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FLAVELL

Metacognição é o conhecimento que nós temos 
sobre nossos próprios processos cognitivos e 

seus produtos. 

Refere-se a avaliação ativa, a regulação e a 
organização em função dos objetos cognitivos 
ou dos dados sobre os quais  eles se referem, 

servindo a um objetivo concreto. 

Flavell (1976)



GOMBERT

É um domínio que reagrupa os 
conhecimentos introspectivos e conscientes 

que um indivíduo tem de seus próprios  
estados e processos cognitivos, a 

capacidade que este indivíduo tem em  
controlar e  planejar esses processos em 

vista da realização de um objetivo
determinado. 

Gombert (1990)



DOUDIN e MARTIN e 
ALBANESE

O conhecimento que o sujeito tem de seu 
próprio funcionamento cognitivo  e a maneira 

onde ele pode tomar consciência e se dar 
conta, esse termo vem igualmente definir 

mecanismos de regulação ou de controle do 
funcionamento cognitivo. Esses mecanismos 
fazem referência as atividades que permitem 

guiar e regular a aprendizagem e seu 
funcionamento cognitivo dentro de situações 

de resolução de problema. 

Doudin e Martin (1992)
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META x COGNITIVO

COGNITIVO: tipo específico de representação 
dos objetos e fatos, representação 
provenientes do meio.

METACOGNITIVO: cognições de segunda 
ordem (pensamentos sobre pensamentos, 
conhecimentos sobre conhecimentos, 
reflexões sobre ações). 

Kuhl & Kraska, 1989



NA METACOGNIÇÃO

Bons alunos são mais aptos tanto na 
utilização de estratégias para adquirir, 
organizar e utilizar o seu conhecimento, 
como na regulação do seu processo 
cognitivo. 

Reconhecer a dificuldade na compreensão de 
uma tarefa é fundamental para superar essas 
dificuldades evitando a IGNORÂNCIA 
SECUNDÁRIA.

Brown (1978)



METAMEMÓRIA

Apresentador
Notas de apresentação
Organização e o link é a solução para quase tudo!!!!!



METAMEMÓRIA
Para que a memorização ou a 

recordação se tornem possíveis, 
um sujeito deve aprender a 

identificar em que situações há 
necessidade de recorrer a 

determinadas ações ou 
estratégias. 

Apresentador
Notas de apresentação
Metamemória tem relação de como o sujeito entende que sua memória funciona, quais estratégias são mais eficazes para sua melhor memorização 



ESTÍMULO

Órgãos  Sensoriais

Memória 
Sensorial

Msec-1 seg

Memória curto 
termo

Memória de 
trabalho

percepção

atenção

Memória longo 
prazo

codificação
armazenamento



MEMÓRIA
MEMÓRIA

Memória 
longo prazo

Explícita 
(Declarativa)

Semântica
(palavras, 

idéias 
conceitos)

Episódica
(eventos 

biográficos)

Implícita
(Não-

Declarativa)

Procedural

Memória  
curto prazo

Memória de 
trabalho

Adaptado 2006  SNU CSE Biointelligence Lab



MODELO DE UM 
COMPUTADOR



TIPOS DE 
MEMÓRIAS

Memória Viva = Memória RAM = Memória de Trabalho

Memória Morta= Hard Disk (HD) =Memória Declarativa

Apresentador
Notas de apresentação
Quando estamos digitando um trabalho no computador, esse mantém na memória viva, ou memória RAM afim de podermos modificar se quisermos, em seguida colocamos na memória morta ou HD para poder manter um longo período de tempo e voltar a memória de trabalho para modificar novamente se a gente quiser. 



TRABALHO COMPUTADOR
=

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

COMPUTADOR CÉREBRO



TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO

É limitado pela capacidade da memória RAM;

Se a gente quer trabalhar um documento 
muito complexo ou uma imagem;

Podemos aumentar a memória até um limite. 



TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO

Qual é o seu ator 
preferido?   





Agora imagine seu ator 
preferido com o cabelo 

verde!



CAPACIDADE DA 
MEMÓRIA

Nossa memória de trabalho tem uma 
capacidade muito limitada: 7 amigos;

Além disso ela é muito rapidamente 
perdida se algo acontecer;

Para manter em nossa consciência essas 
informações tem que ser reativadas a 
cada 10 segundos em média.



METAMÓRIA
A dificuldade em se lembrar da 
informação na maioria das vezes é 
relacionada ao jeito com que a gente 
organiza o conhecimento; 

Para aprender a aprender a primeira 
grande lição é contornar os limites da 

memória



USANDO A MEMÓRIA

Para desenvolver a capacidade de 
aprendizagem é importante aprender a fazer 
síntese;

Assim conseguiremos trabalhar com temas 
cada vez mais complexos sem faltar 
memória;

ESQUEMAS e DESENHOS sempre!!!!!!!!

LINK.



EM SÍNTESE

TRABALHO

7 +- 2 
UNIDADES

10 
SEGUNDOS

LONGO 
PRAZO

NENHUM 
LIMITE 

CAPACIDADE

NENHUM 
LIMITE 
TEMPO



TIPOS DE 
CONHECIMENTO



APRENDENDO A 
APRENDER

Conhecimento Declarativo

Conhecimento Procedural

Conhecimento Condicional



DECLARATIVOS

Constitui o saber teórico; 

Os fatos, as regras, as leis, os 
princípios;

Ex: essa palestra é relacionada aos 
conhecimentos declarativos.



PROCEDURAIS

Com ele que se aprende a realizar uma 
tarefa;

Exigem a prática, a repetição. 



CONDICIONAIS

Quando e Por quê? 

Referem a condição da ação; 

Em diferentes contextos esses 
conhecimentos permitem de se aplicar 
os conhecimentos declarativos e 
procedurais.



NA PRÁTICA...
Uma pessoa que aprende a utilizar o 
computador:



Procedurais 

Conhecimentos

Declarativos Condicionais

Pela 
repetição

Informações, 
idéias,conceitos, 

leis, modelos 

Pelo estudo

Nas situações 
que permitem 
saber quando 
utilizar nossos 
conhecimentos 

Rede de 
conceitos As repetições As missões Os projetos

Meios de 
Aprendizagem

Ações associada 
a uma tarefa

Condição de 
utilização de 

outros 
conhecimentos

adquirimos
adquirimosadquirimos



PLANEJAMENTO E 
REGULAÇÃO



PLANEJAMENTO E 
REGULAÇÃO

Planejamento desenvolve um papel 
determinante na aprendizagem; 

Para realizar aprendizagens complexas 
é necessário esforço e tempo;

Freqüentemente os alunos não 
harmonizam o esforço com o tempo  
disponível; 



TEMPO x ESFORÇO

LENTO



PROCESSOS DE 
REGULAÇÃO

1
• Antecipação e mobilização dos 

recursos

2
• Verificação no decorrer da 

tarefa

3
• Ajustamento em seguida da 

verificação



REGULAÇÃO
Eu verifico se tenho uma boa estratégia de 
leitura no decorrer do trabalho; 

Eu faço ajustes na minha abordagem de 
leitura;

Eu converso com um colega de sala para 
testar a precisão do meu resumo;

Eu consulto minhas anotações sobre as 
estratégias de leitura e ajusto na minha 
abordagem; 



REGULAÇÃO

Eu antecipo uma estratégia para superar 
uma penalização;

Eu verifico minhas estratégias para gerir 
meu stress durante a apresentação para 
os meus colegas;

Eu controlo minha maneira de vivenciar 
as decepções no trabalho e ajusto meu 
humor. 



Fotos retiradas do filme Tropa de Elite



Processos de 
Planejamento

1 Identificar uma data para o 
fim do projeto

2 Separar as tarefas em partes

3 Estimar o tempo necessário 
para cada uma das partes

4 Associar a cada parte uma 
data final

5 Reajustar o planejamento no 
fim de cada etapa se 
necessário

6 No fim do projeto analisar o 
conjunto do planejamento 
para tomar de base

Determinar tendo em conta 
possíveis imprevistos 

habituais

Separar de maneira a criar 
partes formando um todo

Identificar os erros de 
estimativa, avaliar a 

pertinência das 
ferramentas de 
planejamento.

Tendo em conta as 
competências das pessoas 

implicadas

Identificar um elemento para 
marcar o fim de cada parte

Retirar ou acrescentar algo



ATIVIDADES EM 
SALA DE AULA

Programa para 3 sessões 

Devolvé (2005)



Primeira Sessão
Objetivo: ajudar os alunos a terem 

consciência que eles possuem vários 
tipos de memória;

Material Necessário: uma lista de 12 
palavras, uma lista de 12 sílabas, uma 
calculadora, material necessário para 
escrever, papel e um relógio.



Primeira Sessão
Propor aos alunos uma série de testes 
mnésticos de recuperação livre afim que 
eles compreendam que dependendo do 
conteúdo não se utiliza o mesmo tipo de 
memória;

Pedir para a criança escutar atentamente 
uma lista de elementos (ex: palavras 
conhecidas e palavras desconhecidas) que 
são lidas pelo professor.



Primeira Sessão
Eu vou ler uma lista de 12 palavras. Eu 
quero que vocês fiquem atentos durante a 
leitura. Vocês irão somente escutar. Quando 
eu terminar de ler, eu vou pedir para vocês 
escreverem, numa folha branca que está na 
frente de vocês, as palavras que vocês se 
lembrarem  na ordem que elas virão na sua 
memória.

Vocês terão um minuto para escrever as 
palavras.

Não se preocupem com a ortografia das 
palavras  



Primeira Sessão
A lista contêm palavras figurativas  que fazem 
parte do vocabulário comum aos alunos; 

Essa lista abaixo é um modelo, mas os 
professores podem criar sua própria lista, com a 
condição das palavras serem figurativas e 
conhecidas dos alunos;

Panela , Abelha, Sombrinha, Pasta, Armário, 
Carro, Futebol, Camisa, Loja, Teatro, Calça, Sofá.

Uma vez a lista lida, os alunos terão um minuto 
para anotar as palavras que eles se lembrarem 
sem nenhuma outra exigência. 



Primeira Sessão
Depois que terminar um minuto, um 
representante de sala irá perguntar para 
cada aluno quantas palavras cada um se 
lembrou. 

Anotando em um papel, não há 
necessidade de anotar o nome da 
criança, etc. Não é uma prova!!!!!!



Primeira Sessão
Segunda  lista será composta por 
associação de uma vogal e duas 
consoantes. Chamaremos de sílaba, o 
objetivo desse teste é apresentar uma lista 
de elementos que não tem nenhum sentido 
para os alunos;

Cac – Dib- Muv- Baf- Sod- Tef- Pab- Moc-
Rul –Sud- Giv- Det

Uma vez a lista dada os alunos tem um 
minuto para anotar a sílaba sem nenhuma 
exigência de ordem. 



Primeira Sessão
Nenhum comentário sobre a 
performance individual deve ser feita 
(não é o objetivo da sessão)

Um segunda volta na sala cada aluno 
dita ao representante seu desempenho 
na lista de sílabas.

A professora deve mostrar um gráfico 
para a sala as médias do teste 1 e do 
teste 2



Modelo de Gráfico

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Palavras FigurativasSílabas



Primeira Sessão
O gráfico ajudará a concluir que a 
aprender quando nós compreendemos não 
é a mesma coisa de quando a a informação 
não faz sentido.

Estratégias: 

Fazer ligações entre as diferentes palavras;

Imaginar a figura de cada palavra.



Primeira Sessão
Com o professor, os alunos concluirão 

que quando as palavras são 
compreendidas, as estratégias para 
organizar as palavras entre elas são 

possíveis e ajudam a aprender.

A memória é então mais eficaz. Eles 
notarão que compreender e organizar as 

informações é um pré-requisito por 
aprender. 



Segunda Sessão
Objetivos: ajudar cada aluno a ter 
consciência das estratégias que ele 
utiliza para aprender a lição.  

Material necessário: papel e caneta –
um pequeno texto xerocado



Segunda Sessão
O professor propõe os alunos de pegar 5 
minutos para aprender uma definição;

Nenhuma instrução é dada pelo 
professor sobre a maneira de aprender. 



Segunda Sessão
O professor convida os alunos a recitarem o texto 
aprendido e a se lembrarem qual foi a estratégia de 
aprendizagem.

Cada um deverá ter a fala. O professor anota no quadro 
as estratégias evocadas.

EXEMPLOS 

ler baixo o texto várias vezes mexendo a boca;

ler em silêncio sem mexer a boca;

copiar o texto;

ler o texto na primeira vez sublinhando as palavras 
chaves depois reler alto; 



Segunda Sessão
O professor convida os alunos a 
julgarem por eles mesmos a eficácia do 
método que cada um utilizou;

Concluir a sessão pedindo para os 
alunos escreverem esses diferentes 
métodos no caderno e pedir para cada 
um escolher qual método é melhor para 
aprender um texto. 



Terceira Sessão
Objetivos: permitir aos alunos 
compreenderem que o bom método de 
aprender e aquele que consiste em 
estruturar as informações;

Material Necessário: pequeno texto 
distribuído na última sessão, grade de 
avaliação redigida pelo professor.



Terceira Sessão
Dividir em grupo de 4 alunos, os alunos 
recitam entre eles o texto que eles 
aprenderam. Cada grupo reúne alunos 
que escolheram métodos diferentes 
para aprender (sessão passada). Eles 
julgam entre eles qual foi o melhor 
método de aprendizagem do texto. 



Terceira Sessão
No pequeno grupo os alunos identificam 
qual é a estratégia que conduziu a 
melhor performance;

Em um grande grupo, na sala toda, os 
alunos comparam as estratégias que 
permitiram a melhor performance. 



AS 

A MELHOR PERGUNTA AGORA 

É COMO EU POSSO APRENDER?



EM RESUMO!
“Para aprender é preciso 
aprender como fazer para 

aprender, que não basta fazer e 
saber, mas é preciso saber 

como se faz para saber e como 
se faz para fazer” 

Grangeat, 1990



Obrigada!!!!

sararosset@hotmail.com
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