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Resumo - O presente artigo tem por objetivo levantar publicações sobre o uso 

de estratégias de aprendizagem por alunos do ensino médio. Buscou-se verificar 

as publicações pelo conteúdo disponibilizado no Portal de Periódicos da Capes 

e na Scientific Electronic Library Online (Scielo), nos últimos cinco anos, com o 

uso dos descritores “estratégias de aprendizagem” e “ensino médio”. A busca 

teve como resultado o total de 5 artigos que atendiam às demandas da pesquisa. 

Constatou-se a escassez de pesquisas que abordem o conteúdo estratégias de 

aprendizagem com aplicabilidade no ensino médio. 

 

Palavras-chave: Estratégias de Aprendizagem, Ensino Médio, Metodologia. 

Abstract - This article aims to raise publications on the use of learning strategies 

by high school students. We tried to verify the publications for the content made 

available in Portal de Periódicos da Capes and Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), in the last five years, using the descriptors "learning strategies" and "high 

school". The search resulted in a total of 5 articles that met the demands of the 

research. There was a scarcity of research that addresses the construct of 

learning strategies with applicability in high school. 
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1. Introdução 

 

As estratégias de aprendizagem ajudam os alunos a controlar seus 
sistemas de processamento da informação e possibilitar os recursos necessários 
para o sucesso acadêmico além de ser um campo de investigação dos 
profissionais que se interessam pela aprendizagem humana (BORTOLETTO; 
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BORUCHOVITCH, 2013; BORUCHOVITCH, 1999). Segundo Almeida (2002), 
para aprender o estudante precisa entender, organizar, armazenar e recordar a 
informação e estes processos podem ser facilitados com o uso de estratégias de 
aprendizagem, que de acordo com Weinstein e Mayer (1985, apud CASIRAGUI, 
BORUCHOVITCH E ALMEIDA, 2020) são definidas como todo comportamento 
ou pensamento com o objetivo de interferir nos processos de ensino-
aprendizagem. 

As estratégias de aprendizagem são definidas como procedimentos, 
atividades ou métodos que são utilizados pelos alunos com o propósito de 
facilitar a aquisição, armazenamento e utilização da informação com a finalidade 
de alcançar um objetivo acadêmico (BORUCHOVITCH, 1999; DANSERAU, 
1985; DEMBO, 1994, apud CASIRAGUI, BORUCHOVITCH E ALMEIDA, 2020). 
Seu uso pode desempenhar um papel fundamental na vida acadêmica dos 
alunos e sua importância, segundo Valle Arias et al. (1998), está relacionada à 
incorporação de recursos cognitivos e metacognitivos. 

Alliprandini e Santos (2018) apontam a necessidade de investigações 
focadas no ensino de estratégias de aprendizagem que contemplem o ensino 
médio. Os autores destacam ainda a inexistência de escalas desenvolvidas para 
este público o que comprova que a área é pouco explorada e que necessita de 
mais pesquisa e investigação. O presente artigo tem por objetivo levantar 
publicações sobre uso de estratégias de aprendizagem no ensino médio. 

 

 

2. Referencial Teórico 

 

Estratégias de Aprendizagem 

 
A Teoria Social Cognitiva, desenvolvida por Albert Bandura, oferece uma 

importante contribuição para a psicologia contemporânea e tem repercutido de 
modo relevante em diversas áreas. Alguns construtos propostos pelo 
pesquisador são atualmente estudados na educação como autoeficácia, 
autorregulação da aprendizagem e o desengajamento moral (SILVA; MOREIRA, 
2016). Segundo Bandura, Azzi e Polydoro (2008), a autorregulação se 
caracteriza por um processo motivacional, já que para alcançar metas, inclui a 
inciativa pessoal e persistência. Todos possuem a capacidade de se 
autorregular, a autorregulação da aprendizagem envolve a mudança do que se 
pensa, sente e faz de modo que as ações contribuam para o objetivo de 
aprender. 

Processos de autorregulação da aprendizagem podem colaborar para o 
processo de aprendizagem dos alunos e o docente pode favorecê-lo para o 
desenvolvimento de competências escolares, abrindo espaço para o aprender a 
aprender. De acordo com o construto da autorregulação, “aprender a aprender” 
implica em aprender a ter autonomia e controle sobre suas tarefas escolares, ser 
capaz de traçar um planejamento, executar e refletir, buscando escolher as 
melhores estratégias de aprendizagem (ROSÁRIO et al., 2006). 
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Segundo o dicionário de Psicologia, estratégia de aprendizagem pode ser 
definida como uma estratégia usada principalmente durante o processo de 
aprendizagem, como formar uma imagem mental de um processo (PAM, 2013). 
Para Casiragui, Boruchovitch e Almeida (2020) na área da educação, estratégias 
de aprendizagem são sequências de procedimentos ou atividades utilizadas com 
o intuito de facilitar a aquisição, armazenamento e uso da informação. 

Garner e Alexander (1989, apud CASIRAGUI, BORUCHOVITCH E 
ALMEIDA, 2020) dividiram as estratégias de aprendizagem em cognitivas, 
relacionadas ao comportamento e pensamento, e metacognitivas, que são 
procedimentos utilizados para planejar, monitorar e regular pensamentos. Já 
Weinstein e Mayers (1983, apud CASIRAGUI, BORUCHOVITCH E ALMEIDA, 
2020) as dividiram em cinco categorias sendo elas, ensaio - repetir tanto pela 
fala quanto pela escrita o material a ser aprendido; elaboração – conexão entre 
o material novo e o antigo; organização – topificar, dividir o material em partes, 
utilizar diagramas; monitoramento – conseguir avaliar o que está aprendendo; e 
afetivas – eliminação de sentimentos negativos que não condizem com a 
aprendizagem. 

Para Dembo (1994, apud BORUCHOVITCH, 1999), as estratégias 
cognitivas são divididas em três categorias de estratégias, sendo elas, ensaio 
que envolve ações como repetir, copiar e sublinhar; elaboração que tem como 
ações resumir, criar analogias e responder perguntas e organização que envolve 
selecionar ideias, fazer esquemas e mapas conceituais, já as estratégias 
metacognitivas envolvem o autoconhecimento do aluno, o conhecimento sobre 
a tarefa e sobre as condições que influenciam a sua aprendizagem. 

Segundo Fernandes e Frison (2015), é preciso que o aluno geste e controle 
seus processos de aprendizagem, visto que o uso de estratégias de estudo 
autorreguladas pode implicar na promoção de competências que contribuam 
para tomada de consciência do seu aprender promovendo a motivação e a 
melhora do desempenho. De acordo com Zimmerman (1998), alunos bem 
sucedidos na escola usam um número considerável de estratégias de 
aprendizagem. 

Os psicólogos têm se interessado em encontrar métodos de instrução mais 
eficientes a fim de favorecer a aprendizagem e conseguir uma melhora de 
desempenho escolar dos alunos. Pesquisas revelam que estudantes com bom 
desempenho escolar fazem uso mais eficiente de estratégias de aprendizagem 
(BRAUER, 2014; CASTRO; MIRANDA; LEAL, 2016; COSTA; BORUCHOVITCH, 
2015; DARROZ; TREVISAN; ROSA, 2018; ROCHA, 2020; PALITOT et al., 2019) 

McCombs (2017) realizou uma revisão histórica de pesquisas sobre 
estratégias de aprendizagem realizadas nos últimos 50 anos e como resultado 
observou que o campo está prosperando com dois grandes temas, o primeiro 
com foco na metacognição e o segundo com foco no aluno como um todo e nas 
intervenções que atendem às necessidades cognitivas, metacognitivas, afetivas, 
físicas, sociais e culturais. Devido à escassez de estudos verificada e dada a 
importância do construto, este estudo tem como objetivo fazer um levantamento 
de pesquisas sobre estratégias de aprendizagem, porém voltadas para alunos 
do ensino médio e/ou ensino médio integrado ao técnico. 
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3. Método 

O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira focalizou todos os artigos 
publicados no Portal de Periódicos Capes e na Scientific Electronic Library 
Online (Scielo), nos últimos cinco anos (2015-2020), usando como critério de 
busca os termos “estratégias de aprendizagem” e “ensino médio”, com a 
restrição “é exato”. No Portal de Periódicos da Capes a busca retornou 27 
artigos, todavia, apenas 19 periódicos foram considerados por terem sido 
revisados por pares e na Scielo foram encontrados 93 artigos. A segunda etapa 
envolveu a leitura de todos os resumos para seleção dos trabalhos que atendiam 
à demanda da pesquisa. 

 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Verificou-se que, apesar de os descritores serem utilizados nos 112 
trabalhos considerados e analisados nesta amostra, muitos não atendiam a 
ambos ao mesmo tempo, restando apenas 5 artigos. A seguir, esses estudos 
são apresentados em ordem cronológica. 

Oliveira, Santos e Inácio (2017) objetivaram analisar o uso das estratégias 
de aprendizagem no ensino médio brasileiro. Participaram 764 alunos e foi 
utilizada a Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino 
Fundamental (EAVAP-EF). Os resultados demonstraram que a maioria dos 
participantes apresentou ausência de estratégias metacognitivas disfuncionais, 
que são métodos de estudo inadequados e que podem interferir na 
aprendizagem do aluno. Entre as estratégias cognitivas e metacognitivas, os 
resultados foram aproximados, entretanto os alunos demonstraram fazer mais 
uso das estratégias cognitivas do que das estratégias metacognitivas. As autoras 
apontaram a importância do mapeamento das estratégias de aprendizagem 
utilizadas pelos estudantes, posto que elas podem contribuir na aquisição e 
melhora do desempenho dos alunos. 

Silva e Caliatto (2017) verificaram as estratégias de aprendizagem 
utilizadas por estudantes de ensino médio técnico, considerando o curso, o ano 
escolar, a idade e o sexo dos participantes. Participaram 168 alunos do 1ª ao 3ª 
ano dos cursos de Administração e Informática de nível médio técnico, de 
período integral, de uma escola pública no sul de Minas Gerais. Foi aplicada a 
Escala de Estratégias de Aprendizagem para Jovens e Adultos (EEA-JA) com 
40 itens, desenvolvida para esse estudo. Como resultado, as autoras verificaram 
que, na análise por curso, o índice de utilização de estratégias de aprendizagem 
foi maior no curso de Administração. Quando analisado o uso das estratégias 
nos diferentes anos do ensino médio técnico foi possível verificar que os alunos 
do 1º ano obtiveram a melhor média. Quanto à influência da variável sexo, o 
teste também não demonstrou existir diferença estatisticamente significativa 
entre os dois grupos. De acordo com os resultados de emprego das estratégias 
de aprendizagem pelos participantes nesse estudo, foi apontado um uso 
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razoável de estratégias, uma vez que a média alcançada foi de 47,35 pontos de 
um total de 70 pontos. As autoras constataram que, em geral, esse é um público 
pouco estudado. 

Darroz, Trevisan e Rosa (2018) objetivaram identificar a relação entre as 
estratégias de aprendizagem dos estudantes e o rendimento acadêmico em 
Física. Participaram da pesquisa 100 estudantes da terceira série do ensino 
médio de uma escola da rede privada de ensino. Os participantes foram divididos 
em dois grupos, de acordo com as dificuldades em física que apresentavam. O 
primeiro grupo constituiu-se de 39 alunos que no decorrer do ano letivo 
apresentaram bom rendimento escolar com notas superiores à média da escola. 
Já o segundo grupo foi composto por 61 alunos que, em oposição ao primeiro, 
apresentaram dificuldades em física, caracterizado pelo baixo rendimento 
escolar na disciplina. Foi utilizado um questionário estruturado na escala likert 
com 35 assertivas relacionadas a cinco categorias de estratégias de 
aprendizagem. A pesquisa buscou identificar as estratégias de aprendizagem 
mais recorrentes em cada grupo - foram analisados os empregos das Estratégias 
de Controle de Emoção, Estratégia Autorregulatória, Estratégia de Busca de 
Ajuda interpessoal, Estratégia Cognitiva e Estratégia Metacognitiva. Quanto às 
Estratégias de Controle de Emoção, os resultados demonstraram que os dois 
grupos pesquisados apresentaram uma pontuação semelhante. Quanto à 
estratégia autorregulatória, observou-se uma diferença entre os dois grupos: os 
estudantes que constituíram o Grupo 1 se dedicaram mais ao monitoramento de 
sua compreensão acerca dos conteúdos de Física estudados, já os participantes 
do Grupo 2 utilizaram mais a Estratégia Busca de Ajuda Interpessoal do que os 
do Grupo 1. Quanto ao uso de estratégias cognitivas, os resultados indicaram 
que os estudantes do Grupo 1 tomaram mais atitudes cognitivas, como por 
exemplo a realização de atividades de organização, memória e revisão, às quais 
tornaram o seu desempenho mais satisfatório nas aulas de Física em 
comparação com o Grupo 2. Já em relação ao uso das estratégias 
metacognitivas, os resultados apontaram que o grupo de estudantes com melhor 
desempenho escolar utilizaram com maior frequência as estratégias do 
pensamento. 

Alliprandini e Santos (2018) verificaram os efeitos de uma intervenção em 
estratégias de aprendizagem cognitivas na modalidade de infusão curricular. 
Participaram 26 alunos de 16 a 19 anos do ensino médio. A pesquisa foi dividida 
em três momentos: pré-teste, intervenção e pós-teste. No pré e pós-teste foi 
aplicada a Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino 
Fundamental (EAVAP-EF). A fase de intervenção foi desenvolvida em 13 
sessões, em um período de 18 semanas, sendo dois encontros semanais, 
totalizando 36 aulas organizadas de acordo com o conteúdo a ser trabalhado. O 
estudo apontou que os alunos utilizaram com menos frequência as estratégias 
cognitivas do que as metacognitivas. Entretanto, por meio da intervenção no uso 
de estratégias, os resultados demonstraram um efeito positivo da intervenção 
em estratégias de aprendizagem cognitivas, pois ao comparar as médias obtidas 
nas situações de pré e pós-teste observou-se um aumento da frequência no uso 
destas estratégias para todos os subitens da escala. 

Palitot et al. (2019) tiveram por objetivo avaliar o uso de estratégias de 
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes do Ensino Médio de 
escolas públicas e privadas da cidade de João Pessoa, de modo a verificar o 
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repertório de estratégias de aprendizagem utilizado por eles. Participaram do 
estudo 600 estudantes, com faixa etária entre 14 e 29 anos e foi utilizada uma 
Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem contendo 41 itens, que 
foi aplicada coletivamente. Os resultados demonstraram que as estratégias 
utilizadas que contribuíram para o desenvolvimento da aprendizagem foram: 
fazer esquemas usando as ideias principais do texto (27%) e criar perguntas e 
respostas sobre o assunto (27%). 

 

 

5. Considerações finais 

 

A pesquisa demonstrou que publicações sobre o uso de estratégias de 
aprendizagem voltadas ao ensino médio são escassas. Apontou também, que a 
intervenção no uso de estratégias de aprendizagem pode ser eficaz, pois o 
professor pode ensinar o aluno a fazer uso das estratégias possibilitando uma 
melhora no desempenho acadêmico. Os resultados também evidenciaram que 
os alunos utilizaram com mais frequência as estratégias metacognitivas do que 
as cognitivas. 

Conclui-se que, apesar da limitação dos resultados verificada nas bases de 
dados escolhidas neste estudo, as pesquisas analisadas apontam a importância 
do mapeamento das estratégias de aprendizagem e como sua utilização 
contribui para o desenvolvimento da aprendizagem e melhora do desempenho 
escolar. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de investigar mais os alunos 
do ensino médio, principalmente do ensino médio profissional, visto que não 
foram encontradas pesquisas com esta modalidade no levantamento efetuado. 
Infere-se que seria de grande importância o treinamento para o uso de 
estratégias de aprendizagem primeiramente na formação de professores para 
que estes possam repassar aos seus alunos. 
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