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Resumo
 
O presente estudo teve como objetivo propor aos graduandos de Pedagogia atividades que favorecessem o
desenvolvimento dos processos metacognitivos nos seus futuros alunos, dos anos iniciais da educação básica, no
ensino de Ciências Naturais. Foram propostas duas atividades, nas quais os graduandos participavam de uma
simulação, como se fossem alunos do ensino fundamental 1. A primeira atividade teve como objetivo introduzir o
conteúdo ‘Sistema circulatório’ a partir da ação-reflexão; e a segunda atividade objetivou construir o conceito do
conteúdo mencionado com a Seqüência Didática Interativa (SDI). Com as atividades, os futuros professores da
educação básica, puderam vivenciar e refletir sobre o desenvolvimento dos processos cognitivos e metacognitivos na
área de Ciências Naturais, o que favorece a construção do conhecimento de forma reflexiva.
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Abstract
 
The present study aimed to propose to undergraduate Pedagogy activities that encourage the development of
metacognitive processes in their future students, the early years of basic education, the teaching of Natural Sciences.
Two activities were proposed, in which graduate students participating in a simulation, like elementary school students 1.
The first activity aimed to introduce content &39;circulatory system&39; from the action-reflection; and the second activity
aimed to build the concept of the content mentioned by Interactive Teaching Sequence (SDI). With the activities, future
teachers of basic education, could experience and reflect on the development of cognitive and metacognitive processes
in the area of Natural Sciences, which favors the construction of knowledge reflectively.
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INTRODUÇÃO
No final da década de 60, os estudos de Jean Piaget a respeito do desenvolvimento intelectual começaram a ser
conhecidos e discutidos, passando a ter papel central no processo ensino-aprendizagem da Ciência numa perspectiva
cognitivista, enfatizando o chamado construtivismo. No entanto, encontramos o construtivismo, nos atuais documentos
oficiais brasileiros de forma impositiva, como um “slogan” que não analisa o real significado da mudança conceitual
como um processo individual de responsabilidade do aluno ou um processo social. (KRASILCHIK, 2000).
Desde então, os estudos educacionais baseados nesta nova perspectiva estão cada vez mais voltados à união da
pesquisa e da prática (CARVALHO et al, 2004) e aos fundamentos e métodos (DELIZOICOV et al, 2002) para uma
renovação no ensino de Ciências (CACHAPUZ et al, 2005). Porém, a disciplina Ciências, abordada na educação básica
do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, ainda encontra-se baseada no modelo tradicional de ensino, na qual, cabe ao
professor, a transmissão de informação aos alunos, expondo a disciplina de forma organizada e atualizada para
auxiliá-los na obtenção de conhecimentos.
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O que acontece de fato é que desde os primeiros anos do ensino fundamental, na maioria das escolas públicas ou
particulares, os alunos são estimulados apenas a repetir conceitos, regras, fórmulas, nomes, especialmente no ensino
de Ciências, pela quantidade de conteúdos. Tal fato dificulta o aluno a (re)construir seu conhecimento e ‘enxergar’ no
professor um mediador, um orientador. 
Logo, entende-se, como de extrema relevância, que o professor proponha atividades que venham estimular o aluno a
pensar, refletir e argumentar em sala de aula desde os primeiros anos do ensino fundamental, isto é, cabe ao professor
“saber fazer” (CARVALHO e GIL-PÈREZ, 2006) atividades que possam favorecer o desenvolvimento dos processos
metacognitivos nos alunos.
Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi propor, aos graduandos de Pedagogia, atividades que possam promover o
desenvolvimento dos processos metacognitivos nos seus alunos dos anos iniciais da educação básica, no ensino de
Ciências, favorecendo a aprendizagem de Ciências numa óptica reflexiva, já que, o papel das Ciências Naturais,
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é “colaborar para a compreensão do mundo e suas
transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do Universo” (BRASIL, 1997, p. 15)
Em seguida apresentamos uma breve discussão sobre o papel do professor no ensino de Ciências.
 
O PROFESSOR E O ENSINO DE CIÊNCIAS
A disciplina Ciências Naturais no ensino fundamental, deve ser ministrada, nas escolas, por profissionais licenciados em
Pedagogia – para atender do 1º ao 5º ano – e licenciados em Ciências Biológicas – para atender do 6º ao 9º ano.
Refletindo um pouco sobre a formação do professor – a qual está atrelada aos conhecimentos específicos e
pedagógicos – e sua influência na prática docente, pode-se afirmar que a formação do professor é “um campo
profissional movido por muitas necessidades formativas no sentido de preparar pessoas com conhecimentos e
atividades profissionais específicas” (ARAÚJO, 2012, p.57); logo, “deve servir para melhor preparar os professores para
o exercício de seu trabalho cotidiano e oferecer-lhe saberes e competências para a ação” (TARDIF, 2002, p. 92).
Entende-se então, que o professor constrói suas concepções sobre o ensino construtivista e suas ideologias em sua
formação, o que lhe permite “saber construir atividades inovadoras que levem os alunos a evoluírem seus conceitos,
habilidades e atitudes” (CARVALHO et al, 2004, p. 9). De acordo com Kasilchik (2000, p. 88), “na perspectiva
construtivista, as pré-concepções dos alunos sobre os fenômenos são férteis fontes de investigação [...] como
elucidação do que pensam e como é possível fazê-los progredir no raciocínio e análise dos fenômenos.”
No ensino de Ciências, as pré-concepções ou conhecimentos prévios dos alunos, mediados pelo professor, norteiam a
passagem do saber cotidiano para o saber científico (CARVALHO et al, 2004). Ao ter seus conhecimentos prévios
confrontados, os alunos dão o primeiro passo para uma aprendizagem significativa (COLL et AL, 2000).  E ao ser
explorado suas próprias concepções para a (re)construção do conhecimento sobre um dado assunto, a partir da prática
de pensar, refletir, argumentar, são desenvolvidos processos cognitivos e metacognitivos.
Por outro lado, os estudos relacionados aos processos de aprendizagem, por muitos anos, estiveram subsidiados
apenas às capacidades cognitivas do ser humano. Baseado nas obras de Piaget, o psicólogo norte americano John
Hurley Flavell foi um dos primeiros estudiosos a questionar as formas que uma criança pensa sobre seu próprio
processo de pensamento - a metacognição (DANTAS e RODRIGUES, 2013).
A metacognição, em relação a aprendizagem escolar, pode ser definida como o
Conhecimento que o estudante tem sobre os seus próprios processos cognitivos ou sobre algo relacionado a esses,
como os problemas e dificuldades para assimilar um determinado conteúdo, os procedimentos cognitivos adequados
para desenvolver uma tarefa, a aplicação de estratégias para resolver problemas. (ARAÙJO, 2009, p. 49).
 
Os pesquisadores da metacognição evidenciaram dois sentidos que podem atribuídos aos processos metacognitivos: 1)
o conhecimento sobre o conhecimento (Flavell, 1979) e o controle ou regulação do conhecimento (Brown, 1978),
também denominado de autorregulação.  
Compreendemos a dimensão metacognitiva de conhecimento como sendo a capacidade de refletir sobre “o que se
sabe” a respeito de uma determinada atividade (LEAL DE MELO, 2014), ou, pode ser identificado por um conjunto de
características que levam o sujeito a utilizar estratégias e recursos determinados para realizar uma atividade (FLAVELL,
1979).
Enquanto que, o controle ou regulação do conhecimento permite que o sujeito escolha estratégias ou mecanismos
auto-regulatórios para a realização de uma atividade que se adéquam aos seus próprios processos cognitivos (BROWN,
1978).
Em outras palavras, a autorregulação está relacionada:
A capacidade para exercer algum grau de controle sobre sua própria aprendizagem. De acordo com essa perspectiva,
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ao ter que responder a um problema, um questionamento, o indivíduo é levado a pensar em seu raciocínio de resolução,
e ele não precisa estar consciente desse movimento; é a situação que o conduz, e não, necessariamente, uma decisão
deliberada do indivíduo (ARAÙJO, 2009, p.70)
 
Para Araújo (2009), a metacognição é parte essencial na aprendizagem escolar e deveria estar presente nas aulas das
diferentes disciplinas. Porém, para que isso ocorra, a autora enfatiza que, é necessário que o professor esteja
preparado para esse desafio: trabalhar os conteúdos, levando os alunos a refletirem sobre os seus processos de
aprendizagem.
      No ensino de Ciências, para Campanario e Otero (2000), a metacogição deve estar inclusa nos objetivos e
estratégias de aprendizagem da disciplina, desenvolvendo nos alunos a capacidade de descrever, explicar, comparar,
argumentar, organizar uma informação e obter conclusões.
            No próximo tópico, apresentamos o desenho metodológico do nosso estudo, para melhor compreensão dos
nossos objetivos.       
 
PROCESSOS METODOLÓGICOS
O estudo em questão realizou-se com os alunos de uma turma do 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) na disciplina Tópicos em Educação: Metacognição e práticas
pedagógicas. Esse estudo surgiu de uma indagação que emergiu na disciplina: Estágio à Docência no Ensino
Superior[1], Em quatro observações das aulas no curso de Pedagogia ( faziam parte da atividade do estágio de
docência), cinco grupos, da referida turma, realizaram propostas de atividades que promovessem o desenvolvimento de
processos metacognitivos, nos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Desses cinco grupos, apenas um grupo
elaborou atividades relacionadas ao ensino de Ciências, os quatro restantes prepararam atividades com o ensino de
Matemática. Com isso, sentimos a necessidade de intervir, e propor atividades que promovessem o desenvolvimento da
metacognição  para o ensino de Ciências.
Assim, apresentamos como propostas duas atividades que buscavam proporcionar o desenvolvimento dos processos
metacognitivos em alunos do 4º ano do ensino fundamental.
As atividades foram simuladas nos próprios graduandos, para os mesmos se apropriarem de atividades metacognitivas
numa aula de Ciências. Nas atividades, buscou-se introduzir o conteúdo ‘Sistema circulatório’ a partir da ação-reflexão –
(primeira atividade) – e construir o conceito do conteúdo mencionado com a Seqüência Didática Interativa (SDI) –
(segunda atividade).
            A SDI está atrelada a Metodologia Interativa sugerida por Oliveira (2001). Segundo a autora “Seqüência Didática
Interativa é uma técnica de trabalho em grupo para trabalhar um determinado tema ou palavra-chave que faz parte do
conteúdo curricular das disciplinas ministradas na Educação Básica” (OLIVEIRA, 2008, p.34). Assim, a SDI está
designada nas seguintes etapas:

1. Escolhe-se um tema de uma disciplina e solicita-se que cada aluno escreva individualmente em um pedaço de
papel o que compreende pelo tema.

2. Deve ser formado em média quatro grupos com cinco alunos. No grupo, cada aluno deve ler o que escreveu e
juntos formar uma única frase de modo que contemple o que foi escrito por cada aluno. A resposta deve ser
escrita em um novo papel.

3. Cada grupo escolhe um representante, e assim formamos um grupo com cada representante que devem resumir
em uma única frase as respostas elaboradas pelos grupos anteriores.

4. Enquanto a síntese das frases dos quatro grupos está sendo construída, o professor deve dialogar com o
restante dos alunos. A frase final deve ser escrita na quadro branco.

5. O professor dá inicio a aula trabalhando o conteúdo a partir das respostas dos alunos, podendo complementar
com textos, vídeos ou meios que façam os alunos confrontarem as frases que foram construídas
individualmente, em grupo e a frase final.

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atividade 1: Introdução do conteúdo ‘Sistema circulatório’ a partir da ação-reflexão
Nesta atividade, os graduandos se passaram por alunos do ensino fundamental, e na aula de Ciências o conteúdo
‘Sistema circulatório’ foi introduzido da seguinte forma: Os alunos fizeram um circulo e pularam por 30 segundos
cronometrados num relógio, logo após ficaram sem respirar por 10 segundos. Em seguida, iniciaram os
questionamentos: Como estão se sentindo? Por que? Aconteceu algo diferente? Mas, não acontecia antes? Por que só
sentiram agora? E por que o coração está “batendo”?
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Ao responder os questionamentos os alunos exploram seus conhecimentos prévios e refletem sobre a ação do
exercício, neste caso pular, relacionada as alterações sentidas no seu corpo, e ao chegar a ideia de que o coração está
“batendo”, o professor deve continuar mediando as respostas dos alunos e seguir com o conteúdo proposto de forma
coerente. 
 
Atividade 2: Construção de conceito com a SDI
Esta atividade permite a construção de conceitos. Neste caso, optamos pelo conceito de circulação, ou seja, o que o
aluno entende por sistema circulatório. Para realizar a atividade seguimos as etapas da SDI como mencionadas nos
procedimentos metodológicos. E mais uma vez os graduandos de pedagogia simularam ser alunos do ensino
fundamental. Após cada aluno escrever individualmente no papel o que entende por sistema circulatório, formaram-se
três grupos, e construíram as seguintes respostas:
A: Órgãos do corpo humano que são responsáveis pela produção, armazenamento e circulação do sangue.
B: Responsável pelo transporte de nutrientes via sangue por todo o corpo.
C: É o sistema que compreende os órgãos responsáveis pela circulação como coração, veias e artérias.
Em seguida, a partir das respostas A, B e C, foi formulada a resposta final:
É o sistema que compreende os órgãos responsáveis pelo transporte e circulação dos nutrientes via sangue
por todo o corpo. É composto pelo coração, veias e artérias.
Frente ao exposto, percebemos como a construção de conceitos pela SDI promoveu nos alunos o desenvolvimento de
processos metacognitivos, pois, ao refletirem sobre o tema proposto, os alunos exploraram seus conhecimentos prévios,
refletiram e construíram, com seus colegas, novos conhecimentos.
Logo, podemos constatar que, esse tipo de atividade permite que o professor proporcione nos alunos o desenvolvimento
dos processos metacognitvos. Campanario e Otero (2000) afirmaram que usar os conhecimentos prévios dos
estudantes é um dos meios a serem seguidos quando se quer desenvolver as habilidades metacognitivas nos mesmos.
As atividades foram aprovadas pelos graduandos, e mesmo com alguns pontos negativos levantados, como a grande
quantidade de alunos numa sala, ou a turma não ser muito participativa, os futuros professores se adequaram as
atividades, levando a construção do conhecimento científico de forma reflexiva.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os processos metacognitivos desenvolvidos como estratégia no processo de ensino-aprendizagem, atrelada a busca do
conhecimento pelo aluno, ao pensar sobre o pensamento, aprender a aprender, vem ganhando novos espaços em
pesquisas acadêmicas relacionadas ao sistema educacional como propostas significativas para a prática do professor e
aprendizagem do aluno (ARAUJO, 2009;  LUCENA, 2013; LEAL DE MELO, 2014).
Assim, propor atividades a professores em formação, que venham desenvolver processos metacognitivos nos alunos
dos anos iniciais no ensino de Ciências Naturais é essencial para que o professor sinta-se confiante diante das
possibilidades de elaborar atividades que proporcionem uma aprendizagem significativa dos conceitos científicos,
criando condições para que os mesmo (re)pensem sua prática em sala de aula, na direção de fortalecer a autonomia
dos seus alunos.
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pela autora desse trabalho, aluna do programa.
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