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1. Introdução 

 

No trabalho como professoras de Língua Inglesa, temos observado 

grande desinteresse por parte dos estudantes na aprendizagem da língua, 

apesar de vivermos em um contexto em que, por causa da globalização, é 

inevitável lembrar que essa aprendizagem proporciona, além da 

integração no mundo, desenvolvimento acadêmico e profissional 

(Siqueira, 2010). 

Contudo, apesar da importância da Língua Inglesa, muitos 

estudantes chegam à universidade com uma aprendizagem do idioma 

aquém do desejável. Nessa direção, Ferreira (2013) acentua que a 

necessidade dos estudantes brasileiros de em aprenderem a Língua 

Inglesa é um problema que enfrentamos há muito tempo, e destaca o 

contra-senso de licenciandos em Letras não serem incluídos em 

programas como o Ciência Sem Fronteiras, podendo se qualificar 

adequadamente e, portanto, oferecer um ensino de melhor qualidade aos 

seus futuros alunos estudantes desde o ensino básico ao superior. 

A partir das nossas primeiras inquietações como profissionais e de 

estudos já realizados por Romero (2011) e Moita Lopes (2005), por 

exemplo, observamos que muitos estudantes passam por dificuldades ou 

problemas na aquisição da língua adicional, gerando uma aprendizagem 

aquém do necessário para inclusão global. Percebemos, ainda, que alguns 

aspectos podem influenciar a aprendizagem de língua adicional, tais como 
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experiências familiares, experiências escolares e acadêmicas, experiências 

profissionais, bem como experiências cognitivo-afetivas (Almeida Filho, 

2005).  

Damasceno (2010) e Paiva (2012), que investigam os processos de 

ensino-aprendizagem nos contextos escolares, apontam que os 

licenciandos, além de enfrentarem obstáculos por já virem de um ensino 

básico insatisfatório no conteúdo de Língua Inglesa e por assumirem 

atividades de trabalho paralelas aos seus estudos, ainda se deparam com 

uma qualificação que não lhes permite o desenvolvimento da Língua 

Inglesa. Ele enfatiza que é necessário que os professores promovam 

motivação, interação e utilização de estratégias que auxiliem o 

desenvolvimento da aprendizagem desses estudantes em sala de aula, 

destacando ainda a conscientização da importância da autonomia do 

estudante diante de sua aprendizagem. 

Montrezor e Silva (2009) acrescentam que grande parte das 

dificuldades na aprendizagem do idioma está ligada ao direcionamento do 

processo de ensino, ou seja, eles evidenciam o papel do docente para o 

sucesso do estudante ante a relevante língua adicional. Também abordam 

métodos e técnicas que podem auxiliar o processo de aprendizagem da 

Língua Inglesa, bem como os estímulos dados pelos professores, que 

fazem com que os aprendizes se sintam seguros na sua aprendizagem, 

contextualizando esse aprendizado de acordo com a sua realidade. 

Em outro estudo, Marques (2007) afirma ser imprescindível ao 

licenciando uma formação crítico-reflexiva com desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que visem a otimizar o processo de ensino-

aprendizagem. O autor proporcionou aos estudantes o uso de diários 

dialogados de aprendizagem, estimulando a reflexão sobre o processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, favorecendo a autonomia desses 

estudantes em relação à aprendizagem. Esses diários auxiliaram ainda na 

integração da teoria com a prática, já que retomam experiências pessoais 

desses estudantes como aprendizes de línguas, tornando-se ferramenta 

relevante para a reflexão crítica de futuros professores que buscam 

crescimento profissional permanente. 

O processo de ensino-aprendizagem de línguas é também abordado 

por Silva (2006, 2015), que investigou o uso de estratégias nos semestres 

finais do curso de Letras. Seu trabalho teve como objetivo identificar as 
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estratégias mais utilizadas nos contextos estudados e as mais produtivas 

para o desenvolvimento da aprendizagem, analisando as relações entre a 

atuação do professor, a interação entre os estudantes e a implementação 

de tais estratégias de aprendizagem. O autor sugere que o professor deve 

intervir, buscando ajudar seus estudantes a se tornarem corresponsáveis 

pela sua aprendizagem, pois, dessa forma, poderão selecionar, 

implementar e avaliar as estratégias que mais se adéquam às suas 

necessidades. 

Pesquisadores como Celani (2002), Castro (2004) e Consolo e 

Aguilera (2010) apontam a relevância da realização de pesquisas como 

essas com estudantes ainda na graduação dos cursos de Letras. São 

fundamentais as contribuições para os futuros docentes que, com base na 

compreensão e na reflexão sobre as suas dificuldades em aprender uma 

nova língua, podem tentar superá-las através de estratégias de 

aprendizagem, pois assim também estarão construindo recursos de 

auxílio e intervenção para atuarem como docentes junto a outros.  

Seguindo essa trilha, os objetivos deste artigo são: (a) compreender 

as principais dificuldades enfrentadas por estudantes de graduação em 

Letras na aprendizagem da Língua Inglesa; (b) entender quais as 

estratégias utilizadas por esses estudantes para superar suas próprias 

dificuldades; e (c) identificar as estratégias não referidas por esses 

estudantes. A investigação é feita em diários de aprendizagem elaborados 

por estudantes de Letras ao longo de seu primeiro semestre acadêmico. 

Para situar e embasar a análise dos dados, discutimos inicialmente 

o processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa em nosso país, 

especialmente quanto à formação do futuro professor, o conceito de 

estratégias de aprendizagem, sua respectiva categorização proposta no 

caso de línguas adicionais e a relação dessas estratégias com o 

desenvolvimento de autonomia para aprender. 

 

2. A aprendizagem de Língua Inglesa 

 

Em função do preponderante papel das línguas adicionais em 

nossos dias, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) 

salientaram que o ensino de língua estrangeira agrega valor educacional 
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formativo ao indivíduo, permitindo que o estudante se aproxime de 

culturas diferentes da sua e possa se integrar e participar do mundo real. 

Torna-se importante, então, que os professores sejam qualificados 

para a tarefa de permitir ao estudante essa aprendizagem, incentivando 

sua participação ativa no processo. Porém, o que se observa são 

professores formados nas Universidades brasileiras despreparados para a 

tarefa de ensino de línguas e muitos estudantes dos cursos de graduação 

passando por dificuldades ou problemas na aprendizagem de línguas 

adicionais (Celani, 2003), gerando problemas que se repetem 

continuamente em cadeia.  

Alguns fatores podem influenciar nesse despreparo dos 

professores, como, por exemplo, possuírem bagagem escassa e 

inadequada que antecede o estudo universitário (Romero, 2011), não 

permitindo que a aprendizagem se desenvolva de maneira satisfatória 

durante a graduação. Também se evidencia que a maioria deles já são 

atuantes no mercado de trabalho quando ingressam no ensino superior, o 

que dificulta a dedicação deles aos estudos, sendo esse um fator relevante 

e influenciador da condição insatisfatória em que esses estudantes se 

encontram, não permitindo que se desenvolvam nos estudos 

adequadamente (Damasceno, 2010). 

Além disso, aspectos políticos, sociais e econômicos são 

influenciadores de todo esse contexto, constatando-se a necessidade de 

maiores investimentos na educação, assim como de uma maior 

valorização do profissional docente e do futuro docente.  

Considerando a atuação dos futuros professores de línguas, é 

importante que alguns aspectos sejam discutidos. Alguns autores, como 

Liberali (2012), destacam que o processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Inglesa deve se dar de forma individualizada nos diferentes grupos, 

priorizando a realidade dos estudantes, as suas necessidades e interesses, 

direcionando-se a atividades sociais e promovendo a interação de todos os 

envolvidos nesse processo. 

A aprendizagem de uma língua adicional requer muita dedicação e 

persistência, pois tais conhecimentos são construídos ao longo do 

processo de aprendizagem e vão servindo de base para que 

conhecimentos novos e mais elaborados se desenvolvam. A sociedade cada 

vez mais exige esse conhecimento, principalmente da Língua Inglesa, mas 
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a escola não tem correspondido à demanda. O pouco tempo dedicado ao 

estudo de uma nova língua não proporciona aos estudantes o 

desenvolvimento das competências linguísticas e a aquisição de 

conhecimento funcional no idioma (Vilaça, 2010). 

Paiva (2009, p.31) acrescenta que: 

O ensino de LE tem carga reduzida e eu gostaria de enfatizar que ninguém 

vai aprender uma língua estrangeira se ficar restrito às atividades de sala 

de aula, por melhor que elas sejam e por maior tempo previsto no currículo 

escolar. Logo essas horas na sala de aula precisam ser usadas de forma a 

despertar no aprendiz o desejo de ultrapassar limites de tempo e espaço da 

sala de aula em busca de novas experiências com a língua. 

Assim, no estudo de uma língua adicional, os aprendizes devem se 

tornar independentes do professor e conscientizar-se de que devem agir 

de forma ativa e participativa na construção do seu conhecimento. Por 

outro lado, o professor deve propor aos estudantes atividades 

motivadoras, que façam com que eles possam se engajar e, se envolver, 

trabalhando de forma autônoma, uma vez que essa participação ativa dos 

aprendizes proporcionará o desenvolvimento do uso da língua (Bordenave 

e Pereira, 2015). O trabalho deve acontecer de maneira que a língua faça 

sentido para os aprendizes e deve estar relacionado ao ensino da cultura, 

promovendo também a diversidade cultural (Paiva, 2009, 2012). Dessa 

forma, cremos que teríamos melhora no interesse pela língua estrangeira 

e no aprendizado em sala de aula. 

Destacamos, portanto, que o processo de aprendizagem exige 

reflexão constante por parte de educadores, com especial atenção a ser 

dada às a estratégias de aprendizagem.  

 

3. Estratégias de aprendizagem 

 

As estratégias de aprendizagem são, de acordo com Oxford (1990, 

p. 8), “ações específicas tomadas pelo aprendiz para tornar o aprendizado 

mais fácil, mais rápido, mais agradável, mais autodirigido, mais eficaz e 

transferível a novas situações”. Ao abordar esse assunto é relevante, 
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primeiramente, considerar como a literatura sugere que aprendizes lidem 

com o processo de aprendizagem.  

Segundo Williams e Burden (2000), os estudantes trazem suas 

características pessoais para o processo de aprendizagem, juntamente 

com as percepções que eles têm sobre a sua própria situação de 

aprendizagem. Logo, para entender como os estudantes aprendem alguma 

coisa, é importante entender como ocorre esse processo de aprendizagem, 

ou seja, como esses estudantes estudam, quais os métodos ou estratégias 

que utilizam para estudar e aprender. 

Os mesmos autores também lembram que a noção de estratégias de 

aprendizagem foi relativamente negligenciada até pouco tempo, mas, 

recentemente, tem havido um maior interesse pelas estratégias cognitivas, 

que são estratégias que as pessoas utilizam para pensar, aprender e 

resolver problemas. Assim, o crescimento do interesse por esse assunto 

acabou promovendo o desenvolvimento de pesquisas, programas e cursos 

que abordavam essas práticas, surgindo os pacotes comerciais que 

visavam ensinar a aplicação de práticas e habilidades nesse sentido, tanto 

para adultos quanto para crianças. 

Eles acrescentam que, de acordo com os preceitos da psicologia 

cognitiva, é percebido claramente que os estudantes não são sujeitos 

passivos no seu processo de aprendizagem, mas ativos diante das tarefas 

propostas ou dos problemas que enfrentam para aprender. Dependendo, 

então, da forma em que o estudante se comporta diante de sua 

aprendizagem, é que se determinará qual ou quais estratégias ele utilizará, 

pois muitos são os processos que nos levam a aprender algo, e estes 

podem estar relacionados à nossa mente, aos nossos sentimentos e às 

nossas habilidades sociais e comunicativas, bem como à cultura em que 

estamos inseridos. As estratégias são, portanto, individuais, ou seja, 

construídas de acordo com sua história de aprender e as necessidades de 

cada indivíduo em relação à sua aprendizagem, sendo, portanto, tão 

diversas quanto à diversidade de estudantes. 

A aprendizagem de línguas ocorre de forma diferente de outros 

tipos de aprendizagem pela sua natureza social e comunicativa. Aprender 

uma língua envolve a comunicação com outras pessoas e requer tanto 

habilidades cognitivas quanto habilidades sociais e comunicativas. Ao 

abordar a aquisição de uma língua adicional, que é o nosso foco de estudo, 
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todos os que já estiveram concentrados nessa tarefa têm em mente 

algumas estratégias de aprendizagem para obter sucesso. Alguns estudos 

indicam que aprendizes bem- sucedidos desenvolvem estratégias 

selecionadas para determinados problemas ou situações, de acordo com 

as suas necessidades específicas, monitorando seu nível de sucesso 

(Nisbeth; Shucksmith, 1991, p. 6 apud Williams; Burden, 2000, p. 146). 

Williams e Burden (2000) acentuam que as estratégias são 

diferentes entre si, sendo que algumas são observáveis e outras não, 

podendo ser cognitivas, envolvendo o processo mental de linguagem, ou 

processos sociais. Sua classificação não é uma tarefa fácil, em vista da 

diversidade de termos utilizados por diferentes estudiosos, como, por 

exemplo: habilidades, estratégias, processos de execução, micro-

estratégias e macro-estratégias. 

Nisbet e Shucksmith (1991, p. 24-25 apud Williams; Burden, 

2000, p. 145) explicam a diferença entre habilidade e estratégia, fazendo 

uma analogia com um time de futebol: um jogador possui uma gama de 

habilidades, entretanto deve saber quando colocá-las em prática, ou seja, 

usar táticas correspondentes para coordená-las. Então, percebe-se que, 

na visão dos autores, uma estratégia de aprendizagem é como uma tática 

utilizada por um jogador para atingir um objetivo, sendo diferente de 

sua habilidade.  

As pesquisas relacionadas à questão de estratégias de 

aprendizagem de línguas começaram nos anos 60. Porém, na década de 

90, os trabalhos de alguns autores, como Oxford (1990, 2002), Cohen 

(1998) e O'Malley e Chamot (1999), que têem se dedicado ao estudo de 

estratégias de aprendizagem, relacionam o termo estratégias de 

aprendizagem de línguas a uma forma de aprender melhor a língua 

estrangeira. Nesse caso, as estratégias e estilos de aprendizagem assumem 

papéis importantes beneficiando essa aprendizagem, sendo que estudos 

também demonstram que aprendizes adultos usam uma ampla variedade 

de estratégias para aprender uma nova língua (Silva, 2006). 

A pesquisadora Rebecca Oxford (1990) ajudou a tornar as 

estratégias de aprendizagem um tema amplamente pesquisado e 

discutido. Seu livro, “Language Learning Strategies: What every teacher 

should know” (1990), é uma obra de referência que combina discussões 

teóricas sobre estratégias de aprendizagem, orientações para a 
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identificação de estratégias empregadas por aprendizes e considerações 

para o ensino. Nesse trabalho, ela publicou o mais extenso inventário de 

estratégias disponível. Dessa forma, tomamos como base o seu trabalho 

para discutir sobre o assunto. 

Para Oxford (1990, p. 8), as estratégias de aprendizagem podem ser 

definidas como, “ações realizadas pelos alunos para ampliar sua própria 

aprendizagem (…) ações realizadas pelos aprendizes de segunda língua e 

língua estrangeira para controlar e melhorar sua aprendizagem”. Seu 

objetivo principal é orientar os estudantes em direção ao desenvolvimento 

de competências comunicativas, incluindo a interação entre eles e 

ajudando-os a construir o seu sistema de linguagem. Essas estratégias 

também auxiliam na reflexão sobre a melhor forma de aprender, de agir 

em relação a necessidades e na gestão de tempo, fazendo com que, aliadas 

aos estilos de aprendizagem, promovam um melhor desenvolvimento da 

língua-alvo. 

Uma das grandes vantagens das estratégias de aprendizagem é a 

possibilidade de poderem ser ensinadas, o que favorece o 

aperfeiçoamento do uso, contribuindo para a autonomia de aprendizagem. 

O estímulo e a prática da autonomia do aprendiz faz com que este se torne 

responsável pelo seu processo de aprendizagem, ficando claro para ele 

que tanto ele próprio quanto o professor desempenham papéis específicos 

e necessários nesse processo (Oxford,1990 apud Stanke, 2008). 

A autora sugere que para o ensino de estratégias podem ser 

seguidos alguns passos que se referem à preparação, ao planejamento, à 

condução, à avaliação e à revisão. Esses passos podem ser dados numa 

sequência preferencial ou até simultaneamente. Segundo Oxford (1990, p. 

203-204 apud Stanke, 2008, p. 78), são eles: 

1) determinar as necessidades do aprendiz e o tempo disponível;  

2) selecionar bem as estratégias; 

3) considerar integração de estratégias; 

4) considerar aspectos motivacionais; 

5) preparar material e atividades; 

6)conduzir um “ensino completamente informado”; 

7) avaliar o ensino das estratégias; 

8) revisar o ensino das estratégias. 
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Vilaça (2013) ainda advoga a favor das pesquisas em estratégias de 

aprendizagem, afirmando que elas têm dois objetivos principais: que são a 

identificação de estratégias empregadas no contexto de aprendizagem e o 

ensino de estratégias. Nessa identificação de estratégias. Assim, há a 

possibilidade de identificarmos o que o aprendiz faz durante a 

aprendizagem de uma língua, possibilitando que tracemos seu perfil 

estratégico. 

Auxiliando na identificação de estratégias de aprendizagem, Oxford 

(1990) desenvolveu uma classificação de estratégias que as dividem em 

duas principais classes: as estratégias diretas e as estratégias indiretas. 

As estratégias diretas se relacionam a processos de aprendizagem, 

ou seja, à maneira que os aprendizes lidam diretamente com a língua 

estudada, compondo-se de estratégias de memória, estratégias 

cognitivas e estratégias de compensação. Já as estratégias indiretas são 

estratégias que se relacionam com a gestão da aprendizagem, sendo que 

estas se compõem de estratégias metacognitivas, estratégias afetivas e 

estratégias sociais.  

O quadro a seguir explica com maiores detalhes a classificação das 

estratégias, segundo Oxford (1990), com suas subdivisões e ações. 

 

Quadro 1 – Quadro com base no Diagrama do Sistema de Estratégias 
mostrando duas classes, seis grupos e 19 conjuntos 

ESTRATÉGIAS DIRETAS ESTRATÉGIAS INDIRETAS 

I. Estratégias de memória 

A. Criar elos mentais 

B. Utilizar imagens e sons 

C. Revisar  

D. Empregar ação 

I. Estratégias Metacognitivas 

A. Centralizar a aprendizagem 

B. Organizar e planejar a aprendizagem 

C. Avaliar a aprendizagem 

II. Estratégias Cognitivas 

A. Praticar 

B. Receber e enviar mensagens 

C. Analisar e raciocinar 

D. Criar estrutura para produção 

II. Estratégias Afetivas 

A. Reduzir a ansiedade 

B. Encorajar-se 

C. Controlar seu emocional 

 Continua na p. 92 
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Continuação da p. 91  

ESTRATÉGIAS DIRETAS ESTRATÉGIAS INDIRETAS 

III. Estratégias de compensação 

A. Saber inferir 

B. Superar limitações na fala e escrita 

III. Estratégias Sociais 

A. Fazer perguntas 

B. Cooperar com os outros 

C. Interagir com os outros 

Fonte: Oxford, 1990. 

 

É importante observar que os estudos desenvolvidos por Oxford, 

embora tenham grande valia atualmente (Silva, 2006, 2008; Damasceno, 

2010; Paiva, 2012), estão calcados em uma base cognitivista, advogando a 

gênese individual de estratégias, dependentes de estilos pessoais. Em vista 

do protagonismo de perspectivas socio-interacionistas, apoiadas em 

elaborações neo-vygotskianas (Lantolf; Thorne, 2009) que hoje nos 

orientam e às quais nos alinhamos, vemos como fundamental trazer para a 

discussão de estratégias de aprendizagem o papel do outro na socialização 

de distintos modos de melhor aprender a língua adicional, abrangendo-se 

aí recursos ampliados pelo uso de computadores, internet e redes sociais. 

Sendo estes hoje tão difundidos e motivacionais entre os jovens 

aprendizes, diferentemente de quando Oxford definiu as categorizações 

supracitadas, as estratégias de aprendizagem de línguas ganham novas 

expansões e podem ser ressignificadas. A socialização do uso de 

estratégias de aprendizagem de línguas por meio de interações – sejam 

por parte de docentes ou do compartilhamento com colegas aprendizes – 

reforça a argumentação já anteriormente colocada por Oxford e outros 

estudiosos quanto à característica de elas poderem ser ensinadas como 

parte inerente do trabalho de instrução e desenvolvimento de línguas 

adicionais.  

Além disso, o olhar socio-interacionista implica um 

redimensionamento das ditas estratégias sociais, uma vez que nessa ótica 

não se restringe à interação com falantes nativos da língua-alvo, mas pode 

igualmente incluir a interação com outros, visando ao desenvolvimento de 

estratégias adicionais, ampliando-se, assim, o repertório de recursos de 

aprendizagem com o auxílio de colegas aprendizes. Com isso, pode-se 

dizer que a autonomia é construída conjunta e socialmente. 
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Vale destacar a relevância do desenvolvimento da autonomia, 

especialmente para o grupo em foco. Não estamos trabalhando aqui com 

quaisquer aprendizes de uma língua adicional, mas com futuros 

professores de Língua Inglesa que terão sob sua responsabilidade o 

ensino-aprendizagem de outros muitos. Ou seja, é um investimento 

afetivo-cognitivo, visando à transformação no cenário do ensino 

fundamental e médio, o que é desesperadamente urgente. 

 

4. O trabalho com os dados  

 

Para analisar os dados coletados, que são predominantemente 

descritivos, realizamos uma análise qualitativa, com sua posterior 

interpretação desses dados, que são predominantemente descritivos. Os 

dados, como já mencionado, são advindos de diários de aprendizagem de 

licenciandos do curso de Letras de uma universidade do sul de Minas 

Gerais. Valemo-nos, portanto, de uma fonte documental. 

Os diários constituem-se de narrativas que revelam os processos de 

aprendizagem, sendo que todo o material transcrito “reflete uma espécie 

de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos”, conforme 

explicam Bogdan e Biklen (2003, p. 49), permitindo que os sujeitos deem 

voz a suas vivências em suas narrativas, que se engajem e respondam aos 

nossos objetivos. 

Retomando os focos da investigação, pesquisamos como os 

estudantes estudam, suas dificuldades em relação à aprendizagem de 

Língua Inglesa, e as estratégias de aprendizagem que utilizam ou não para 

superar suas dificuldades. 

Esses diários foram produzidos durante um semestre letivo da 

disciplina Inglês I, ministrada por uma das autoras, em que os estudantes, 

recém-chegados à universidade, registraram suas observações e 

percepções em relação às aulas e à aprendizagem. Trabalhamos com 

diários produzidos por 18 estudantes de Letras, sendo três do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino, na faixa etária entre 18 e 31 anos. Os 

estudantes eram oriundos de municípios que compunham uma 

microrregião onde se localiza a universidade. 
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Seguindo instruções da professora da disciplina, os diários de 

aprendizagem deveriam conter um registro semanal em português ou 

inglês, girando em torno das seguintes perguntas orientadoras: 

(a) O que você aprendeu esta semana? 

(b) Como você estuda? 

(c) O que você achou mais/menos interessante? Por quê? 

(d) Quais são as suas dúvidas/dificuldades? 

(e) O que você está fazendo para superá-las? 

(f) Outros comentários. 

 

As perguntas-guia objetivavam uma reflexão sobre o processo de 

aprendizagem, ou seja, o objetivo era que elas levassem os estudantes a 

pensar e a escrever sobre o seu próprio processo de aprendizagem por se 

relacionarem à sua própria vivência. Assim, a experiência convertida em 

texto pode ser percebida em termos das unidades de significado, sentido e 

demais temas (Freire; Lessa, 2003). 

No procedimento de análise, selecionamos e recortamos dados dos 

diários dos estudantes e os organizamos em forma de categorias 

correspondentes aos objetivos de pesquisa. Os diários e suas narrativas 

foram numerados, havendo legendas representando a inicial dos nomes 

fictícios dos estudantes. Também foi numerada cada entrada do estudante 

no diário, respeitando sua ordem cronológica.  

 

5. Análise e discussão das narrativas dos diários 

 

A discussão a seguir organiza-se segundo cada um dos objetivos 

pretendidos na forma de comentário de excertos pertinentes dos diários. 

Assim, calcando-nos nas próprias percepções e reflexões dos aprendizes, 

primeiramente identificamos as principais dificuldades e problemas 

enfrentados pelos licenciandos participantes em seu processo de 

aprendizagem da Língua Inglesa e, em seguida, constatamos as estratégias 

de aprendizagem de línguas mais utilizadas por eles, o que, finalmente, 

nos permitiu inferir quais são as estratégias que não estão sendo 

utilizadas e que, por conseguinte, indicam potenciais necessidades de 

intervenção docente. 
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5.1 Dificuldades e problemas enfrentados 

Identificamos quatro principais problemas no processo de 

aprendizagem de Língua Inglesa nas narrativas dos licenciandos, 

conforme especificado a seguir. 

 

(a) Problema 1: Falta de conhecimento básico da Língua Inglesa  

 

Excerto 1:  

D06ME42: “Essa disciplina não foi fácil para mim, pois entrei na 

Universidade sabendo muito pouco. No começo não entendia 

quase nada e quase não estudava, então foi acumulando muita 

matéria… não consegui aprender muita coisa”. 

 

Excerto 2:  

D01EE03:“I had little contact with the language in high school.”  

 

Os excertos mostram que a maioria deles se via sem base em Língua 

Inglesa, e, assim, explicariam as dificuldades vivenciadas. Esses estudantes 

entendiam não terem aprendido a língua de forma adequada 

anteriormente, percebendo naquele momento que essa dificuldade estava 

sendo sinalizada. Segundo eles, essas falhas eram observadas nas quatro 

habilidades linguísticas (fala, leitura, escrita e compreensão oral), que são 

muito pouco trabalhadas durante o ensino básico por se dar ênfase 

preferencialmente ao ensino da gramática, como veremos adiante. Logo, 

esse estudante experimenta dificuldades em se desenvolver durante o seu 

curso universitário por não possuir um conhecimento básico consistente 

que o apoie e o impulsione no desenvolvimento das habilidades 

linguísticas necessárias.  

Tal constatação remete ao que foi discutido por Paiva (2009), Leffa 

(1999) e Celani (1997, 2003), com relação às salas de aula com grande 

número de estudantes, à falta de interesse pela língua estrangeira, à carga 

horária reduzida para o estudo de línguas e ao despreparo de professores, 

que colaboram para que o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Inglesa não seja satisfatório ao longo dos anos escolares do ensino básico. 

Isso faz com que os estudantes cheguem à universidade com uma 
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defasagem de aprendizagem em Língua Inglesa, não favorecendo seu 

desenvolvimento como poderia no ensino superior do jeito que deveria. 

Esse fator é muito mais grave e preocupante, especialmente quando 

falamos de licenciandos em Letras que serão futuros professores de inglês. 

 

(b) Problema 2: Falta de comprometimento com os estudos 

 

Muitos estudantes não realizavam as tarefas de casa alegando não 

terem tempo, pois trabalhavam durante o dia. A falta de 

comprometimento com os estudos também está presente, já que muitos 

estudantes afirmaram que só faziam os exercícios quando exigido e 

confessaram não ter o hábito de estudar. Nesse contexto podemos ver 

um aspecto positivo, que é a auto-avaliação e reflexão do estudante em 

relação ao seu papel. Podemos observar essas informações nos seguintes 

recortes: 

 

Excerto 1:  

D01EE06:” “Reconheço que poderia ter estudado mais, infelizmente 

o trabalho me consome muito tempo...”  

 

Excerto 2:  

D10PE21: “Eu nunca tive o hábito de estudar muito ... foi um pouco 

difícil para mim pegar o caderno de exercícios e fazê-los, mas 

sempre quando exigido eu fazia.” 

 

Os excertos indicam que os estudantes não desenvolviam a 

autonomia no seu cotidiano escolar. Eles apontaram a falta de hábito de 

estudos, o trabalho e a falta de tempo como empecilhos para se dedicarem 

à aprendizagem, mesmo sinalizando que não buscavam ações para que 

essa situação se modificasse. Como foi mencionado por Nicolaides e 

Fernandes (2008), é necessário que os estudantes se tornem conscientes 

da sua responsabilidade sobre a própria aprendizagem, conseguida com 

esforço próprio, com ações que busquem a construção do seu 

conhecimento de forma independente. A autonomia, como já 

mencionamos, é uma ação que se liga diretamente ao desenvolvimento 

dos estudantes, auxiliando-os a planejarem e organizarem os seus estudos 
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de forma que se adéquem às suas necessidades e ao seu estilo, 

promovendo o desenvolvimento de estratégias metacognitivas. Podemos 

ainda encontrar nos excertos um processo de reflexão, já que os 

estudantes percebem que a sua participação foi aquém do desejável para a 

construção satisfatória do seu aprendizado. 

 

(c) Problema 3: Pouca utilização dos suportes acadêmicos ou outros 

disponíveis para o auxílio da aprendizagem 

 

De acordo com as narrativas, podemos observar que os estudantes 

não aproveitavam o suporte acadêmico oferecido pela universidade –

  aulas de monitoria para auxiliá-los esclarecendo suas dúvidas e 

ajudando-os no aprendizado. A maioria dos estudantes não frequentava 

essas aulas, alegando falta de tempo por causa do trabalho, ou 

simplesmente não se justificando, como percebemos nos recortes que se 

seguem. 

 

Excerto 1:  

D03GE18: “Não tive muita participação nas aulas e não frequentei 

monitoria, mas estudei revisando a matéria da aula.” 

 

Excerto 2:  

D08LE09: “Não pude comparecer a monitoria por causa do meu 

trabalho, acho que eu poderia ter sido uma aluna melhor se eu 

tivesse mais tempo pra estudar.” 

 

Muitos estudantes se atinham apenas ao estudo do que era dado em 

sala pela professora e não buscavam outros meios de aumentar o seu 

conhecimento na língua estudada, como afirmou a estudante que estudava 

apenas revisando o que era dado em sala de aula, o que se torna muito 

limitado diante do universo das variadas formas de aprendizagem 

proporcionadas atualmente, tanto pelas diversas mídias quanto pelo apoio 

das monitorias. Sabe-se que o ensino de línguas adicionais no Brasil tem 

carga horária reduzida, assim, como propõe Paiva (2009), se o estudo ficar 

restrito ao que foi dado em sala de aula não se alcançarão as metas 

estabelecidas pelos documentos oficiais, como os PCN-LE (Brasil, 1998). 
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Portanto é importante que o estudante esteja ciente da sua 

responsabilidade e se envolva de forma autônoma nesse processo, 

buscando meios extra-classe para ampliar seus recursos para aprender e, 

dessa forma, colher bons resultados. Por não buscar ajuda extra de 

suportes pedagógicos por diversos motivos, podemos dizer que a 

aprendizagem fica limitada, já que, como sugere a teoria vygotskiana, a 

aprendizagem se dá com a ajuda do outro, ou seja, o aprendiz aprende por 

meio das relações que estabelece com os outros e com o meio, sendo a 

aprendizagem socialmente construída nas interações dialéticas. 

 

(d) Problema 4: Aprendizagem de forma descontextualizada 

 

O estudo da gramática de forma descontextualizada no ensino de 

Língua Inglesa tem sido predominante na trajetória escolar de diversos 

estudantes, influenciando a visão de aprendizagem que esses estudantes 

possuem e levam para a universidade, conforme fundamenta Paiva 

(2005b), e se constata nas narrativas: 

 

Excerto 1:  

D11RE28: “Gostei das aulas, principalmente do livro de gramática…” 

 

Excerto 2:  

D07NE26: “Aprendi muito com as atividades de gramática .” 

 

Nota-se, por inferência, que os estudantes se sentiam seguros com o 

uso da gramática, gostando e sentindo que estavam aprendendo a língua 

ao usá-la. Para eles, segundo verificamos, esse era o único caminho para se 

aprender inglês, já que somente essa era a abordagem trabalhada 

anteriormente, restrita à apresentação e a exercícios de itens gramaticais 

de forma isolada do contexto. Essa dificuldade pode se dar pela falta de 

adaptação por parte dos estudantes a modelos que fazem com que a 

aprendizagem de línguas seja feita de forma contextualizada, fazendo 

referência à realidade do estudante e buscando inserir um estudo cultural. 

Logo, a expectativa é que na universidade se repita a trajetória de 

aprendizagem deles, o que corrobora com a menção de Paiva (2005b) ao 

lembrar que no Brasil as escolas costumam privilegiar conteúdos como o 
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ensino da gramática, que não tem significados para se elaborar uma 

produção de texto  e nem para as experiências dos aprendizes. Além disso, 

a gramática tradicional é praticamente a única forma que se trabalha com 

línguas em sala de aula, e esse trabalho é quase sempre realizado de forma 

a não trazer bons resultados (Paiva, 2005b), considerando-se a meta de 

inserção do estudante em interações reais do mundo. 

Acreditamos, concordando com a autora, que o estudo da gramática 

de forma descontextualizada acaba colocando de lado o maior objetivo das 

aulas de línguas, que é fazer com que os estudantes aprendam a se 

comunicar em língua estrangeira em atividades sociais próprias do 

contexto da vida real. 

 

5.2 Estratégias mais utilizadas 

Apesar dos sérios problemas apontados acima, os estudantes 

lançam mão de estratégias de aprendizagem em seus esforços de 

aquisição da Língua Inglesa. 

As informações contidas nos diários de aprendizagem mostram 

como eles lidam com o seu processo de aprendizagem, o que esboça a 

criação de certa autonomia nos estudos. Muitos estudantes, que já 

sinalizaram possuir uma defasagem em relação ao aprendizado de 

Língua Inglesa nas suas narrativas, criavam estratégias de aprendizagem 

para que pudessem acompanhar as aulas e se desenvolver no 

aprendizado da língua. 

As estratégias de aprendizagem utilizadas e referidas pelos 

licenciandos no processo de aprendizagem da Língua Inglesa, foram: 

 

Gráfico 1 – Estratégias diretas de aprendizagem utilizadas e referidas 
pelos licenciandos, seguindo a classificação de Oxford (1990). 

Fonte: Os autores. 
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No Gráfico 1, que ilustra as estratégias diretas referidas pelos 

próprios licenciandos em Letras, pode-se observar que, de acordo com as 

narrativas dos seus diários, do total das estratégias referidas, as 

estratégias cognitivas eram as mais utilizadas, já que, dos 18 estudantes 

que participaram dessa pesquisa, 17 descreveram eEstratégias cCognitivas 

como auxiliares no seu processo de aprendizagem. Podemos evidenciar 

essas estratégias nos seguintes trechos: 

 

D12SE29: “Eu comecei a ler um livro em inglês porque acho que é 

uma forma de ter contato com a língua e aprender palavras novas” 

 

D06ME28: “I have been studying recording and listening to my 

voice several times to save the pronunciation.” 

 

D06ME18: “I look for words and expressions in English every day, at 

supermarkets, shops, magazines, so I log and look in the dictionary.” 

 

D05LE02: “I have studied through songs, I believe that songs make 

me remember the words and help in pronunciation.” 

 

D09NE28: “Aprendi muita coisa em um programa de TV em inglês, 

com músicas e em um site chamado Englishtown.” 

 

As estratégias de memória foram referidas por apenas quatro 

estudantes como estratégias utilizadas em seus estudos para o 

desenvolvimento da aprendizagem de Língua Inglesa. Podemos encontrá-

las nos exemplos a seguir: 

 

D06ME11: “I’m reading the words several times, trying memorize 

their writing.” 

 

D03GE02: “Eu procuro olhar todos os dias o que foi dado, assim 

tento memorizar as regras e as palavras novas que aprendo. 

 

D10PE04: “…mentalizo a palavra com a imagem do seu 

significado ...para memorizar palavras.” 
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Já as estratégias de compensação não foram referidas por esses 

estudantes. 

O Gráfico 2 ilustra as estratégias indiretas referidas pelos 

licenciandos em Letras. Por meio desse gráfico podemos evidenciar que, 

do total das estratégias indiretas referidas pelos 18 estudantes, apenas 

quatro 4 estudantes utilizavam eEstratégias mMetacognitivas para 

estudar. 

 

Gráfico 2 – Estratégias indiretas de aprendizagem utilizadas e referidas 
pelos licenciandos, seguindo a classificação de Oxford (1990). 

Fonte: Os autores. 

 

A seguir temos indicativos de uso desse tipo de estratégia: 

 

D06ME23: “…produzi um texto com as frases que eu ia falar no 

teste oral e coloquei-as em um programa da internet em que o texto 

era pronunciado. Depois observei a pronúncia e fiz anotações, 

fazendo relações com o português ex( HE=RI). Depois gravei a minha 

própria voz para conferir se a pronúncia estava correta.” 

 

D03GE04: “Gostei do Quiz, pois nele eu realmente vi como estou me 

saindo e se estou estudando de forma correta. Eu observo e anoto os 

meus erros para depois refazer e conferir se acertei.” 

 

Verifica-se ainda no Gráfico 2 que a estratégia social foi é referida 

por apenas um estudante, já as estratégias afetivas não foram referidas por 

eles. Segue o exemplo da estratégia social: 
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D03GE19: “…eu gosto do estudo em grupo, pois assim cada um pode 

ajudar o outro solucionando as dúvidas e interagindo.” 

 

O baixo uso de estratégias, bem como sua falta de diversidade, pode 

indicar que os licenciandos não estão familiarizados com recursos que 

contribuiriam com seu processo de aprendizagem. Tal constatação reforça 

a necessidade de uma ação didático-pedagógica sistemática, como o 

estímulo à prática da autonomia do aprendiz aliado ao ensino e 

socialização de estratégias de aprendizagem, que são ações que auxiliam 

os estudantes a aumentarem seus recursos para aprender Língua Inglesa, 

como recomendam Oxford (1990) e Stanke (2008). 

Todavia, julgamos relevante destacar que o uso dos diários de 

aprendizagem trouxe uma reflexão por parte dos estudantes sobre o 

seu processo de aprendizagem, fazendo com que pudessem 

desenvolver algumas estratégias para auxiliar seus estudos, ainda que 

em baixo número, pois, como ressalta Liberali (1999), o diário pode 

propiciar ao aprendiz uma reflexão crítica acerca do próprio processo 

de aprendizagem. 

Conforme já vimos, alguns pesquisadores, como Liberali (2002), 

Little (1991), Paiva (2005a) e Nicolaides e Fernandes (2008), destacaram 

que o aprendiz deve estar consciente de que seu esforço próprio trará o 

diferencial e o sucesso no aprendizado, não colocando essa 

responsabilidade somente a cargo do professor, cujo papel é ser o 

mediador do processo de ensino-aprendizagem.  

As estratégias cognitivas são predominantemente usadas pelos 

licenciandos para estudar, sendo que tais excertos demonstram também 

que esses estudantes usam poucas estratégias de memória. Isso mostra 

que eles apresentam pouco repertório de estratégias, apresentando 

dificuldade na diversificação destas para suporte nos seus estudos. O 

predomínio das estratégias cognitivas sinaliza para a necessidade de 

intervenção docente que possa trazer aos estudantes novas possibilidades 

de recursos estratégicos para aprenderem a língua estudada. Ou seja, o 

professor deve criar maneiras de ajudar os aprendizes a construir 

competências que os façam aprender por conta própria, com o auxílio de 

outros (professor e colegas), e selecionar o uso de estratégias para atingir 

seus objetivos de aprendizagem, como apontado por Silva (2008).  
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Para esse auxílio docente é importante que os professores 

entendam o que representa o processo de aprendizagem para esses 

licenciandos. Isto é, a compreensão da forma de aprender e estudar que 

esses estudantes foram construindo na sua trajetória escolar podem 

ajudar o professor a auxiliá-los na construção da sua aprendizagem, 

conforme já afirmou Castro (2004). Assim, as aulas podem ser 

direcionadas de forma adequada ao contexto e às vivências dos 

estudantes, identificando as estratégias de aprendizagem que poderiam 

ser implementadas, respeitando as necessidades e os estilos de 

aprendizagem de cada aprendiz e demonstrando que eles podem 

aprender com as estratégias utilizadas por outros.  

Vemos que o ensino de estratégias auxilia os aprendizes para 

que esses possam melhorar o seu uso, tornando-se autônomos na sua 

aprendizagem no sentido de desenvolver o direcionamento dos seus 

estudos, portanto elas podem e devem ser ensinadas, bem como 

socializadas.  

Entendemos que o predomínio de estratégias cognitivas pode se 

dar por serem diretas, como classificadas por Oxford (1990), sendo então 

as que estão diretamente ligadas às ações para aprender, caracterizadas 

pelos recursos mentais afetivo-cognitivos e fazendo com que seu 

aprendizado faça sentido.  Lembremos que as estratégias cognitivas 

envolvem o uso de estruturas mentais do aprendiz, sendo esse sujeito 

ativo no seu processo de aprendizagem, como destacado anteriormente 

por Williams e Burden (2000). 

No intuito de mostrar o contexto vivenciado pelos participantes, 

selecionamos o excerto abaixo, que possui uma maior diversidade de 

estratégias aliadas ao uso de recursos disponibilizados pela internet. 

 

D06ME23: “…produzi um texto com as frases que eu ia falar no 

teste oral e coloquei-as em um programa da internet em que o texto 

era pronunciado. Depois observei a pronúncia e fiz anotações, 

fazendo relações com o português ex( HE=RI). Depois gravei a minha 

própria voz para conferir se a pronúncia estava correta.” 

 

Podemos evidenciar nesse excerto, de acordo com o que foi 

proposto por Oxford (1990), que a estudante utilizou estratégias 
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cognitivas para estudar. Também percebemos que há um planejamento, 

uma avaliação e um controle dessa aprendizagem, havendo o uso de 

estratégia metacognitiva e uso de recursos disponíveis de conhecimento 

da estudante. Essa forma autônoma que a aluna desenvolveu ao criar uma 

forma de aprendizagem que beneficiasse a construção do seu 

conhecimento foi criativa e a auxiliou a superar dificuldades, além de 

aproximá-la do uso de uma ferramenta eletrônica familiar de 

aprendizagem. Ela utilizou ao mesmo tempo a escrita, a compreensão oral, 

a leitura e a fala, trabalhando e praticando as quatro habilidades 

linguísticas, além de sua habilidade de recorrer ao auxílio da internet para 

a resolução de problemas. Essa forma de aprender com o auxílio do outro 

(a internet, neste caso) precisa ser incentivada no dia a dia escolar, 

principalmente por ser tão familiar e do agrado do grupo foco. 

Observamos que a estudante utilizou ao mesmo tempo diversas 

estratégias disponíveis para fazer frente aos desafios que se configuraram, 

assim elas se complementaram, otimizando o resultado esperado. 

Podemos evidenciar também sua consciência de auto-envolvimento e cor-

responsabilização no processo de aprender. Devemos destacar aqui, o uso 

de novas tecnologias, que servem como recurso para aprender e que ainda 

não eram desenvolvidas na tipologia de Oxford em função do contexto da 

época. Nesse excerto podemos observar que a tecnologia foi o recurso 

utilizado pela estudante para aprender, sendo que sua autonomia fez com 

que ela utilizasse seu conhecimento da ferramenta da “internet” para 

desenvolver o seu aprendizado. Reforçamos novamente a importância da 

autonomia do aprendiz, que faz com que ele procure ferramentas para 

desenvolver o seu aprendizado, criando novas estratégias em função do 

seu contexto e do que se tem disponível. Não se pode esquecer que os 

recursos disponíveis nas novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

favorecem a aprendizagem de línguas, possibilitando aos estudantes o 

desenvolvimento da sua aprendizagem fora da sala de aula de forma 

autônoma.  

Apesar de os estudantes utilizarem praticamente só utilizarem 

estratégias cognitivas para aprender, gostaria de destacar em outro 

excerto a estratégia social, que foi pouco utilizada pelos estudantes, mas 

que tem grande relevância para a superação de dificuldades na 
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aprendizagem de Língua Inglesa e consequentemente para o 

desenvolvimento do estudo da língua. 

 

D03GE19: “…eu gosto do estudo em grupo, pois assim cada um pode 

ajudar o outro solucionando as dúvidas e interagindo.” 

 

Podemos aqui verificar a importância que o estudante atribui às 

estratégias sociais. Ele indica uma forma que considera para tornar o seu 

aprendizado mais motivado, que, pelas suas palavras, é o estudo em 

grupo, relacionando com os outros estudantes e trocando saberes e 

experiências. Como discutido anteriormente, na concepção vygotskiyana 

o ser humano, visto como ser essencialmente social, estabelece relações 

com outros indivíduos havendo um processo de troca que resulta em 

conhecimentos construídos em um ambiente interativo, ocorrendo, 

portanto, a aprendizagem com auxílio do outro. Na aprendizagem de 

línguas, os aprendizes aprendem melhor se interagirem socialmente com 

outros por meio da linguagem, já que a comunicação promove interações 

dialéticas que são de extrema importância para que haja aprendizado. 

Nessas interações, que envolvem, além do propósito comunicativo, 

também compartilhamento de processos afetivo-cognitivos para lidar 

com dificuldades de aprendizagem da língua foco, a colaboração e a 

contradição produzem conhecimento inovador, como destaca Magalhães 

(2013). 

Para que a aprendizagem de Língua Inglesa seja bem-sucedida, 

acreditamos que deva acontecer em um ambiente onde haja interações 

dialéticas, pois assim os participantes envolvidos na aprendizagem podem 

aprender mutuamente, trocando informações uns com os outros e, 

construindo linguagem, e o participante que possuir maior conhecimento 

ou um conhecimento diferente poderá ajudar o outro a desenvolver o seu 

aprendizado, expandir seu repertório de recursos. O professor, como 

mediador ou orientador da aprendizagem dos estudantes, pode ser (ou 

não) considerado o par mais competente, ou com maior conhecimento 

para auxiliá-los na construção do seu conhecimento, sendo que esse 

devendo ainda estimular tarefas que promovam interação no grupo em 

benefício da aprendizagem, como sugerido nos PCN-LE (Brasil, 1998). 
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Há, então, a necessidade de os professores promoverem um 

ambiente em sala de aula em que haja participação interativa dos 

estudantes, permitindo que, além de acertos, os erros que ocorrerem 

nesse ambiente sirvam de base para novas perspectivas, trazendo 

reflexões e questionamentos, proporcionando a todos a construção 

conjunta do conhecimento, indo ao encontro do que propõe Vygotsky 

quando ressalta o papel da interação social para a construção do 

conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. Porém, o estudante 

deve estar consciente da sua responsabilidade na própria aprendizagem, 

devendo esforçar-se no cotidiano escolar e buscar conhecimentos extra-

classe e estratégias que complementem o seu aprendizado, de acordo com 

o que sugere Paiva (2009). 

Assim, vemos que o estudante que se sente confortável e feliz 

com a forma como está aprendendo, sente-se motivado para aprender, 

gerando um sentimento de auto-confiança que irá impulsiona sua 

autonomia nos estudos, fazendo com que ele se desenvolva bem na sua 

aprendizagem. 

 

5.3 Estratégias não utilizadas/referidas 

Como foi mostrado no segundo objetivo de pesquisa, houve um 

predomínio das estratégias cognitivas referidas pelos estudantes como 

forma de auxílio nos estudos. As estratégias de memória e as estratégias 

metacognitivas aparecem em menor número, sendo que as estratégias de 

compensação e as estratégias afetivas não foram referidas pelos estudantes 

como forma de auxílio no estudo da Língua Inglesa.  

As estratégias sociais também foram pouco referidas como forma de 

desenvolvimento da aprendizagem, já que apenas um estudante a citou em 

seu diário de aprendizagem.  

É importante ressaltar, como sugerido por Oxford (1990), que uma 

das características das estratégias de aprendizagem é a possibilidade de 

serem ensinadas. Dessa maneira, mesmo os aprendizes bem-sucedidos 

podem melhorar o uso de estratégias através da instrução formal e da 

intervenção do professor, bem como da criação de um espaço de 

socialização de estratégias entre os colegas para a superação e/ou 

compensação das dificuldades que se apresentarem no curso do processo 
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de aprendizagem. Tais ações colaborariam para a conscientização da 

coresponsabilização no aprender e para a busca de autonomia. 

A importância de se conhecer o modo como cada estudante 

aprendem para auxiliá-los a otimizar essa aprendizagem é enfatizado por 

Oxford (1990). O professor, como um mediador do processo de 

aprendizagem, pode, por meio do ensino direto de estratégias ou da 

organização de um fórum de discussões a respeito, colaborar para que os 

estudantes aprendam a aprender de forma prática e inteligente, 

encorajando-os a utilizarem as estratégias de forma consciente e 

direcionada. 

Acreditamos na importância de se ensinar e de se socializar os 

diversos tipos de estratégias para que os estudantes possam selecionar 

aquela mais adequadas às a suas necessidades.  

Conforme observamos, as estratégias sociais, que se situam no 

grupo das estratégias indiretas na classificação que foi proposta por 

Oxford (1990), também são pouco recorrentes nos dados coletados. 

A falta de ocorrência de estratégias afetivas pode se dar pela pouca 

habilidade dos estudantes para lidarem com questões que dizem respeito 

às emoções. Assim, o não uso dessas estratégias pode indicar que a 

maioria dos estudantes parece não saber controlar suas emoções (medos, 

angústias ante as dificuldades). Essas estratégias são de grande 

importância para o desenvolvimento da aprendizagem, pois o aspecto 

emocional, segundo a perspectiva vygotskiana, pode regular a 

aprendizagem, desconstruindo barreiras e estabelecendo meios de 

convivência e superação. Assim, fica patente a necessidade destas de 

serem ensinadas aos aprendizes e discutidas com eles de forma que se 

sintam motivados a usá-las. 

Podemos dizer que as estratégias afetivas estão ligadas, além das 

emoções, às a atitudes e aos valores dos aprendizes, e esses fatores 

influenciam a aprendizagem de línguas, podendo afetá-la de forma 

positiva ou negativa (Almeida Filho, 2005; Moita Lopes, 2005). Assim, as 

memórias afetivas construídas durante a trajetória escolar do aprendiz em 

relação à aprendizagem de línguas podem influenciar o modo como o 

estudante lida com sua aprendizagem, embora devamos salientar que isso 

pode ser mudado com interações dialéticas que favoreçam 

transformações. Essas estratégias ainda ajudam a controlar as emoções, 
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motivações e atitudes. Alguns exemplos que podem ser citados como 

estratégias afetivas são: tentar relaxar antes de uma prova oral; esforçar-

se e criar oportunidades para falar em público quando se tem essa 

dificuldade e querer superá-la; pensar nas oportunidades profissionais e 

sociais que se pode abraçar ao aprender a Língua Inglesa quando se sentir 

desanimado nos estudos etc. 

Já as estratégias sociais, conforme já visto, promovem a interação 

no ambiente de aprendizagem, objetivando também o desenvolvimento da 

linguagem. Essas interações vão se construindo dependendo do contexto 

de aprendizagem, sendo que elas devem ser dialéticas do ponto de vista da 

teoria sócio-histórica, ou seja, devem ocorrer entre os envolvidos de forma 

que existam trocas entre eles e o meio no qual estão inseridos de maneira 

que haja transformações em todos os sentidos, um aprendendo com o 

outro e influenciando o contexto de aprendizagem, que também os 

influencia.  

Relembrando, as estratégias sociais podem ser exemplificadas 

como fazer questionamentos, esclarecer significados, pedir explicações, 

interagir e cooperar com os colegas presencialmente ou por meio de 

mídias, como por exemplo, pela internet em chats, redes sociais e 

correspondência com estrangeiros, de forma a se socializar e 

consequentemente melhorar o desempenho linguístico pela prática da 

língua com os outros. 

Observa-se aqui a importância dos participantes do contexto de 

sala de aula no desenvolvimento da aprendizagem de línguas. O auxílio do 

professor ou de um colega mais proficiente faz com que o aprendiz menos 

proficiente complete a sua atividade ou reelabore o seu discurso, de modo 

que haja construção conjunta de conhecimento de acordo com as 

necessidades e possibilidades oferecidas pelo contexto. 

 

6. Considerações finais 

 

Como vimos nesta pesquisa, são poucas as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por estudantes no desenvolvimento da 

aprendizagem de línguas. Por outro lado, quando o professor sabe quais 

são as estratégias não utilizadas por seus estudantes, pode atuar mais 
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significativamente, contribuindo para transformar o cenário apresentado 

nas escolas, de forma a intervir em benefício da aprendizagem e da 

transformação do status quo. No caso específico dos licenciandos, realiza-

se assim um trabalho que favorece o desenvolvimento de competências 

dos futuros professores de línguas (Almeida Filho, 2005). 

Ecoando Oxford (1990), Stankle (2008), Vilaça (2013), Paiva (2012) 

e Silva (2015), consideramos, portanto, que o ensino de estratégias de 

aprendizagem é são de suma importância para o desenvolvimento de 

línguas adicionais e do futuro professor. As estratégias pouco conhecidas 

ou pouco utilizadas pelos estudantes podem ser ensinadas e exploradas 

por professores para que os aprendizes possam ampliar os seus recursos 

para aprender. 

Por fim, esperamos que este estudo, possa auxiliar educadores e 

futuros professores no ensino e desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem com seus estudantes, promovendo reflexões docentes e 

discentes acerca do assunto, podendo ainda encaminhar outras pesquisas 

no intuito de melhorar cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem 

de línguas adicionais. 
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