importante destacar a relevância das estratégias de 

aprendizagem no processo de pensar e ser capaz de aprender. Segundo Da Silva e 

Sá (1997 apud BORUCHOVITCH, 1999), em nível mais específico, as estratégias de 

aprendizagem podem ser consideradas como qualquer procedimento adotado para 

a realização de uma determinada tarefa, podendo ser subdivididas em estratégias 

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

Segundo Boruchovitch (1993 apud BORUCHOVITCH, 1999), as estratégias 

de ensaio envolvem repetir ativamente tanto pela fala como pela escrita o material a 

ser aprendido. As estratégias de elaboração são a realização de conexões entre o 

material novo a ser aprendido e o material antigo e familiar, como, por exemplo: 

reescrever, resumir, tomar notas etc. Já as estratégias de organização se referem ao 

material a ser aprendido que pode ser dividido em partes, identificando relações 

subordinadas ou superordenadas, como, por exemplo: criar uma hierarquia ou rede 

de conceitos, elaborar diagramas descrevendo relações entre conceitos. As 

estratégias de monitoramento da compreensão implicam que o indivíduo esteja 

constantemente com a consciência realista do quanto ele está sendo capaz de 

captar e absorver o conteúdo que está sendo ensinado. Por conseguinte, as 

estratégias afetivas referem-se à eliminação de sentimentos desagradáveis que não 

condizem com a aprendizagem. Por fim, as estratégias de ensaio envolvem repetir 

ativamente tanto pela fala como pela escrita o material a ser aprendido.  

As estratégias de elaboração implicam na realização de conexões entre o 

material novo a ser aprendido e o material antigo e familiar, por exemplo: reescrever, 

resumir, criar analogias, tomar notas que vão além da simples repetição, criar e 

responder perguntas sobre o material a ser aprendido (BORUCHOVITCH, 1993 

apud BORUCHOVITCH, 1999). Essas estratégias de monitoramento da 

compreensão implicam que o indivíduo esteja constantemente com a consciência 

realista do quanto ele está sendo capaz de captar e absorver do conteúdo que está 

sendo ensinado. 
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Sendo assim, ao considerar a relevância do uso de estratégias de 

aprendizagem no contexto escolar, como problematização desta pesquisa,foi 

questionado: com que frequência os alunos que estão cursando as 1as,3as e 5as 

séries do Curso de Pedagogia de uma instituição pública utilizam as estratégias de 

aprendizagem? 

Sabe-se que todos usam estratégias de aprendizagem, por mais simples que 

elas sejam – como, por exemplo, reler um texto. Segundo Boruchovitch (1999), as 

estratégias de aprendizagem podem ser qualquer procedimento adotado para 

executar uma estipulada tarefa. Porém, segundo a Teoria do Processamento da 

Informação, quanto mais nova a informação recebida for trabalhada pelo 

indivíduo,mais ela será entendida e se fixará nos esquemas já existentes, tornando-

se, assim, uma informação permanente. Portanto, o uso de estratégias de 

aprendizagem é considerado de grande importância para aprender, sendo 

indispensável.  

A partir disso, notou-se a necessidade da pesquisa sobre o uso de estratégias 

de aprendizagem pelos alunos do Curso de pedagogia de uma Instituição Pública do 

Paraná, pois, segundo Derry (1988 apud BORUCHOVITCH; SANTOS, 2011), 

estudantes que recebem intervenção em estratégias de aprendizagem durante os 

anos escolares adquirem uma forma de conhecimento especialmente útil para 

enfrentarem diversas situações de aprendizagem que irão encontrar em suas vidas. 

Dessa forma, um estudante que utiliza estratégias de aprendizagem se tornará um 

bom professor, incentivará seus alunos a serem autorregulados e a usarem 

estratégias de aprendizagem. 

Além da relevância pessoal, este estudo será uma grande contribuição para 

se verificar quais estratégias de aprendizagem os alunos do Curso de Pedagogia de 

uma Instituição Pública do Paraná utilizam. A partir disso, serão suscitados nesses 

alunos uma reflexão acerca das estratégias utilizadas e uma percepção da sua 

importância no processo de ensino-aprendizagem, para que,como futuros 

professores e pedagogos,eles possam incentivar desde cedo seus alunos a 

utilizarem estratégias de aprendizagem, como também promoverem algumas delas 

durantes suas aulas. Além disso, esta pesquisa será importante para que os 

professores desses alunos percebam as estratégias usadas por eles e possam 

desenvolver outras estratégias em suas aulas, como também valorizar as que já são 

usadas pelos alunos, fazendo com que eles aprendam a aprender.  
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Segundo Boruchovitch(1999), o papel que as estratégias de aprendizagem 

desempenham, tanto para uma aprendizagem efetiva quanto para a autorregulação, 

tem sido cada vez mais reconhecido pelos educadores. A autora cita, ainda, que as 

investigações atuais se concentram na identificação das estratégias de 

aprendizagem que os alunos utilizam espontaneamente ou em consequência de 

treinamentos sistemáticos a fim de enfatizarem a relevância do uso de estratégias 

de aprendizagem no contexto escolar. 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a frequência do uso de 

estratégias de aprendizagem por alunos matriculados nas 1as, 3as e 5as séries dos 

períodos matutino e noturno do Curso de Pedagogia de uma Instituição Pública do 

Paraná, como também verificar se há diferenças entre os alunos das 1as, 3as e 5as 

séries dos períodos matutino e noturno do Curso de Pedagogia de uma Instituição 

Pública do Paraná em relação à frequência do uso de estratégias de aprendizagem. 

Como objetivo específico, buscou-se descrever a frequência do uso de estratégias 

dos alunos das 1as, 3as e 5as séries do Curso de Pedagogia de uma Instituição 

Pública do Paraná, assim como comparar afrequência do uso de estratégias de 

aprendizagem desses alunos. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no primeiro capítulo, será 

apresentado o referencial teórico do trabalho que parte da Teoria do Processamento 

da Informação, que está dividido em três subitens – sendo que o primeiro se trata da 

Psicologia Cognitiva, em que será explicado o seu histórico; no segundo subitem, 

será explicitada a Teoria do Processamento da Informação e suas implicações para 

a educação; e, por fim, no terceiro subitem, serão apresentadas as Estratégias de 

Aprendizagem e como elas são desenvolvidas na educação. No segundo capítulo, 

será apresentada a metodologia usada para a construção desse trabalho, baseada 

na Escala de Estratégia de Aprendizagem de Santos e Boruchovitch (2015), que 

está dividida em três subitens: Participantes, Instrumento e Procedimento. No 

terceiro capítulo, serão apresentadas as descrições dos resultados. Em seguida, no 

quarto capítulo, será abordada a discussão acerca dos resultados da pesquisa. E, 

por último, no quinto capítulo, serão apresentadas as considerações finais deste 

trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PSICOLOGIA COGNITIVA 

 

Segundo Schultz e Schultz (1992), a psicologia humanista não se tornou parte 

da corrente principal do pensamento psicológico por duas razões: primeiramente 

porque a maioria dos psicólogos humanistas trabalhava em clínicas particulares e 

não em universidades, assim, não se obtiveram muitas pesquisas e publicações de 

artigos na mesma proporção que os psicólogos acadêmicos que treinavam novas 

gerações para dar continuidade às suas tradições; a segunda razão está relacionada 

ao momento do movimento ter se constituído nos anos 60 e começo da década de 

70, sendo que os psicólogos atacavam posições que não tinham muita influência na 

psicologia. Mesmo a psicologia humanista não tendo transformado o campo todo, 

houve um reforço na ideia de que o indivíduo pode, consciente e livremente, preferir 

moldar a própria vida. Além disso, essa psicologia também ajudou a expandir e a 

validar mudanças que já estavam em andamento, o que se pode considerar, a partir 

desse ponto de vista, o movimento como bem sucedido.  

 
Como todos os movimentos em psicologia, a revolução cognitiva não 
eclodiu da noite para o dia. Muitas de suas características básicas tinham 
sido antecipadas pelo trabalho de outros. Com efeito, sugeriu-se que “a 
psicologia cognitiva é tanto a mais nova como a mais velha tendência na 
história do assunto”. Isso significa que o interesse pela consciência existia 
nos primeiros dias da psicologia, antes mesmo de ela se tornar uma ciência 
formal (HEARNSHAW, 1987 apud SCHULTZ; SCHULTZ, 1992, p. 401). 
 

Segundo Schultz e Schultz (1992), um dos primeiros a discutir a psicologia 

cognitiva foi Guthrie, que afirmou que nem sempre é possível reduzir os estímulos 

aos termos físicos. O autor ainda expõe que se deve descrever os estímulos que a 

psicologia se ocupa, sendo eles perceptivos ou cognitivos, para que, assim, eles 

tenham sentido para o organismo que responde.  

Outro precursor do movimento cognitivo foi Tolman, que reconhecia a 

importância das variáveis cognitivas e ainda propôs a noção de mapas cognitivos. 

Para Schultz e Schultz (1992), o filósofo positivista Carnap também foi importante 

para o retorno da consciência na psicologia. Ele observou que cada pessoa tem seu 

próprio estado de imaginação e sentimento e que isso deve ser reconhecido como 

uma espécie de observação não distinta da observação externa, ou seja, uma fonte 

legítima de conhecimento. Já Bridgman deu para a psicologia a noção de definições 
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operacionais, uma vez que observou os relatos introspectivos dos sujeitos 

individuais como objetos de sentido para as análises operacionais.  

Jean Piaget também foi muito importante para a psicologia cognitiva; segundo 

Schultz e Schultz (1992), ele se concentrou no desenvolvimento infantil e sua obra 

ajudou a ampliar a gama de comportamentos aos quais a psicologia poderia ser 

aplicada.  

Para Schultz e Schultz (1992), a nova perspectiva da física vista a partir de 

Einstein, Bohr e Heisenberg descartou a objetividade total e a separação entre o 

mundo exterior e o observador. Por conta disso, esse novo modelo teve grandes 

implicações na psicologia.  

De acordo com Schultz e Schultz (1992), George Miller foi um dos mais 

importantes fundadores da psicologia cognitiva; após se formar em inglês e no 

estudo da fala, Miller se revelou interessado pela psicologia e passou a dar aulas de 

introdução à psicologia sem nunca ter cursado tal campo. O pesquisador passou a 

trabalhar em Harvard, onde se dedicou ao estudo da psicolinguística e se 

denominou como comportamentalista, pois alegou que, para conseguir trabalho em 

meio aos comportamentalistas, devia também se intitular um.  

Porém, Miller chegou à conclusão de que o comportamentalismo não 

funcionava; assim, seus interesses começaram a se transferir para psicologia 

cognitiva. Ele se associou a uma colega chamada Bruner e fundou um centro de 

pesquisas para investigação da mente humana. Ao definir o Centro Miller e Bruner, 

ambos demonstravam o quanto não eram comportamentalistas.  

Miller não acreditava que a psicologia cognitiva fosse uma revolução, ele 

acreditava que era uma adição, ou seja, uma mudança por crescimento ou acúmulo. 

Ele acreditava também que a psicologia devia reconhecer a vida mental tanto quanto 

a comportamental.  

Ainda, para os autores, outro importante fundador da psicologia cognitiva foi 

Ulric Neisser. Ele começou a estudar física, porém, impressionou-se com certo 

professor chamado Miller e decidiu que combinava mais com psicologia, 

conhecendo, a partir disso, a Psicologia Cognitiva. 

Neisse rpublicou o livro Psicologia Cognitiva que batizou e estabeleceu o 

campo. Este livro ajudou a definir uma nova psicologia; ainda que o intuito de 

Neisser não fosse ser considerado o pai da Psicologia Cognitiva, o seu livro ajudou a 

afastar a psicologia do comportamentalismo e a aproximou da cognição.  
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Neisser definia a cognição com referência aos processos “mediante os 
quais a entrada de dados sensoriais é transformada, reduzida, elaborada, 
armazenada, recuperada e usada. A cognição está envolvida em tudo 
aquilo que um ser humano pode fazer”. Assim, a psicologia cognitiva se 
vincula com a sensação, a percepção, a formação de imagens, a retenção, 
a recordação, a solução de problemas, o pensamento e todas as outras 
atividades mentais (NEISSER, 1967 apud SCHULTZ; SCHULTZ, 1992, p. 
408). 
 

Para Neufeld, Bust e Stein (2011), a Psicologia Cognitiva sofreu influência do 

advento do computador digital. Em 1956, houve vários encontros e reuniões 

científicas para uma discussão de temas relacionados à psicologia cognitiva, além 

de publicações de estudos importantes, como, por exemplo, a primeira tentativa de 

abordar a formação de conceitos a partir de uma perspectiva da psicologia cognitiva 

por Bruner, Goodnow e Austin (1956). Neste mesmo ano, foi fundada a inteligência 

artificial, partindo daí o surgimento da metáfora do computador para a cognição 

humana. Como houve muitos avanços científicos nesse ano,1956 é apontado como 

nascimento formal da psicologia cognitiva (NEUFELD; BUST; STEIN, 2011 apud 

EYSENCK; KEANE, 2007).  

O livro “Cognitive Psychology” organizado por Neisser (1967) trouxe os 
avanços da ainda jovem Psicologia Cognitiva e o ponto de vista da Teoria 
do Processamento da Informação. Neisser definiu Psicologia Cognitiva 
como a psicologia que se refere a todos os processos pelos quais um input 
(entrada) sensorial é transformado, reduzido, elaborado, armazenado 
recuperado e usado (NEUFELD; BUST; STEIN, 2011, p. 104). 

 

Para Schultz e Schultz (1992), a operação dos programas de computador é 

bastante semelhante à mente humana, já que ambas recebem e digerem grande 

quantidade de informações do ambiente e processam essas informações 

manipulando-as, armazenando-as, recuperando-as e realizando, a partir delas, 

várias operações. Por esse viés, a programação do computador é o padrão da 

concepção cognitiva da capacidade dos seres humanos de processar as 

informações, racionar e resolver problemas.  

 
Os psicólogos cognitivos não tem interesse em eventuais correlatos 
fisiológicos dos processos mentais, mas na sequência de manipulação de 
símbolos que subjaz ao pensamento. Seu objetivo é descobrir a “biblioteca 
de programas que o ser humano tem armazenado na memória, programas 
que permitem que a pessoas compreenda e produza sentenças, decore 
certas experiências e regras e resolva novos problemas” (HOWARD, 1983 
apud SCHULTZ;SCHULTZ, 1992, p. 409). 
 

Para Schultz e Schultz (1992), a concepção de mente humana baseada no 

processamento da informação é o fundamento da psicologia cognitiva. A psicologia 



15 

 

cognitiva difere do comportamentalismo em vários pontos. Em primeiro lugar, os 

cognitivistas se concentram nos processos do conhecimento e não na mera resposta 

aos estímulos. Em segundo lugar, interessam-se pela maneira como a mente se 

organiza em decorrência da experiência. Em terceiro lugar, percebem como o sujeito 

organiza, ativamente e criativamente, os estímulos recebidos do ambiente.  

De acordo com Eysenck e Keane (2007 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 

2011), a psicologia cognitiva experimental é uma abordagem do campo da 

psicologia cognitiva, sendo a responsável pelo estudo experimental científico dos 

processos cognitivos. Ainda, os autores apontam que a base epistemológica da 

psicologia cognitiva experimental se confunde com pressupostos de outras teorias, 

como o Behaviorismo, as Ciências Cognitivas, o Cognitivismo e até mesmo a 

Psicologia da Gestalt.  

Segundo Neufeld e Stein (1999 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), o 

nascimento da psicologia como disciplina está relacionado à fundação do primeiro 

laboratório de psicologia por Wundt, em 1879. Os estudos de Wundt sobre os 

processos mentais o tornaram conhecido como um dos precursores da Psicologia 

Cognitiva Experimental. 

Baum (1999 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011) ressalta que o 

Behaviorismo nasceu influenciado por dois movimentos que buscavam a ruptura 

com a filosofia: a psicologia objetiva e a psicologia comparativa. A psicologia objetiva 

tinha como principal fonte a observação e a experimentação, já a psicologia 

comparativa se centrava nas explicações naturais do comportamento humano, 

baseando-se na seleção natural. 

O positivismo lógico, segundo Neufeld, Bust e Stein (2011), surgiu na metade 

do século XIX e tinha como principal objetivo a experiência empírica, a investigação 

e a comprovação dos fenômenos por meio da experiência.  

 

No Positivismo Lógico, as ciências teriam valor quando seus conjuntos 

teóricos (conceitos) estiverem fundamentados na física comprovada pela 

experiência. Sob este prisma, a verdade para os positivistas refere-se à 

investigação do real, à comprovação. As questões metafísicas, 

indeterminadas e os valores morais ou da religião não devem ser elementos 

de investigação, pois fazem parte de outras áreas do conhecimento se 

encontram sob regras diferentes de comprovação (NEUFELD; BUST; 

STEIN, 2011, p.106). 
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Já o Behaviorismo Metodológico, para Baum (1999) e Watson (1913 apud 

NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), tem suas bases filosóficas no realismo que postula 

que as experiências têm origem no mundo real e que elas não são afetadas pelas 

características internas dos sujeitos. Para esta teoria, o comportamento, por ser 

objetivo e observável, era o objeto perfeito para a ciência psicológica natural.  

 
Esta ciência do comportamento devia formular leis relativas às condições 
que estimulam o comportamento, deixando de lado a consciência, a 
introspecção e a mente. Segundo esta abordagem, para explicarmos os 
eventos, faz-se necessário descobrir como as coisas realmente são, ou 
seja, o universo só pode ser conhecido por meio da descoberta da verdade 
(WATSON, 1913 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011, p. 106). 

 

O Behaviorista Radical, para Neufeld, Bust e Stein (2011), tem como seu 

fundador Skinner, que retoma as ideias de Willian James para enfatizar que o 

sentimento é um comportamento. Dessa forma, estudar o ser humano envolveria 

apenas compreender o conjunto de comportamentos, sejam eles públicos ou 

privados. A Psicologia Cognitiva Experimental tem, em Skinner, seu maior opositor e 

crítico.  

Segundo Neufeld, Bust e Stein (2011), os neobehavioristas sugeriam a 

necessidade de enfocar processos e estruturas internas. Durante a Segunda Guerra, 

o interesse pela psicologia aplicada foi despertado e as teorias de Toman e seus 

seguidores foram aprimoradas para a compreensão da interação entre o ser humano 

e as máquinas.  

 

2.2. TEORIA DO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

Eysenck e Keane (2007 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011) observam, por 

meio de um sistema interligado de mecanismos, que o processamento da 

informação nos seres humanos era parecido com os das máquinas. Assim, a 

atenção e a memória são interdependentes em um sistema cognitivo simples.  

De acordo com Engelmann (1978 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), a 

Teoria Gestalt foi influenciada pelo movimento fenomenológico da psicologia e da 

filosofia alemã. Essa teoria buscou estudar metodologias qualitativas em 

contraposição à introspecção e ao método experimental. Os princípios gestaltistas 

prepararam terreno para a Psicologia Cognitiva Experimental nas áreas da 

psicologia do desenvolvimento e educação.  
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Segundo Neufeld, Bust e Stein (2011), o filósofo que mais influenciou a 

Psicologia foi René Descartes, que partiu da criação de modelos de ciência que 

visavam abordar a realidade por meio de categorias como representação, imitação e 

reprodução. Na ciência cognitiva, o objetivo é delinear o objeto e sua abordagem 

com métodos bem definidos, sem interpretações aleatórias para não ocorrer 

abstração pura e imaginária.  

 
No modelo de construção da mente, por exemplo, o elemento racional 
calculista de ordem cognitiva é essencial para sua conceitualização (efetiva 
na representação da matéria). Essa conceitualização é fomentada pelo 
princípio empírico da própria mente que permite que ela se reproduza, esse 
modelo de mente como fruto da dimensão fenomenológica com a abstração 
é enfatizado ela Ciência Cognitiva(BOMBASSARO, 1995 apud NEUFELD; 
BUST; STEIN, 2011, p. 108). 

 

De acordo com Neufeld, Bust e Stein (2011), Hobbes foi o responsável pela 

evolução do modelo de ciência cognitiva. Para o autor, o conhecer humano parte da 

razão calculista, tendo o auxílio da lógica para superar sua relação simplista, o que 

abre espaço para uma interpretação individual do sujeito conhecedor. Porém, o 

modelo racional de conhecimento implica uma sistematização e representação com 

o objetivo de não cair no extremo da subjetividade.  

O sistema epistemológico da Ciência Cognitiva adaptou esse modelo em 
dois níveis complementares de cognição: a representação elementar e a 
representação da faculdade da representação, ou seja, a cognição e a 
metacognição. É na articulação destes princípios que a Ciência Cognitiva 
encontra lugar na realidade material. Ocorre uma transição efetiva de um 
conceito calculista de racionalidade para um conceito operacional lógico. A 
mente pode criar modelos com regras estabelecidas pela lógica e com base 
nos cálculos. A soma destes elementos resulta na conhecida analogia 
computacional. A mente é simulada na máquina de modo que as faculdades 
humanas são sempre sucessíveis a um sistema de processamento de 
informações (HARRÉ, 2002 apud DUPUY, 1996 apud NEUFELD; BUST; 
STEIN, 2011 p. 108). 
 

A metáfora da máquina para Hobbes, segundo Neufeld, Bust e Stein (2011), 

foi aperfeiçoada com o surgimento da lógica inserida pela filosofia semântica da 

linguagem, ou seja, a ciência cognitiva adotou esse modelo criando a metáfora de 

mente que opera como um computador – com uma linguagem em três dimensões: 

primeiramente, a matéria (neurofisiologia), em segundo, a forma (sintaxe) e,em 

terceiro, a semântica (sentido). Esse funcionamento da ciência cognitiva pela lógica 

é considerado a primeira revolução cognitiva. Pensar é calcular de forma igual ao 

computador, podendo ser representado pelo modelo de processamento da 

Informação.  
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Ao contrário desse paradigma em que o processamento ocorre de forma 
serial, uma segunda corrente que alicerça a Ciência Cognitiva identifica as 
operações mentais de forma idêntica ao funcionamento de redes neurais 
interligadas de maneira maciça e em paralelo. Segundo este movimento 
conexionista, responsável pelo que se chamou de “segunda revolução 
cognitiva”, pensar é calcular (HARRÉ, 2002 apud NEUFELD;BUST; STEIN, 
2011, p. 108). 
 

Portanto, para Messer (1995 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), a Ciência 

Cognitiva é uma disciplina criada com o objetivo de estudar a cognição de diferentes 

pontos de vista, seja abstrato, mecânico ou humano. Essa disciplina se caracteriza 

pela interdisciplinaridade no estudo da mente. Para Medin e Ross (1992 apud 

NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), cada uma dessas disciplinas se interessa pela 

natureza da inteligência, mas, em cada uma, o método, a teoria e a observação são 

diferentes. Segundo Eysenck e Keane (2007 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), 

a Psicologia Cognitiva Experimental é uma disciplina caracterizada pela utilização do 

método experimental para compreender a cognição humana e os processos das 

máquinas pensantes.  

Green (1996) e Madeira (1998 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011) 

apontam que o cognitivismo é o movimento de compreensão da cognição humana 

que tem como objetivo de estudo a cognição humana dos pontos de vista da 

educação e da psicologia.  

Neufeld e Stein (1999 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011) esclarecem que 

o foco nos estudos de indivíduos saudáveis em condições de laboratório foi 

denominado Psicologia Cognitiva Experimental, sendo limitado a uma abordagem da 

Psicologia Cognitiva. Alguns outros movimentos do mesmo período tiveram 

influência sobre o surgimento da Psicologia Cognitiva como um movimento teórico, 

dentre eles, movimentos filosóficos, avanços da neuropsicologia e das 

telecomunicações.  

Neufeld, Bust e Stein (2011) caracterizam a Psicologia Cognitiva Experimental 

devido ao crescente número de modelos explicativos da cognição e dos processos 

cognitivos. Best (1992) e Eysenck e Keane (2007 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 

2011) apontam que algumas noções básicas permanecem mesmo depois do 

aprimoramento dos modelos explicativos da cognição. Como exemplo, ainda se 

considera que a mente é formada por processos cognitivos inter-relacionados; que o 

responsável principal pela vida mental é a organização do conhecimento; que os 

processos cognitivos que sustentam eventos mentais devem ocorrer dentro de uma 
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ordem específica em algumas situações; que os eventos mentais são abstratos e 

serão facilmente compreendidos usando uma análise abstrata e, mesmo 

dependendo do substrato neurológico, não se restringem a ele. Outra noção de 

modelos explicativos é que o ser humano é autônomo e interage intencionalmente 

com o mundo, e, por último, que a interação se dá por meio da mente, que é o 

processador de símbolos e significados que tem relação com as coisas do mundo 

externo.  

De acordo com Silveira (2001 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011), a 

representação mental tem o objetivo de mediar a experiência e a conduta manifesta; 

sua função é substituir o objeto do mundo externo no mundo interno – isso quer 

dizer que a representação trabalha com o objeto sem que ele mesmo seja 

apresentado em termos físicos. Para Vieira (1998 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 

2011), representações mentais permitem que o indivíduo desenvolva atividades 

mentais, ou seja, o ser humano cria representações para as informações adquiridas, 

o que torna um processador ativo na busca de informações de forma consciente e 

inteligente.  

Eysenck e Keane (2007 apud NEUFELD; BUST; STEIN, 2011) apontam dois 

tipos de representações mentais, são elas: as proposicionais, que expressam ideias, 

ou seja, um conteúdo abstrato, e as análogas, que expressam imagens concretas, 

como a percepção de objetos na realidade. Além das representações ditas acima, 

pode-se citar as representações mentais das ações que se referem às 

representações das aprendizagens motoras e de processos mentais, como também 

são responsáveis pela base do conhecimento processual.  

No início, a Psicologia Cognitiva Experimental se voltou para o estudo dos 

processos mentais, segundo Neufeld, Bust e Stein (2011). Este estudo foi dividido 

em dois tipos: o declarativo e o processual. O declarativo seria a informação factual 

na qual se pode ser descrita, o processual é o implícito na habilidade da ação, sendo 

mais fácil de ser demonstrado do que explicado.  

 
Toda atividade humana requer algum tipo de conhecimento; a Psicologia 
Cognitiva Experimental está particularmente interessada em questões 
relacionadas à representação do conhecimento humano e seu uso visível 
nas ações humanas. Portanto, na pratica, os psicólogos cognitivos 
investigam mais alguns tipos específicos de eventos mentais do que outros, 
dividindo-os em tópicos ou grandes áreas de estudo. Podemos listar 
algumas das principais áreas citadas por Best (1992) e por Messer (1995) 
como a atenção, memória, linguagem, resolução de problemas, percepção, 
entre outras (NEUFELD; BUST; STEIN, 2011, p. 105). 
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Para Sternberg (2000 apud GUIMARÃES, 2010), a cognição é o processo de 

conhecer, e inclui a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a 

imaginação, o pensamento e a linguagem, ou seja: é o conjunto de processos 

mentais usados para perceber, pensar, classificar, reconhecer e solucionar 

problemas.  

Segundo Guimarães (2010), a ciência cognitiva é área mais abrangente do 

estudo da cognição que inclui a psicobiologia, a filosofia, a psicologia cognitiva, a 

linguística, a antropologia e a inteligência artificial.  

Sobre o ponto de vista específico de Sternberg (2000 apud GUIMARÃES, 

2010), a Psicologia Cognitiva procura investigar os mecanismos de percepção, 

aprendizagem, memória e o processamento da informação recebida.  

De acordo com Guimarães (2010), na construção de seus fundamentos, a 

psicologia cognitiva se apropriou de conhecimentos vindos da filosofia e da 

fisiologia, também foram incorporados avanços da investigação em linguística. Na 

área da inteligência artificial, foram incorporados resultados de pesquisas a respeito 

de como o ser humano processa a informação, já a psicologia biológica contribuiu 

com as bases fisiológicas da cognição, e, por fim, a antropologia agregou a 

importância do contexto cultural para a cognição.  

 
O surgimento do movimento cognitivista ocorreu apoiado na invenção do 
computador digital, não obstante que muitas das ideias da psicologia 
cognitiva já estivessem apresentadas nos trabalhos de psicólogos e de 
filósofos de épocas bem distantes. O funcionamento dos computadores 
serviu de suporte para a construção de um modelo explicativo do 
funcionamento mental, baseado no processamento de informações 
executado pela máquina, o qual, em alguma medida, legitimou o retorno do 
tema mentalismo como objeto de investigação psicológica (GUIMARÃES, 
2010, s/p). 

De acordo com Vousniadou (1996 apud GUIMARÃES, 2010), o modelo inicial 

da aprendizagem por processamento da informação compreendia a mente como um 

processador de informações sequencial. Porém, esse processamento sequencial 

não estaria adequado, segundo as evidências de que os processos cognitivos são 

influenciados não apenas pela natureza de estímulos, mas também pela natureza 

das expectativas individuais, que são os conhecimentos prévios e experiências 

anteriores. A partir desses avanços, os conhecimentos prévios do sujeito passaram 

a ser o foco das pesquisas de Bransford, que observou relações entre habilidades e 
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conhecimentos disponíveis e a capacidade do sujeito de entender, recordar e 

resolver problemas.  

Ou seja, a aprendizagem e a organização de conhecimentos, obtidas 
graças a inúmeras situações de uso de estratégias cognitivas e 
metacognitivas para a leitura, interpretação e compreensão de uma 
determinada temática, dão suporte à clareza e á coerência das idéias, 
representadas pela facilidade na recuperação de informações, na 
objetividade da argumentação, seja oral ou escrita (GUIMARÃES, 2010, 
s/p). 

Os estudos acerca da metodologia da psicologia cognitiva, segundo 

Vosniadou (1996 apud GUIMARÃES, 2010), tornaram possível a descrição precisa 

dos processos mentais que estão envolvidos no desempenho inteligente.  

Na Teoria do processamento da informação como ponto de partida,tem-se 

uma informação que é emitida pelo ambiente, em seguida, vem o papel do aprendiz 

que deverá aprender essa informação para efeito duradouro – que seria o 

processamento. Logo depois, a informação aprendida deverá ser exposta quando for 

necessário, seja oralmente, por escrito ou de qualquer outra forma. 

Na memória sensorial, as informações são recebidas pelos sentidos, sendo 

percebidas e selecionadas, já as informações não percebidas se perdem. Assim, fica 

evidente o crucial papel da atenção especialmente em dois momentos: na entrada 

sensorial e durante as atividades da memória de trabalho, a atenção é uma condição 

imprescindível na construção do conhecimento. 

Para Helene e Xavier (2003), a memória e a atenção são fatores importantes, 

pois a memória, por meio de experiências anteriores, levará à alteração de 

comportamento, e a atenção é a seleção de categorias de informação, ou seja, é a 

atenção que seleciona qual informação será priorizada.   

 
Memória corresponde ao processo pelo qual experiências anteriores levam 
à alteração do comportamento. Atenção corresponde a um conjunto de 
processos que leva à seleção ou priorização no processamento de certas 
categorias de informação; isto é, “atenção” é o termo que refere-se aos 
mecanismos pelos quais se dá tal seleção (HELENE; XAVIER, 2003, p. 12). 
 

A memória de curta duração possui duas funções básicas: primeiramente, 

acolher a informação que entrou pelos sentidos e foi captada pela percepção 

seletiva, e, como segunda função, manipular as informações, que é o 

processamento em si. Ainda, na memória de curta duração, um processo importante 

é a codificação que, segundo Bzuneck (2004), consiste numa ampla variedade de 



22 

 

ações mentais que os alunos realizam com o objetivo de construir o conhecimento-

alvo na memória. Quer se trate de ações abertas ou encobertas, a codificação 

sempre implica uma transformação de dados recebidos pelos sentidos e atualmente 

na memória de trabalho. 

Na memória de longa duração, a nova informação, depois de manipulada pelo 

executivo central, passa a integrar esquemas que determinam como o aprendiz 

perceberá, abordará e interpretará um novo conteúdo. Para Bzuneck (2004), ao se 

defrontar com um novo conteúdo de aprendizagem, a ativação de um esquema 

particular na memória de longa duração irá direcionar o que o aprendiz perceberá 

como relevante para ser codificado. Portanto, o aluno que possuir mais esquemas 

organizados aprende de maneira mais eficiente as informações novas, ou seja, o 

que possui mais conhecimentos prévios estruturados tem uma melhor desenvoltura. 

Seguindo o raciocínio de que a atenção é o mecanismo que seleciona as 

informações, deve-se considerar que o processo de seleção atencional não depende 

apenas da história prévia do sistema selecionador, que envolve suas memórias e o 

significado pessoal e emocional dos estímulos, mas também depende de 

expectativas geradas sobre a pendência de eventos futuros e sobre os resultados de 

ações anteriores e seu significado afetivo. Portanto, a atenção é um processo que 

depende muito da memória e do significado que essas memórias possuem. Helene 

e Xavier (2003) ressaltam que a memória compreende um conjunto de habilidades 

mediadas por diferentes módulos do sistema nervoso, que funcionam de forma 

independente, porém cooperativa. Sendo assim, a memória se refere à retenção de 

experiências sobre fatos e eventos do passado, ou seja, o indivíduo tem acesso ao 

conteúdo da informação que foi selecionado pela atenção e arquiva essas 

informações, associando-as arbitrariamente mesmo após uma única experiência.  

2.3 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Mesmo que o uso de estratégias de aprendizagem seja de grande 

importância, ainda se percebe que elas não são utilizadas por alunos de qualquer 

nível de educação. Nota-se apenas uma aprendizagem mecânica,em que a 

memorização é o centro da aprendizagem, pois segundo Freire (2009) a 

memorização é parte importante da aprendizagem, porém não deve ser sua última 

finalidade.  



23 

 

Segundo Patrício (1989apud ALMEIDA, 2002, p.115),  

 
[...] a perspectiva tecnocrática da nossa sociedade, ao sobrevalorizar tais 
saberes e fazeres técnicos no homem, e ao colocá-los ‘a governar, em 
última instância, o seu ser’incentiva uma escola ao serviço da produção e 
não a serviço do homem e da cultura(PATRÍCIO apud ALMEIDA, 2002, 
p.115). 
 

Essa perspectiva tem sido responsável por um ensino centrado na 

transmissão de saberes ou por uma aprendizagem reduzida à sua apreensão e 

memorização. 

As leituras mais recentes de aprendizagem, por parte da Psicologia e das 
ciências da Educação, definem essa como um processo contínuo e pessoal 
de construção de conhecimento por parte do aluno. Nesse sentido, o aluno 
joga um papel fundamental na aprendizagem, valorizando-se a sua 
capacidade de iniciativa e envolvimento na aprendizagem. É face a essa 
maior responsabilização do aluno que nós devemos questionar quanto à 
sua adequada preparação(ALMEIDA, 2002, p. 156). 
 

Segundo Souza (2010), atualmente, o processo de ensino aprendizagem é 

visto como uma construção que envolve o papel ativo do aluno. Assim, torna-se 

imprescindível que o aluno desenvolva a capacidade de estabelecer metas próprias: 

planejar-se e monitorar-se para obter um melhor desempenho acadêmico. 

 
Assim são considerados aprendizes autorregulados aqueles que possuem 
capacidades adaptativas e estratégias para alcançar demandas de 
mudança (MC CORMICK, 2003 apud SOUZA, 2010, p. 96). 

 

Almeida (2002) aponta que nada se aprende por “colagem” ou repetição, toda 

informação que é retida dessa maneira acaba por desaparecer sem nunca ter se 

integrado na estrutura de conhecimento do indivíduo. Assim, podemos perceber que 

o conhecimento por parte do professor em relação aos conhecimentos prévios de 

seus alunos é de grande importância para que ele desenvolva atividades de 

interesse desses alunos, dessa forma, a sua atenção estará voltada para tal 

conteúdo e ele desenvolverá habilidades para um trabalho mais ativo na sua 

aprendizagem. 

Segundo Almeida (2002), entre as habilidades e competências é importante 

destacar o ser capaz de pensar e o ser capaz de aprender, pois são habilidades 

fundamentais para o trabalho e sucesso escolar dos alunos. Por conta disso, 

defende-se que deve haver um maior investimento e, para isso, os professores 

teriam que estar preparados no treino dos alunos, no aprender, pensar, conhecer e 

resolver problemas. 
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Souza (2010) destaca que os estudos sobre aprendizagem autorregulada 

apontam para fatores afetivo-motivacionais, cognitivos e metacognitivos, porém, 

atualmente o fator mais discutido nos estudos é a respeito das estratégias de 

aprendizagem, que analisa, de um modo geral, uma estratégia de aprendizagem que 

envolva diversos recursos utilizados pelo aluno ao aprender um conteúdo novo. 

Lopes da Silva e Sá (1993 apud SOUZA, 2010) aponta que as estratégias de 

aprendizagem podem ser, em um nível mais complexo, planos formulados pelos 

alunos para atingirem objetivos de aprendizagem, e, no nível mais específico, 

qualquer procedimento adotado para a realização de uma determinada tarefa.  

 Para Souza (2010), embora sejam várias as formas de entender as muitas 

estratégias de aprendizagem, a classificação mais empregada hoje é a que as 

distingue entre cognitivas e metacognitivas. 

De acordo com Dembo (1994 apud SOUZA, 2010), estratégias cognitivas são 

aquelas ligadas aos comportamentos e pensamentos, que permitem que a 

informação seja armazenada mais eficientemente (por exemplo: elaboração e 

organização). Já as estratégias metacognitivas são procedimentos que o indivíduo 

usa para planejar, monitorar e regular seu próprio pensamento. Assim, conclui-se 

que as estratégias cognitivas são relacionadas à execução das tarefas e estratégias 

metacognitivas são mais amplas e estão ligadas à organização, regulação e 

avaliação do uso das estratégias cognitivas.  

Derry (1990 apud SOUZA, 2010) aponta que alunos que conhecem e sabem 

utilizar estratégias de aprendizagem são mais bem preparados para agir em uma 

variedade de situações de aprendizagem, portanto, professores e alunos devem 

estar cientes da existência de diferentes estratégias – como elas são aplicadas e 

também sobre a sua relevância na aprendizagem dos alunos. 

 
Um aluno estratégico, além de possuir uma variedade de estratégias 
direcionadas a um desafio cognitivo, é capaz de avaliar se estas produzem 
progresso em direção aos objetivos estabelecidos (BURKEL et al., 1990 
apud SOUZA, 2010 p. 98).  

 

Para Souza (2010), algumas estratégias são usadas espontaneamente pelos 

alunos sem a necessidade de instrução direta, porém, outras são ensinadas e 

raramente utilizadas. Uma explicação para este fato, segundo Garner e Alexander 

(1989 apud SOUZA, 2010), são as diferenças nas motivações dos alunos. 
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Partindo do ponto de vista anterior, Boruchovitch (2000 apud SOUZA, 2010) 

levanta pontos influentes no uso de estratégias de aprendizagem, destacando 

variáveis motivacionais em geral, crenças sobre inteligência, autoeficácia, idade e 

série escolar entre outros.  

 
Como uso sistemático de estratégias requer esforço, o aprendiz só verá 
sentido em utilizar diferentes estratégias de aprendizagem quando tiver 
percepção da sua relevância e quando se julgar capaz de produzir os 
efeitos desejados. Dessa forma, pode-se inferir que variáveis motivacionais 
estão diretamente relacionadas ao uso de estratégias. Assim, esses 
aspectos são compreendidos mais como um suporte no uso de estratégias 
do que como uma influência direta sobre o desempenho acadêmico 
(ABRAMI, 2001 apud SOUZA, 2010, p. 99). 
 

Souza (2010) evidencia que as crenças pessoais influenciam na motivação e 

no desempenho do aluno, assim, Pintrich (1999 apud SOUZA, 2010) aponta que, 

apesar de haver muitas variáveis motivacionais, há três tipos de crenças: a 

autoeficácia, o valor da tarefa e os tipos de metas. 

De acordo com Ames e Archer (1988 apud SOUZA, 2010), há dois grupos de 

metas estabelecidas pelos alunos: a meta aprender, que se relaciona com a tarefa, 

em que os alunos são intrinsecamente motivados e têm como objetivo aperfeiçoar 

seus conhecimentos; e a meta performance, em que o aluno quer evidenciar suas 

capacidades ou esconder suas dificuldades.  

 
A meta aprender é em geral relacionada à escolha de tarefas desafiadoras, 
maior esforço despendido, valorização do próprio progresso, domínio e 
inovação nas atividades de aprendizagem. (BZUENCK, 1999 apud SOUZA, 
2010, p. 100) 
Com uma orientação à meta performance há uma preocupação em ser 
julgado capaz de mostrar evidencia de habilidade tendo sucesso, tendo 
melhor desempenho que outros, conseguindo sucesso com pouco esforço 
(AMES; ARCHER, 1988 apud SOUZA, 2010, p. 100). 
 

Para Souza (2010), junto ao uso de estratégias de aprendizagem, a 

autoeficácia favorece o próprio desempenho do aluno, pois ele tende a se esforçar 

mais e persistir até encontrar as estratégias adequadas para a solução das tarefas, 

especialmente as tarefas mais complexas.  

 A tarefa, para Souza (2010), envolve crenças sobre a importância, interesse 

e peso de determinada tarefa, além de disciplinas no contexto escolar. Portanto, a 

percepção do aluno sobre a utilidade das disciplinas e das tarefas escolares pode 

ser decisiva em relação ao despertar do interesse, assim, ele direcionará esforços 

para a autorregulação da aprendizagem.  
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De acordo com Souza (2010), para promover uma aprendizagem 

autorregulada no aluno, é esperado que ele conheça diferentes estratégias e esteja 

disposto à usá-las, além disso, o aluno deve se sentir confiante em relação aos 

resultados de sua aprendizagem. Assim, conclui-se que duas ações são 

necessárias: ensinar as estratégias de aprendizagem e promover crenças 

motivacionais adaptativas.  

Para Dembo (1994 apud BORUCHOVITCH, 1999), enquanto as estratégias 

cognitivas se referem aos comportamentos e pensamentos que influenciam o 

processo de aprendizagem de maneira que a informação possa ser armazenada 

mais eficientemente, as estratégias metacognitivas são procedimentos que o 

indivíduo usa para planejar, monitorar e regular o seu próprio pensamento.  

Segundo Almeida (2002), aprendizagens mais profundas ou significativas se 

conseguem por meio de métodos de ensino-aprendizagem que possibilitem e 

reforcem a iniciativa do aluno, o seu sentido de descoberta e uma construção de 

conhecimento a partir da análise e resolução de problemas concretos. O objetivo é 

dotar o aluno de um leque diversificado de procedimentos que irá implementá-lo de 

acordo com as características das situações e as exigências das tarefas, ou seja, 

comportamentos autorregulados de estudo (ROSÁRIO, 1999 apud ALMEIDA, 2002). 

Por exemplo, os alunos conhecem o que sabem e não sabem, predizem o 

resultado da própria realização, planejam antecipadamente, geram tempo e 

recursos, monitoram e adaptam os seus esforços. A partir disso, é importante que 

tais competências sejam usadas em todas as áreas e disciplinas, o que nem sempre 

acontece (problema da generalização). Algumas estratégias de aprendizagem 

autorregulada podem ser ensinadas e exigidas aos alunos: comportamentos de 

estruturação do ambiente de trabalho e dos materiais requeridos, atitudes de 

autoavaliação dos procedimentos, esforço e rendimento – incluindo, por exemplo, 

esquemas de autoatribuição de prêmios e penalizações, competências de 

organização e transformação da informação. 

Portanto, para Pozo (1996apud BORUCHOVITCH, 1999), os professores 

precisam se conscientizar de que suas metas educacionais não se resumem à 

transmissão de conhecimentos e que devem, por conseguinte, atuar no sentido de 

promover o desenvolvimento dos processos psicológicos pelos quais o 

conhecimento é adquirido, ensinando aos alunos a aprender a aprender. 
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Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem é visto como uma 

construção em que o aluno tem papel ativo. Nessa perspectiva, Souza (2010), 

ressalta que é importante que o aluno desenvolva a capacidade de estabelecer suas 

próprias metas, planejando e monitorando seus estudos, desenvolvendo, assim, seu 

desempenho escolar.  

Souza (2010) defende a ideia de que a educação deveria equipar os 

estudantes com capacidades regulatórias. Estudos apontam que o uso de 

estratégias de aprendizagem está condicionado a uma série de fatores, sendo 

muitos deles de natureza motivacional. 

 
De acordo com Lopes da Silva e Sá (1993, apud SOUZA, 2010) as 
estratégias de aprendizagem podem ser definidas em um nível maior de 
complexidade como “planos formulados pelos estudantes para atingirem 
objetivos de aprendizagem e, em um nível mais específico, como qualquer 
procedimento adotado para a realização de uma determinada tarefa” 
(SOUZA, 2010, p. 97). 

 

Há muitas formas de entender as diferentes estratégias de aprendizagem, 

porém, a mais usada atualmente é aquela que distingue estratégias cognitivas e 

metacognitivas. Segundo Dembo (1994 apud SOUZA, 2010), estratégias cognitivas 

são comportamentos e pensamentos que propiciam que a informação seja 

armazenada mais eficientemente, como, por exemplo, a organização. Estratégias 

metacognitivas são procedimentos que o indivíduo usa para planejar e regular seu 

pensamento. 

Dessa forma estratégias cognitivas estão relacionadas à execução de tarefas, 

já estratégias metacognitivas são amplas e implicam na organização e avaliação do 

uso de estratégias cognitivas. A organização e a avaliação podem informar se o 

estudante está alcançando o desempenho adequado. 

 

Lopes da Silva e Sá (1993 apud SOUZA, 2010) apontaram que muitas 
dificuldades de aprendizagem podem ser explicadas pela ausência ou uso 
inapropriado de estratégias de estudo e pela inexistência de hábitos 
favoráveis à aprendizagem. Tanto professores como alunos deveriam estar 
cientes da existência de diferentes estratégias, sua aplicabilidade e 
relevância na aprendizagem do aluno (SOUZA, 2010, p.98).  

 

Um aspecto de relevância acerca das estratégias de aprendizagem é seu 

caráter compensatório. Garner e Alexander (1989 apud SOUZA, 2010) apontam 

para um consenso sobre a relevância do conhecimento anterior do aluno ao dificultar 
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ou facilitar a aquisição de um novo conteúdo. Porém, o uso de diferentes estratégias 

pode ajudar a compensar a falta de conhecimentos prévios.  

 Segundo Souza (2010), o uso de estratégias requer esforço, por isso o aluno 

só verá sentido em utilizar diferentes estratégias de aprendizagem quando tiver a 

percepção de sua relevância e quando se julgar capaz de cumprir o desejado. 

Portanto, esses aspectos são destacados como suportes no uso de estratégias e 

não como influência direta no desempenho escolar.  

 Para Souza (2010), uma das questões centrais no estudo de estratégia de 

aprendizagem é o que motiva os alunos a usá-la. Embora muitos alunos tenham 

capacidades autorregulatórias, muitas vezes não utilizam estratégias para 

melhorarem o seu desempenho escolar. Tais atividades estão relacionadas ao 

esforço, portanto, estão relacionadas ao interesse ou necessidade do aluno de 

aprender. 

Pintrich (1999 apud SOUZA, 2010) aponta que, embora haja um grande 

número de variáveis motivacionais, há três tipos de crenças centrais: autoeficácia, 

valor da tarefa e tipos de metas.  

Na teoria de metas de realização (AMES; ARCHER, 1988 apud SOUZA, 

2010), há dois grandes grupos de metas estabelecidas pelos alunos. A meta 

aprender está relacionada à tarefa na qual o principal objetivo é aperfeiçoar os 

conhecimentos, portando, busca-se tarefas desafiadoras. A meta performance é a 

que o aluno busca evidenciar capacidades ou esconder faltas, procurando obter 

notas altas, superando os demais colegas e demonstrando o próprio valor por meio 

de comparação com outros colegas. Portanto, o aluno que toma esse tipo de meta 

evita demonstrar que não domina o assunto, escolhendo tarefas mais fáceis e 

menos desafiadoras.  

Souza (2010) ainda ressalta que a autoeficácia está muito relacionada ao 

desempenho escolar e ao uso de estratégias de aprendizagem, podendo ser 

definida como as crenças das pessoas sobre suas próprias capacidades para 

alcançarem determinadas realizações. Para promover uma aprendizagem 

autorregulada, Souza (2010) propõe que é necessário que o aluno conheça um 

repertório de estratégias de aprendizagem e que esteja disposto a usá-lo – o que o 

possibilita de se sentir confiante em relação às suas capacidades. Assim, faz-se 
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necessário o ensino de estratégias de aprendizagem e a promoção de crenças 

motivacionais.  

Parise Paris (2001 apud SOUZA, 2010) mencionam uma série de 

características de intervenções bem sucedidas que envolveram ações como: 

fornecer uma rica variedade de estratégias que os estudantes podem usar em 

tarefas escolares; esclarecer como, quando e porque os alunos devem usar 

estratégias; contextualizar a estratégia em atividades diárias; ajudar os alunos a 

perceberem sua utilidade nas atividades curriculares. 

Para Nisbett, Schucksmith, Dansereau, (1987 apud POZZO, 1996 apud 

BORUCHOVITCH, 2007), estratégias de aprendizagem são sequências de 

procedimentos empregados para apoiar as três etapas fundamentais do 

processamento da informação: sua aquisição, seu armazenamento e sua utilização. 

Assim, pode-se dizer que as estratégias de aprendizagem são de fundamental 

importância para o aprendizado.  

Dembo (1994, apud BUROCHOVITCH 2007) clarifica que as estratégias 
cognitivas operam diretamente sobre o material a ser aprendido, auxiliando 
o estudante a melhor processar a informação. Já as estratégias 
metacognitivas, segundo este autor, são procedimentos que o indivíduo 
emprega para planejar, monitorar e regular o seu próprio pensamento e 
ação (BORUCHOVITCH, 2007, p. 157). 

 

Segundo Boruchovitch (2007), as intervenções do tipo cognitivas são voltadas 

para o trabalho com uma ou mais estratégias de aprendizagem específicas. As 

metacognitivas são para apoiar os processos executivos de controle, como o 

planejamento, o monitoramento e a regulação dos processos cognitivos e do 

comportamento. As intervenções do tipo afetivo controlam, modificam e eliminam 

estados internos do estudante, que possam ser incompatíveis com o bom 

processamento da informação.  Nas intervenções mistas,as atividades são voltadas 

para o progresso cognitivo; o desenvolvimento metacognitivo, a promoção e a 

manutenção de um estado interno satisfatório para a aprendizagem são utilizadas de 

forma combinada. Para Hattie, Biggs e Purdue (1996 apud BORUCHOVITCH, 

2007), as intervenções mistas são as que mais se associam aos resultados positivos 

na aprendizagem em todos os segmentos da escolarização. 

Segundo Pressleyet al. (1995 apud BORUCHOVITCH, 2007), há alguns 

pontos que devem ser levados em conta ao se realizar uma intervenção em 

estratégias de aprendizagem, são elas: ensinar somente uma estratégia de cada 
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vez, com informações sobre o porquê, onde e quando aplicá-las; fornecer 

explicações detalhadas de cada nova estratégia, eliminando possíveis dúvidas; criar 

contextos diversificados; incentivar o monitoramento da compreensão do estudante 

acerca de como está fazendo, o que está pensando e de quando está usando as 

estratégias; promover oportunidades que favoreçam a capacidade de generalizar o 

uso de estratégias aprendidas para outras situações; aumentar a motivação dos 

estudantes e, por fim, promover o processamento reflexivo da informação.  

Almeida (2002 apud BORUCHOVITCH, 2007) agrega ainda que a intervenção 

em estratégias de aprendizagem deve ampliar o conhecimento dos alunos, de 

maneira que assegure a flexibilidade no seu uso e que contribua para aumentar o 

autoconhecimento e a autorregulação dos estudantes.  

Para Boruchovitch (1993 apud BORUCHOVITCH, 2007), alunos de baixo 

rendimento podem se beneficiar muito por causa de intervenções em estratégias de 

aprendizagem; eles podem aprender a ampliar as anotações em sala de aula, 

sublinhar partes importantes do texto, usar técnicas de memorização, fazer resumos, 

planejar seus estudos, controlar cognições negativas e estados afetivo-motivacionais 

disfuncionais, entre outras estratégias. Portanto, pode-se afirmar que as estratégias 

de aprendizagem podem mudar o rendimento do aluno. Boruchovitch (2006 apud 

BORUCHOVITCH, 2007) analisa que o cenário educacional atual raramente 

intervém com estratégias de aprendizagem, mas, caso adote-se um enfoque 

preventivo no qual o aprender a aprender seja possível desde o início da 

escolarização formal, este cenário pode mudar.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 PARTICIPANTES 

Participaram desta pesquisa 246 alunos matriculados nas 1as, 3as e 5as séries 

do Curso de Pedagogia de uma Instituição Pública do Paraná, sendo que: nas 1as 

séries, participaram 98 alunos, sendo 5 do sexo masculino e 93 do sexo feminino; 

nas 3as séries, participaram 86, sendo 5 do sexo masculino e 81 do sexo feminino; e 

nas 5as séries,participaram 63, sendo 2 do sexo masculino e 61 do sexo feminino. 

 

3.2 INSTRUMENTO 

 

Para a coleta de dados foi utilizada uma escala de estratégias de 

aprendizagem, desenvolvida e validada por Santos e Boruchovitch (2015). Esta 

escala de estratégia de aprendizagem contém36 questões, sendo 35 de múltipla 

escolha, podendo ser respondida com as opções: sempre, às vezes, raramente e 

nunca. De acordo com a proposta da escala, foi atribuído o valor de 1 a 4 para as 

respostas, conforme segue: (sempre – 4, às vezes– 3, raramente – 2 e nunca – 1), 

permitindo analisar a frequência do uso de estratégias de aprendizagem. A questão 

36 é considerada opcional, sendo respondida apenas se o participante usar outra 

estratégia de aprendizagem que não foi contemplada nas questões anteriores para 

possibilitar um enriquecimento da pesquisa. 

A escala é composta por 3 fatores subdivididos em:  

a)Fator 1 (Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva), composto pelos itens.1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34 e 35, contendo 

questões como: repetir as informações oralmente no decorrer da leiturado texto, 

resumir os textos indicados para estudo, elaborar perguntas e respostas sobre o 

assunto estudado, procurar no dicionário o significado de palavras desconhecidas, 

anotar na agenda os afazeres que precisa para fazer, criar perguntas sobre o 

assunto que está estudando e tentar respondê-las, dentre outras; 

b)Fator 2 (Autorregulação dos Recursos Internos e Contextuais), composto 

pelos itens 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 26, contendo questões como: controlar a 

ansiedade em situações de avaliação, planejar suas atividades de estudo, distrair-se 

ou pensar em outra coisa quando está lendo, estudando ou fazendo os trabalhos; 
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c) Fator 3(Autorregulação Social), que incluem os itens 16, 28, 32 e 33, 

contendo questões como: pedir ajuda aos colegas em caso de dúvidas, pedir para 

alguém assumir a matéria, dentre outras. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Colegiado do Curso 

de Graduação em Pedagogia para a devida autorização da realização da presente 

pesquisa. Após a autorização do Colegiado do Curso de Pedagogia, o projeto 

tramitou junto ao Comitê de Ética, envolvendo Seres Humanos (CEP/UEL), tendo 

sido aprovado conforme parecer985.064.Mediante a sua aprovação, foi verificado 

quais os professores responsáveis pelas 1as, 3as e 5as séries do Curso de Pedagogia 

para se estabelecer contato e agendar um horário que não comprometesse assuas 

aulas para a aplicação da escala de estratégia de aprendizagem. Após estabelecer o 

dia e hora para sua aplicação, a estratégia foi realizada pela pesquisadora em cada 

turma em separado, sendo a aplicação coletiva. 

Para a aplicação, inicialmente foi entregue aos alunos das respectivas turmas 

e séries o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, após os 

participantes concordarem com a realização da pesquisa, foi entregue a escala de 

estratégias de aprendizagem desenvolvida e validada por Santos e Boruchovitch 

(2015).  

Após esses procedimentos, foi construída uma tabela no programa Excel, 

separando as turmas e as séries para melhor análise dos dados. Ao analisar as 

escalas, foi percebido que alguns alunos não haviam respondido algumas questões, 

assim, foi solicitado novamente aos professores do curso uma parte de sua aula 

para identificar aqueles que deixaram de responder alguma questão e,após essa 

identificação, os alunos responderam as questões que faltaram, o que possibilitou 

completar a tabela de análise de dados. 
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4 RESULTADOS 

 

A análise dos resultados foi realizada com base nas respostas obtidas por 

meio da aplicação da escala de estratégia de aprendizagem junto aos alunos das 

1as, 3as e 5as séries do curso da Pedagogia de uma Instituição Pública do Paraná, 

que teve por objetivo analisar a frequência com que as estratégias de aprendizagem 

são utilizadas pelos alunos ao longo do curso. 

Os dados obtidos serão descritos, considerando os três fatores propostos 

pela EEA-U, validade por Boruchovitch e Santos (2015) que compreendem: Fator 1 

– Estratégias de Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva, Fator 2 –Estratégias de 

Autorregulação dos Recursos Internos e Contextuais, Fator 3 – Estratégias de 

Autorregulação Social. Dessa forma, a Tabela 1apresenta a frequência relativa (%) 

referente às respostas dos alunos,de acordo com as alternativas: sempre, às vezes, 

raramente e nunca, considerando cada item proposto pela escala, relativas ao uso 

de Estratégias de Autorregulação Cognitivas e Metacognitivas. 

Estes dados podem ser observados na Tabela 1, apresentada a seguir: 

 

Tabela 1 – Frequências relativas (%) do uso de Estratégias de Autorregulação 
Cognitivas e Metacognitivas em função das possibilidades de respostas obtidas 
pelos participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 
 

  1as. Séries 3ªs. Séries 5ªs. Séries  

Itens  Turmas S AV R N S AV R N S AV R N 

1.Repetir as 

informações 

oralmente na 

medida em que 

vai lendo o texto. 

1000 51,6 38,7 9,67 - 28,5 52,3 19 - 14,2 71,4 7,1 7,1 

2000 40,7 44,4 11,1 3,7 32 44 24 - 72,7 18,1 9 - 

3000 30 55 10 5 26 60,8 - 4,3 14,2 52,3 23,8 4,7 

4000 40 50 10 - 23 70 - 5,8 11,7 70,5 11,7 5,8 

2. Anotar na 

íntegra as 

explicações do 

professor. 

1000 25,8 61,2 9,6 3,2 38 61,9 - - 14,2 71,4 7,1 7,1 

2000 29,6 62,9 7,4 - 12 88 - - 72,7 18,1 9 - 

3000 35 30 30 5 21,7 60,8 13 4,3 14,3 52,3 23,8 4,7 

4000 20 75 5 - 11,7 64,7 23,5 - 11,7 70,5 11,7 5,8 

3. Identificar suas 

dificuldades para 

aprender 

determinados 

tópicos ou 

assuntos. 

1000 51,6 25,8 16,1 6,4 4,7 42,8 47.6 4,7 21,4 50 21,4 7,1 

2000 37 48,1 14,8 - 28 52 20 - 36,3 36,3 27,2 - 

3000 15 60 25 - 34,7 43,4 21,7 - 14,2 57,1 19 4,7 

4000 45 15 40 - 17,6 35,2 47 - 29,4 41,1 29,4 - 

4. Resumir os 

textos indicados 

para estudo.  

1000 25,8 41,9 29 3,2 14,2 42,8 28,5 14 21,4 50 21,4 7,1 

2000 29,6 37 33,3 - 24 44 28 4 9 27,2 45,4 18 

3000 25 65 10 - 17,3 21,7 34,7 26 28,5 28,5 28,5 9,5 

4000 35 40 25 - 5,8 41,1 41,1 12 29,4 29,4 29,4 12 

5. Ler os textos 

indicados pelo 

professor.  

1000 58 35,4 6,4 - 33,3 57,1 9,5 - - 85,7 14,2 - 

2000 74 22,2 3,7 - 56 24 20 - 54,5 45,5 - - 

3000 75 20 5 - 52,1 39,1 8,6 - 47,6 33,3 9,5 4,7 

4000 70 30 - - 23,5 58,8 17,6 - 35,2 58,8 5,8 - 

6. Fazer 

anotações no 

texto ou em 

folhas à parte. 

1000 74,1 22,5 3,2 - 57,1 38 4,7 - 50 28,5 21,4 - 

2000 70,3 25,9 3,7 - 80 16 4 - 45,4 27,2 27,2 - 

3000 45 45 10 - 56,5 26 17,3 - 70 15 10 5 

4000 60 35 5 - 52,9 41,1 5,8 - 29,4 47 17,6 5,8 

7. Escrever com 

suas palavras o 

que entendeu do 

texto. 

1000 32,2 51,6 16,1 - 23,8 57,1 19 - 28,5 42,8 20,4 7,1 

2000 29,6 48,1 22,2 - 36 48 12 4 9 54,5 27,2 9 

3000 30 40 25 5 33,3 47,6 14,2 14,2 38 23,5 23,8 9,5 

4000 25 50 20 5 23,5 52,9 23,5 - 5,8 47 35,2 12 

8. Ler textos 1000 3,2 38,7 41,9 16,1 - 14,2 42,8 43 - 21,4 50 29 
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complementares, 

além dos 

indicados pelo 

professor. 

2000 18,5 29,6 29,6 22 - 16 64 20 9 9 54,5 27 

3000 - 45 35 20 13 21,7 39,1 26 - 19 57,1 19 

4000 - 65 20 15 - 23,5 58,8 18 - 23,5 47 29 

9. Elaborar 

perguntas e 

respostas sobre o 

assunto estudado. 

1000 6,4 25,8 35,4 32 4,7 4,7 28,5 62 - 14,2 35,7 50 

2000 7,4 22,2 37 33 4 12 52 32 - 18,1 45,4 36 

3000 5 30 45 20 4,3 13 30,4 52 4,7 14,2 42,8 33.3 

4000 5 20 35 40 - 17,6 41,1 41 - 17 52,9 29 

10. Selecionar as 

ideias principais 

dos textos.  

1000 54,8 38,7 3,2 3,2 52,3 33,3    14,2 - 42,8 42,8 14,2 - 

2000 55,5 40,7 - 3,7 68 24 8 - 45,4 36,3 18,1 - 

3000 50 45 5 - 43,4 43,4 4,3 4,3 52,3 33,3 4,7 4,7 

4000 65 25 10 - 35,2 47 11,7 5,8 35,2 35,2 29,4 - 

12. Identificar o 

quanto você está 

ou não 

aprendendo.  

1000 45,1 29 22,5 3,2 28,5 47,6 23,8 - 21,4 42,8 28,5 7,1 

2000 37 48,1 7,4 7,4 24 44 28 4 36,3 36,3 18,1 9 

3000 30 40 25 5 52,1 30,4 8,6 8,6 30 35 30 5 

4000 25 60 5 10 35,2 41,1 23,5 - 11,7 64,7 11,7 12 

13. Pedir auxílio 

ao professor 

sobre as dúvidas 

na matéria.  

1000 32,2 54,8 9,6 3,2 33,3 57,1 4,7 4,7 42,8 35,7 21,4 - 

2000 29,6 55,5 14,8 - 28 56 8 8 27 45,4 18,1 9 

3000 55 35 10 - 39,1 30,4 17,3 13 4,7 71,4 19 - 

4000 45 35 15 5 - 58,8 41,1 - 23,5 29,4 35,2 12 

14. Rever as 

anotações feitas 

em sala de aula. 

1000 61,2 35,4 3,2 - 28,5 42,8 23,8 4,7 35,7 57,1 7,1 - 

2000 62,9 22,2 11,1 3,7 56 32 8 4 54,5 36,3 9 - 

3000 55 30 15 - 60 21,7 8,5 8,6 57,1 28,5 4,7 4,7 

4000 40 40 20 - 47 41,1 5,8 5,8 29,4 52,9 11,7 5,8 

15. Procurar no 

dicionário o 

significado de 

palavras 

desconhecida.  

1000 45,1 22,5 29 3,2 9,5 42,8 33,3   14,2 35,7 35,7 21,4 7,1 

2000 62,9 25,9 11,1 - 24 36 32 8 18,1 18,1 63,6 - 

3000 35 50 - 15 17 43,4 21,7 17 28,5 33,3 33,3 - 

4000 40 35 15 10 35,2 29,4 29,4 5,8 17,6 41,1 29,4 12 

20. Recorrer a 

outros textos e 

livros sobre o 

assunto.  

1000 16,1 41,9 22,5 19 9,5 33,3 33,3 24 - 57,1 35,7 7,1 

2000 33,3 40,7 25,9 - - 48 32 20 9 36,3 36,3 18 

3000 - 80 10 10 13 43,4 34,7 8,6 4,7 57,1 28,5 4,7 

4000 15 40 45 - - 47 35,2 18 - 47 35,2 18 

24. Verificar seus 

erros após 

receber uma nota 

de prova.  

1000 74,1 6,4 16,1 3,2 71,4 19 9,5 - 35,7 57,1 7,1 - 

2000 74 25,9 - - 44 32 16 8 54,5 36,3 9 - 

3000 60 30 10 - 69,5 26 4,3 - 47,6 38 9,5 - 

4000 70 15 15 - 58,8 35 5,8 - 76,4 11,7 - 12 

25. Tentar refazer 

questões que 

errou em uma 

prova.  

1000 25,8 48,3 12,9 13 9,5 57,1 23,8 9,5 7,1 28,5 50 14 

2000 44,4 33,3 22,2 - 12 24 48 16 - 45,4 36,3 18 

3000 25 50 20 5 8,6 65,2 17,3 8,6 9,5 19 47,6 19 

4000 35 35 25 5 - 41,1 58,8 - 5,8 52,9 35,2 5,8 

27. Ler suas 

respostas 

novamente, antes 

de entregar a 

prova. 

1000 77,4 16,1 3,2 3,2 57,1 42,8 - - 42,8 42,8 14,2 - 

2000 74 18,5 3,7 3,7 76 24 - - 63,6 36,3 - - 

3000 75 10 5 10 65,2 26 8,6 - 38 4,7 23,8 29 

4000 85 10 5 - 76,4 17,6 5,8 - 11,7 5,8 23,5 59 

29. Anotar na 

agenda as coisas 

que tem para 

fazer.  

1000 64,5 29 6,4 - 23,8 42,8 23,8 9,5 21,4 42,8 21,4 14 

2000 59,2 11,1 14,8 15 40 24 16 20 36,3 9 54,5 - 

3000 55 20 15 10 52,1 8,6 13 26 33,3 28,5 23,8 9,5 

4000 45 25 20 10 23,5 58,8 17,6 - 23,5 23,5 23,5 24 

30. Fazer algum 

esquema no papel 

para melhor 

entender as 

relações entre 

eles.  

1000 48,3 25,8 19,3 6,4 23,8 42,8 23,8 9,5 28,5 35,7 21,4 14 

2000 33,3 48,1 11,1 3,7 32 28 32 8 27,2 18,1 27,2 27 

3000 35 30 25 10 30,4 43,4 17,3 8,6 10 65 15 10 

4000 25 20 45 10 29,4 47 17,6 5,8 11,7 41,1 23,5 24 

31. Colar 

lembretes para 

recordar do que 

precisa fazer.  

1000 29 45,1 16,1 9,6 28,5 52,3 19 - 35,7 42,8 21,4 - 

2000 33,3 37 18,5 11 32 32 20 16 36,3 18,1 36,3 9 

3000 55 20 10 15 52,1 8,6 17,3 22 30 25 30 15 

4000 45 20 20 15 35,2 41,1 23,5 - 47 17,6 17,6 18 

34. Reler a 

matéria para 

entendê-la 

melhor.  

1000 58 32,2 9,6 - 33,3 52,3 14,2 - 21,4 28,5 50 - 

2000 62,9 33,3 - 3,7 32 56 12 - 45,4 45,4 9 - 

3000 55 45 - - 47,8 43,4 4,3 4,3 40 45 10 5 

4000 40 55 - 5 47 41,1 5,8 5,8 23,5 47 17,6 12 

35. Criar 

perguntas sobre o 

assunto que está 

estudando e 

tentar respondê-

las.  

1000 16,1 35,4 29 19 4,7 19 42,8 33 - 14,2 42,8 43 

2000 14,8 29,6 37 19 4 32 48 16 9 - 45,4 45 

3000 3,7 50 25 20 4,3 30,4 30,4 35 4.7 9,5 52,3 30 

4000 5 20 35 40 17,3 17,6 35,2 29 11 29,4 23,5 35 

Fonte:a própria autora. 
Legenda:S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca 
 

 

Inicialmente, os dados estarão sendo apresentados considerando as 

frequências relativas (%) em função das opções de resposta de cada série nas 

diferentes turmas. Na sequência será realizada a análise por série, considerando as 

médias obtidas para as diferentes opções de resposta (tabela 2). 
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Ao comparar os resultados apresentados na tabela 1em relação às diferentes 

turmas da 1ª série, pode-se observar que os alunos da turma 1000 obtiveram as 

maiores frequências na opção “sempre”em relação às demais turmas dos seguintes 

itens que compõe as Estratégias de Autorregulação Cognitivas e 

Metacognitivas:fazer anotações no texto ou em folhas à parte (74,1%), verificar seus 

erros após receber uma nota de prova (74,1%),anotar na agenda as coisas que tem 

para fazer (64,5%),fazer algum esquema no papel para melhor entender as relações 

entre eles (48,3%). Na opção de resposta “às vezes”, apresentou-se a maior 

frequência em relação ao item: escrever com suas palavras o que entendeu do texto 

(51,6%).A turma 2000 apresentou as maiores frequências em relação à opção de 

resposta “sempre” em relação às seguintes estratégias:rever as anotações feitas em 

sala de aula (62,9%), procurar no dicionário o significado de palavras desconhecidas 

(62,9%), reler a matéria para entendê-la melhor (62,9%); e, na opção de resposta 

“às vezes”, a estratégia de maior frequência apresentada por esta turma foi a de 

pedir auxílio ao professor sobre as dúvidas na matéria (55,5%).  

As maiores frequências apresentadas pela turma 3000 em relação às 

estratégias de aprendizagem, assinalando a opção “sempre”, foram: ler os textos 

indicados pelo professor (75%), colar lembretes para recordar do que precisa fazer 

(55%);e, para a opção “às vezes”, foram: identificar suas dificuldades para aprender 

determinados tópicos ou assuntos (60%), resumir os textos indicados para estudo 

(65%), recorrer a outros textos e livros sobre o assunto (80%), tentar refazer 

questões que errou em uma prova (50%), criar perguntas sobre o assunto que está 

estudando e tentar respondê-las (50%). Esta turma também apresentou a maior 

frequência em relação à opção “raramente” em relação à estratégia de elaborar 

perguntas e respostas sobre o assunto estudado (45%), o que indica pouco uso 

desta estratégia para aprender.  

Por último, a turma 4000 apresentou a maior frequência em relação à opção 

de resposta “sempre” para a estratégia de ler suas respostas novamente antes de 

entregar a prova (85%); e, na opção “às vezes”, para as seguintes estratégias: 

anotar na íntegra as explicações do professor (75%), ler textos complementares 

além dos indicados (65%)e selecionar as ideias principais do texto (60%). 

Em relação às diferentes turmas da 3ª série, conforme apresentado na tabela 

1, pode-se observar que os alunos da turma 1000 apresentaram a maior frequência 

na opção de resposta “sempre” para estratégia de aprendizagem: verificar seus 
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erros após receber uma nota de prova (71,4%); na opção de resposta “às vezes” 

para a estratégia: escrever com suas palavras o que entendeu do texto (57,1%), 

identificar o quanto você está ou não aprendendo (47,6%) e colar lembretes para 

recordar do que precisa fazer (52,3%). Esta turma também apresentou as maiores 

frequências em relação à opção de resposta “raramente” para as estratégias: 

identificar suas dificuldades para aprender determinados tópicos ou assuntos 

(47,6%) e procurar no dicionário o significado de palavras desconhecidas (33,3%). 

Na opção “nunca”, as maiores frequências foram para as estratégias: ler textos 

complementares, além dos indicados pelo professor (43%) e elaborar perguntas e 

respostas sobre o assunto estudado (62%).  

Em relação à turma 2000, observaram-se as maiores frequências na opção 

de resposta “sempre” para as seguintes estratégias de aprendizagem: ler os textos 

indicados pelo professor (56%), fazer as anotações do texto ou em folhas à parte 

(80%) e selecionar as ideias principais do texto (68%). Em relação à opção de 

resposta “às vezes”, observou-se as maiores frequências para as estratégias: anotar 

na íntegra as explicações do professor (88%) e reler a matéria para entendê-la 

melhor (56%); já em relação à opção “raramente”,as maiores frequências foram 

observadas para as estratégias: ler textos complementares, além dos indicados pelo 

professor (64%) e criar perguntas sobre o assunto que está estudando e tentar 

respondê-las (48%).  

Em relação à turma 3000, notou-se as maiores frequências na opção de 

resposta “sempre” para as estratégias de aprendizagem: identificar o quanto você 

está ou não aprendendo (52,1%), rever as anotações feitas em sala de aula (60%) e 

anotar na agenda as coisas que tem para fazer (52,1%). Na opção de resposta “às 

vezes”, as maiores frequências foram observadas nas estratégias: tentar refazer 

questões que errou em uma prova (65,2%) e procurar no dicionário o significado de 

palavras desconhecidas (43,4%); já em relação à opção de resposta 

“raramente”,ressalta-se: fazer anotações no texto ou em folhas à parte (17,3%); e, 

na opção “nunca”, foi observado a maior frequência para a estratégia: criar 

perguntas sobre o assunto que está estudando e tentar respondê-las (35%). 

Em relação à turma 4000, percebeu-se as maiores frequências na opção de 

resposta “sempre” para a estratégia de aprendizagem: ler suas respostas 

novamente antes de entregar a prova (76,4%); na opção de resposta “às vezes”,foi 

observado as maiores frequências para: repetir as informações oralmente na medida 
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em que vai lendo o texto (70%), pedir auxílio ao professor sobre as dúvidas na 

matéria (58,8%) e anotar na agenda as coisas que tem para fazer (58,8%). Na 

opção de resposta “raramente”, as maiores frequências foram observadas para a 

estratégia: tentar refazer questões que errou em uma prova (58,8%).   

Ao comparar os resultados apresentados na tabela 1 em relação às diferentes 

turmas da 5ª série, pode-se observar que os alunos da turma 1000 apresentaram a 

maior frequência na opção de resposta “sempre” para as estratégias de 

aprendizagem: escrever com suas palavras o que entendeu do texto (28,5%) e pedir 

auxílio ao professor sobre as dúvidas na matéria (42,8%). Em relação às maiores 

frequências na opção de resposta “às vezes” foram colocadas as estratégias: anotar 

na íntegra as explicações do professor (71,4%), ler os textos indicados pelo 

professor (85,7%) e rever as anotações feitas em sala de aula (57,1%). Na opção de 

resposta “raramente”, foi observada as maiores frequências nas estratégias: tentar 

refazer questões que errou em uma prova (50%) e reler a matéria para entendê-la 

melhor (50%). Em relação à opção “nunca”, a maior frequência foi observada na 

estratégia: ler textos complementares além dos indicados pelo professor (29%).  

Na turma 2000, na opção de resposta “sempre”, as maiores frequências foram 

para as estratégias de aprendizagem: repetir as informações oralmente na medida 

em que vai lendo o texto (72,7%) e ler suas respostas novamente antes de entregar 

a prova (63,6%). Em relação à opção “às vezes” a maior frequência foi observada na 

estratégia: escrever com suas palavras o que entendeu do texto (63,6%). Na opção 

“raramente” foi observada as maiores frequências para: resumir os textos indicados 

para estudo (45,4%), procurar no dicionário o significado de palavras desconhecidas 

(63,9%) e anotar na agenda as coisas que tem para fazer (54,5%). Na opção 

“nunca”, a maior frequência foi observada na estratégia: criar perguntas sobre o 

assunto que está estudando e tentar respondê-las (45%).  

Na turma 3000, na opção de resposta “sempre”, as maiores frequências 

observadas nas estratégias de aprendizagem foram:fazer anotações no texto ou em 

folhas à parte (70%) e rever as anotações feitas em sala de aula (57,1%). Na opção 

de resposta “às vezes”,as maiores frequências foram: identificar suas dificuldades 

para aprender determinados tópicos ou assuntos (57,1%) e pedir auxílio ao 

professor sobre as dúvidas na matéria (71,4%).Em relação à opção “raramente”,as 

maiores frequências foram observadas nas estratégias: ler textos complementares 

além dos indicados pelo professor (57,1%).  
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Em relação à turma 4000,na opção de resposta “sempre”,as maiores 

frequências foram observadas nas estratégias de aprendizagem: verificar seus erros 

após receber uma nota de prova (76,4%) e colar lembretes para recordar do que 

precisa fazer (47%). Na opção de resposta “às vezes”, a maior frequência foi 

observada na estratégia: identificar o quanto você está ou não aprendendo (64,7%). 

Na opção “raramente”, foi observada na estratégia: elaborar perguntas e respostas 

sobre o assunto estudado (52,9%); e, na opção de resposta “nunca”,a maior 

frequência foi observada na estratégia: ler suas respostas novamente antes de 

entregar a prova (59%).  

Conforme informado anteriormente, na tabela 2 estão apresentadas as médias 

das frequências relativas (%)das respostas das quatro turmas que compõe os itens 

relativos às Estratégias de Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva pelos 

participantes das 1as, 3as e 5as séries, nas diferentes opções de respostas. 

A tabela 2 pode ser observada a seguir: 

 

Tabela 2 – Médias relativas (%) do uso de Estratégias de Autorregulação Cognitivas 
e Metacognitivas em função das possibilidades de respostas obtidas pelos 
participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 
 

Itens 

1as. Séries 3ªs. Séries 5ªs. Séries 

S AV R N S AV R N S AV R N 

1. 40,5 47,02 10,1 2,1 27,3 56,7 10,7 2,5 28,2 53,08 12,9 5,8 

2. 27,6 57,2 13 4,1 20,8 68,8 9,1 1,07 28,2 53,07 12,9 4,4 

3. 37,1 37,2 23,9 1,6 21,2 43,3 34,07 1,1 25,3 46,1 24,1 2,9 

4. 28,8 45,9 24,3 0,8 15,3 37,4 33,07 13,9 22,07 33,7 31,1 11,6 

5. 69,2 26,9 3,7 - 41,2 44,7 13,9 - 34,3 55,8 7,3 1,1 

6. 62,3 32,1 5,4 - 61,6 30,2 7,9 - 47,8 29,2 18,9 1,4 

7. 29,2 47,4 20,8 2,5 29,1 51,4 17,1 9,1 23 41,9 26,9 9,3 

8. 5,4 44,5 31,6 18,3 13 18,8 51,1 26,7 2,2 18,2 52,1 26,02 

9. 5,9 24,2 38,1 31,3 3,2 11,8 38 11,6 1,1 15,8 44,2 37,2 

10. 56,3 37,3 4,5 1,7 49,7 36,9 9,5 5,05 44,05 36,9 16,6 1,1 

12. 34,2 44,2 14,9 6,4 34,9 40,7 20,9 3,1 23,8 43,5 21,07 8,02 

13. 40,4 45,07 12,3 2,05 25,1 50,3 17,7 6,4 24,5 45,4 23,4 3,7 

14. 54,7 31,9 12,3 3,7 47,8 34,4 11,5 5,7 44,1 43,7 8,1 2,6 

15. 45,7 33,3 13,7 7,05 21,4 37,9 29,1 11,2 24,9 32,05 36,9 4,7 

20. 16,1 50,6 25,8 6,07 5,6 40,5 33,8 17,5 3,4 49,3 33,9 11,8 

24. 69,5 19,3 10,2 0,8 60,9 28 8,9 2 53,5 35,7 6,4 2,9 

25. 32,5 41,6 20,02 5,7 7,5 46,8 36,9 8,5 5,6 36,4 42,2 14,2 

27. 77,8 13,6 4,2 4,2 68,6 27,6 3,6 - 39,02 22,4 15,3 21,8 

29. 55,9 21,2 14,05 8,7 34,8 33,5 17,6 18,5 28,6 25,9 30,8 15,8 
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30. 33,4 30,9 25,1 7,5 28,9 40,3 22,6 7,9 19,3 39,9 21,7 18,7 

31. 40,5 30,5 16,1 12,6 36,9 33,5 19,9 9,4 37,2 25,8 26,3 10,8 

34. 53,9 41,3 9,6 4,3 40 48,2 9,07 2,5 32,5 41,4 21,6 4,1 

35. 9,9 33,7 31,5 24,4 7,5 24,7 39,1 28,3 10 17,7 41 38,2 

Fonte:a própria autora. 
Legenda:S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca; 
Itens:
1. Repetir as informações 
oralmente na medida em que 
vai lendo o texto. 2. Anotar na 
íntegra as explicações do 
professor. 
3. Identificar suas dificuldades 
para aprender determinados 
tópicos ou assuntos. 
4. Resumir os textos indicados 
para estudo. 
5. Ler os textos indicados pelo 
professor. 
6. Fazer anotações no texto ou 
em folhas à parte. 
7. Escrever com suas palavras 
o que entendeu do texto. 
8. Ler textos complementares, 
além dos indicados pelo 
professor. 

9. Elaborar perguntas e 
respostas sobre o assunto 
estudado. 
10. Selecionar as ideias 
principais do texto. 
12. Identificar o quanto você 
está ou não aprendendo. 
13. Pedir auxílio ao professor 
sobre as dúvidas na matéria. 
14. Rever as anotações feitas 
em sala de aula. 
15. Procurar no dicionário o 
significado de palavras 
desconhecida. 
20. Recorrer a outros textos e 
livros sobre o assunto. 
24. Verificar seus erros após 
receber uma nota de prova. 

25. Tentar refazer questões 
que errou em uma prova. 
27. Ler suas respostas 
novamente, antes de entregar 
a prova. 
29. Anotar na agenda as coisas 
que tem para fazer. 
30. Fazer algum esquema no 
papel (esboço, gráfico ou 
desenho) para melhor entender 
as relações entre eles. 
31. Colar lembretes para 
recordar do que precisa fazer. 
34. Reler a matéria para 
entendê-la melhor. 
35. Criar perguntas sobre o 
assunto que está estudando e 
tentar respondê-la. 

 

A partir dos dados apresentados na tabela 2, notou-se que os participantes 

das 1as séries apresentaram as maiores frequências em relação à opção 

“sempre”quando comparados aos resultados obtidos pelos participantes das demais 

séries em relação a praticamente todas as Estratégias Autorregulatórias de 

Aprendizagem Cognitivas e Metacognitivas, com exceção das estratégias: anotar na 

íntegra as explicações do professor (27,6%), ler textos complementares além dos 

indicados pelo professor (5,4%), identificar o quanto está aprendendo ou não 

(34,2%) e criar perguntas sobre o assunto que está estudando e tentar respondê-las 

(9,9%). 

Vale ressaltar que os participantes das 3as séries apresentaram maiores 

frequências em relação a ler textos complementares além dos indicados pelo 

professor (13%),quando comparado aos participantes das 1ase 5ªs séries, e 

identificar quando está ou não aprendendo (34,9%). Os participantes das 5ªs séries 

apresentaram maiores médias relativas apenas em relação às estratégias: anotar na 

íntegra as explicações do professor (28,2%) e criar perguntas sobre o assunto que 

está estudando e tentar respondê-las (10%), embora com uma baixa frequência. 

Em relação à opção “às vezes”, os participantes das 3ªs séries apresentaram 

a maior frequência quando comparados às frequências relativas dos participantes 

das 1as e 5as séries, em doze itens que compõe as estratégias cognitivas e 
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metacognitivas, num total de 23 itens, seguidos pelos participantes das 1ªs séries, 

que apresentaram maiores frequências em 7 itens da escala. Estes resultados 

evidenciam que os participantes das 5ªs séries apresentaram um percentual menor 

quando analisado o uso destas estratégias de aprendizagem autorregulatórias, 

demonstrando serem menos estratégicos em relação às demais séries. Além disso, 

estes resultados evidenciam uma tendência à diminuição na frequência em relação 

ao uso das Estratégias de Aprendizagem Autorregulatórias Cognitivas e 

Metacognitivas, conforme o aluno avança nas séries. 

A tabela 3, que pode ser visualizada a seguir, apresenta os resultados 

relativos aos itens que compõe as estratégias de Autorregulação dos Recursos 

Internos e Contextuais das três séries pesquisadas, nas diferentes turmas: 

 

Tabela 3 – Frequências relativas (%) do uso de estratégias Autorregulação dos 

Recursos Internos e Contextuais em função das possibilidades de respostas obtidas 

pelos participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 
    1as. Séries 3ªs. Séries 5ªs. Séries 

Itens  Turmas S AV R N S AV R N S AV R N 

11. 

Controlar 

sua 

ansiedade 

em 

situações de 

avaliação. 

1000 32,2 35,4 19,3 12,9 19 47,6 28,5 4,7 21,4 35,7 28,5 14,2 

2000 25,9 44,4 22,2 7,4 40 28 32 - 45,4 18,1 9 27,2 

3000 10 40 30 20 43,4 30,4 21,7 4,3 40 35 10 15 

4000 25 35 25 15 35,2 35,2 17,6 11,7 5,8 64,7 29,4 - 

17. 

Administrar 

seu tempo 

de estudo. 

1000 35,4 38,7 22,5 3,2 9,5 33,3 47,6 9,5 21,4 42,8 42,8 - 

2000 25,9 51,8 18,5 3,7 28 44 20 8 36,3 - 36,3 27,2 

3000 25 45 20 10 26 26 34,7 13 28,5 47,6 4,7 4,7 

4000 25 45 20 10 17,6 58 23,5 - 5,8 52,9 29,4 5,8 

18. 

Organizar 

seu 

ambiente de 

estudo. 

1000 54,8 22,5 19,3 3,2 19 28,5 52,3 - 28,5 28,5 42,8 - 

2000 48,1 3,7 11,1 3.7 36 28 24 12 27,2 18,1 36,3 18,1 

3000 40 40 5 15 34,7 39,1 17,3 8,6 60 30 5 5 

4000 35 40 20 5 23,5 58,8 17,6 - 70,5 52,9 29,4 5,8 

19. Manter 

a calma 

diante de 

tarefas 

difíceis. 

1000 38,7 38,7 12,9 9,6 9,5 57,1 33,3 - 14,2 50 35,7 - 

2000 25,9 55,5 18,5 - 20 28 20 12 18,1 27,2 27,2 27,2 

3000 25 35 25 15 47,8 39,1 8,6 4,3 40 45 15 - 

4000 25 55 15 5 41,1 35,2 23,5 - 17,6 29,4 35,2 17,6 

21. Planejar 

suas 

atividades 

de estudo. 

1000 25,8 38,7 29 6,4 19 47,6 28,5 4,7 14,2 50 35,7 - 

2000 29,6 51,8 14,8 3,7 20 44 24 12 18,1 27,2 27,2 27,2 

3000 20 65 10 5 21,7 43,4 26 8,6 40 45 15 - 

4000 20 50 25 5 5,8 64,7 29,4 - 17,6 29,4 35,2 17,6 

22. Separar 

todo o 

material 

necessário 

para a 

tarefa que 

1000 67,7 25,8 6,4 - 61,9 28,5 9,5 - 42,8 50 - 7,1 

2000 70,3 22,2 7,4 - 56 32 8 4 27,2 54,5 18,1 - 

3000 80 15 - 5 65,2 21,7 13 - 70 25 5 - 
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irá realizar. 4000 65 20 15 - 64,7 17,6 17,6 - 35,2 52,9 - - 

23. 

Conseguir 

ir até o final 

de uma 

tarefa, 

mesmo 

quando ela 

é difícil ou 

tediosa. 

1000 48,3 45,1 3,2 3,2 28,5 52,3 19 - 28,5 57,1 14,2 - 

2000 40,7 48,1 11,1 - 36 36 28 - 54,5 36,3 9 - 

3000 40 40 10 10 52,1 39,1 8,6 - 45 40 15 - 

4000 45 50 5 - 47 41,1 11,7 - 5,8 70,5 23,5 - 

26. 

Distrair-se 

ou pensar 

em outra 

coisa 

quando está 

lendo, 

estudando 

ou fazendo 

os 

trabalhos. 

1000 3,2 6,4 61,2 29 9,5 9,5 28,5 52,3 - 35,7 35,7 28,5 

2000 7,4 18,5 40,7 33,3 - - 52 44 18,1 45,5 9 27,2 

3000 5 30 30 35 4,7 33,3 38 23,8 15 45 30 10 

4000 5 10 50 35 17,6 23,5 64,7 11,7 29,4 64,7 5,8 - 

Fonte:a própria autora. 
Legenda:S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca. 
 

Assim como na tabela 1,os dados apresentados na tabela 3evidenciam as 

frequências relativas (%) em função das opções de resposta de cada série nas 

diferentes turmas. Na sequência, será realizada a análise por série, considerando as 

médias obtidas para as diferentes opções de resposta(tabela 4). Ao comparar os 

resultados apresentados na tabela 3 em relação às diferentes turmas da 1ª série, 

pode-se observar que os alunos da turma 1000 apresentaram as maiores 

frequências na opção de resposta “sempre” para as estratégias de aprendizagem: 

controlar sua ansiedade em situações de avaliação (32,4%), administrar seu tempo 

de estudo (35,4%), organizar seu ambiente de estudo (54,8%), manter a calma 

diante de tarefas difíceis (38,7%) e conseguir ir até o final de uma tarefa mesmo 

quando ela é difícil ou tediosa (48,3%). Na opção “às vezes”, a maior frequência foi 

apresentada para as estratégias: separar todo o material necessário para a tarefa 

que irá realizar (25,8%); e, no que se refere à opção “raramente”, as maiores 

frequências foram apresentadas para as estratégias: administrar seu tempo de 

estudo (22,5%) e distrair-se ou pensar em outra coisa quando está lendo, estudando 

ou fazendo os trabalhos (61,2%).  

Em relação à turma 2000, para a opção de resposta “sempre”,a maior 

frequência foi apresentada para a estratégia de aprendizagem: planejar suas 

atividades de estudo (29,6%). Na opção “às vezes”, as maiores frequências foram 

observadas em: controlar sua ansiedade em situações de avaliação (44,4%), 

administrar seu tempo de estudo (51,8%) e manter a calma diante de tarefas difíceis 

(55,5%).  

Na turma 3000, a maior frequência na opção de resposta sempre “sempre” foi 

apresentada na estratégia: separar todo o material necessário para a tarefa que irá 
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realizar (80%). Na opção “às vezes”, as maiores frequências foram observadas nas 

estratégias: organizar seu ambiente de estudo (40%), planejar suas atividades de 

estudo (65%) e distrair-se ou pensar em outra coisa quando está lendo, estudando 

ou fazendo os trabalhos (30%). Na opção “raramente”, as maiores frequências 

foram: controlar sua ansiedade em situações de avaliação (30%) e manter a calma 

diante de tarefas difíceis (25%).  

Na turma 4000,para a opção de resposta “às vezes”, as maiores frequências 

foram apresentadas nas estratégias de aprendizagem: organizar seu ambiente de 

estudo (40%) e conseguir ir até o final de uma tarefa, mesmo quando ela é difícil ou 

tediosa (50%).  

Em relação às diferentes turmas da 3ª série, pode-se observar que os alunos 

da turma 1000 apresentaram as maiores frequências na opção de resposta “às 

Vezes” para estratégia de aprendizagem: controlar sua ansiedade em situações de 

avaliação (47,6%), manter a calma diante de tarefas difíceis (57,1%) e conseguir ir 

até o final de uma tarefa, mesmo quando ela é difícil ou tediosa (52,3%). Na opção 

“raramente”, as maiores frequências foram: administrar seu tempo de estudo 

(47,1%) e organizar seu ambiente de estudo (33,3%). Na opção “nunca”,a maior 

frequência foi apresentada para a estratégia: distrair-se ou pensar em outra coisa 

quando está lendo, estudando ou fazendo os trabalhos (52,3%).  

Na turma 2000, em relação à opção de resposta “sempre”, as maiores 

frequências para as estratégias de aprendizagem foram: administrar seu tempo de 

estudo (28%) e organizar seu ambiente de estudo (36%). Na opção “às vezes”, a 

maior frequência foi: separar todo o material necessário para a tarefa que irá realizar 

(32%). Na opção “raramente”, as maiores frequências foram observadas nas 

estratégias: controlar sua ansiedade em situações de avaliação (32%) e conseguir ir 

até o final de uma tarefa mesmo quando ela é difícil ou tediosa (28%).  

Na turma 3000, pode-se observar que na opção de resposta “sempre”, as 

maiores frequências foram nas estratégias: controlar sua ansiedade em situações de 

avaliação (43,4%), manter a calma diante de tarefas difíceis (47,8%), separar todo o 

material necessário para a atividade que irá realizar (65,2%) e conseguir ir até o final 

de uma tarefa mesmo quando ela é difícil ou tediosa (52,1). Vale ressaltar que essa 

turma foi a que apresentou maiores frequências na opção de resposta “sempre”.  

Na turma 4000, observou-se que a opção “às vezes” possui maiores 

frequências nas estratégias: planejar suas atividades de estudo (69,7%), organizar 
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seu ambiente de estudo (58,8%) e administrar seu tempo de estudo (58%). Na 

opção “raramente”, as maiores frequências foram: planejar suas atividades de 

estudo (29,4%) e distrair-se ou pensar em outra coisa quando está lendo, estudando 

ou fazendo os trabalhos (64,7%).  

Em relação às diferentes turmas da 5ª série, pode-se observar que os alunos 

da turma 1000 apresentaram as maiores frequências na opção de resposta “às 

vezes” para as estratégias de aprendizagem: manter a calma diante de tarefas 

difíceis (50%) e planejar suas atividades de estudo (50%). Na opção “raramente”, as 

maiores frequências foram: administrar seu tempo de estudo (42,8%) e organizar 

seu ambiente de estudo (35,7%). Na opção “nunca”,a maior frequência foi 

apresentada para estratégia: distrair-se ou pensar em outra coisa quando está 

lendo, estudando ou fazendo os trabalhos (28,5%). 

Na turma 2000,nota-se as maiores frequências em relação à opção “sempre” 

para as estratégias: controlar sua ansiedade em situações de avaliação (45,4%), 

administrar seu tempo de estudo (36,3%) e conseguir ir até o final de uma tarefa, 

mesmo quando ela é difícil ou tediosa (54,4%). Na opção “às vezes”, a maior 

frequência foi observada na estratégia: separar todo o material necessário para a 

tarefa que irá realizar (54,4%). Na opção “nunca”, as maiores frequências foram: 

controlar sua ansiedade diante de situações de avaliação (27,2%), administrar seu 

tempo de estudo (27,2%), manter a calma diante de tarefas difíceis (27,2%) e 

planejar suas atividades de estudo (27,2%). Essa turma foi a que apresentou as 

maiores frequências na opção “nunca”.  

Na turma 3000, as maiores frequências em relação à opção “sempre” foram 

apresentadas nas estratégias: manter a calma diante de tarefas difíceis (40%) e 

separar todo o material necessário para a tarefa que irá realizar (70%).  

Na turma 4000, a maior frequência foi observada em relação à opção 

“sempre” na estratégia de aprendizagem: distrair-se ou pensar em outra coisa 

quando está lendo, estudando ou fazendo os trabalhos (29,4%). Na opção “às 

vezes”, as maiores frequências foram apresentadas nas estratégias: administrar seu 

tempo de estudo (52,9%), organizar seu ambiente de estudo (52,9%), conseguir ir 

até o final de uma tarefa, mesmo quando ela é difícil ou tediosa (70,5%) e distrair-se 

ou pensar em outra coisa quando está lendo, estudando ou fazendo os trabalhos 

(64,7%). Na opção “raramente”, observa-se as estratégias: controlar sua ansiedade 
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em situações de avaliação (29,4%) e conseguir ir até o final de uma tarefa, mesmo 

quando ela é difícil ou tediosa (23,5%).  

Seguindo a mesma análise apresentada a partir da tabela 2, na tabela 4 estão 

apresentadas as médias das frequências relativas (%) das respostas das quatro 

turmas que compõe os itens relativos às Estratégias de Autorregulação dos 

Recursos Internos e Contextuais pelos participantes das 1as, 3as e 5as séries, nas 

diferentes opções de respostas: 

 

Tabela 4 – Médias relativas (%) a Autorregulação dos Recursos Internos e 
Contextuais do uso de estratégias em função das possibilidades de respostas 
obtidas pelos participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 

 

Itens 

 

1as. Séries 3ªs. Séries 5ªs. Séries 

S AV R N S AV R N S AV R N 

11. 23,2 38,7 24,1 13,8 34,4 35,3 24,9 6,9 28,1 38,3 19,2 14,2 

17. 27,8 45,1 20,2 6,7 20,2 40,3 32,4 7,6 23,3 36,4 25,5 14,5 

18. 44,4 26,5 13,8 7,7 28,3 38,6 27,8 5,1 46,5 32,3 28,3 9,6 

19.  28,6 46,05 17,8 7,4 29,6 39,8 21,3 3,1 22,4 37,9 28,2 11,2 

21. 23,8 51,3 19,7 5,02 16,6 49,9 26,9 11,2 22,4 37,9 28,2 11,2 

22. 70,7 20,7 7,2 1,2 61,9 24,9 12,02 1 43,8 45,6 5,7 1,7 

23. 43,5 45,8 7,3 3,3 40,9 42,1 16,8 - 33,4 50,9 17,6 - 

26. 5,1 16,2 45,4 33,1 7,8 15,8 44,9 32,4 15,6 47,7 20,1 16,4 

Fonte:a própria autora. 
Legenda:S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca. 
Itens: 
11. Controlar sua ansiedade em situações de 
avaliação. 
17. Administrar seu tempo de estudo. 
18. Organizar seu ambiente de estudo. 
19. Manter a calma diante de tarefas difíceis 
21. Planejar suas atividades de estudo. 

22. Separar todo o material necessário para a tarefa 
que irá realizar. 
23. Conseguir ir até o final de uma tarefa, mesmo 
quando ela é difícil ou tediosa. 
26. Distrair-se ou pensar em outra coisa quando 
está lendo, estudando ou fazendo os trabalhos. 

 

A partir dos dados apresentados na tabela 4, pode-se observar que os 

participantes das 1as séries apresentaram as maiores frequências em relação à 

opção “às vezes” quando comparados aos resultados obtidos pelos participantes 

das demais séries em relação a praticamente todas as Estratégias de 

Autorregulação dos Recursos Internos e Contextuais, com exceção das estratégias: 

organizar seu ambiente de estudo, em que a maior frequência foi observada na 5ª 

série (sempre – 46,5%); na estratégia: conseguir ir até o final de uma tarefa, mesmo 

quando ela é difícil ou tediosa, a maior frequência foi na 5ª série (50,9%); e, por 

último, na estratégia: distrair-se ou pensar em outra coisa quando está lendo, 
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estudando ou fazendo os trabalhos, que também apresentou a maior frequência na 

5ª série (47,7%).  

Vale ressaltar que a 3ª série não apresentou frequência alta em nenhuma 

estratégia de aprendizagem comparada às outras séries.  

Na opção de resposta “sempre”, as maiores frequências foram observadas 

nas estratégias:separar todo o material necessário para a tarefa que irá realizar, na 

1ª série (70,7%), e na estratégia: organizar seu ambiente de estudo, na 5ª série 

(46,5%), como já citado acima. 

A tabela 5, disposta a seguir, apresenta as frequências e porcentagens de 

acordo com as opções de respostas relativas às Estratégias de Aprendizagem de 

Autorregulação Social: 

 
Tabela 5 – Frequências relativas (%) do uso de Estratégias de Aprendizagem de 
Autorregulação Social em função das possibilidades de respostas obtidas pelos 
participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 
 

    1as. Séries 3ªs. Séries 5ªs. Séries 

Itens  Turmas S AV R N S AV R N S AV R N 

16. Pedir 

ajuda aos 

colegas em 

caso de 

dúvidas. 

1000 48,3 51,6 0 - 57,1 33,3 9,5 - 57,1 28,5 14,2 - 

2000 59,2 33,3 7,4 - 60 36 4 - 45,4 36,3 18,1 - 

3000 70 15 10 5 52,1 43,4 4,3 - 45 45 10 - 

4000 55 30 5 10 41,1 41,1 17,6 - 58,8 41,1 0 - 

28. Estudar 

em grupo. 
1000 6,4 51,6 35,4 6,4 19 42,8 38 - 21,4 50 21,4 7,1 

2000 11,1 37 25,8 22,2 12 4 28 4 9 45 36,3 9 

3000 20 50 20 10 26 39,1 21,7 13 15 25 25 35 

4000 10,5 63,1 21 10,5 17,6 41,1 35,2 5,8 17,6 41 29,4 11,7 

32. Discutir a 

matéria com 

os colegas 

para ver se 

entendeu. 

1000 16,1 67,7 16,1 - 38 42,8 19 - 50 14,2 23,5 7,1 

2000 25,9 48,1 18,5 7,4 16 48 36 - 27,2 45,4 18,1 9 

3000 25 65 - 10 47,8 39,1 8,6 4,3 40 50 5 5 

4000 45 30 20 5 23,5 64,7 0 11,7 23,5 64,7 11,7 - 

33. Pedir 

para alguém 

tomar a 

matéria. 

1000 9,6 25,8 45,1 19,3 4,7 33,3 42,8 19 - 14,2 42,8 42,8 

2000 - 33,3 40,7 25,9 4 40 44 12 - 18,1 45,4 36,3 

3000 5 60 20 15 - 21,7 30,4 47,8 10 25 35 30 

4000 5 30 45 20 5,8 29,4 41,1 23,5 11,7 23,5 35,2 29,4 

Fonte: a própria autora. 
Legenda: S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca. 

 
Em relação às diferentes turmas da 1ª Série, pode-se observar que os alunos 

da turma 1000 apresentaram as maiores frequências na opção de resposta “às 

Vezes” para as estratégias de aprendizagem: pedir ajuda aos colegas em caso de 

dúvidas (51,6%) e discutir a matéria com os colegas para ver se entendeu (67,7%). 
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Na opção “raramente”, as maiores frequências foram em: estudar em grupo (35,4%) 

e pedir para alguém tomar a matéria (45,1%).  

Na turma 2000, em relação à opção de resposta “nunca”, as maiores 

frequências foram observadas nas estratégias: estudar em grupo (22,2%) e pedir 

para alguém tomar a matéria (25,9%).  

Na turma 3000, foi observado na opção de resposta “sempre” que as maiores 

frequências foram nas estratégias: pedir ajuda aos colegas em caso de dúvidas 

(70%) e estudar em grupo (20%). Na opção “às vezes”, a maior frequênciafoi 

observada na estratégia: pedir para alguém tomar a matéria (60%).  

Na turma 4000, na opção de resposta “sempre”, a maior frequência foi na 

estratégia: discutir a matéria com os colegas para ver se entendeu (45%). Na opção 

“às vezes” a maior frequência foi apresentada em: estudar em grupo (63,1%).  

Em relação às diferentes turmas da 3ª série, pode-se observar que os alunos 

da turma 1000 apresentaram a maior frequência na opção de resposta “às vezes” 

para a estratégia de aprendizagem: estudar em grupo (42,8%). Na opção 

“raramente”, a maior frequência foi observada também na estratégia: estudar em 

grupo (38%).  

Na turma 2000, em relação à opção de resposta “sempre”, a maior frequência 

foi observada na estratégia: pedir ajuda aos colegas em caso de duvidas (60%). Na 

opção “às vezes”, foi observada na estratégia: pedir para alguém tomar a matéria 

(40%). Na opção “raramente”, a maior frequência foi em: discutir a matéria com os 

colegas para ver se entendeu (36%).  

Na turma 3000, na opção de resposta “sempre”, as maiores frequências foram 

observadas nas estratégias: estudar em grupo (26%) e discutir a matéria com os 

colegas para ver se entendeu (47,8%). Na opção “às vezes”,a maior frequência foi 

observada em: pedir ajuda aos colegas me caso de dúvidas (43,4%).  

Na turma 4000, em relação à opção de resposta “às vezes”, a maior 

frequência foi observada na estratégia: discutir a matéria com os colegas para ver se 

entendeu (64,7%). Na opção “raramente”, a maior frequência foi observada em: 

pedir ajuda aos colegas em caso de dúvidas (17,6%). 

Em relação às diferentes turmas da 5ª série, pode-se observar que os alunos 

da turma 1000 apresentaram a maior frequência na opção de resposta “sempre” 

para a estratégia de aprendizagem: discutir a matéria com os colegas para ver se 

entendeu (50%); na opção “às vezes”, a maior frequência foi apresentada na 
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estratégia: estudar em grupo (50%); e, na opção de resposta “nunca”,a maior 

frequência foi observada em: pedir para alguém tomar a matéria (42,8%).  

Na turma 2000,as maiores frequências foram apresentadas na opção de 

resposta “raramente” para as estratégias de aprendizagem: pedir ajuda aos colegas 

em caso de dúvidas (18,1%), estudar em grupo (36,3%) e pedir para alguém tomar a 

matéria (45,4%).  

Na turma 3000,na opção “às vezes” para as estratégias, obteve-se maior 

frequência em: pedir ajuda aos colegas em caso de dúvidas (45%) e pedir para 

alguém tomar a matéria (25%). Na opção “nunca” foi observado a maior frequência 

na estratégia: estudar em grupo (35%).  

Na turma 4000, em relação à opção “sempre”, a maior frequência foi 

apresentada na estratégia: pedir ajuda aos colegas em caso de dúvidas (58,8%); e, 

na opção “às vezes”, a maior frequência foi observada na estratégia: discutir a 

matéria com os colegas para ver se entendeu (64,7%).  

A Tabela 6, apresentada a seguir, ilustra as médias gerais de acordo com as 

opções de respostas relativas às Estratégias de Aprendizagem de Autorregulação 

Social. 

Tabela 6 – Médias relativas (%) do uso de Estratégias de Aprendizagem de 
Autorregulação Social em função das possibilidades de respostas obtidas pelos 
participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 

 

Itens 

1as. Séries 3ªs. Séries 5ªs. Séries 

S AV R N S AV R N S AV R N 

16. 58,1 32,4 5,6 3,7 52,5 38,4 8,8 - 51,1 37,7 10,5 - 

28. 11,8 49,6 25,3 12,1 18,6 31,7 30,7 5,7 15,7 40,2 28,02 15,7 

32. 28 52,7 13,6 5,6 31,3 37,6 15,9 4 35,1 43,5 14,5 5,2 

33. 4,9 37,2 37,7 20,1 3,6 31,1 39,5 25,5 5,4 20,2 39,5 34,6 

Fonte:a própria autora 
Legenda: S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca; 
Itens: 
16. Pedir ajuda aos colegas em caso de dúvidas; 
28. Estudar em grupo; 
32. Discutir a matéria com os colegas para ver se entendeu; 
33. Pedir para alguém tomar a matéria. 

 

 

A partir dos dados apresentados na tabela 6, pode-se observar que os 

participantes das 1as séries apresentaram as maiores frequências em relação à 

opção “às vezes” quando comparados aos resultados obtidos pelos participantes 

das demais séries em relação a praticamente todas as Estratégias de Aprendizagem 
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de Autorregulação Social, com exceção da estratégia: pedir para alguém tomar a 

matéria –uma vez que apresentou a maior frequência em relação ao uso desta 

estratégia em relação as 3as e 5as séries, sendo 58,1%. Além disso, notou-se que, 

em relação a esta estratégia, as 3as e 5as séries apresentaram o mesmo percentual 

(39,55%), porém, para a opção de resposta “raramente”. 

Vale também ressaltar que as 3as séries apresentaram as maiores frequências 

na opção “raramente” para as estratégias: estudar em grupo, discutir a matéria com 

os colegas para ver se entendeu e pedir para alguém tomar a matéria – sendo esta 

uma estratégia pouco utilizada pelos alunos das diferentes séries. 

A Tabela 7 apresenta as médias obtidas pelos participantes de cada 

série,considerando cada fator da escala utilizada. Os valores foram calculados a 

partir dos pontos dos respectivos valores atribuídos a cada opção de resposta, 

conforme segue: sempre(4), às vezes (3), raramente (2) e nunca(1), sendo que no 

item 26 da escala, os valores foram invertidos. Os resultados podem ser visualizados 

na tabela a seguir:  

 

Tabela 7 – Médias dos diferentes fatores da Escala em função das possibilidades de 

respostas obtidas pelos participantes das 1ªs, 3ªs e 5ªs séries nas diferentes turmas 

 
1as Séries 

 

 3as Séries 

 

 5as Séries  

 

 

 Turmas 

 

Média Turmas 

 

Média Turmas  

 

Média 

 Fatores 1000 2000 3000 4000 
 

1000 2000 3000 4000 
 

1000 2000 3000 4000 
 

Fator 1 3,15 3,18 3,08 3,05 
3,12 

2,93 2,84 2,93 2,87 
2,89 

2,80 2,82 2,83 2,66 
2,76 

Fator 2 2,99 3,03 2,86 2,9 
2,95 

2,8 2,75 3,02 2,98 
2,89 

2,79 2,76 3,15 2,83 
2,88 

Fator 3 2,83 2,72 2,98 2,83 
2,84 

2,87 2,96 2,83 2,78 
2,86 

2,77 2,64 2,71 2,88 
2,75 

Média 

Geral 

 

2,99 

 

2,98 

 

2,97 

 

2,93 
2,97 

 

2,87 

 

2,85 

 

2,93 

 

2,88 

 

2,88 

 

2,79 

 

2,74 

 

2,90 

 

2,79 

 

2,80 

Fonte:a própria autora 
Legenda: S – sempre; AV – às vezes, R – raramente; N – nunca; 
Fator 1- Autorregulação cognitiva e metacognitiva; 
Fator 2- Autorregulação dos recursos internos e contextuais;  
Fator 3- Autorregulação social.  

 

 

Na Tabela 7, nota-se que todas as médias ficaram próximas ou abaixo de 3,0, 

além disso, percebe-se também que as 1as séries obtiveram as maiores médias em 

todos os fatores quando comparadas às demais. Observou-se também um 

decréscimo nas médias quando comparadas aos Fatores, evidenciando que os 

participantes da pesquisa utilizam com maior frequência as Estratégias de 
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Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva, sendo que as Estratégias de 

Autorregulação Social foram as menos utilizadas.  

Em relação às 3asséries, foi observado que os participantes apresentaram a 

mesma média de uso de Estratégias de Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva e 

as de Autorregulação de recursos internos e contextuais, sendo também a de 

Autorregulação Social a menos utilizada. 

As 5as séries, no geral, apresentam uma maior média no uso de Estratégias 

de Autorregulação dos Recursos Internos e Contextuais, seguidas pelas de 

Autorregulação Cognitiva e Metacognitiva e de Autorregulação Social –portanto, 

estas estratégias são as menos utilizadas pelas três séries. 

Em relação às diferentes turmas, observou-se que nas 1as séries, a turma 

1000 apresentou a maior média, considerando os três fatores, em seguida foram as 

turmas 2000, 3000 e 4000. Já nas 3asséries e 5as séries, a maior média foi 

apresentada pela turma 3000. 

Em relação à questão aberta que perguntava se o participante utilizava outras 

estratégias diferentes das mencionadas na escala, foi possível obter respostas 

interessantes, como, por exemplo: 1ª série (turma 1000) – memória visual, mapa 

mental com cores em destaque; 1ª série (turma 2000) – mentalizar o assunto e, 

horas depois, tentar pronunciar o que entendeu, esforçar para lembrar fragmentos 

do texto fora do momento de estudo e transmitir para alguém próximo o assunto que 

leu; 1ª série (turma 3000) – às vezes gravar enquanto lê um conteúdo para prova e 

escutar;3ª série (turma 2000) – aprender a ouvir sinfonia enquanto estuda.Vale 

ressaltar que não houve muitas respostas nessa questão, além dessas descritas 

acima, em que a maioria foi respondida pelas 1as séries. As respostas que foram 

obtidas repetiam alguma estratégia já contida nas outras 35 questões, ou seja, pode-

se observar que alguns dos participantes não prestaram muita atenção ao responder 

à escala.  
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5 DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão analisados alguns resultados encontrados na pesquisa à luz 

da Teoria do Processamento da Informação e suas contribuições para a 

autorregulação do aluno.  

Hadwin, Winne, Stockley, Nesbit e Woszczyna (2001 apud SANTOS; 

BORUCHOVITCH, 2011) afirmam que estudantes estratégicos apresentam quatro 

características: avaliar criticamente as tarefas; definir objetivos de curto prazo e 

gerais para estudar; saber táticas cognitivas alternativas; fazer julgamentos em 

relação às táticas empregadas para alcançar os objetivos que escolheram. 

Brown (1987 apud RIBEIRO, 2003) aponta que, enquanto o conhecimento é 

estável, passível de verbalização e falível, o controle é instável e nem sempre 

passível de verbalização, assim, o controle é dependente da situação e da tarefa.  

Somente quando o sujeito regula ou monitora as atividades cognitivas é que se 

beneficia dos fracassos, ou seja, o aluno sabe perceber quais estratégias são as 

corretas para determinada tarefa, logo, consegue abandonar as estratégias 

inapropriadas.  

Analisando as estratégias Cognitivas e Metacognitivas, observou-se que, nas 

1as séries, os alunos são mais estratégicos, ou seja, fazem uso destas estratégias de 

aprendizagem com maior frequência do que os participantes das 3as e 5as séries. 

Segundo Simão e Frison (2014), o aluno autorregulado faz reflexões quando termina 

uma determinada tarefa, logo, o estudante analisa sua própria atuação com a 

finalidade de identificar se suas decisões cognitivas foram tomadas de forma 

inapropriada para ter, no futuro, condições de corrigi-las. 

Os resultados apresentaram que, na estratégia de aprendizagem de leitura e 

anotação, as frequências foram altas em relação à opção de resposta “às vezes” e 

decresceram no decorrer das 1ªs e 5ªs séries. Na estratégia sobre anotações, a 

frequência foi mais alta se comparadas com as de leitura.Dembo (2000 apud 

BORUCHOVITCH, 2001) pontua que a leitura, para compreensão, aquisição e 

retenção da informação, exige um engajamento por parte do leitor, uma vez que 

pesquisas demonstram que bons leitores compreendem melhor e lembram-se do 

que leram quando possuem um repertório vasto de estratégias de leitura. Além 

disso, bons leitores conseguem identificar mais facilmente as informações contidas 

no texto e separá-las dos exemplos e das informações de apoio, diferentemente de 
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alunos que sublinham o texto indiscriminadamente. Bons leitores também investem 

esforços no sentido de elaborar sínteses do texto baseadas nas informações 

principais, como também se mantêm ativamente engajados na leitura, gerando 

questões sobre o texto lido para buscarem respondê-las. 

Dembo (2000 apud BORUCHOVITCH, 2001) cita que um bom leitor é 

consciente do grau e da qualidade de sua compreensão e sabe o que fazer e como 

fazer quando não compreende. O autor cita também que há estratégias de 

aprendizagem que podem ser ensinadas e usadas para apoiar cada momento 

relativo ao processo de leitura. Pode ser ensinado: analisar o título do texto; 

transformar o texto em perguntas, pois o estudante pode ser encorajado a elaborar 

um diálogo; elaborar questões que identifiquem as ideias principais, pois pode 

aumentar a compreensão; e, após a leitura, resumir e fazer um roteiro do texto. 

Sobre: verificar seus erros após receber uma nota de prova, para Brown 

(1978 apud RIBEIRO, 2003), reconhecer a dificuldade na compreensão de uma 

tarefa ou tornar-se consciente de que não se compreendeu algo é saber avaliar suas 

dificuldades, o que permite superá-las, recorrendo às inferências feitas a partir do 

que se sabe. Assim, nota-se a importância do conhecimento sobre aquilo que não se 

sabe. Ao analisar os resultados, percebe-se que todas as séries apresentaram 

frequências altas nessa estratégia, mostrando que os participantes são conscientes 

de suas dificuldades e tentam superá-las. 

 
Assim é suposto que a prática da metacognição conduz a uma melhoria da 
atividade cognitiva e motivacional e, portanto, a uma potencialização do 
processo de aprender. Isto é, o conhecimento que o aluno possui sobre o 
que sabe e o que desconhece acerca do seu conhecimento e dos seus 
processos, parece ser fundamental, por um lado, para o entendimento da 
utilização de estratégias de estudo, pois, presume-se que tal conhecimento 
auxilia o sujeito a decidir quando e que estratégia utilizar e, por outro, ou 
consequentemente, para a melhoria do desempenho escolar (RIBEIRO, 
2003, p. 110). 

 

As estratégias de aprendizagem: identificar suas dificuldades para aprender 

determinados tópicos ou assuntos e elaborar perguntas e respostas sobre o assunto 

estudado apresentaram frequências altas nas opções de resposta “raramente” e 

“nunca”, o que indica que são estratégias muito pouco utilizadas pelos alunos 

pesquisados. 

Fazendo uma análise dessas estratégias e comparando-as com a pesquisa 

desenvolvida por Góes, Pavesi e Alliprandini (2014), que apontam uma baixa 
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frequência em relação à estratégia de monitoramento da compreensão em 

envolvimento com as estratégias autorregulatórias de avaliação do próprio processo 

de aprendizagem e de modificação do comportamento, os resultados deste presente 

estudo se mostraram parecidos, pois em nenhuma das respostas os alunos fazem 

muito uso das estratégias: elaborar perguntas e verificar seu domínio de um 

determinado conteúdo. 

Em relação às estratégias de aprendizagem citadas acima, Simão e Frison 

(2013) afirmam que o aluno deve desenvolver processos cognitivos, metacognitivos 

e motivacionais, ainda ressaltam que é essencial colocar o aluno perante ao desafio 

de ser ativo, motivado e esforçado ao longo de seu processo de aprendizagem. 

Em relação à estratégia de aprendizagem: ler textos complementares além 

dos indicados pelos professores, os resultados apresentados pelos participantes de 

todas as séries evidenciaram que os alunos fazem pouco uso destas estratégias, 

uma vez que apresentaram frequências altas nas opções “raramente” e “nunca”.  

Portanto, para os autores acima, para que os alunos façam uso das 

estratégias de aprendizagem, a estratégia de leituras complementares é necessária 

a ser ensinada. Além disso, é importante ressaltar a importância do seu papel na 

aprendizagem para que o aluno controle os aspectos cognitivos, o que promove a 

autorregulação e, consequentemente, o sucesso acadêmico. 

Segundo Kurtz e Borkowsky (1987 apud RIBEIRO, 2003) os fatores que 

influenciam o desenvolvimento da metacognição, primeiramente,iniciam-se no 

ambiente familiar e prosseguem no ambiente escolar. É provável que a atividade 

metacognitiva seja um produto do estilo de ensino dos professores em conjunto das 

experiências individuais numa variedade de contextos de aprendizagem. Flavell 

(1987 apud RIBEIRO, 2003) acrescenta que o conhecimento metacognitivo e a 

experiência metacognitiva se desenvolvem no decorrer do desenvolvimento 

cognitivo, o que vai possibilitar a aparição de novas operações cognitivas, que são 

necessárias para a aquisição de conhecimentos metacognitivos, e facilitam a 

maturação de outros já existentes, além de criarem condições para novas 

experiências metacognitivas. 

Analisando as estratégias de Autorregulação dos Recursos Internos e 

Contextuais, o estudo realizado por Góes e Alliprandini (2015) mostra que os 

resultados obtidos sugerem que, com o passar dos anos, os alunos buscam e criam 

estratégias para o controle da emoção, o que difere da presente pesquisa que 
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mostrou uma diferença considerável entre as séries. Assim, os resultados mostraram 

que todas as séries têm dificuldade em controlar a emoção ou a ansiedade em 

situação de avaliação. 

Para Boruchovitch (2001), monitorar o próprio processo de aprender é 

essencial ao sucesso de qualquer estudante, uma vez que os estudantes bem 

sucedidos possuem a capacidade de monitoramento bem desenvolvido, são 

capazes de monitorar a compreensão, o uso de estratégias, o esforço e 

engajamento nas tarefas e em outras atividades. Portanto, para a autora, o 

monitoramento da compreensão implica que o indivíduo tenha a consciência do 

quanto ele está captando e absorvendo de um determinado conteúdo, como também 

o controle diante das atividades difíceis e o controle da atenção do que se está 

fazendo. 

Zimmerman (2000, 2002 apud ROSÁRIO et al., 2010) afirma que a 

autorregulação da aprendizagem se refere aos pensamentos, aos sentimentos e às 

ações, que são planejadas e adaptadas sempre que necessário para enriquecerem 

a aprendizagem.  

Rosário  et al (2010) aponta que o estabelecimento de objetivos e 

organização, a construção de um ambiente de trabalho que favoreça o rendimento 

acadêmico, a gestão do tempo e a procura de ajuda se necessário, entre outras 

estratégias, leva o sujeito a ter sucesso na aprendizagem. Os autores ainda 

apontam que os alunos autorregulados procuram ajuda para melhorar a qualidade 

de sua aprendizagem, tem iniciativa pessoal, perseverança nas tarefas 

independente do contexto onde a aprendizagem ocorre. Esses alunos são agentes 

da aprendizagem, ou seja, eles escolhem controlar a sua aprendizagem, não deixam 

serem controlados pela situação, como também, enfrentam tarefas difíceis, centram 

sua atenção sobre o significado e sobre as interconexões do conteúdo estudado. 

Logo, para que haja uma aprendizagem de fato, Corno e Mandinach (1983 

apud BORUCHOVITCH, 1999) pontuam que as estratégias de planejamento devem 

envolver organização e uma sequência de atividades que são apropriadas para a 

aprendizagem de uma determinada tarefa, como, por exemplo: antecipar quanto 

tempo será necessário para realizar uma determinada tarefa ou estabelecer metas 

para realizá-la.  

Analisando as estratégias de Autorregulação Social, pode-se perceber que, 

em todas as séries, os alunos não fazem uso dessas estratégias com frequência.  
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No estudo de Góes e Alliprandini (2015), os resultados apontaram que a 

maioria dos participantes prefere tirar dúvidas usando livros, anotações e recursos 

que não envolvem o contato social. Esse dado vai de encontro com a presente 

pesquisa, uma vez que, nos itens relativos à estratégia de autorregulação social, os 

resultados apontaram que, desde o começo do curso, os alunos interagem pouco 

entre si quando precisam tirar dúvidas ou discutir a matéria. 

Vale ressaltar que o estudo realizado por Góes e Alliprandini (2015) foi 

realizado com alunos de pedagogia, ofertado à distância, o que provavelmente tenha 

influenciado nos resultados, porém, os resultados são similares conforme os 

resultados apresentados neste estudo com alunos participantes do Curso de 

Pedagogia presencial. 

Os resultados mostraram que os participantes das 1as séries apresentam 

resultados que indicam ser mais estratégicos que os participantes das demais 

séries. Para Solé (1998 apud BORUCHOVITCH, 2001), a maior parte das atividades 

desenvolvidas nas escolas é voltada para a avaliação da compreensão da leitura e 

não para o ensino de estratégias que formam um bom leitor. Assim, pode-se 

entender que o professor possui grande importância na vida do aluno, ou seja, é ele 

quem vai mostrar ao aluno a variedade de estratégias de aprendizagem, como 

também ensiná-lo a usá-las durante o Curso. Para Derry (1988 apud 

BORUCHOVITCH, 2011), estudantes que recebem intervenção em estratégias de 

aprendizagem durante seus primeiros anos de escolaridade podem adquirir uma 

forma de conhecimento útil para enfrentar uma variedade de situações de 

aprendizagem que irão encontrar em suas vidas. Talvez os professores dos 

primeiros anos de escolaridade não ensinem o uso de estratégias para os alunos, 

por isso cabe ao professor da graduação também disponibilizar um tempo de suas 

aulas para ensinar a usar as estratégias de aprendizagem.  

 Segundo Silva et al. (2004), Duarte (2002) e Simão (2002 apud FREIRE, 

2009), alunos que dominam os processos de aprendizagem por meio de um maior 

controle dos aspectos cognitivos e contextuais são mais autorregulados e, 

consequentemente, obtêm melhores resultados acadêmicos.Para que esse domínio 

do processo de aprendizagem aconteça é preciso, também, de acordo com 

Alliprandini, Schiavoni, Méllo e Sekitani (2014), que haja organização e 

planejamento; pois essa organização possibilitará a elaboração de ideias e 

reflexões, ajudando o aluno a ter sucesso acadêmico.  
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É importante destacar que as estratégias de aprendizagem que os 

participantes menos utilizam são: elaborar perguntas e respostas sobre o assunto 

estudado, criar perguntas sobre o assunto que está estudando e tentar respondê-

las, administrar seu tempo de estudo, planejar suas atividades de estudo, estudar 

em grupo e pedir para alguém tomar a matéria.  

Ao analisar esses resultados, pode-se observar que as 1as séries 

apresentaram as maiores frequências em praticamente todas as estratégias, 

havendo uma tendência a um decréscimo nas frequências obtidas com o avanço 

das séries. Uma hipótese que pode ser levantada em relação a esse aspecto 

seriaque, nas 1as séries, os alunos são recém-saídos do Ensino Médio e podem 

estar mais voltados a cumprirem as atividades proposta pelo professor; também se 

pode considerar que os alunos das 3ase 5assériesnão conseguem dar conta de todas 

as propostas de leitura, trabalhos e atividades por conta de um acúmulo de 

atividades, muitas vezes do próprio curso. 

Vale ressaltar que a pesquisa foi aplicada em um mesmo período do período 

letivo dos alunos, porém, como o curso vai até a 5ª série, estes alunos estavam na 

fase de finalização do curso. Por outro lado, pode-se também supor que as 

atividades propostas pelos docentes do curso, quanto às suas práticas pedagógicas, 

tem exigido pouco uso de estratégias de aprendizagem, no que tange o processo 

ensino aprendizagem, o que envolveria a necessidade de uma formação dos 

professores relacionada à Teoria do Processamento da Informação e suas 

implicações educacionais.  

Contudo, estas possibilidades, no que diz respeito às possíveis explicações 

em relação aos principais resultados apresentados neste trabalho, devem ser melhor 

investigadas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo teve como objetivo geral analisar a 

frequência no uso de estratégias de aprendizagem por alunos das 1as, 3as e 5as 

séries do Curso de Pedagogia de uma Instituição Pública do Paraná e verificar se há 

diferenças em relação aos períodos matutino e noturno. Como objetivos específicos, 

descrever e comparar as frequências obtidas pelos alunos nas três séries 

pesquisadas à luz da Teoria do Processamento da Informação. 

Acerca do uso de estratégias de aprendizagem, de um modo geral, notou-se 

aspectos importantes, como, por exemplo, o fato de que os alunos das 1as séries 

obtiveram as maiores frequências em todos os fatores analisados quando 

comparados às demais séries. Esse dado pode estar relacionado ao fato de que, ao 

cumprirem as atividades propostas pelo professor, tais alunos leem com maior 

frequência os textos indicados e, consequentemente, utilizam com mais frequência 

as estratégias vinculadas à leitura. Há também o fato de haver maior acúmulo de 

atividades realizadas pelos alunos das3ase 5as séries, por desse acúmulo, muitas 

vezes do próprio curso, os alunos não conseguem desempenhar todas as propostas 

de leitura, trabalhos e atividades.  

Ao comparar as frequências quanto ao uso de estratégias de aprendizagem, 

observou-se que os participantes da 1ª série(turma 1000) apresentaram as maiores 

médias, assim como os alunos da turma 3000,3ª e 5ª séries. Estes dados 

direcionam à suposição de que, independentemente do turno frequentado, este não 

seria um fator preponderante nos resultados, e o fato de que algumas turmas 

apresentam levemente um valor maior precisaria ser melhor identificado, já que 

pode estar relacionado ao perfil dos estudantes. 

No geral, os resultados evidenciaram um maior uso das Estratégias de 

Autorregulação Cognitivas e Metacognitivas, seguidas pelas Estratégias de 

Autorregulação dos Recursos Internos e Contextuais e Autorregulação Social, o que 

merece especial atenção na promoção do uso destas estratégias. 

Ressalta-se que esta pesquisa se limitou às respostas dos alunos e à escala 

de estratégias de aprendizagem aplicada pela autora, assim, deve-se ter em vista 

que as respostas podem ter sido tendenciosas, ou seja, os participantes da pesquisa 

podem ter respondido às questões pensando o que seria mais adequado responder 
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e não ao que realmente acontece em relação às estratégias contidas na escala, 

favorecendo, dessa forma, alguns resultados apresentados.  

Diante dos resultados da presente pesquisa, por se tratar de uma pesquisa 

realizada com futuros professores, evidencia-se a necessidade de se dar mais 

atenção a esse tema durante o curso para que os futuros professores possam 

ensinar as estratégias de aprendizagem adequadamente aos seus alunos, que virão 

a ser bem mais sucedidos. 

Este trabalho de conclusão de curso ainda pode fazer refletir sobre quais 

estratégias de aprendizagem são utilizadas por professores, como também se estão 

usando-as corretamente e se elas contribuem para o prendizado. A contribuição 

mais valiosa seria relativa à formação da autora, pois esse trabalho possibilitou 

analisar detalhadamente a importância de se ensinar corretamente a usar 

estratégias de aprendizagem, de maneira a promover o desenvolvimento cognitivo e 

metacognitivo, como também a autorregulação dos recursos internos e contextuais e 

a autorregulação social, já que esses fatorescontribuem para o sucesso não apenas 

acadêmico, como também nas tarefas do cotidiano.  

Como contrubuição científica, acredita-se que esse trabalho contribui para 

que haja uma reflexão dos docentes e do colegiado do referido Curso acerca da 

importância dos alunos utilizarem estratégias de aprendizagem no processo de 

formação. Partindo dessa consideração, pedagogos podem promover em seus 

alunos a necessidadedas estratégias de apredizagem, a fim delevá-los a 

aprenderem a aprender.  

Por fim, após a análisedos resultados dessa pesquisa, o fato dos participantes 

da 1ª série apresentarem maior frequência no uso das estratégias de aprendizagem 

e essa frequência diminuir gradativamente é um dado que precisaria ser melhor 

investigado.  

Para que os alunos de fato desenvolvam ao longo do curso o aprender a 

aprender, torna-se necessário que haja uma reflexão e formação dosprofessores em 

exercício no que tange a promoção do uso das estratégias de aprendizagem. A 

partir dessa postura, os referidos futuros professores conseguirão usar, incentivar e 

instruir os seus alunos a aprenderem a aprender, possibilitando, consequentemente, 

uma continuidade desse ensino.  
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ANEXOS 
 

Anexo A – Termo de Consentimento 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

“Frequência no uso de estratégias de aprendizagem por alunos das 1as, 3as e 5as 
séries do Curso de pedagogia de uma instituição pública do Paraná” 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Frequência no uso 

de estratégias de aprendizagem por alunos das 1as, 3as e 5as séries do curso de 

pedagogia de uma instituição pública do Paraná” O objetivo da pesquisa é: Analisar 

a frequência e comparar o uso de estratégias de aprendizagem por alunos 

matriculados nas 1as, 3as e 5asséries dos períodos matutino e noturnodo curso de 

Pedagogia de uma Instituição Pública do Paraná. Sua participação é muito 

importante e ela se daria da seguinte forma respondendo a uma escala de estratégia 

de aprendizagem contendo perguntas fechadas e abertas sobre o uso de estratégia 

de aprendizagem. Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo o (a) senhor (a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 

momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. Esclarecemos ainda, que o (a) senhor (a) não 

pagará e nem será remunerado (a) por sua participação. Garantimos, no entanto, 

que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando devidas 

e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa. 

O benefício esperado é a partir da análise sobre a frequência no uso de 

estratégias de aprendizagem, haja o processo de reflexão sobre o uso de 

estratégias de aprendizagem e como benefício indireto, propor que sejam adotadas 

práticas pedagógicas favorecedoras de melhorias no processo de ensino-

aprendizagem, por meio de incentivo à utilização de estratégias de aprendizagem 

para a promoção da autorregulação da aprendizagem do aluno.  

Caso o (a) senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

pode nos contatarPesquisador responsável: Professora Paula Mariza Zedu 

Alliprandini, Departamento de Educação Telefone:3371-4338/9134-2121- e-mail: 
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paulaalliprandini@gmail.com, Ludimila Alves da Silva – Endereço: Rua Europa, 

Número 544 -Telefone: 3256-5226/96755203 - e-mail: ludimilaalves8@gmail.com, ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC – Laboratório Escola, 

no Campus Universitário, telefone 3371-5455 ou por e-mail: cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas devidamente preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor (a). 

Londrina, 15 de Abril de 2015.  

 

Pesquisador Responsável:RG:14375897-4 

 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO SUJEITO DE 

PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da 

pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

Data: ___________________ 
 
 

Obs.: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, o texto deve estar voltado para os pais 

e deve ser incluído ainda, campo para assinatura do menor e do responsável. 

 
 
Anexo B – Termo de Consentimento 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

“Frequência no uso de estratégias de aprendizagem por alunos das 1as, 3as e 5as 
séries do curso de pedagogia de uma instituição pública do Paraná” 

 
Prezado (a) Senhor (a): 

Gostaríamos de convidar seu filho(a) a participar da pesquisa “Frequência no 

uso de estratégias de aprendizagem por alunos das 1as, 3as e 5as séries do curso de 

pedagogia de uma instituição pública do Paraná” O objetivo da pesquisa é: Analisar 

a frequência e comparar o uso de estratégias de aprendizagem por alunos 

matriculados nas 1as., 3as. e 5asséries dos períodos matutino e noturnodo curso de 

Pedagogia de uma Instituição Pública do Paraná. A participação de seu filho(a) é 

mailto:paulaalliprandini@gmail.com
mailto:ludimilaalves8@gmail.com
mailto:cep268@uel.br
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muito importante e ela se daria da seguinte forma:respondendo a uma escala de 

estratégia de aprendizagem contendo perguntas fechadas e abertas sobre o uso de 

estratégia de aprendizagem. Esclarecemos que a participação de seu filho(a) é 

totalmente voluntária, podendo ele(a) se recusar a participar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Esclarecemos, também, que as informações serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a identidade de seu filho(a). Esclarecemos ainda, que seu filho(a) 

não pagará e nem será remunerado (a) pela participação. Garantimos, no entanto, 

que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando devidas 

e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa. 

O benefício esperado é a partir da análise sobre a frequência no uso de 

estratégias de aprendizagem, haja o processo de reflexão sobre o uso de 

estratégias de aprendizagem e como benefício indireto, propor que sejam adotadas 

práticas pedagógicas favorecedoras de melhorias no processo de ensino-

aprendizagem, por meio de incentivo à utilização de estratégias de aprendizagem 

para a promoção da autorregulação da aprendizagem do aluno.  

Caso o (a) senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

pode nos contatarPesquisador responsável: Professora Paula Mariza Zedu 

Alliprandini, Departamento de Educação Telefone:3371-4338/9134-2121- e-mail: 

paulaalliprandini@gmail.com, Ludimila Alves da Silva – Endereço: Rua Europa, 

Número 544 -Telefone: 3256-5226/96755203 - e-mail: ludimilaalves8@gmail.com, ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC – Laboratório Escola, 

no Campus Universitário, telefone 3371-5455 ou por e-mail: cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas devidamente preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor (a). 

Londrina, 15 de Abril de 2015. 

 

Pesquisador Responsável:RG:14375897-4 

 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

SUJEITO DE PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

mailto:paulaalliprandini@gmail.com
mailto:ludimilaalves8@gmail.com
mailto:cep268@uel.br
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procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

Data: ___________________ 
Assinatura do responsável: 

_________________________________________ 
 
 

Obs.: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, o texto deve estar voltado para os pais 

e deve ser incluído ainda, campo para assinatura do menor e do responsável. 

 


