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Eixo 5: Educação suas linguagens. 
 
Resumo  
A tecnologia digital provocou mudanças profundas na sociedade contemporânea. 
Seu uso, no processo de ensino aprendizagem, indica potencialidades para a 
promoção de comportamentos autorregulatórios. O objetivo deste estudo foi analisar 
a produção científica relativa ao uso de tecnologias como ferramenta no ensino de 
estratégias de aprendizagem para a promoção da autorregulação de estudantes em 
base de dados internacionais. Foram realizadas buscas em artigos publicados no 
período de 2014 a 2018. Para tanto, utilizaram-se as seguintes bases de dados 
eletrônicas: EBSCO Information Services (EBSCO), Education Resources 
Information Center (ERIC), American Psychological Association (PyscINFO), Scopus 
e Web of Science. A busca foi efetivada no sítio eletrônico das próprias bases, a 
partir dos seguintes descritores e operadores booleanos: “technologies” AND 
“learning strategies” AND “self-regulation”. Foram aplicados como critérios de 
inclusão: 1) tratar-se de um artigo empírico; 2) relacionar-se o uso de tecnologia ao 
ensino de estratégias e autorregulação; 3) abordar uma intervenção. E como 
critérios de exclusão: 1) estudos que não atendem aos critérios de inclusão; 2) 
artigos repetidos ou que sejam extensão de trabalhos já publicados. Inicialmente, 95 
artigos foram identificados, aplicados os critérios, restaram 11 para a análise 
qualitativa. Os resultados demonstram uma forte tendência em pesquisas voltadas 
ao ensino superior, com delineamento quase-experimental, além disso as pesquisas 
comprovam a eficácia do uso de tecnologia para o ensino de estratégias para a 
promoção da autorregulação dos alunos nos mais diversos níveis acadêmicos 
apesar de pouco executado. Recomenda-se que futuras pesquisas visem investigar 
o cenário educacional brasileiro sobre uso de tecnologias para promoção da 
autorregulação. 
 
Palavras-chave: Revisão bibliográfica. Tecnologia digital. Autorregulação da 
aprendizagem. 
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A inserção da tecnologia digital no contexto educacional, mais 

especificamente o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem baseados em 

computador – Computer-based learning environments (CBLEs) – tem apresentado 

novos caminhos para oportunizar o desenvolvimento da capacidade do estudante de 

autorregular sua aprendizagem (ZHENG, 2016). Muitos estudos identificaram uma 

correlação positiva significativa entre o desempenho acadêmico e a capacidade de 

aprendizagem autorregulada (DABBAGH; KITSANTAS, 2005; SCHUNK; 

ZIMMERMAN, 1997).  

No entanto, um número significativo dos alunos apresenta 

dificuldades para regular, com sucesso, o próprio processo de aprendizagem devido 

à falta de repertório e do uso inadequado das estratégias (SAMPAIO; POLYDORO; 

ROSÁRIO, 2012; STEINER; 2016). Tais dificuldades podem impedi-los de alcançar 

resultados acadêmicos satisfatórios (LEE et al., 2010). 

As estratégias de aprendizagem são classificadas, segundo Dembo 

(1994), em estratégias cognitivas e metacognitivas. A primeira refere-se às 

estratégias em que o aprendiz utiliza métodos e técnicas que auxiliam a transformar, 

organizar, elaborar e recuperar as informações, enquanto que as estratégias 

metacognitivas concebem o planejamento, o controle e o direcionamento dos 

processos mentais para atingir metas e objetivos que culminam na promoção da 

autorregulação. Esta última, para Di Carlo (2017), é concebida como a capacidade 

de o indivíduo autogerir seus pensamentos e sentimentos, bem como as ações que 

são planejadas e adaptadas a fim de atingir metas e objetivos pessoais. 

Promover a autorregulação da aprendizagem está se tornando uma 

questão central no campo da pesquisa educacional. Portanto, mostra-se necessário 

estudar como o uso de tecnologias para o ensino de estratégias de aprendizagem 

pode promover a autorregulação dos seus alunos, uma vez que pesquisas indicam a 

importância dessa correlação (CARDOSO et al., 2015). 

Logo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a produção 

científica relativa ao uso de tecnologias como ferramenta no ensino de estratégias 

de aprendizagem para a promoção da autorregulação de estudantes em base de 

dados internacionais. Seus objetivos específicos são: realizar uma análise qualitativa 

dos resultados encontrados com a busca; identificar o nível acadêmico de 

abrangência dos estudos; classificar o modelo de intervenção.  
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Metodologia  

A busca de artigos foi realizada no dia 27 de julho de 2018 e 

considerado o período de 2014 a 2018. As seguintes bases de dados eletrônicas 

foram utilizadas: EBSCO Information Services (EBSCO), Education Resources 

Information Center (ERIC), American Psychological Association (PyscINFO), Scopus 

e Web of Science. A busca foi efetivada mediante acesso ao sítio eletrônico das 

próprias bases, a partir dos seguintes descritores e operadores booleanos: 

“technologies” AND “learning strategies” AND “self-regulation”. 

Para inclusão dos artigos localizados nessa busca, foram adotados 

os seguintes critérios: 1) tratar-se de um artigo empírico; 2) relacionar-se o uso de 

tecnologia ao ensino de estratégias e autorregulação; 3) abordar uma intervenção. 

Como critério de exclusão, ficou estabelecido: 1) estudos que não atendem aos 

critérios de inclusão; 2) artigos repetidos ou que sejam extensão de trabalhos já 

publicados. 

Concluída a leitura integral dos textos, o conteúdo dos artigos foi 

organizado e categorizado, considerando as seguintes informações: autores; 

delineamento da pesquisa; modelo e tempo de intervenção; instrumento de 

avaliação e intervenção. 

 

Resultados e Discussão  

A estratégia de pesquisa inicial identificou 95 registros. Aplicados os 

critérios de inclusão e exclusão, 14 não se adequaram aos critérios de inclusão; 16 

eram repetidos; 21 não apresentavam no método uma intervenção; 19 abordaram 

apenas um dos temas; 7 foram excluídos por apresentarem os temas sem 

estabelecer a relação entre eles; 5 por não abordarem nenhum dos temas; 2 por 

serem extensão de trabalhos já publicados, restando 11 artigos, os quais foram 

selecionados para efetiva análise dos dados. 

Deste total, a maior parte das publicações se concentram no ano de 

2015 (5 artigos), enquanto que os anos de 2014, 2017 e 2018 apresentaram 2 

publicações por ano e no ano de 2016 não foram selecionadas publicações de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão adotados. Na Figura 1, apresentada 
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a seguir, constam a autoria, o ano de publicação, o título, periódico em que foi 

publicado e link de acesso.  

Figura 1 – Autor(es), ano de publicação, título do artigo, periódico e link de acesso dos 

artigos selecionados. 

 
Fonte: Os autores. 

A partir da leitura dos artigos na íntegra, alguns aspectos 

destacaram-se: os diferentes delineamentos de estudos do tema; o modelo de 

intervenção; nível acadêmico de aplicação; instrumentos utilizados para avaliação e 

para intervenção. Esses dados podem ser observados na Figura 2, a seguir. 
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Figura 2 – Autor(es), ano de publicação, delineamento, instrumento de avaliação e de 

intervenção por nível acadêmico. 

 
Fonte: Os autores. 

A análise dos artigos permitiu identificar que os mesmos apresentam 

uma abordagem quantitativa com delineamentos quase-experimentais. Quanto às 

amostras, 9 artigos investigaram o ensino de estratégias de aprendizagem com o 

uso de tecnologias para promover a autorregulação dos alunos no ensino superior e 

2 estudos na educação básica, sendo 1 no nível Fundamental II e 1 no Fundamental 

I. 
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A respeito dos resultados obtidos, considerando os instrumentos de 

avaliação e intervenção, algumas pesquisas se destacam. Observa-se em Liu; Lan e 

Ho (2014), ao utilizar o Google Docs, que os autores identificaram uma relação 

significativa entre as pontuações e melhoria do vocabulário no pré e pós-testes. 

Resultados positivos também foram apresentados em Wicks et al. (2015) ao explorar 

o uso de tecnologias de alta colaboração, como o Google Docs e o Google 

Hangouts, no qual relataram aumento no nível de autorregulação dos participantes 

da intervenção.  

Já Reid e Morrison (2014) trabalharam com prompts de 

autorregulação, incorporados aos conteúdos desenvolvidos durante as aulas, seus 

resultados sugerem que o nível de autorregulação impacta positivamente no nível de 

compreensão do texto. Também trabalhando com prompts, os resultados obtidos por 

Saksa e Leijena (2015) indicaram que as tarefas desenvolvidas apoiavam as 

estratégias de aprendizagem cognitiva, metacognitiva e estratégias sociais. 

Quanto aos estudos que envolveram ambientes de aprendizagem 

baseados em computador – Collazo, Elen e Clarebout (2015), utilizando CBLE; 

Ibáñez et al. (2015), com ambiente de aprendizagem AR-SaBEr –, os resultados 

sugerem que houve uma correlação significativa no teste de desempenho e entre a 

motivação e os resultados experimentais dos alunos. Os resultados de Shyr e Chen 

(2017) mostraram que o aplicativo Flip2Learn não apenas melhor preparou os 

alunos para as salas de aula invertidas, como promoveu um desempenho de 

aprendizado superior em comparação com as salas de aula convencionais 

invertidas. O estudo de Meeuwen et al. (2018) indicou que o uso de planilhas de 

processo estimulou os alunos a se envolverem no processo de aprendizado. 

 

Conclusões  

Apesar das diferentes abordagens, é possível observar que o uso de 

tecnologias computacionais na educação pode ser uma saída eficaz para o ensino 

de estratégias de aprendizagem a fim de promover a autorregulação de alunos. É 

visto que a atenção maior de pesquisas na área está voltada para a Educação 

Superior, em pesquisas que utilizam o método quase-experimental. 

Os resultados indicam a necessidade de explorar o potencial do uso 

de tecnologia para o ensino de estratégias no Ensino Fundamental I e II e Ensino 
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Médio, visto que, segundo os achados, este campo é ainda pouco relatado e 

explorado pelas pesquisas. Recomenda-se que futuras pesquisas visem investigar o 

uso de tecnologias para promoção da autorregulação da aprendizagem no cenário 

educacional brasileiro. 
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