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METACOGNIÇÃO COMO FORMA DE AUXILIO AO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

 Valéria de Oliveira Fernandes
1 

 

RESUMO 

 
 
Neste artigo objetiva-se desencadear reflexões iniciais sobre a metacognição como 
ferramenta que pode promover melhorias no processo de ensino aprendizagem, no 
exercício das funções do coordenador pedagógico. A pesquisa envolveu os educando 
de três turmas, do 2º ano, do Ensino Médio, da Unidade Educacional, Colégio Estadual 
Ulysses Guimarães, do município de Foz do Iguaçu, Paraná. Objetiva-se também 
identificar habilidades e limitações presentes durante o processo de ensino-
aprendizagem e aferir a possibilidade de ofertar aos educandos meios de identificar 
suas habilidades e limitações acerca das novas maneiras de tornar a aprendizagem 
mais significativa com o auxílio da Metacognição. A partir dos estudos realizados e 
resultados obtidos, indica-se ser possível ao coordenador pedagógico auxiliar os 
professores a utilizarem técnicas e estratégias de aprendizagem, fundamentadas na 
metacognição, com o objetivo de proporcionar aos educandos mais autonomia e 
maturidade durante os processos de ensino e aprendizagem. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Metacognição; coordenador pedagógico; ensino e aprendizagem; 
estilos de aprendizagem. 
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I - INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo desencadear reflexões iniciais sobre a 

metacognição como ferramenta que pode promover melhorias no processo de ensino 

aprendizagem, no exercício das funções do coordenador pedagógico. 

A pesquisa envolve os educando de três turmas, do Ensino Médio, da Unidade 

Educacional, Colégio Estadual Ulysses Guimarães, do município de Foz do Iguaçu, 

Paraná e objetiva identificar suas habilidades e limitações durante o processo de 

ensino e aprendizagem. Também é objeto dessa pesquisa perceber qual a melhor 

maneira para aprender e como se aprende tornando a aprendizagem mais significativa, 

capacitando-os a aprender a aprender para assim obterem êxito no mundo do 

conhecimento.   

 Pretende-se também contribuir com reflexões voltadas a todos os professores do 

Ensino Médio, da mesma unidade educacional, no sentido de, estimular o aprendizado 

de técnicas e estratégias de aprendizagem, com o intuito de propiciar aos educandos o 

desenvolvimento da autonomia e da maturidade no decorrer do seu processo de ensino 

aprendizagem.  

A pesquisa justifica-se tomando como base os resultados insatisfatórios da 

aprendizagem dos educandos apontados de forma empírica, durante os Conselhos de 

Classe, bem como mencionados em diálogos de mediação da coordenação 

pedagógica com os professores. Estes episódios resultaram em momentos de desafio 

na busca de êxito, tanto por parte da coordenação pedagógica como por parte dos 

docentes no exercício de suas funções.  

Deste modo, pretende-se aprofundar reflexões sobre os fatores que possam 

colaborar para uma mudança significativa de superação destes resultados 

insatisfatórios, o que desencadeou vários questionamentos, que problematizaram essa 

pesquisa, entre eles: Por que os alunos apresentam resultados insatisfatórios nas 

avaliações? Será que estes resultados significam apenas uma reprovação direta dos 

alunos sem ao menos uma reflexão mais aprofundada das causas destes resultados? 

Como seriam as possibilidades de apropriação do conhecimento e de aprendizagem 

efetiva, com resultados satisfatórios nas avaliações? 

A busca de respostas a estes questionamentos encontra-se ligada a algumas das 

atribuições do coordenador pedagógico que segundo Dalben (2004), são:  

 

Um coordenador atento deverá centrar seu trabalho no processo de 
caracterização, problematização e construção do projeto político-pedagógico 
da escola, e para isso terá que ser alguém presente, capaz de liderar os rumos 



pelos quais deseja que o projeto se encaminhe e esclarecer quando o contrário 
estiver ocorrendo. O papel desse coordenador é o de "espelho refletor", 
partindo daquilo que a realidade pedagógica oferece, dialogando, 
confrontando, explicitando e exigindo o distanciamento de todos para a 
reflexão, a avaliação e a produção do conhecimento sobre a e da prática de 
sua escola, em particular. A frequente leitura das ações educativas e a 
explicitação das seleções e opções feitas cotidianamente são fundamentais 
para que o grupo se enxergue e encontre os rumos de seu trabalho. (DALBEN, 
2004, p.55). 
 
 

Assim pode-se conjecturar que o papel do coordenador pedagógico compreende 

ser um agente de transformação e colaboração no espaço educacional em que atua, 

ou seja, articular, coordenar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico 

na escola. 

Nesta trajetória de investigação e pesquisa, apresentam-se fundamentos 

teóricos, com o intuito de estabelecer relações e reflexões com a metacognição, a 

pesquisa de campo por meio da leitura de dados de questionários aplicados na forma 

amostragem, totalizando 88 educandos e algumas considerações finais que traduzem a 

busca de respostas a educandos, professores e coordenação pedagógica no exercício 

de suas funções e na promoção de melhores e mais efetivos, processos de ensino 

aprendizagem. 

No que se refere à pesquisa cabe salientar que no desenvolvimento deste 

trabalho tornou-se possível aliar a pesquisa quantitativa com a qualitativa.  Destaca-se 

que a pesquisa, de natureza qualitativa, conta com relevantes contribuições das 

abordagens da antropologia, sociologia e dos estudos culturais, com pesquisas que 

procuram elucidar respostas até então não vistas pelas pesquisas tradicionais de 

educação.  Nesse sentido, um dos diferenciais das pesquisas de natureza qualitativa 

está na necessidade de aproximação entre o pesquisador e os sujeitos envolvidos nos 

processos educativos na escola, trazendo mudanças de enfoque e de postura para as 

pesquisas no campo educacional.  

Quanto às questões metodológicas, as pesquisas de natureza qualitativa 

oportunizam diversas técnicas de coleta de informações, entre elas a observação 

participante, a aplicação de instrumentos como questionários e entrevistas, sendo 

estas estratégias privilegiadas das pesquisas qualitativas. O campo empírico escolhido 

como já destacado, é o da escola pública do Ensino Médio, considerando-se o 

envolvimento dos alunos de três turmas. O chão da escola é espaço privilegiado de 

produção e de trabalho com o conhecimento. 

A pesquisa se efetiva por meio do levantamento de dados, com a aplicação de 

questionário, com agrupamento em tabelas para oportunizar-se a análise e estudo 



destes dados coletados para assim quantificar as respostas dadas, e auxiliar os 

docentes na busca de métodos mais eficazes e a compreensão de que há diferentes 

maneiras de alcançar a aprendizagem. Deste modo a pesquisa poderá contribuir com o 

educador a realizar uma escolha mais consciente de como organizar seu trabalho 

pedagógico.   

Neste artigo apresenta-se fundamentos sobre a metacognição e os estilos de 

aprendizagem, aborda-se o papel do coordenador pedagógico no exercício de suas 

funções com a possibilidade de fazer uso da metacognição como ferramenta no 

processo de ensino e aprendizagem. A aplicação de procedimentos de coleta e 

tabulação dos dados de estilos de aprendizagem, o trabalho do coordenador 

pedagógico a partir das contribuições dos estilos de aprendizagem e algumas 

considerações finais. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 2.1 A metacognição e os estilos de aprendizagem 

 Com base nos estudos realizados pela autora Evelise Portilho (2007, in SÁ e 

SILVA, 1997) muitos problemas de aprendizagem, ocorrem pela utilização de 

estratégias de estudo que não condizem de forma favorável à aprendizagem. Deste 

modo, torna-se de suma importância a realização de novos estudos e pesquisas que 

venham a contribuir para a compreensão desta temática. 

Complementando os apontamentos da autora, Afonso (2010) no que se refere 

ao uso de atitudes metacoginitivas pelo sujeito. 

 

Essa atitude metacognitiva nada mais é do que uma conversa do indivíduo com 
seu interior um monitoramento importante que o sujeito faz dos temas de 
trabalho e das informações que recebe. Essa atitude acaba por fazer com que 
o sujeito crie estratégias interiores, para prever resultados, de dar explicações 
a si mesmo de modo a compreender melhor sua percepção dos fatos e desse 
modo ser capaz de perceber e preencher lacunas, utilizando esse 
conhecimento para planejar a frente ou retomar velhos conhecimentos. 
(AFONSO, 2010, p. 80). 
 
 

Assim pode-se conjecturar que através da metacognição o sujeito torna-se capaz 

de se autoconhecer e criar mecanismos de auxílio para atingir os objetivos esperados 

no momento da apropriação de conhecimentos. E, ainda reconhecer possíveis falhas 

no momento deste processo de aprendizagem, contribuindo com ajustes necessários 

para o alcance de determinado objetivo. 



Nesta direção, cabe salientar o percurso histórico da metacognição. Esta 

terminologia teve seu início na década de 70, pelo psicólogo norte americano John 

Hurley Flavell (1971), especialista em desenvolvimento cognitivo da criança. 

Inicialmente Flavell, de acordo com Portilho (2007, p. 52), teve como abordagem à 

memória, ampliando seus estudos a outros processos mentais, como: a linguagem e a 

comunicação, percepção e atenção, compreensão e solução de problemas. 

No decorrer dos anos, surgem novos olhares à psicologia nos Estados Unidos, o 

que é apontado por Portilho (2009) redirecionando a visão de Flavell que está pautada 

em análises das teorias de “Piaget”. A partir destes novos olhares ocorre o 

desenvolvimento da Teoria da Metacognição, conceituada segundo Flavel (1976) apud 

Portilho (2009): 

 
A metacognição se refere ao conhecimento que alguém tem sobre os próprios 
processos e produtos cognitivos ou qualquer outro assunto relacionado a eles, 
por exemplo, as propriedades da informação relevantes para a aprendizagem. 
Pratico a metacognição (metamémória, meta-aprendizagem, meta-atenção, 
metalinguagem, etc) quando me dou conta de que tenho mais dificuldade em 
aprender A que B; quando compreendo que devo verificar pela segunda vez C 
antes de aceitá-lo como fato... Dessa forma, a metacognição recebe esse 
nome porque trabalha inicialmente com a cognição acerca da cognição[... ] a 
metacognição ainda pode ser definida como “qualquer conhecimento ou 
atividade cognitiva, que toma como seu objeto, ou regula qualquer aspecto de 
qualquer iniciativa cognitiva”. Assim, a metacognição é a capacidade do sujeito 
pensar sobre seu próprio conhecimento. (PORTILHO, 2009, p.106). 
 
 

Como destaca a autora, a definição permite aferir que a partir do momento em 

que o indivíduo passa a ter consciência de como aprende, ele também torna-se capaz 

de refletir sobre sua performance durante a efetivação das tarefas com as quais se 

envolve. 

Neste sentido menciona-se Portilho e Tescarolo (2006, p. 1) que, “quando temos 

consciência do que sabemos, pensamos e sentimos tornamo-nos virtualmente aptos a 

exercer controle sobre nossa experiência, processo denominado metacognição”. 

Neste contexto, torna-se importante a discussão sobre os estilos de 

aprendizagem, a qual se pauta nas maneiras individuais de processar informação, 

sentidos e comportamentos no processo de aprendizagem.  

 Garcia Cue (2007), apud Okada; Barros; Santos (2008) apresenta a definição dos 

estilos de aprendizagem como sendo: 

 

[...] traços cognitivos, afetivos, fisiológicos, de preferência pelo uso dos 
sentidos, ambiente, cultura, psicologia, comodidade, desenvolvimento e 
personalidade, que servem como indicadores relativamente estáveis, de como 
as pessoas percebem, inter-relacionam e respondem a seus ambientes de 



aprendizagem e a seus próprios métodos ou estratégias em sua forma de 
aprender. (OKADA; BARROS; SANTOS, 2008, p. 6). 
 
 

Sobre este prisma, Alonso&Gallego (2002), apud Okada; Barros; Santos (2008) 

destacam quatro estilos de aprendizagem: 

Estilo ativo: valorizam novas experiências, são de mente aberta, entusiasmadas 

por tarefas novas; são pessoas do aqui e do agora. Seus dias são cheios de atividades: 

em seguida ao desenvolvimento de uma atividade, já pensam em buscar outra. Gostam 

de desafios que supõem novas experiências e não gostam de grandes prazos. São 

pessoas de grupos, que se envolvem com os assuntos dos demais e centram ao seu 

redor todas as atividades. Suas características secundárias são: criativo, aventureiro, 

inventor, vital, gerador de ideias, impetuoso, protagonista, inovador, conversador, líder, 

voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, desejo de aprender e solucionador de 

problemas. 

Estilo reflexivo: As pessoas desse estilo gostam de considerar a experiência e 

observá-la sob diferentes perspectivas; reúnem dados, analisando-os com detalhes 

antes de chegar a uma conclusão. Sua filosofia atende a ser prudente: gostam de 

considerar todas as alternativas possíveis antes de realizar algo. Gostam de observar a 

atuação dos demais e criam ao seu redor um ar ligeiramente distante e 

condescendente. Suas principais caraterísticas são: ponderado, consciente, receptivo, 

analítico e exaustivo. As características secundárias são: observador, recompilador, 

paciente, cuidadoso, detalhista, elaborador de argumentos, previsor de alternativas, 

estudioso de comportamentos, pesquisador, registrador de dados, assimilador, lento, 

distante, prudente e questionador. 

Estilo teórico: Adaptam e integram teses dentro de teorias lógicas e complexas. 

Enfocam problemas de forma vertical, por etapas lógicas. Tendem a ser 

perfeccionistas; integram o que fazem em teorias coerentes. Gostam de analisar e 

sintetizar. São profundos em seu sistema de pensamento e na hora de estabelece 

princípios, teoria e modelos.   Para eles, se é lógico é bom. Buscam a racionalidade e 

objetividade; distanciam-se do subjetivo e do ambíguo. Suas características são: 

metódico, lógico, objetivo, crítico e estruturado. As outras características secundárias 

são: disciplinado, planejador, sistemático, ordenador, sintético, raciocina, pensador, 

perfeccionista, generalizador, busca: hipóteses, modelos, perguntas, conceitos, 

finalidade clara, racionalidade, o porquê, sistemas de valores, de critérios; é inventor de 

procedimentos, explorador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Estilo pragmático: são pessoas que aplicam na prática as ideias. Descobrem o 



aspecto positivo das novas ideias e aproveitam a primeira oportunidade para 

experimentá-las. Gostam de atuar rapidamente e com seguridade com aquelas ideias e 

projetos que os atraem. Tendem a ser impacientes quando existem pessoas que 

teorizam. São realistas quando tem que tomar uma decisão e resolvê-la. Sua filosofia é 

“sempre se pode fazer melhor” e “se funciona significa que é bom”. Suas principais 

características são: experimentador, prático, direto, eficaz e realista. As outras 

características secundárias são: técnico, útil, rápido, decidido, planejador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de si, organizador, atual, solucionador de problemas, 

aplicador do que aprendeu e planeja ações. 

Partindo dos quatros estilos de aprendizagem, Honey&Mumford (1998, in 

Alonso&Gallego, 2002), organizaram um questionário conhecido como “Questionário 

Honey-Alonso” de estilos de aprendizagem, que foi traduzido e adaptado  por Portilho 

(2009). O questionário está estruturado em oitenta perguntas, sendo vinte questões 

relacionadas a cada estilo de aprendizagem, e tem por intuito além de diagnosticar a 

predominância de estilo ou estilos de aprendizagem de cada indivíduo, conhecer às 

preferencias e tendências de cada sujeito, as quais influenciam em sua forma de 

apreender um conteúdo.  Assim, se cada indivíduo conhecer o seu próprio estilo 

poderá ser capaz de orientar a sua vida para situações nas quais possa obter mais 

sucesso do que em outras que trazem menos possibilidade de concretização. A 

consciência das capacidades e limitações de cada indivíduo pode auxiliá-lo a viver 

melhor no momento em que utilizar racionalmente esses conhecimentos.  

Desta forma, apresenta-se, na condição de pesquisadora e coordenadora 

pedagógica do Colégio Estadual Ulysses Guimarães, algumas análises dos dados a 

partir dos questionários aplicados nas três turmas dos 2º Anos (Ensino Médio) do 

período da manhã. 

 

2.2 O coordenador pedagógico e a metacognição 

 Uns dos primeiros desafios no exercício da Coordenação Pedagógica na 

escola pública encontra-se no surgimento de sua função, em que esta por volta dos 

anos 60 próxima dos anos 70, apresenta um caráter fortemente vinculado a atividade 

controladora e autoritária em relação à prática pedagógica dos professores. Esta 

situação justifica-se devido ao regime da ditatura militar que vigorava na época.  

O papel do coordenador pedagógico no Estado do Paraná é reorganizado de 

acordo com a Lei Complementar 103/2004 da Secretaria de Estado da Educação do 



Paraná, que transforma especialistas da educação em professores, ou seja, em 

professores pedagogos. O que criou um novo cargo para o coordenador pedagógico 

substituindo os dois cargos até então existentes. Portanto, a função de orientação 

educacional e supervisão escolar no estado do Paraná, foram supridas pelo cargo de 

professor pedagogo. Surgindo assim, a necessidade do próprio pedagogo situar-se 

profissionalmente no contexto escolar, considerando que esta função surgiu da 

aglutinação das atribuições do Supervisor Escolar e do Orientador Educacional.  

Essa organização surgiu de acordo com as justificativas dadas pelo governo, 

como resposta às necessidades produtivas no âmbito do Estado do Paraná. No 

entanto, pouco se pensou se essa reorganização contribuiria ou não no sistema 

educacional do Paraná.  Todo esse processo gerou insatisfação, pois não foi dada a 

oportunidade de formação ou sequer de reflexão a respeito desse seu novo papel. Ele 

precisou assumir uma postura diferente daquela de sua formação acadêmica inicial e 

de sua função para a área de concurso público ao qual foi aprovado. Na sequencia, por 

volta dos anos de 2004 e 2007, a rede pública estadual do Paraná abre de forma 

significativa para a contratação de pedagogos, por meio de concurso público, para 

exercerem a função de professor pedagogo no âmbito escolar, função esta que até 

então era exercida por um professor de qualquer área de ensino, através da indicação 

da equipe diretiva. Sendo assim, aos poucos regularizada a inserção de profissional 

preparados e formados em pedagogia para assumirem suas funções, o que agrega 

valor entendendo-se a complexidade do exercício das funções deste profissional nos 

espaços escolares. 

De acordo com Pires (2005), diferenciado é o trabalho e a função de 

coordenador pedagógico, que difere-se de outras práticas de coordenação como, por 

exemplo, a do “coordenador de área”, função exercida por um professor licenciado em 

uma área específica, em que juntamente com o “coordenador pedagógico”, coordena o 

grupo de professores e as atividades de sua área de atuação. 

Por fim, pode-se concluir que para alcançar um trabalho de qualidade exercido 

pelo pedagogo ou professor de área, é imprescindível uma boa formação profissional 

como também condições físicas e materiais que venham ao encontro às necessidades 

do trabalho pedagógico, evitando que a ausência ou insuficiência de formação, dos 

mesmos, impossibilite o exercício de práticas pedagógicas inerentes a função do 

coordenador pedagógico escolar. 

Cabe reforçar algumas atribuições da coordenação pedagógica segundo 

Libâneo (2004): coordenar e gerir a elaboração de diagnóstico, estudos e discussões 



para a elaboração do projeto pedagógico curricular; assegurar a unidade de ação 

pedagógica da escola, propondo orientações e ações de desenvolvimento do currículo 

e do ensino, visando à aprendizagem efetiva dos alunos; assessorar pedagógica e 

didaticamente os professores, especialmente em relação a: elaboração e 

desenvolvimento dos planos de ensino; desenvolvimento de competências em métodos 

e procedimentos de ensino; prática de gestão e manejo de situações próprias de sala 

de aula, buscando a motivação e solução de conflitos; apoio na adoção de estratégias 

pedagógicas diferenciadas para soluções de dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

práticas de avaliação da aprendizagem. 

Para Nóvoa (1997, p. 26), “a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”.  

Mediante as palavras do autor pode-se refletir que é através da troca de 

experiências, neste oportuno momento de formação intelectual e pessoal que se coloca 

ao mesmo tempo, a refletir sobre a prática diária dentro do ambiente de trabalho, como 

também são estes momentos que auxiliam a olhar os educandos sob um novo prisma.  

Como já é notório não há detentores da solução de todos os problemas, mas 

pelo menos passa a ser necessário acreditar e ser conscientes a procurar oferecer o 

melhor de cada um para que o processo educacional seja bem sucedido. 

Deste modo o coordenador pedagógico através de sua atuação no espaço 

educacional contribuirá para a melhoria da qualidade da educação, oportunizando 

momentos de formação continuada aos docentes e funcionários, adotando uma prática 

pautada no diálogo constante, como também possibilitando que todos os envolvidos no 

processo educativo participem da problematização, elaboração e construção do projeto 

político pedagógico da escola de forma efetiva. 

Dentro destas atribuições torna-se relevante salientar a importância da mediação 

do coordenador pedagógico junto ao corpo docente para auxiliá-los na compreensão e 

entendimentos sobre a metacognição. Estes aprofundamentos oportunizarão aos 

educadores métodos mais eficazes e a busca por estratégias que venham a colaborar 

para alcançarem a aprendizagem de seus alunos. 

 

III- LEITURA E ANÁLISE DOS DADOS 

No desenvolvimento deste trabalho tornou-se possível aliar a pesquisa 

qualitativa a partir de dados quantitativos. Primeiramente através de levantamento de 



dados, com a aplicação de questionário, agrupam-se em tabelas para oportunizarem a 

análise destes dados. Em um segundo momento faz-se um estudo dos dados 

coletados para assim, auxiliar aos docentes a busca por métodos mais eficazes e a 

compreensão de que há diferentes maneiras de alcançar a aprendizagem. Deste modo 

o educador poderá realizar uma escolha consciente de como organizar seu trabalho 

pedagógico.   

 

3.1 A pesquisa  

 A amostragem de pesquisa envolveu alunos de três turmas de Ensino Médio (2º 

Anos A – B – C). Os Procedimentos adotados foram a coleta e tabulação dos dados a 

partir da aplicação do Questionário HONEY-ALONSO de estilos de aprendizagem. 

 

Resultados: Tabela 1  

 

Turma 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

ATIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

2º ANO A 08 15 02 05 

2º ANO B 06 15 03 05 

2º ANO C 05 15 07 02 

 
 

Pode-se conjecturar que nas três turmas em que foram aplicados os 

questionários a grande maioria dos alunos apresentou a predominância no estilo de 

aprendizagem reflexivo.  

Sendo assim, é importante que se informe o professor, para que saiba essa 

informação, principalmente no momento de planejar suas aulas, já que poderá pensar 

em atividades que venham ao encontro desse estilo de aprendizagem, neste caso, 

reflexivo e que se manifesta entre os alunos.  Os sujeitos educativos de estilo reflexivo 

gostam de considerar a experiência e observá-la sob diferentes perspectivas, portanto, 

poderá surtir bons resultados para a aprendizagem a promoção de um trabalho com o 

conhecimento que possibilite a reunião, analise e observação de dados, bem como, 

atividades que oportunizem a criação.  

Vale destacar também, que ser conhecedor das principais características de um 



estilo de aprendizagem, manifestado pelo educando, colabora terminantemente no 

momento do coordenador pedagógico realizar uma intervenção pedagógica ou uma 

mediação junto ao estudante. 

Considera-se, ao observar as respostas dos estudantes, que as três turmas 

demonstraram ter perfil semelhante no que se refere aos quatro estilos de 

aprendizagem, considerando-se que os resultados são bastante próximos.  

 
Resultados: Gráfico 1 
 

 

 

Diante as análises possibilitadas por meio desta coleta de dados, apresenta-se 

alguns encaminhamentos que podem desencadear um bom trabalho pedagógico no 

exercício das funções do coordenador pedagógico no espaço escolar. 

Sendo assim, considera-se que o trabalho do coordenador pedagógico a partir 

das contribuições dos estilos de aprendizagem, por meio dos resultados obtidos pela 

aplicação do questionário Honey-Alonso, promove junto ao corpo docente um novo 

sentido, com a possibilidade de auxiliá-lo no desenvolvimento de estratégias para seu 

trabalho em sala de aula.  

Nessa direção, apresenta-se um quadro com sugestões de algumas atividades, 

que poderão ser aplicadas em sala de aula aos alunos, de acordo com o estilo de 

aprendizagem predominante. Essas foram elaboradas pela pesquisadora a partir dos 

escritos de Honey & Mumford (1986). 
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Elaboração própria - Honey & Mumford (1986).  

Algumas das atividades propostas para cada estilo de aprendizagem podem ser 

encontradas de forma mais detalhada no trabalho realizado pelo Núcleo de Práticas 

Pedagógicas (NPP) com o mapeamento de bibliografias comentadas sobre as 

metodologias2. 

Conhecer a predominância para um estilo de aprendizagem torna-se de suma 

importância para diversificar as estratégias de trabalho em sala de aula e assim 

possibilitar que, enquanto o estilo de aprendizagem de uns são contemplados no 

momento da realização de determinada atividade, outros terão a oportunidade de 

desenvolver estilos de aprendizagem que ainda não se manifestaram.  

Outra forma de colaborar para uma aprendizagem mais significativa e de forma 

mais consciente no contexto escolar, é apresentar aos estudantes métodos e dicas de 

estudo para uma aprendizagem mais efetiva. 

Segundo Peixoto (2007) para que ocorra de fato o aprendizado torna-se 

necessário que o cérebro fique atento ao conteúdo, ou seja, que encare a importância 

do que se pretende aprender. A primeira dica é proporcionar o aumento da atividade 

cerebral, principalmente com atividades diversificadas. 

                                                 
2
 Disponível em: site Sala de Professor. 

•fórum 

•grupo de verbalização e de 
observação 

•aula expositiva dialogada 

•aula expositiva 

•workshop 

•ensino com pesquisa 

•estudo de texto 

•orientação 

•estudo do meio ou práticas 
vivenciadas 

•método de análise e solução 
de problemas (MASP) 

•jogo de empresa ou 
simulação empresarial 

•casos para ensino 

•oficina pedagógica 

•lista de discussão por meio 
informatizado 

•estudo dirigido 

•aprendizagem baseda em 
projeteo (ABP) 

ATIVO PRAGMÁTICO 

REFLEXIVO TEÓRICO 



Ainda de acordo com o autor, há pesquisas que demonstram que inserindo as 

palavras dentro das figuras que elas representam (em vez de soltas na página, como 

uma explicação ao lado ou dentro do texto) propiciam a ativação de mais neurônios e 

consequentemente o registro de determinado assunto, pois deste modo o cérebro 

compreende a forma de como as palavras e as figuras se relacionam. 

O movimento de relacionar-se com o outro, ou seja, da interação entre os 

indivíduos, também auxilia que ambos prestem mais atenção no assunto em pauta, já 

que se espera que os envolvidos acompanhem a conversa até o final. 

Nesse sentido, Peixoto (2007) apontou dez dicas que podem contribuir para 

aumentar a atividade cerebral e assim possibilitar maior produtividade, ou seja, maior 

apropriação dos conhecimentos, nos momentos dos estudos: 

 

1. Vá devagar. Quanto mais você entender, menos terá que memorizar. 
Não leia apenas. Pare e pense. Quanto mais você forçar seu cérebro a pensar, 
melhores serão as chances de aprender e recordar. 
2. Faça exercícios, suas próprias anotações ou resumos, pois está provado 
que atividade física, enquanto se estuda, pode melhorar o aprendizado. 
3. Caso tenha dúvidas, pergunte, "Perguntar não ofende e ajuda a aprender". 
4. Não estude em um só lugar. Levante-se, espreguice, dê uma volta, mude de 
cadeiras e de sala. Isso ajudará o seu cérebro a sentir algo e evitará que seu 
estudo fique muito condicionado a um lugar especifico. 
5. Antes de ir dormir, dê uma lida no que você pretende aprender. Parte do 
aprendizado acontece depois que você fecha o livro. Seu cérebro necessita do 
seu próprio tempo para maior processamento. 
6. Beba água. Muita água. A desidratação (que pode acontecer bem antes de 
você sentir sede) reduz a função cognitiva. 
7. Fale em voz alta, falando, você ativa uma parte diferente do cérebro. Se 
você estiver tentando entender algo ou aumentar sua chance de recordar mais 
tarde, leia em voz alta. Melhor ainda, tente explicar o que está aprendendo 
para outra pessoa pode ser qualquer um, namorada, mãe, filhos, amigos e etc.  
8. Ouça seu cérebro. Observe se o seu cérebro não está ficando 
sobrecarregado. Se você esquecer o que acabara de ler, é hora de uma pausa. 
9. Sinta algo! Seu cérebro precisa saber que isso é importante. Envolva-se com 
a leitura, crie suas próprias legendas. 
10. Faça testes. Comece a fazer perguntas a si mesmo do assunto em 
questão

3
. 

 
 

Outra forma de estudo que auxilia neste processo ensino-aprendizagem é o 

“Mapa Conceitual”4. A utilização desta técnica permite ao aluno associar, compor e 

diferenciar conceitos. Sobre esta técnica Moreira (2012) aponto que: 

 

                                                 
3
 Retirado do artigo de Francke Peixoto - Metacognição – pensando sobre pensar. Este artigo dá uma 

breve explicação do que é Metacognição, ajudando as pessoas a aprender a estudar. 
http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/1510/metacognicao-pensando-sobre-pensar.aspx acesso em: 
06/05/2016 – 22:45 horas. 
4
 Sobre esta técnica Marco Antonio Moreira apresenta: MAPAS CONCEITUAIS E APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA (Concept maps and meaningful learning). Instituto de Física – UFRGS, Porto Alegre – 
RS, 2012. Em anexo encontram-se orientações de como construir um Mapa Conceitual de acordo com o 
referido autor. 

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/1510/metacognicao-pensando-sobre-pensar.aspx


Na medida em que os alunos utilizarem mapas conceituais para integrar, 
reconciliar e diferenciar conceitos, na medida em que usarem essa técnica para 
analisar artigos, textos capítulos de livros, romances, experimentos de 
laboratório, e outros materiais educativos do currículo, eles estarão usando o 
mapeamento conceitual como um recurso de aprendizagem. (MOREIRA, 2012, 
p. 5). 
 
 

Diante do exposto pode-se conjecturar que a utilização do mapa conceitual 

torna-se uma ferramenta a mais para a organização da aprendizagem. Como exemplo 

desta ferramenta abaixo apresenta-se “Como manter o foco em uma era de 

distrações”. 

 

Fonte: http://www.latec.ufrj.br/hipertexto/index.php/glossario/236-mapas-mentais.html 

 

A partir das orientações de estudos realizadas pelos autores, o coordenador 

pedagógico poderá desenvolver um trabalho em sala de aula junto com os educandos, 

como forma de corroborar para que os mesmos atinjam melhores resultados em sua 

vida escolar. 

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, pode-se aferir que a busca pelo entendimento da 

metacognição, e consequentemente pela sua aplicação, corrobora de forma 

significativa para que os educandos se desenvolvam da melhor maneira possível, no 

que se refere à construção do conhecimento, ou seja, que ao identificar suas 

http://www.latec.ufrj.br/hipertexto/index.php/glossario/236-mapas-mentais.html


habilidades e limitações, percebem qual a melhor maneira de aprender e como se 

aprende tornando assim a aprendizagem mais significativa. 

Este estudo colaborou pensar sob outro ângulo, o exercício e funções do 

coordenador pedagógico pelo fato de propiciar o entendimento da metacognição e 

assim oportunizar aos educadores a reverem métodos e metodologias, como também, 

apresentar aos alunos uma orientação de estudo que venham a corroborar para um 

melhor desempenho dos mesmos. 

A coleta e análise dos dados foram de grande importância na elaboração para 

essa pesquisa, pois, os dados apresentados no momento da pesquisa revelaram que 

os alunos das três turmas apresentam perfil semelhante de estilo de aprendizagem e 

através destes apontamentos torna-se possível mediar junto aos professores em 

momentos de formação continuada, algumas das pertinências metodológicas no 

tocante aos estilos de aprendizagem e a metacognição apresentados no decorrer deste 

estudo. 

 Outro aspecto a considerar é que o trabalho do coordenador pedagógico a partir 

das reflexões em torno dos estilos de aprendizagem pode promover junto ao corpo 

docente um novo sentido nos processos de ensino. Mediante a possibilidade 

consciente de auxiliá-los, no desenvolvimento do trabalho didático e pedagógico, 

intencionalmente planejados, é fundamental saber onde se quer chegar no processo de 

formação humana dos educandos  quando estão em sala de aula.  

Mediante a dinâmica das transformações sociais contemporâneas, também a 

escola se encontra em constante transformação por estar inserida em espaços cada 

vez mais interativos. Assim, diante desta realidade, há a necessidade de transformação 

e colaboração no âmbito educacional.  

A oportunidade de estudos de aprofundamento com ampliação de 

entendimentos sobre a metacognição, bem como dos fundamentos teóricos e práticos 

da Coordenação Pedagógica, leva a considerar que muitas outras pesquisas de cunho 

científico com o intuito de aprimorar as práticas pedagógicas e as concepções teórico-

metodológicas que organizam todo o trabalho educativo são necessárias. Assim sendo, 

essas reflexões sobre a metacognição como ferramenta para o trabalho educativo e 

para o exercício profissional da coordenação pedagógica é apenas um caminho inicial, 

que indica a necessidade de muitos aprofundamentos. 

Considera-se ainda, que deste modo pode-se propiciar a formação de agentes 

de transformação e colaboração para que a escola cumpra sua função social de 



propiciar a todos os sujeitos educativos uma aprendizagem efetiva e o desenvolvimento 

humano pleno. 
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