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RESUMO 
 

Partindo da necessidade do uso de estratégias de aprendizagem e da possibilidade 
de intervenção do professor para o desenvolvimento destas habilidades, 
estabeleceu-se como objetivo deste trabalho descrever e analisar a produção 
científica nacional acerca de estratégias de aprendizagem na formação de 
professores no período de 2000 até 2012. A opção metodológica para o presente 
trabalho foi a pesquisa bibliográfica, para a coleta do material foram consultados os 
sites Google acadêmico, Google, Scielo, CAPES, biblioteca da UNICAMP, site dos 
cursos de Pedagogia e Mestrado em Educação da UEL, resultando em 4 artigos 
científicos, 1 TCC, 2 dissertações e 1 tese. Das pesquisas selecionadas todas 
utilizaram como referencial teórico a Psicologia Cognitiva, destacam a importância 
do ensino de estratégias de aprendizagem na formação do professor. São escassos 
os trabalhos identificados sobre o tema, o que indica a necessidade de mais estudos 
sobre esta temática dada sua relevância para o processo de aprendizagem.   
 

Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem;  Aprendizagem; Formação de 

professores; Ensino superior. 

 

 

 Os estudos sobre o uso de estratégias de aprendizagem de acordo 

com Santos e Boruchovitch (2009) começaram na década de 60 nas universidades 

americanas quando alunos que foram aceitos pelas mesmas, não apresentavam 

algumas habilidades básicas para leitura e nem tampouco estratégias de 

processamento da informação. Pesquisas começaram a ser desenvolvidas com o 
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objetivo de superar estas dificuldades e orientar os alunos no uso de estratégias de 

aprendizagem eficazes. No Brasil, alguns estudos como os de Boruchovitch e 

Santos (2011) também têm sido realizados com o mesmo objetivo, já que, também 

foi identificado em universitários brasileiros ausência ou uso superficial de 

estratégias de aprendizagem.  

 Tendo em vista a importância de possibilitar no contexto educacional 

uma aprendizagem de qualidade e que, de acordo com Boruchovitch (1999), alunos 

de todos os níveis educacionais afirmam não saberem a melhor maneira para 

estudar determinados conteúdos, é que surge o desejo de compreender e 

aprofundar conhecimento acerca dos estudos sobre estratégias de aprendizagem 

em cursos de formação de professores, entendendo a importância de estes 

adquirirem o conhecimento sobre estratégias, bem como, poderem auxiliar seus 

alunos na compreensão e utilização das mesmas, instrumentalizando-os para 

reconhecer limites e potencialidades e para selecionar a melhor forma de estudar.  

 Estabeleceu-se assim, como objetivo deste trabalho analisar a 

produção científica nacional acerca de estratégias de aprendizagem na formação de 

professores no período de 2000 até 2012. Este objetivo leva em conta a importância 

do conhecimento e domínio das estratégias por parte do aluno e futuro professor 

para que possa facilitar o acesso das mesmas aos seus futuros alunos. Acreditamos 

que os professores podem auxiliar os estudantes a aprender a aprender, para tanto 

eles precisam eles mesmos saber fazê-lo. Considerando a importância do processo 

educacional, pretende-se compreender a relevância do conhecimento e uso de 

estratégias de aprendizagem na sala de aula e descrever os tipos de estratégias de 

aprendizagem identificadas na literatura. 

  Nos estudos mais recentes da psicologia educacional, em especial 

na perspectiva cognitivista e construtivista, de acordo com Tavares et al (2003) 

valorizar o papel do aluno e o uso adequado de estratégias de aprendizagem 

tornando o mesmo autorregulado, tem sido uma questão importante, em especial 

porque o sucesso acadêmico vem se confirmando como relacionado, entre outros 

aspectos, ao uso adequado e eficiente destas estratégias. Deste modo, é dentro 

deste contexto acadêmico que elas devem ser trabalhadas e ensinadas. 

 Adquirir novas informações a partir da relação com os 

conhecimentos prévios, implica na adoção de ações que possibilitem uma 
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aprendizagem significativa (AUSUBEL apud MOREIRA, 2005), ou seja, relacionar o 

novo conhecimento com os conhecimentos prévios, integrando a nova informação 

com as informações que já possui  o que possibilita, segundo Santos e Boruchovitch 

(2011) uma melhora no processamento de aprendizagem, um armazenamento de 

longa duração e utilização da mesma quando necessário  

  Boruchovitch (1999) defende que, para a aprendizagem ser mais 

eficaz é importante que o aluno saiba aprender a aprender, em outras palavras, 

realizar uma aprendizagem controlada intencionalmente, por meio do 

autoconhecimento de seus limites e do uso de estratégias adequadas. A autora 

enfatiza ainda, a relação entre os processos psicológicos indispensáveis para a 

aprendizagem e o conteúdo em si, de modo a buscar a compreensão da maneira 

como ocorre a aprendizagem, desde a obtenção, seleção, interpretação até a 

transformação da informação nova. Para se alcançar uma aprendizagem significativa 

e de longa duração é necessário dedicação e uso de estratégias. Por meio das 

estratégias de aprendizagem é possível superar diversas dificuldades, vencer 

desafios que poderão levar a alcançar uma aprendizagem de qualidade.   

 Pesquisa nesta área tem mostrado que os universitários, 

principalmente os do primeiro ano, apresentam pouca independência como 

estudantes. “[...] é de surpreender o número de alunos que chegam ao terceiro grau 

tendo muito pouco conhecimento metacognitivo sobre diferentes estratégias de 

aprendizagem” (CUKRAS, 2006; PINTRICH, 2002; BORUCHOVITCH et al., 2005, 

apud SANTOS e BORUCHVITCH, 2009, p. 346). Este cenário confirma a 

necessidade de estudos sistemáticos na temática. 

 Embora existam divergências a respeito da definição de estratégias 

de aprendizagem, os autores mais representativos convergem nesta definição:  

 

Estratégias de aprendizagem são sequências integradas de 
procedimentos ou atividades – que se escolhem com a intenção de 
facilitar a aquisição, o armazenamento e/ou a utilização da 
informação [...] e podem ser concebidas também como técnicas ou 
métodos que os estudantes utilizam para aprender [...] (SANTOS; 
BORUCHOVITCH, 2011, p. 286, 287). 
 

 Estas envolvem o uso de recursos cognitivos e metacognitivos. Sua 

utilização sistemática pode possibilitar a superação de dificuldades para aprender, 

proporcionando uma melhor aprendizagem. As estratégias cognitivas estão 



 

366 

 

relacionadas a comportamentos e pensamentos que podem ter influência na 

aprendizagem, tornando o armazenamento da informação mais eficaz. Já as 

metacognitivas consistem em procedimentos usados pelo indivíduo para 

planejamento, monitoramento e regulação do pensamento (SANTOS, 

BORUCHOVITH, 2011).   O uso de estratégias de aprendizagem possibilitam a 

superação de diversas dificuldades para aprender, bem como, contribuem para um 

aprender mais consistente.  

 De acordo com Marini (2006), metacognição possui esse nome por 

consistir na ação de pensar, refletir sobre o próprio pensamento. Ela realiza função 

importante para o desempenho de atividades cognitivas como escrita e leitura, 

compreensão de conceitos, textos e demais informações. A partir do momento em 

que um indivíduo possui conhecimento e controle sobre sua própria aprendizagem 

ele consegue escolher as estratégias adequadas para atingir uma aprendizagem 

significativa. Segundo Boruchovitch (2004) o controle dos processos cognitivos 

efetuado pela metacognição desenvolve a responsabilidade do aprendiz por suas 

próprias mudanças e avanços. A metacognição seria então: 

 

O conhecimento e controle que a pessoa tem sobre sua própria 
cognição e atividades de aprendizagem. Isso implica em ter 
conhecimento do seu estilo de pensamento (processos e eventos 
cognitivos), o conteúdo dos mesmos (estruturas) e habilidade para 
controlar esses processos, com o objetivo de organizá-los, revisá-los 
e modificá-los em função dos resultados obtidos na aprendizagem 
(MARINI, 2006, p. 343). 

 

 Tanto os recursos metacognitivos como cognitivos manipulam o 

pensamento e a informação através de uma ação controlada, pois a aplicação das 

estratégias de aprendizagem não ocorre de forma automática, ao contrário, é 

controlada e intencional, sendo para tanto necessário, o planejamento, o controle da 

execução e a metacognição. 

 O estudante não consegue desenvolver o máximo de sua 

capacidade sem o conhecimento de seus processos mentais e sem saber como 

aprende. Tem muita importância na aprendizagem a atenção, a memória e o 

raciocínio, mas, além disso, o estudante precisa ter a capacidade de examinar as 

situações e problemas, estar consciente de suas limitações e planejar quanto tempo 

e esforço necessitará para superar este desafio (PINTO, 1998). 
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 Quando o indivíduo não conhece a si mesmo e a seus limites, tendo 

uma crença errônea de sua capacidade para mais ou para menos sua  

aprendizagem pode ser comprometida. Ou seja, se um estudante pensa ter uma 

memória ou inteligência melhor do que realmente tem, por exemplo, ele gastará 

menos tempo do que seria necessário, e não conseguirá alcançar o objetivo (PINTO, 

1998). 

 O aluno estratégico/autorregulado conhece suas facilidades e 

dificuldades e através da reflexão alcança o domínio para avaliar criticamente as 

tarefas, definir objetivos de curto e longo prazos, escolher táticas alternativas e fazer 

julgamento sobre táticas empregadas podendo aperfeiçoar-se. Afinal, 

  

[...] parece não ser suficiente dispor de estratégias adequadas. É 
necessário saber como, quando e porque utilizá-las, bem como, 
controlar sua maior ou menor eficácia e modificá-la em função da 
tarefa. É importante que os estudantes apresentem uma disposição 
favorável e que estejam motivados tanto para colocá-las em 
funcionamento, quanto para regular e refletir sobre as várias 
decisões a serem escolhidas no momento da resolução de uma 
tarefa (SANTOS; BORUCHOVITCH, 2011, p. 287). 

 

 Pinto (1998) afirma que grande parte dos alunos que utilizam 

determinadas estratégias de aprendizagem não transfere sua utilização para outras 

situações. O autor acredita que,  um dos possíveis motivos é que o estudante pensa 

que tal estratégia só pode ser utilizada para determinado tema ou disciplina e o outro 

dado é a busca por estratégias mais simples e que necessitem de menos esforço.  

 

O grande objectivo das estratégias de aprendizagem é a 
transferência e a generalização para novas situações. [...] Ensinar as 
estratégias de aprendizagem para permitir a transferência implica 
que o aluno saiba quais os elementos que podem ser transferidos 
(conceitos, princípios e procedimentos) e consiga aplicá-los de 
maneira mais geral (Detterman, e Sternberg, 1992; Salomon, e 
Perkins, 1989, apud PINTO, 1998, p. 9). 

 

Almeida (2002) destaca a capacidade de pensar e aprender, que por 

sua vez seria a base para o sucesso escolar, logo é importante investir na formação 

dos professores para que estejam preparados para treinar os alunos a aprender, 

pensar, conhecer e resolver problemas. Se a escola não tiver a capacidade de 

estimular a motivação e cognição (componentes básicos da aprendizagem) ela 
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estará exigindo do aluno algo que ela não lhe deu. Quando o aluno não aprende a 

aprender na escola, passa a não conseguir obter sucesso nela, tendo uma 

aprendizagem debilitada, característica que se acentua conforme ele avança nos 

níveis escolares, pois o aluno passa a fortalecer hábitos de estudo e aprendizagem 

deficientes. 

 A evolução do estudante em seu processo de estudar e aprender 

implica em autorregulação de suas ações. Segundo Boruchovitch (2004), a 

autorregulação é uma capacidade humana, caracterizada por ser consciente e 

voluntária. “[...] com a maturação e a experiência a criança vai ser tornando capaz de 

planejamento e controle consciente e metacognitivo do seu comportamento. Mais 

precisamente, a auto-regulação envolve controle do comportamento, das emoções e 

dos processos cognitivos” (BORUCHOVITCH, 2004, p. 55). 

  Assim como outros autores, Santos e Boruchovitch (2011) 

destacam a Psicologia Cognitiva, como base do processamento da informação, 

como um importante referencial para o processo de ensino-aprendizagem e, em 

especial para conduzir o estudante a tornar-se autorregulado. Conforme Zimmerman 

(1986), citado por Boruchovitch (2001, p. 1) o que caracteriza um estudante auto-

regulado é a capacidade de ser agente e responsável pela sua própria 

aprendizagem. Para o autor, ”A auto-regulação envolve metacognição (a capacidade 

do aluno refletir sobre os seus processos cognitivos), motivação e, sobretudo, 

iniciativa e comportamento autônomo por parte do estudante”. 

 Bandura investigava a autorregulação desde a década de 1950, por 

meio da qual “[...] as pessoas exercem controle sobre a motivação, pensamento, 

comportamento e vida emocional” (BANDURA; AZZI; POLIDORO, 2008, p. 29). 

Segundo os referidos autores, para desenvolver a autorregulação são necessárias 

três condições: “[...] treino de transferência de estímulo, alteração nas práticas de 

reforçamento do ambiente social e o estabelecimento das funções de auto-

regulação” (BANDURA; AZZI; POLIDORO, 2008, p. 149). 

 Segundo as pesquisas de Schunk e Zimmerman (1998) citadas por 

Bandura, Azzi e Polidoro (2008) é de grande importância estudar mais do que a 

autorregulação, estudar a possibilidade de desenvolvimento desta no cotidiano 

educativo, a partir de estratégias instrucionais, adequação curricular e ambiental, 

destacando: “[...] como contribuições mais centrais para a promoção da auto-
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regulação do estudante [...] estratégia de ensino. Oportunidade de modelação, de 

prática de auto reflexão e de estratégias de auto-regulação; monitoramento das 

ações; obtenção de feedback e de suporte dos professores e pares, assim como 

retirada do suporte social” (BANDURA; AZZI; POLIDORO, 2008, p. 160). 

 Para que a autorregulação seja desenvolvida é necessário que 

algumas habilidades sejam treinadas, como a capacidade de controlar a própria 

atenção e memória, o desenvolvimento de estratégias de pensamento e o ajuste do 

comportamento segundo a necessidade. Além disso, para atingir a regulação o 

aluno deve ter um autoconhecimento a respeito de suas capacidades, limitações e 

características assim como atenção nas características de cada atividade a ser 

realizada, para assim escolher a estratégia de estudo ou aprendizagem adequada. 

Esse tipo de aprendizagem, contudo necessita de professores bem formados para 

possibilitar uma aprendizagem significativa (ALMEIDA, 2002). 

 Por conta de diversos professores não ensinarem seus alunos a 

aprenderem, não ensinarem estratégias de aprendizagem, muitos alunos mostram 

dificuldades para aprender e acabam por atribuí-las à falta de capacidade. 

Entretanto, o problema pode estar no fato dele não ter aprendido a aprender, ou 

seja, de não ter lhe sido ensinado como estudar, como aprender. Poucos são os 

alunos que possuem estratégias autênticas de aprendizagem, grande parte apenas 

possui o domínio de algumas técnicas de estudo como a repetição ou ensaio e erro 

sem maior reflexão (SANTOS; BORUCHOVITCH, 2011).  

 O professor deve atuar como mediador da aprendizagem e promotor 

da autorregulação do aluno. Dentro deste contexto se torna importante uma 

mudança de postura por parte das Instituições de Ensino Superior e dos seus 

professores, que devem considerar que as discussões sobre aprendizagem 

precisam levar em conta a definição de aprender, como aprender, as principais 

teorias que fundamentam tais conhecimentos e os tipos de estratégias que facilitam 

a aprendizagem (SÉLIS, 2008).  

 O valor das estratégias de aprendizagem não está nelas mesmo, 

mas em saber utilizá-las adequadamente, em saber reconhecer qual a melhor 

estratégia para cada situação e reconhecer que esta escolha é variável de pessoa 

para pessoa, logo é necessário um autoconhecimento de seus limites e facilidades. 

Não adianta conhecer várias estratégias, mas não saber quando ou como utilizá-las, 
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assim de acordo com Almeida (2002, p. 163) “[...] o melhor treino nas estratégias de 

aprender e de pensar passa por favorecer a autonomia do aluno no uso seletivo das 

estratégias, de acordo com as suas características pessoais e as exigências das 

situações”.  

 Almeida (2002) supõe que, esta especificidade na utilização das 

estratégias em que a escolha depende das características pessoais de cada um seja 

o motivo da dificuldade em aplicar em massa os programas de competências 

cognitivas e de estudo nas escolas, pois elas estão acostumadas a ter práticas 

uniformes. De acordo com o estudo de Rodrigues (1999 apud JOLY; PAULA, 2005) 

é de grande importância o respeito do professor em relação às diferentes formas de 

aprendizagem que cada aluno pode ter, devendo criar um ambiente que seja 

favorável para a utilização de estratégias, para tanto se destaca a interação na sala 

de aula e a variedade dos métodos de ensino. 

 Por este motivo a importância conferida ao conhecimento teórico e 

prático dos professores com vistas a auxiliar os alunos a pensar e a aprender. É 

importante ter em mente que os programas de treino cognitivo ou facilitação de 

métodos de estudo não podem ser entendidos como receitas, mas como referências, 

possibilitando oportunidades de adquirir conhecimento sobre várias estratégias de 

aprendizagem e de estudo, assim como o conhecimento de como e quando utilizar 

cada uma.  

  De acordo com Derry (1988) citado por Santos e Boruchovitch 

(2011), os estudantes que são instruídos nas estratégias de aprendizagem nos anos 

escolares saberão enfrentar diversas situações de aprendizagem, pois a 

aprendizagem está vinculada a uma utilização eficiente de estratégias de 

aprendizagem.  Cabe, portanto, ao professor saber combinar o ensino dos 

conteúdos com as estratégias adequadas ao contexto, levando os alunos a 

aprenderem a aprender, ajudando-os a tornarem-se bons pensadores. Pois “[...] 

tanto professor quanto alunos necessitam do conhecimento do processo de 

aprendizagem, a fim de que possa encontrar a melhor alternativa que garanta a 

mudança de comportamento do sujeito, em relação à sua postura inicial”  (SÉLIS, 

2008, p. 36).  

  De acordo com Boruchovitch, Costa e Neves (2005), as 

intervenções têm sido encaradas como sendo uma disciplina isolada ou específica. 
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Quando colocada como uma disciplina isolada a vantagem reconhecida consiste na 

generalidade e transferência desse conhecimento para outros âmbitos, mas pouco 

contribui para o desenvolvimento do controle executivo. Quando a intervenção 

consiste numa disciplina específica o custo é mais baixo, mas ao mesmo tempo 

existe a dificuldade de prejudicar o conteúdo específico dessa disciplina, dificultando 

também a transferência destas estratégias para outros contextos por tornar-se tão 

específico. Neste sentido, as autoras afirmam que existem modelos de intervenção 

em estratégias de aprendizagem que se dividem em intervenções cognitivas, 

metacognitivas e afetivas, isso não quer dizer que a intervenção deve abarcar 

apenas um modelo, pode-se mesclar de acordo com seu objetivo.  

 As intervenções cognitivas consistem naquelas que visam a 

melhoria de estratégias para a realização de determinada tarefa como resumir ou 

sublinhar (HATTIE; COLS, 1996 apud BORUCHOVITCH, COSTA E NEVES, 2005). 

As metacognitivas estão relacionadas ao autogerenciamento da aprendizagem, ou 

seja, buscam o desenvolvimento por parte do aluno de um autocontrole, capacidade 

de planejar, monitorar e determinar a quantidade de esforço necessário para a 

aprendizagem, sabendo utilizar as estratégias de aprendizagem de acordo com a 

necessidade, selecionando a mais adequada a cada situação e tendo consciência 

do motivo da escolha. Finalmente, as intervenções afetivas buscam o controle 

emocional do aluno (motivação, ansiedade, dentre outras). 

O resultado da busca realizada nesta pesquisa bibliográfica na qual 

foram analisadas as produções científicas nacionais sobre estratégias de 

aprendizagem nos cursos de formação de professores no período de 2000 até 2012 

serão descritos a seguir, classificadas segundo a forma de busca (site da UNICAMP, 

site da UEL, Google, Google Acadêmico, Scielo ou CAPES). 

Em sintese a análise da literatura encontrada revela a partir de um 

levantamento de produções científicas nacionais e internacionais sobre estratégias 

de aprendizagem na formação de professores, a escassez de produções e a 

necessidade da formação dos professores em estratégias de aprendizagem.  

 A pesquisa de Marini (2012) tem duas partes, um levantamento de 

publicações realizadas em cursos de formação de professores entre 1996 e 2001 

buscadas em periódicos nacionais e internacionais disponíveis no Sistema de 

Bibliotecas da Unicamp na área de Psicologia e Educação. A outra parte 
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interessante consiste na pesquisa de campo realizada com 107 estudantes de 

Pedagogia de duas Instituições de Ensino Superior  do estado de São Paulo, com o 

objetivo de reconhecer o uso que estes fazem de estratégias autoprejudiciais e de 

aprendizagem, sua motivação para aprender e concepções implícitas de inteligência. 

Segundo a autora a maioria dos participantes afirmou pensar a própria 

aprendizagem e aqueles que não o faziam concebiam como uma ação necessária. 

Apesar de ter sido constatada a utilização de estratégias de aprendizagem estas 

foram consideradas superficiais. A autora destaca a necessidade de melhora na 

formação docente e investimento no ensino da autorregulação da aprendizagem. 

 Realizada com 91 alunos de Pedagogia de uma universidade pública 

do interior paulista a pesquisa de Antunes (2012) constatou que a maioria dos 

participantes utiliza estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas, sendo 

autorregulados. A autora relata ainda que a expectativa é que estes futuros 

professores ensinem as estratégias de aprendizagem a seus alunos, assim como 

como e quando utilizá-las.  

 Beluce (2012) tem como local de sua pesquisa os ambientes virtuais 

de aprendizagem para a pesquisa em estratégias de aprendizagem e de ensino e 

motivação. Participaram da pesquisa 562 estudantes do Paraná de cursos de 

Pedagogia extensão universitária em história e formação continuada de professores 

de uma rede municipal de ensino e seus respectivos professores e tutores. Quanto 

aos resultados os professores apresentaram aspectos positivos em relação às 

ferramentas interativas de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos 

fazem uso das estratégias cognitivas de ensaio e organização citada na escala 

(anotar, fazer resumos e esquemas do conteúdo estudado) bem como, estratégias 

metacognitivas de autorregulação da aprendizagem. A maioria dos estudantes não 

usa estratégias de monitoramento da aprendizagem. Beluce (2012) destaca a 

importância de uma formação de qualidade para os professores, formação docente 

de qualidade para o ensino em ambientes virtuais de aprendizagem de maneira a 

possibilitar o ensino das contribuições das habilidades metacognitivas, sendo 

necessário para isso explorar ao máximo as ferramentas de interação no ambiente 

virtual de aprendizagem. 

 O artigo de Santos e Boruchovitch (2009) como supracitado consiste 

num recorte da dissertação de Santos (2008) e consiste num levantamento de 
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produções científicas nacionais e internacionais sobre estratégias de aprendizagem 

na formação de professores. Destaca-se a escassez de produções e a necessidade 

da formação dos professores em estratégias de aprendizagem. 

 A pesquisa de Nascimento, Nascimento e Ferreira (2007) parte da 

necessidade de não infantilização do ensino de adultos, os autores fazem um 

levantamento das estratégias de aprendizagem de 30 universitários e seus 15 

professores através de uma entrevista semiestruturada. Percebeu-se que os alunos 

desconhecem as classificações das estratégias de aprendizagem e sua importância, 

mas têm-nas presentes em seus momentos de estudo. A intervenção no processo 

de aprendizagem por meio do ensino de estratégias de aprendizagem é fundamental 

para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, sendo importante os alunos pensarem 

as próprias aprendizagens, conhecendo a si mesmo e as estratégias utilizadas para 

poder coordenar seu próprio aprender.  

Cunha e Boruchovitch (2012) tendo como objetivo investigar as 

estratégias de aprendizagem e motivação para aprender de alunos de Pedagogia e 

Matemática. Destacaram a relevância do conhecimento e utilização adequada de 

estratégias de aprendizagem, a importância da intervenção do professor nestas, 

assim como, a necessidade da aprendizagem de estratégias de processos 

motivacionais, cognitivos e metacognitivos por parte de alunos de cursos de 

formação de professores para formação de um profissional reflexivo.  

A pesquisa de Lemos, Costa e Barbosa (2010), realizada com 81 

alunos do primeiro e último períodos dos cursos de graduação em História 

(licenciatura) e Psicologia (bacharel) relataram que alunos de ambos os cursos 

tiveram desempenho semelhante na utilização de estratégias de aprendizagem 

mostrando que as mulheres dos dois cursos apresentam maior constância na 

utilização de estratégias metacognitiva, enquanto os homens demonstram maior 

utilização no final do cursos. Os autores destacam a necessidade de ensinar os 

alunos a aprender e a estudar, para tanto é imprescindível uma formação adequada 

do professor, pois é necessário que ele domine seus próprios processos cognitivos 

(LEMOS; COSTA; BARBOSA, 2011, p. 10). 

 Este trabalho nos possibilitou uma expectativa renovada no 

processo de ensino e aprendizagem, em um mundo onde se exige cada vez mais do 

ser humano, ele ser autônomo e capaz de autorregular sua aprendizagem 
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desenvolvendo plenamente seu potencial, certamente é muito promissor. Tendo em 

conta um professor e um aluno integrados neste rico processo de trocas 

significativas, esperamos que este trabalho possa contribuir e estimular para novas 

pesquisas e processos de intervenção em estratégias de aprendizagem. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando o conjunto de estudos mais recentes nas perspectivas 

cognitivistas e construtivistas sobre aprendizagem, na qual, o papel do aluno volta a 

ser salientado em uma lógica de agente de seu processo de aprendizagem, este é 

um momento importante para se refletir e valorizar sobre o papel do professor como 

mediador e facilitador deste processo. Neste sentido, Tavares et al., (2003) 

destacam a crescente valorização dos processos de autorregulação como condição 

determinante para os processos motivacionais do estudante, enfatizando os 

componentes metacognitivos, que vem sendo evidenciados pela literatura da área, 

como relevantes para o sucesso acadêmico. 

 O estudante autorregulado age estrategicamente, verifica 

constantemente o estado de sua aprendizagem e estando consciente de seus 

objetivos, busca reorientar suas ações conforme percebe desvios. A ausência do 

ensino de estratégias de aprendizagem, somado a um ensino focado puramente na 

transmissão de conhecimentos tem causado lacunas na formação do aluno que 

passa a se basear na memorização e improvisação, sem refletir sobre sua própria 

aprendizagem nem dominar ou conhecer os instrumentos disponíveis para aprender. 

Por sua vez, os professores muitas vezes não dominam as estratégias de 

aprendizagem ou não compreendem o valor que tem o seu ensino (SIMÃO, 2001).  

 Todas as pesquisas descritas e analisadas neste trabalho utilizaram 

a Psicologia Cognitiva como referencial teórico destacando a importância da 

formação do professor e as estratégias de aprendizagem enfatizando ainda, o 

ensino das mesmas nos cursos de formação de professores. Constatou-se então, a 

escassez de pesquisas neste tema e a necessidade de investimentos nesta área.   
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 De acordo com Pinto (1998) a melhor idade pra se ensinar 

estratégias de aprendizagem é no início da adolescência, entretanto, tendo em vista 

que é muito grande o número de alunos que chegam à universidade sem ser 

autorregulados, com pouco ou nenhum uso de estratégias metacognitivas, 

destacamos a importância de ser ensinado também no ensino superior e em 

especial em cursos de formação de professores.  

 Para tanto é necessário que as próprias Instituições de Ensino 

Superior coordenem seus processos de ensino-aprendizagem, superando a visão de 

que estas instituições devem simplesmente transmitir informações, mas valorizando 

a aprendizagem, o pensamento e a transformação (SÉLIS, 2008).  

 Constataram-se poucos trabalhos na literatura nacional, em especial 

os que tratam de estratégias de aprendizagem e formação de professores.

 Acreditamos ter alcançado o objetivo deste trabalho, na medida em 

que se podem identificar estudos importantes (embora escassos) sobre o assunto e 

com resultados que confirmam sua relevância e necessidade de intervenção nos 

diferentes níveis de ensino, em especial nos cursos de formação de professores. As 

pesquisas apresentadas, bem como os projetos de intervenção, permitem concluir 

sobre a eficácia do ensino de estratégias de aprendizagem tanto nos cursos 

superiores em geral quanto, e especialmente nos de formação docente.   

Logo, à luz das conclusões sobre a presente pesquisa, pode-se 

afirmar que os estudos mais recentes, embora ainda necessitem um maior número 

de investigações e confirmações configura-se como relevante tema a ser tratado 

pelos cursos de formação de professores. De modo geral todos os autores aqui 

apresentados destacam o quanto o ensino de estratégias de aprendizagem pode 

melhorar o desempenho escolar, minimizando as dificuldade particulares dos alunos, 

as condições contextuais dificultadoras e maximizando sua evolução e 

aprendizagem. Finalmente, os resultados obtidos nesta pesquisa nos levam a 

concluir que estudantes que tiverem oportunidade de aprender a utilizar estratégias 

de aprendizagem poderão fazer mudanças significativas e profundas em seu 

processo de aprendizagem. Espera-se que os estudos aqui apresentados 

incentivem novas pesquisas e implatação de programas de intervenção em 

estratégias de apredizagem. 
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