
 

 

CONTRIBUIÇÕES DA METACOGNIÇÃO PARA O ENSINO DE 

ELETROMAGNETISMO 

 

Andréia Spessatto De Maman
1
, Marli Teresinha Quartieri

2
, Italo Gabriel Neide

3
 

Eixo temático: 7 - Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior 

 

Resumo: Os estudantes estão cada vez mais envolvidos com tecnologias e estas não podem 

ficar fora da sala de aula. No caso da Física, atividades virtuais podem substituir experimentos 

reais caros, perigosos, complexos ou impossíveis de serem reproduzidos em sala de aula, além 

de fornecem múltiplas representações de maneira simultânea. O aspecto da visualização deve 

ser considerado, pois ela envolve esquemas mentais para representar a informação e este 

processo favorece a compreensão do tema em estudo. Por meio de simulações computacionais 

podem-se representar problemas com diferentes níveis de complexidade, manipular 

parâmetros, testar hipóteses e tirar conclusões a partir dos resultados encontrados, 

contribuindo para desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento abstrato. Portanto, o uso de 

simulações pode ser uma forma de auxiliar professores e estudantes nos processos de ensino e 

de aprendizagem. Neste contexto, busca-se desenvolver a autonomia para o aprender e para 

avaliar a forma como ocorre a aprendizagem utiliza-se a metacognição. Entende-se por 

metacognição o conhecimento que o sujeito tem sobre seu conhecimento e a capacidade de 

regulação dada aos processos executivos, somada ao controle e à orquestração desses 

mecanismos. Neste trabalho, serão apresentados resultados decorrentes de uma experiência de 

ensino, que ocorreu na disciplina de Física Ondas e Eletromagnetismo, com alunos dos cursos 

de Engenharias em uma Universidade na região Sul do Brasil. O objetivo foi perceber indícios 

de metacognição durante a realização de atividades que envolvem simulações 

computacionais. Estiveram envolvidos neste processo 32 estudantes dos cursos de 

Engenharia: Civil, Química, Mecânica, Ambiental, Elétrica, Produção e Controle e 

Automação. Para verificar os indícios foram aplicados roteiros guias com características 

metacognitivas elaborados pela professora da disciplina, além da observação direta da 

pesquisadora. A pesquisa é de cunho qualitativo e a coleta de dados ocorreu por meio de 

questões abertas, presentes no roteiro guia; observação direta durante a realização das 

atividades. Aponta-se como conclusão que alguns indícios ficaram evidentes, a discussão com 

o colega pela escolha da melhor estratégia, está motivado para realizar a atividade, faz 

comparações entre ações envolvidas na atividade e outras já realizadas entre outros.  

 

Palavras-chave: Simulações computacionais; Metacognição; Eletromagnetismo; Ensino 

Superior. 

 

Introdução 

 

A tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano e os estudantes estão 

diretamente envolvidos a ela, seja por redes sociais, jogos virtuais, aplicativos de mensagens 

ou pesquisa, portanto elas não podem ficar fora da sala de aula.  Uma das possibilidades de se 
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trabalhar na sala de aula é por meio de simulações computacionais, pois com elas podem-se 

representar problemas com diferentes níveis de complexidade, manipular parâmetros, testar 

hipóteses e tirar conclusões a partir dos resultados encontrados, contribuindo para desenvolver 

o raciocínio lógico e o pensamento abstrato. De acordo com Araujo, Veit e Moreira (2008) no 

caso da Física, as simulações podem ser trabalhadas como forma de substituir experimentos 

reais caros, perigosos, complexos ou impossíveis de serem reproduzidos ou introduzir, 

aperfeiçoar ou qualificar conteúdos que foram desenvolvidos.  

Ainda segundo os autores as simulações computacionais fornecem múltiplas 

representações de maneira simultânea, o que favorece o aspecto da visualização, pois ela 

envolve esquemas mentais para representar a informação e este processo favorece a 

compreensão do tema em estudo. Portanto, o uso de simulações pode ser uma forma de 

auxiliar professores e estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem. Neste contexto, 

buscou-se desenvolver a autonomia para o aprender e para avaliar a forma como ocorre a 

aprendizagem foi utilizada a metacognição. Entende-se por metacognição o conhecimento que 

o sujeito tem sobre seu conhecimento e a capacidade de regulação dada aos processos 

executivos, somada ao controle e à orquestração desses mecanismos. 

Neste trabalho, são apresentados resultados decorrentes de uma experiência de ensino, 

que foi desenvolvida na disciplina de Física Ondas e Eletromagnetismo, com 32 estudantes 

dos cursos de Engenharia: Civil, Química, Mecânica, Ambiental, Elétrica, Produção e 

Controle e Automação de uma Universidade na região Sul do Brasil. O objetivo foi perceber 

indícios de metacognição durante a realização de atividades que envolvem simulações 

computacionais.  

 

Pressupostos teóricos 

 

O uso de tecnologias de informação na sala de aula está se tornando algo cada vez 

mais frequente nas escolas, aproximando as aulas ao contexto que o estudante vive 

diariamente. São gerações que crescem num ambiente, repleto de tecnologia, e com uma visão 

de mundo diferente de gerações anteriores. Portanto, metodologias diferenciadas são 

necessárias para lhes proporcionar uma aprendizagem mais adequada. Ademais, o uso de 

tecnologias na sala de aula proporciona uma maior interação do estudante com a atividade, 

pois elas fornecem múltiplas representações e de maneira simultânea de um determinado 

fenômeno físico (MEDEIROS E MEDEIROS, 2002).  

Outro aspecto relevante do uso das tecnologias é o da visualização, de acordo com 

Borba e Vilarreal (2004, p. 96) “os processos de visualização atualmente atingiram uma nova 



 

 

dimensão se considerarmos o ambiente de aprendizagem computacional”. Neste sentido, 

Brandão, Araujo e Veit (2008, p. 12) destacam:  

O computador, visto como uma ferramenta didática no auxílio da aprendizagem, 

pode fornecer oportunidades ímpares para a contextualização, visualização e 

apresentações das mais diversas situações físicas que possam dar sentido ao conceito 
físico que esteja sendo trabalhado pelo professor. 

O uso de simulações pode ser um caminho para auxiliar professores e estudantes nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Porém, a simulação por si só não é suficiente. Há 

necessidade de um olhar do professor para o desenvolvimento de atividades com o uso do 

simulador, as quais sejam desafiadoras e instigantes para motivar o aluno a querer 

desenvolvê-las. 

Profissionais da educação devem promover constantemente atividades que 

proporcionem estas interações para o aprender, e para isso o uso das tecnologias se apresenta 

como uma possibilidade. No ensino de ciências destacam-se inúmeros sites nos quais 

encontram-se materiais a disposição, como exemplo pode-se citar o PHET.  

Nesta perspectiva, converge o tema “metacognição”. Entende-se por metacognição, de 

maneira resumida, como a cognição da cognição ou o conhecimento que o sujeito tem sobre 

seu conhecimento e a capacidade de regulação dada aos processos executivos, somada ao 

controle e à orquestração desses mecanismos (ROSA, 2011). 

A metacognição é um termo da psicologia remanescente da década de 1970. Em 1971 

um psicólogo John Hurley Flavell publica em estudo, até então inexplorado, sobre o 

funcionamento da memória e o conhecimento que se tem sobre os processos de memorização. 

Para ele metacognição é o conhecimento que o sujeito tem quanto à sua cognição, ou seja, é o 

pensar sobre o pensar, já estando atrelada a ideia de reflexão sobre seus conhecimentos e o 

sentimento destes em relação a estratégia utilizada para a resolução de uma atividade. 

A metacognição, de acordo com Rosa (2011) tem sua importância no que se refere às 

estratégias de aprendizagem, pois residem no fato de representarem processos mentais que 

buscam capacitar os estudantes a identificar seus conhecimentos e controlar suas ações, 

permitindo-lhes realizar tarefas de forma a obter maior êxito. Campanario e Otero afirmam 

que as estratégias de aprendizagem podem atuar como mecanismos para diagnosticar falhas 

de compreensão nos estudantes. Tais situações, proporcionam a identificação do porquê os 

estudantes não compreenderam, levando-os a buscar outras possíveis soluções. Destacam 

também que as dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a concepções 

errôneas, cuja identificação via metacognição pode ser mais frutífera e proveitosa, pois ela 

atua no plano da tomada de consciência, o que favorece seu reconhecimento, abrindo caminho 

para a construção do novo conhecimento. (CAMPANARIO; OTERO, 2000). 



 

 

Campanario e Otero (2000) ainda relatam que, no ensino de Ciências, a falta de 

momentos que possibilitem a evocação do pensamento metacognitivo, na forma de estratégia 

de aprendizagem, tem sido um dos fatores que conspiram cognitivamente contra o trabalho do 

professor, constituindo-se como obstáculos à aprendizagem por parte dos alunos. No que se 

refere aos professores, os autores relatam que poucos têm consciência de que as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes podem estar relacionadas à falta de evocação e utilização 

estratégica dessa forma de pensamento, levando a que dificilmente sejam consideradas no 

ensino. 

Neste aspecto, atividades metacognitivas, aliadas ao uso de tecnologias à sala de aula 

podem ser uma forma de qualificar o processo de ensino, promovendo espaços para que estes 

se autoconheçam o suficiente para traçar as melhores estratégias para a compreensão de um 

determinado conteúdo. 

 

Metodologia 

 

Na perspectiva de contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem de 

estudantes de Engenharia é que se desenvolveu esta pesquisa de caráter qualitativo. Segundo 

Lüdke e André (1986, p.11) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento, sendo os dados 

predominantemente descritivos e há uma preocupação maior com o processo do que com o 

produto final.  

A disciplina têm como ementa: Estudo dos fenômenos ondulatórios e 

eletromagnéticos. Forças, campos e potenciais. Circuitos elétricos simples. E pretende 

desenvolver as seguintes habilidades: reconhecimento da necessidade de atualização 

constante; domínio dos recursos e ferramentas de comunicação; avaliação dos resultados 

alcançados; conhecimento de métodos, técnicas, estratégias e componentes para resolução de 

problemas; identificação dos elementos constitutivos e relevantes do problema a ser resolvido; 

aplicação e interpretação de diferentes formas de representação gráfica; utilização de 

instrumentos de laboratório para realização de experimentos; desenvolvimento do pensamento 

abstrato; desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico e analítico; desenvolvimento de 

atitudes adequadas ao trabalho em equipe; desenvolvimento da autonomia e da comunicação; 

desenvolvimento de produções escritas, em forma de textos científicos, relatórios e resumos. 

Nesta disciplina são trabalhados conceitos abstratos que geralmente os estudantes têm 

dificuldades em sua compreensão, pois lhe exigem um grau de abstração maior e numa 

perspectiva tridimensional.  



 

 

O ensino de eletromagnetismo, embora ofereça atividades experimentais práticas, 

estas ficam limitadas a medidas e verificações, não conseguindo atingir um grau de abstração 

mais complexo do estudante.  

 

Quando começa o ensino de Eletromagnetismo, algumas das relações exigem a 

visualização de três variáveis distribuídas no espaço, ou seja, adquire um aspecto 

tridimensional. Esse novo arranjo espacial das variáveis e suas respectivas 

interações, de certa forma, são diferentes dos modelos anteriores utilizados nos 

conteúdos já estudados, transformando-se em um entrave pedagógico na 

aprendizagem do aluno (PAZ, 2007, p. 25).  

 

Nesta perspectiva, o uso de simulações pode contribuir para se chegar a um nível de 

abstração mais complexo, em vista que, em uma simulação é possível trabalhar com aspectos 

tridimensionais. Isto favorece o entendimento do conteúdo devido a visualização que o 

aplicativo proporciona, além de ser possível realizar experimentos virtuais que na vida real 

não seriam possíveis de acontecer ou de serem visualizados ou ainda a possibilidade de ousar 

sem ter danos físicos, como por exemplo colocar um circuito em curto a uma tensão de 220V 

e 40A e ninguém sair machucado.    

A escolha pela estratégia metacognição ocorreu porque ela representa a tomada de 

consciência, intencionalidade e controle cognitivo nas situações de aprendizagem (VEIGA 

SIMÕES, 2005), além de que no ensino de Física a metacognição ainda é pouco explorada no 

concerne das pesquisas brasileiras (ROSA E PINHO-ALVES, 2009).  

No primeiro semestre de 2018, foram aplicadas atividades que foram desenvovidas 

pelos pesquisadores sobre o tema eletromagnetismo. Estas atividades envolveram o uso de 

simulações do PhET
4
. O PhET é um projeto da Universidade de Colorado Boulder que cria 

simulações interativas e gratuitas de Matemática e Ciências, baseadas na premissa de que os 

estudantes aprendam por exploração e descoberta num ambiente intuitivo, estilo jogo 

(https://phet.colorado.edu/pt_BR/). Os simuladores escolhidos para o desenvolvimento das 

atividades desta pesquisa foram: “Kit de Construção de Circuito (AC+DC)” e “Lei de Ohm”. 

Na figura 1 é apresentada a página inicial do simulador ao ser acessado.  
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Figura 1: Interface do simulador Kit de Construção de Circuito (AC+DC). 

Fonte: Dos autores, 2018. 

 

Além desta, foram desenvolvidas atividades sobre circuitos em série e paralelo e a Lei 

de Faraday. Para este trabalho serão apresentados os resultados da atividade que envolve a Lei 

de Ohm. 

As características das atividades desenvolvidas são de caráter investigativo e 

metacognitivo, pois o intuito foi investigar se, ocorreram indícios de metacognição durante a 

realização das atividades de simulação e avaliar se estas contribuíram para a aprendizagem de 

estudantes de Engenharia. Neste contexto, foi construído um roteiro guia, que cada aluno 

recebeu para desenvolver a atividade. Pode-se destacar, neste roteiro, as questões com caráter 

metacognitivo que proporcionam momentos de reflexão para que o estudante retome suas 

ações e seus conhecimentos. Na sequência é apresentado um dos roteiros desenvolvidos. 

 

Quadro1: Roteiro guia sobre Lei de Ohm 

Atividade I – Lei de Ohm 

Objetivo: Compreender a Lei de Ohm em circuitos elétricos simples. 

Hipóteses iniciais: Descreva o que você sabe, ou o que imagina que possa ser, um circuito ôhmico? 

Procedimento: 

a) Inicialmente acesse o link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-

construction-kit-ac e abra a simulação. Você terá esta tela inicial: 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 02: Interface do simulador utilizado. 

 

Fonte: Dos autores, 2018. 

     b) Monte um circuito simples com um resistor e como uma fonte de corrente contínua.  

c) Após o circuito montado, observe se há movimentação de cargas. Se sim pode-se afirmar que 

há corrente passando por este circuito? 

d) É possível de se realizar a medida desta corrente. Verifique na barra à direita no item 

“Ferramentas” se há algum instrumento de medida que possa lhe auxiliar na medida. Se sim qual?  

• Caso seja necessário “abrir” o circuito para conectar algum componente isso é possível, 

clicando com o botão direito do mouse sobre a conexão que se deseja abrir. 

e) Faça a medida de corrente e anote-a.  

f) Suponha que neste circuito a tensão desenvolvida pela bateria seja de 9V. Com a medida de 

corrente realizada no item anterior, seria possível determinar/calcular a resistência deste resistor? Em 

caso afirmativo, demonstre seu raciocínio. 

g) Insira mais uma bateria de 9V ao circuito. O que se percebe?  

h) Meça novamente a corrente do circuito. Seu valor se manteve constante? Explique. 

i) Pense: Caso o circuito receba mais uma bateria, com a mesma tensão das que já estão 

inseridas no circuito, o que aconteceria com o valor da corrente? É possível tirar uma conclusão até 

aqui? Se sim, explane-a. 

j) Como se comporta o valor da resistência do resistor a cada mudança de tensão? Caso seja 

necessário, calcule-a novamente para a tensão de 18V. 

k) Construa um gráfico de tensão (V) em função de corrente (A). Pela análise do gráfico, pode-se 

dizer que a resistência do resistor é constante? Então, este resistor é ôhmico? Explique. 

l) Com os dados coletados e observações realizadas até aqui, é possível fazer algumas 

afirmações sobre tensão, corrente e resistência em um circuito simples em série. Você pode registrá-

las aqui. 

m) Verifique se suas afirmações estão coerentes testando-as na simulação 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_pt_BR.html 



 

 

n) As suas afirmações se confirmaram? Houve mais alguma afirmação que foi inserida após o 

uso da simulação? Se sim, qual (is)? 

o) Quais são suas conclusões sobre a Lei de Ohm? Defina-as e explique-as. 

p) Se você tivesse que contar a alguém sobre esta atividade, você se sentiria em condições de 

descrever o que foi feito e apresentar o resultado encontrado? Justifique. 

q) Na sua opinião, algo poderia ter sido feito de forma diferente? Exemplifique. 

r) Os resultados permitem responder ao objetivo da atividade? Justifique. 

s)  Quanto ao resultado, era o que você esperava encontrar? Explique. 

t)  A atividade com uso da simulação contribuiu para a construção de seu conhecimento? Se sim, 

de que forma? 

u) Você gostou de trabalhar com simulações? Porquê? 

Fonte: Dos autores, 2018. 

Como coleta de dados foram realizadas questões abertas, no próprio roteiro guia, com o intuito 

de propiciar indícios de metacognição. Além disso, no decorrer da realização das atividades haviam 

três observadores. Estes, preencheram uma ficha de observação (Quadro 2), pré-elaborada, para 

auxiliar na identificação destes indícios. Nesta ficha haviam quatro situações que poderiam ser 

apontadas para cada um dos quesitos observados: S: atende a ação sem dificuldade; D: atende 

parcialmente a ação; H: atende a ação mas com dificuldade; N: Não atende a ação. No quadro 

02 é apresentada esta ficha de observação. 

Quadro 2: Ficha de observação utilizada durante a realização da atividade. 

 S D H N Outras observações 

1. Reconhece o conteúdo ou parte dele com 

relação a aprendizagens anteriores. 
     

2. Apresenta consciência do objetivo a ser 

atingido e de que conhecimento precisa para 
respondê-lo. 

  
 

  

3. Encontra-se motivado para realizar a 

atividade, fazendo inferências sobre os 
conhecimentos em estudo e sobre o modo de 

realizar a atividade. 

  

 

  

4. Escreve a hipótese retomando seus 

conhecimentos. 
     

5. Avalia seus conhecimentos em função dos 

necessários para realizar a atividade. 
     

6. Reconhece suas características pessoais 

diante às necessárias para a atividade. 
     

7. Estabelece comparações entre ações 

envolvidas na atividade e outras já realizadas. 
     

8. Discute com seus colegas a estratégia para 

realizar a atividade, estabelecendo comparações 
com outras já efetuadas ou mesmo com as que seus 

colegas sugerem. 

  

 

  

9. Avalia a estratégia com seus conhecimentos 
e de seus colegas, ou, mesmo, as avalia em termos 

da simulação disponível. 

  
 

  



 

 

10. Planeja as ações tendo como referência seus 

conhecimentos, a tarefa envolvida e a estratégia a 

ser utilizada. 

  
 

  

11. Considera, na organização da atividade, as 
características pessoais e de conhecimento de seus 

colegas de grupo. 

  
 

  

12. Tem clareza de por onde começar a 
atividade e do caminho a ser trilhado para chegar ao 

objetivo da atividade. 

  
 

  

13. Confronta a ação em execução e o objetivo  

pretendido. 
     

14. Avalia se as simulações estão de acordo 

com o planejado. 
     

15. Realiza questionamentos para o grupo se 

tudo está de acordo com o previsto ou se há 
problemas não previstos inicialmente. 

  
 

  

16. Participa das decisões do grupo 

questionando o que está sendo realizado, de forma a 

revisar as ações executadas, valorizando esta etapa 
da atividade de simulação. 

  

 

  

17. Sistematiza os dados coletados tendo em 

vista a elaboração dos resultados da atividade de 
simulação. 

  
 

  

18. Retoma o resultado encontrado, 

identificando o modo executado e se este permitiu 

atingir o objetivo e verificar as hipóteses inferidas 
no início do estudo. 

  

 

  

19. Avalia o resultado em termos de possíveis 

equívocos ou distorções de conhecimento ou 
operacionais na execução da atividade de 

simulação. 

  

 

  

20. Apresenta clareza do conhecimento 

adquirido com a realização da atividade de 
simulação e dos meios que o levaram a chegar a 

este conhecimento. 

  

 

  

Fonte: Adaptada de Rosa, 2011. 

Depois de coletados os dados, os mesmos foram analisados com o propósito de 

verificar se o objetivo proposto foi atingido. 

 

Análise dos resultados 

 

Após realizada as atividades do roteiro guia, as respostas foram recolhidas e 

analisadas. Para este trabalho serão apresentadas a análise de duas questões:  

*Questão 1: Se você tivesse que contar a alguém sobre esta atividade, você se sentiria 

em condições de descrever o que foi feito e apresentar o resultado encontrado? Justifique.  

*Questão 2: A atividade com uso de simulação contribuiu para a construção de seu 

conhecimento? Se sim. De que forma? 

No que se refere a questão 1, dos 32 respondentes, 26 afirmaram que saberiam 

explicar a atividade, bem como o processo e o resultado. Estes estudantes, por meio da 



 

 

simulação e com o auxílio do roteiro-guia, conseguiram compreender o significado da lei de 

Ohm, ou seja, construíram uma linha de pensamento que os levou para tal compreensão. 

Seguem alguns registros das respostas: “[...] simulação fica mais fácil entender e explicar as 

relações entre corrente, tensão e resistência” (A1).  “[...] atividades dinâmicas que permitem a 

compreensão do assunto [...] (A2). Observa-se que as justificativas se embasam na premissa 

de que o aspecto da visualização é fundamental, pois conseguem “ver” o que está sendo 

estudado corroborando com as ideias de Borba e Vilarreal (2004) que apontam para a 

importância na coordenação de múltiplas representações a partir de softwares que 

proporcionam diversas possibilidades de visualizações.   

Outro aspecto saliente nas respostas dos estudantes à questão 1 foi a relação entre 

teoria e prática, destacando a importância de conseguir criar um circuito a partir do 

conhecimento deles e colocá-lo para funionar. Por mais que sejam citados exemplos a prática 

é insubstituível, seja física ou virtual. Nela o estudante pode testar suas hipóteses 

confirmando-as ou refutando-as ou ainda criar novas possibilidades, pois as simulações 

permitem errar, sem causar danos, explosões ou colocar alguém em risco. Segundo Medeiros 

e Medeiros (2002) as vantagens na literatura para o uso de simulações no ensino de Ciências 

são: permitir aos estudantes gerarem e testarem hipóteses; engajar os estudantes em tarefas 

com alto nível de interatividade;  envolver os estudantes em atividades que explicitem a 

natureza da pesquisa científica;  apresentar uma versão simplificada da realidade pela 

destilação de conceitos abstratos em seus mais importantes elementos; tornar conceitos 

abstratos mais concretos; reduzir a ambigüidade e ajudar a identificar relacionamentos de 

causas e efeitos em sistemas complexos; desenvolver habilidades de resolução de problemas; 

promover habilidades do raciocínio crítico; fomentar uma compreensão mais profunda dos 

fenômenos físicos; auxiliar os estudantes a aprenderem sobre o mundo natural, vendo e 

interagindo com os modelos científicos subjacentes que não poderiam ser inferidos por meio 

da observação direta.(MEDEIROS E MEDEIROS, 2002 p. 80) 

Portanto, se 26 estudantes se sentem seguros para explicar o que fizeram acredita-se 

que estes atingiram os objetivos da proposta, sendo este um indício de metacognição. No que 

se refere a questão 2, os 32 respondentes destacaram dois aspectos: o da experimentação e o 

da visualização. Referem-se a visualização pois relatam poder “ver” o que está acontecendo 

“Sim, pois conseguimos visualizar o funcionamento do sistema, baseado em conceitos 

teóricos. (A3)”. “Sim, podemos visualizar de forma mais nítida, sem precisar imaginar o 

evento” (A4).  “Sim, pois facilita a visualização e o entendimento” (A5). Esta perspectiva 

corrobora com as ideias de Borba e Vilarreal (2004) quando apontam a visualização como 



 

 

aspecto fundamental para a compreensão de conceitos, principalmente se estes forem 

imaginários, como é o caso dos elétrons neste experimento.  

Quanto a perceber indícios de metacognição durante a resolução das questões, estes 

também foram detectados por dois observadores externos durante a realização das atividades, 

além da professora desta turma que também é autora do trabalho. 

Nas fichas de observação observou-se alguns aspectos, tais como o de motivação. Os 

estudantes estavam motivados realizando a atividade, pois faziam inferências sobre o 

conhecimento em estudo e sobre o modo de realizar a atividade. Foi observado também que a 

maioria dos estudantes planejava suas ações. Isso ficou evidente ao conversarem com o 

colega e relatarem o que deveria ser feito para se alcançar o objetivo ou para responder as 

questões do roteiro. Também realizavam pesquisa nos materiais da disciplina ou na internet 

quando precisavam utilizar um conceito que ainda não conheciam ou que não lembravam e 

conseguiam refletir, sozinhos ou com o colega, se o que estavam fazendo estava coerente.  

 

 Considerações 

 

Perceber a evocação do pensamento metacognitivo nos estudantes não é algo 

explicíto, exige muita atenção por parte do pesquisador. Além disso, acontece aos poucos, 

pois exige tempo. Na atividade realizada pode-se dizer que alguns indícios foram 

identificados. Os mais evidentes foram: a motivação dos estudantes para realizar a atividade; 

o estabelecimento de comparações entre ações envolvidas na atividade e outras já realizadas 

na disciplina; discussões com o colega para realizar a atividade, estabelecendo comparações 

com outras já efetuadas; avaliação da estratégia utilizada com seus conheciemntos e com os 

termo da simulação disponível; participação das discussões do grupo questionando o que 

estava sendo feito de forma a revisar as ações que foram executadas.  

Tais atitudes, embora que de forma ainda subjetiva, pode-se inferir que a 

metacognição é um proceso que pode contribuir para a construção do conhecimento, uma vez 

que por meio dela o estudante faz reflexões de seu pensamento em busca da melhor estratégia 

para resolver determinada situação. 
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