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O uso de recursos metacognitivos como 
facilitadores de aprendizagem no material 
didático

Carolina de Andrade BAVIERA1

Resumo: Diante das mudanças na sociedade moderna, faz-se necessária 
a busca pelo “desenvolvimento das capacidades de evoluir e agir num 
ambiente complexo, de ‘aprender a aprender’ ao longo da vida, de reconstruir 
permanentemente conhecimentos e saberes” (COUCEIRO, 1995, p. 7). Por isso, 
o estudo sobre a metacognição tem-se ampliado a cada dia, e seus objetivos 
são justamente “aprender a aprender” e buscar as técnicas e as habilidades 
para que essa aprendizagem seja efetiva no âmbito da autonomia do aluno. O 
objetivo deste estudo é desenvolver no aluno a capacidade de atingir a autonomia 
e o pensamento crítico por meio de habilidades metacognitivas, como a 
autorregulação, o automonitoramento e a construção do conhecimento. Utilizar- 
-se de recursos metacognitivos no material didático torna-se um diferencial. Além 
de o aluno ser consciente em sua aprendizagem por meio da metacognição, o 
próprio material pode apresentar recursos que façam com que os alunos regulem 
sua aprendizagem.
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The use of metacognitive resources as learning 
facilitators in didactic materials

Carolina de Andrade BAVIERA

Abstract: With changes ongoing in today’s society, it is necessary to seek to 
“develop abilities and evolve and act in a complex environment, ‘learning to 
learn’ throughout life, permanently reconstructing knowledge and wisdom” 
(COUCEIRO, 1995, p. 7). Therefore, studying metacognition has grown, and 
its objectives are “learning to learn” and seeking the techniques and skills so 
that this learning is effective in terms of student’s autonomy. This study aims 
at developing the student’s ability to reach autonomy and critical thinking by 
means of metacognitive skills, such as autoregulation, automonitoring and the 
construction of knowledge. Using metacognitive resources in didactic materials 
is a differential. Besides the fact that the student is conscious in his learning by 
means of metacognition, the material itself may have resources which encourage 
students to regulate their learning.

Keywords: Metacognition. Autoregulation. Automonitoring. Learning. Didactic 
Material. Distance Learning.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo pretende lançar mão do conceito de metacogni-
ção trabalhado por Flavell (1979), o qual defende que esta deve ser 
entendida como a capacidade de planificar, de dirigir a compreen-
são e de avaliar tudo o que foi aprendido. 

Cada aluno necessita compreender por quais meios seu apren-
dizado se torna efetivo, quais suas características no momento de 
absorver o conhecimento. Para tanto, a metacognição auxilia, com 
sua teoria e seus recursos, a identificarmos essas características e 
desenvolvermo-nos integralmente acerca do conhecimento.

Este estudo abordará a metacognição e seus recursos como 
forma eficaz de ensino ao adulto na Educação a Distância, já que 
antes de termos como objetivo o que aprender, ou seja, o “aprender” 
do aluno, devemos instigá-lo a como aprender, ou seja, “aprender 
a aprender”. 

O estudo utilizará a pesquisa bibliográfica como metodologia 
de estudo e toma por fonte autores como Peters (2009) e Mattar 
(2007) para resgatar os conhecimentos abordados por Flavell.

2. CONCEITO DE METACOGNIÇÃO

De acordo com Preti (2010, p. 164), “Há autores que colocam 
o foco no processo de tomada de consciência do processo cogniti-
vo; outros sobre a capacidade que temos de controlar, autorregular 
este processo”. 

A essa capacidade de controle e regulação do processo cogni-
tivo chamamos de metacognição.

É um termo criado recentemente, por J. H. Flavell (1970), 
mas a preocupação com a consciência de si mesmo, da au-
tocrítica e do controle das próprias atividades de cognição 
aparece desde o início do século XX, em obras de pedago-
gos e de psicólogos. Há quem identifique, no pensamento 
socrático e platônico, esta capacidade de a pessoa pensar 
e observar a si mesma, concomitantemente (PRETI, 2010, 
p. 165). 
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Podemos pensar a cognição como o ato de conhecer, como 
o processo de pensamento para a aquisição de conhecimento; já a 
metacognição é a capacidade de compreender, controlar e manipu-
lar suas habilidades para aprender. Porém, o conhecimento como 
um todo trata-se da compreensão teórica e prática de uma ciência, o 
que vai além das competências e habilidades adquiridas.

Ao propor uma reflexão sobre como conhecemos e aprende-
mos (conhecimento do conhecimento), os recursos metacognitivos 
podem melhorar o nosso desempenho cognitivo. É importante que 
o estudante reflita sobre a sua melhor forma de aprender, sobre o 
seu estilo de aprendizagem, uma vez que não existe maneira única 
de aprender e cada um deve procurar descobrir, ao refletir sobre o 
ato de aprender, a forma que melhor lhe convém. 

Segundo Peters (2009), o conhecimento tradicional é aquele 
transmitido, é o que entendemos por meio de impressões senso-
riais e por intuição, ao qual chegamos por meio de experiências, 
capacidades e habilidades. Há também o conhecimento latente, o 
qual utiliza-se da interação e toma por base processos cognitivos, 
infiltração intelectual e abstrações. O autor ainda cita a “nova pro-
dução de conhecimento”, que utiliza as novas mídias e deriva do 
conhecimento enformado: “[…] conhecimento que é elaborado, 
processado, armazenado e depois ativado em outros contextos com 
a ajuda de computadores e rede de computadores” (PETERS, 2009, 
p. 305-306). Diante dessa distinção entre as formas de conhecimen-
to, o que fica claro é que o conhecimento tradicional está a cada dia 
dando mais espaço ao conhecimento enformado. 

Conforme Peters (2009, p. 250), as consequências da mudan-
ça de paradigma no campo da teoria de aprendizagem são:

• A aprendizagem é um processo altamente individual. 
O tradicional modelo de ensino expositivo e apren-
dizagem receptiva parece ser a abordagem errada. O 
estudante deve tomar a iniciativa na definição, rede-
finição, mudança e suplementação de suas estruturas 
cognitivas.

• A percepção, o pensamento e a ação não são sequências 
lineares, mas processos circulares, recorrentes.
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• A tarefa do professor não é mais ministrar conheci-
mento e competências, mas sim criar ambientes de 
aprendizagem que levem à aprendizagem autorregu-
lada.

• A nova tarefa dos membros do corpo docente é capa-
citar e habilitar os estudantes a aprenderem por eles 
mesmos.

• Este tipo de aprendizagem não pode se desenvolver 
facilmente em salas de aula e em anfiteatros de facul-
dade. As universidades virtuais, no entanto, são muito 
propícias a esta prática.

De acordo com Peters (2004 apud MATTAR, 2007), a educa-
ção deixa de se centrar no ensino para se centrar na aprendizagem. 
Onde o professor era o retentor do conhecimento, agora é facilita-
dor, e o aluno é quem construirá seu próprio conhecimento. 

A independência, a auto-organização e o estudo em grupo são 
citados como competências da metacognição. O aluno é quem pro-
põe os objetivos e descobre os caminhos a percorrer. Nesse sentido, 
podemos exemplificar citando o hipertexto como uma ferramenta 
ideal para que o aluno navegue, se interesse por um tema específico 
e busque mais informações, sendo, desse modo, o protagonista no 
seu processo de aprendizagem. Os grupos de discussões também se 
configuram como locais de construção coletiva de conhecimento, 
ou seja, locais em que indivíduos com interesses em comum trocam 
informações e constroem juntos o conhecimento.

Knowles (1975 apud PETERS, 2009, p. 249) diz que não 
“[...]é mais realidade definir o propósito da educação como a trans-
missão daquilo que é conhecido. [...] Assim, o principal propósito 
da educação deve agora ser desenvolver a competência em pedir 
informações”.

Quando praticam a metacognição, os alunos dedicam um 
tempo para completar seus processos de pensamento, a pensar, re-
pensar e internalizar os conceitos.

Peters (2004 apud MATTAR, 2007) destaca como atividades 
importantes no novo modelo de educação o buscar, o encontrar, o 
selecionar e o aplicar.
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A aprendizagem moderna, que seria linear, causal, lógica, 
hierárquica, sistemática, concentrada, localizada e com um 
currículo fechado, estaria sendo substituída pela aprendi-
zagem pós-moderna, que seria não linear, não causal e não 
elaborada logicamente, associativa, aleatória, descentrali-
zada, fluida e opaca, não localizada e distributiva, e com 
um currículo aberto.

3. COMPETÊNCIAS DO ALUNO METACOGNITIVO

O objetivo deste estudo é desenvolver no aluno a capacidade 
de atingir a autonomia e o pensamento crítico por meio de habilida-
des metacognitivas, como a autorregulação, o automonitoramento 
e a construção do conhecimento.

De acordo com Otto Peters (2009), a metacognição e a auto-
nomia do aluno estão intimamente relacionadas. A metacognição é 
a habilidade e o hábito de observar e avaliar sua própria aprendi-
zagem, enquanto a aprendizagem autônoma se refere ao conheci-
mento que é utilizado para regular ou controlar a cognição em um 
processo de aprendizagem.

Com a metacognição, o método de estudo se torna eficien-
te, já que se aprende como se aprende e selecionam-se as técnicas 
corretas, as quais são aplicadas em outras situações. Nesse sentido, 
o professor deve propor ferramentas para que o aluno aprenda por 
si mesmo e utilize esse conhecimento na vida acadêmica e no co-
tidiano.

Ao realizar a leitura de um texto utilizando as habilidades 
cognitivas, por exemplo, os alunos:

1) Estabelecem motivação para aprender, já que acreditam 
no seu benefício com a aprendizagem.

2) Concentram sua atenção no que é útil e reúnem essas in-
formações na memória.

3) Estabelecem interação com o outro ou “conversam” con-
sigo mesmos sobre o assunto, o que ajuda na relação entre 
teoria e prática.
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Os alunos com habilidades metacognitivas posicionam-se 
na atitude de interesse ao tema a ser estudado e sabem que é im-
portante compreender o que é lido. Centram a atenção, buscam o 
significado, fazem ajustes no que está errado, percebem um texto 
incoerente e fazem ligações com outros textos para uma releitura e 
correção, o que é denominado metacompreensão.

Pressupõe que quem aprende sozinho descobre, adquire e 
integra novo conhecimento e ao mesmo tempo observa e 
controla este processo para evitar falsos pontos de partida, 
enganos, erros e possíveis interpretações enganosas (PE-
TERS, 2009, p. 201).

Além da metacompreensão, a metamemória e a autorregu-
lação são habilidades metacognitivas. Elas são conscientes e con-
troláveis. Conscientes de como pensamos, podemos dirigir nossos 
esforços com um fim determinado. 

Estratégias são utilizadas para se atingir diversos objetivos no 
nosso dia a dia. É como no esporte ou no aprendizado de um ins-
trumento musical: dispomos de estratégias, métodos que pensados 
e executados de maneira correta nos proporcionam um resultado 
eficiente. Esses mesmos alunos citados, utilizando as habilidades 
cognitivas, optam por diferentes estratégias para uma leitura de la-
zer, por exemplo. Depois de aprendidas, as habilidades tornam-se 
automáticas e operam de forma inconsciente.

Autorregulação

Podemos perceber que a autorregulação está ligada ao con-
ceito de autonomia. O aluno autônomo usa das competências da 
autorregulação, assim como de outras técnicas, para a sua aprendi-
zagem efetiva. 

A autorregulação faz com que os alunos transformem suas 
capacidades mentais em capacidades acadêmicas.

Segundo Zimmerman (2001 apud FIGUEIREDO, 2008,  
p. 235): 

[…] a aprendizagem é uma atividade que os estudantes fa-
zem por si mesmos, de forma proativa, mais do que um 
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acontecimento que ocorre como reação a uma experiência 
de ensino. De acordo com o mesmo autor, as teorias re-
lacionadas com a aprendizagem autorregulada assumem 
que os alunos podem (i) melhorar as suas capacidades de 
aprender, através do uso seletivo de estratégias motivacio-
nais e metacognitivas, (ii) selecionar proativamente, estru-
turar e até criar ambientes de aprendizagem adequados e 
(iii) assumir um papel significativo na escolha da forma e 
quantidade de instrução de que necessitam.

Figueiredo (2008) classifica seis áreas específicas para a apli-
cação do processo de autorregulação: motivos, métodos, tempo, 
resultados, ambiente físico e ambiente social. No contexto geral 
dessas áreas, o ideal é que o aprendiz estabeleça objetivos e prazos, 
autoavalie-se e reconheça os resultados com o processo.

A autorregulação mostra-se eficiente especialmente nas com-
petências de leitura, escrita, compreensão, memorização e meta-
cognição. Nessas tarefas, o aluno constantemente toma notas, cria 
analogias, reescreve, parafraseia, explana suas ideias, questiona e 
responde às próprias perguntas, identifica o que é essencial, analisa, 
conclui. 

Conforme Peters (2009), o registro por escrito é importante 
para organizar e reorganizar conteúdos, encontrar citações e esta-
belecer referências cruzadas, para estudo intensivo e para pesquisa.

Para fazer verificações, planejar, monitorar, avaliar e rever, 
podem-se utilizar as questões socráticas de maneira consciente, já 
que muitas vezes o fazemos de maneira intuitiva.

Como citado anteriormente, já se refletia sobre as próprias 
atividades de cognição na Antiguidade, especialmente com Platão 
e Sócrates, daí as chamadas questões socráticas, nas quais orga-
nizamos as informações, refletimos sobre elas e criamos novas 
ideias a respeito do assunto. As questões socráticas têm o objeti-
vo de estabelecer um diálogo com o aluno fazendo-o refletir sobre 
o conteúdo, motivando-o à aprendizagem e, por isso, auxiliam na 
metacognição. Perguntas como “Quais as implicações desta afir-
mação?”; “Como podemos descobrir isto?”; “Qual a suposição des-
ta pergunta?” têm o objetivo específico de auxiliar no processo de 
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aprendizagem e decorrem da hermenêutica, campo da Filosofia que 
estuda o entendimento humano (PAUL, 1993).

Automonitoramento

O aluno que se propõe ao automonitoramento está cada vez 
mais ciente da sua condição em aprender. Ele se policia a todo mo-
mento e faz questionamentos a si mesmo sobre a sua aprendizagem.

É necessário que o estudo seja consciente. Dessa forma, a me-
tacognição deve ser utilizada em ações como: esforço pela concen-
tração, interrupção da leitura para reflexão do conteúdo; marcação 
das ideias principais; autoavaliação; relação com outros conteúdos 
e pontos de vista; etc. Por meio de ações como essas, o aluno esta-
belece o automonitoramento. Ele é quem guia a sua aprendizagem, 
o que difere de ser isolado em sua aprendizagem, por isso a impor-
tância de ressaltar a “relação com outros pontos de vista”. O aluno, 
mesmo autônomo e na direção de seu processo de aprendizagem, 
necessita da interação com o outro, especialmente na formação do 
seu pensamento crítico.  

Metacognição na resolução de problemas

A metacognição auxilia os alunos na construção do conheci-
mento em geral. As habilidades metacognitivas podem ser aplica-
das a diversas áreas do saber, e com diferentes finalidades.   

Schoenfeld (1987) faz um estudo da metacognição especifi-
camente na resolução de problemas matemáticos, já que existe uma 
diversidade de crenças que influencia negativamente na aprendiza-
gem dos alunos nessa área do saber. O autor defende que o conte-
údo é mais bem assimilado quando o aluno resolve um problema 
matemático em uma situação diversa, uma situação do cotidiano, 
por exemplo, do que em uma aula específica da matéria. Por isso, a 
importância da discussão, da reflexão, do confronto de ideias para 
a aprendizagem efetiva.
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Em um problema matemático, estamos acostumados a priori-
zar os cálculos, pensar em algoritmos e não a contextualizá-los de 
forma a compreender e raciocinar.

Schoenfeld (1987 apud MELO, 2002) cita três categorias re-
levantes na metacognição:

1) O conhecimento declarativo do indivíduo sobre seus pro-
cessos cognitivos, ou seja, quão consciente e explícito é o 
seu conhecimento.

O conhecimento declarativo engloba os procedimentos de 
controle e autorregulação, como o monitoramento e a tomada de 
decisão. Nesse caso, o foco está em como se usa o que se sabe, 
como, por exemplo, na manipulação do tempo, do esforço e infor-
mação.

2) No que tange à gestão do tempo, Figueiredo (2008) priori-
za dois critérios importantes que compõem a auto-observa-
ção, a regularidade e a proximidade, os quais vão padroni-
zar os períodos de estudo para se alcançar a aprendizagem. 
Esses são métodos a que já estamos acostumados, mas é 
importante tal informação para sairmos do senso comum e 
os tomarmos como critérios verdadeiros. 

Além da gestão do tempo, Figueiredo (2008) cita as compe-
tências volitivas, as de regulação do ambiente físico e do ambiente 
social, como facilitadoras do processo de aprendizagem.

3) As crenças e intuições nas resoluções de problemas. Todo 
indivíduo possui concepções predeterminadas sobre um 
assunto, e, nesse sentido, o que importa é a maneira como 
ele lida com o assunto quando necessário.  

Segundo Schoenfeld (1987 apud MELO, 2002), as pessoas 
“[...] percebem o que experenciam a partir dos suportes interpreta-
tivos que tenham desenvolvido”. Já possuem concepções, ideias e 
suposições pré-formadas.
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4. METACOGNIÇÃO NO MATERIAL DIDÁTICO

Em uma comparação entre um seminário real e um seminá-
rio virtual, Peters (2009) conclui serem condições para o aluno da 
EaD a autonomia, o comprometimento e a capacidade de explorar 
o potencial da aprendizagem on-line. Um recurso facilitador nesse 
processo é o material didático, que deve auxiliar cada vez mais o 
aluno na sua construção de conhecimento.

[...] a aprendizagem autodirigida é “um processo no qual 
os indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de 
outros, de diagnosticar suas necessidades de aprendizagem, 
identificar os recursos humanos ou materiais para a 
aprendizagem e avaliar os resultados da aprendizagem 
(KNOWLES, 1975, p. 18 apud PETERS, 2009, p. 248). 

Essa definição vai em direção totalmente contrária à da edu-
cação tradicional, pois esta é dirigida pelo professor. Na EaD, cada 
vez mais observamos essas características nos alunos: o educador 
deixa de guiar totalmente o caminho do aluno para efetivamente 
auxiliar na sua aprendizagem, tirando dúvidas, apresentando exem-
plos. Nesse sentido, o material didático mediacional também apre-
senta diversos elementos que motivam a autonomia do aluno. O 
texto está ali para ser estudado pelos alunos, porém, a todo momen-
to, é recomendado que ele busque outros conceitos disponíveis na 
mídia, defina seus objetivos e faça suas relações.

O material didático mediacional deve ser flexível às mudan-
ças. Em regra, ele deve condizer com o objetivo geral do curso, o 
perfil do aluno, as ementas, a matriz etc. e também se basear em 
concepções pedagógicas, princípios epistemológicos e referenciais 
teóricos. Mas, o mais importante é lembrar que ele deve evoluir 
conforme as mudanças propostas, especialmente na Educação a 
Distância.

O MDM trabalha a metacognição no sentido de fazer com 
que o aluno busque a autonomia e a construção do conhecimento. 
Ele também cumpre a função na mediação professor-aluno e, por 
isso, a dialogicidade é critério fundamental na sua elaboração. 
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É importante que, quando da elaboração do material didático, 
sejam utilizados os recursos metacognitivos como facilitadores de 
aprendizagem. Por um lado, o aluno utilizará a metacognição para 
sua própria aprendizagem, mediante os recursos de autorregulação 
e automonitoramento, o que o torna cada vez mais autônomo, po-
rém, o próprio material deve apresentar recursos metacognitivos 
que visem auxiliar na formação integral do aluno.

Além dos indicadores de qualidade apontados pelo MEC nos 
Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância, abrangência, 
densidade e profundidade, os conceitos de dialogicidade e media-
cionalidade operam como recursos metacognitivos em sua função 
de motivar o aluno e indagá-lo, fazendo-o, dessa forma, refletir. 
Nesse sentido, podemos novamente citar as questões socráticas, 
que colocam em prática essa reflexão.

Entre os Referenciais de Qualidade, MEC (BRASIL, 2007, 
p. 15), estão:

[...] 

• ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a 
promover a autonomia do aluno, desenvolvendo sua 
capacidade para aprender e controlar o próprio desen-
volvimento;

• prever, como já adiantado antes em outro ponto deste 
documento, um módulo introdutório – obrigatório ou 
facultativo –, que leve ao domínio de conhecimentos e 
habilidades básicos, referentes à tecnologia utilizada, 
e também forneça para o estudante uma visão geral 
da metodologia em educação a distância a ser utiliza-
da no curso, tendo em vista ajudar seu planejamento 
inicial de estudos e em favor da construção de sua au-
tonomia; 

[...]

Por outro lado, ainda há visões contrárias, conforme apresen-
ta Ozmon (2004, p. 50, grifo do autor):

Para a visão idealista do racionalismo, os estudantes mo-
dernos parecem robôs que pesquisam fragmentos de qual-
quer coisa, obtendo uma educação com pouca profundida-
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de, e que operam baseados em regras, sem levar em conta 
aquilo em que verdadeiramente acreditam.

Por isso a importância dos critérios de abrangência, densi-
dade e profundidade no material didático. A Educação a Distância 
não pode ser construída apenas com conteúdos ou indicações de 
leituras extras, ela precisa de um conteúdo básico coerente, com 
fundamentação teórica, que não seja “raso”, e ainda, que proporcio-
ne ao aluno a oportunidade de aprofundar seus estudos e construir 
seu pensamento crítico. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das mudanças na sociedade moderna, faz-se necessá-
rio buscarmos o “[...] desenvolvimento das capacidades de evoluir 
e agir num ambiente complexo, de ‘aprender a aprender’ ao longo 
da vida, de reconstruir permanentemente conhecimentos e saberes” 
(COUCEIRO, 1995, p. 7). Por isso, o estudo sobre a metacognição 
tem-se ampliado a cada dia e seus objetivos são justamente “apren-
der a aprender” e buscar as técnicas e as habilidades para que essa 
aprendizagem seja efetiva no âmbito da autonomia do aluno.

Moura (1998) nos faz refletir sobre a aprendizagem autodiri-
gida e a aprendizagem solitária. Não podemos pensar a aprendiza-
gem autodirigida como uma aprendizagem “separada dos outros”. 
A interação com os outros e o mundo é essencial para consolidar-
mos a reflexão crítica e ter parâmetros sobre o que e como apren-
der. É importante observar que a aprendizagem não deixa de ser 
uma troca por ser autodirigida. 

Este estudo demonstra que os alunos que utilizam habilidades 
metacognitivas desenvolvem o perfil de identificar suas necessida-
des de aprendizagem, tomar a iniciativa na busca pelo conhecimen-
to, definir os objetivos e avaliar os recursos e, por fim, ser capaz 
de avaliar os resultados atingidos, não deixando de lado a interação 
com o professor e os colegas. Por outro lado, o professor tem im-
portante papel no desenvolvimento da metacognição em seus alu-
nos e ele próprio deve utilizar-se de tais recursos em suas aulas e no 
material didático.
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