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RESUMO 
 
Em uma sociedade contemporânea e em constante transformação tecnológica faz-se 
necessário qualificar também os processos de ensino e de aprendizagem. Nesta 
perspectiva, a metacognição, pode auxiliar professores e estudantes nestes processos, visto 
que por meio dela o estudante pode reconhecer quais são suas melhores estratégias para a 
resolução de uma situação problema. Entende-se por metacognição, a cognição da 
cognição, ou seja, o conhecimento que o sujeito tem sobre seu conhecimento e a sua 
capacidade de regulação durante a execução de uma tarefa, somada ao controle e à 
orquestração desses mecanismos. O sujeito metacognitivo, consegue reconhecer o que 
sabe e o que precisa para resolução diante de uma situação problema. Faz o planejamento 
e elege uma estratégia de resolução, durante o processo, verifica se ela está sendo eficiente 
ou se precisa associar outro método ou mesmo mudar de estratégia e ao final avalia o 
caminho que percorreu. Com este olhar da metacognição este trabalho apresenta dados 
parciais de uma pesquisa, que está em andamento, que tem como objetivo identificar 
indícios de metacognição em estudantes de Engenharia matriculados na disciplina de Física 
I em uma Universidade no Sul do país. Participam deste estudo 31 estudantes de diferentes 
cursos de Engenharia pois, a disciplina é compartilhada entre os cursos. Os estudantes 
participaram de três momentos distintos na disciplina, um no início do semestre (3ª aula), o 
segundo ocorreu na 10º aula e o último na 15ª aula, sendo que a disciplina é de 18 aulas. As 
atividades são desenvolvidas em pequenos grupos (máximo de três integrantes) com 
roteiros-guia que são propositivos para o uso de diferentes recursos, em especial, o 
experimental (prático) e o virtual (simulação), pois acredita-se que estes têm potencial 
metacognitivo. Nos roteiros há questões de cunho investigativo e metacognitivo. A coleta de 
dados ocorre por meio de respostas dadas as questões metacognitivas respondidas tanto 
em grupo como individualmente, além de registros de áudio dos grupos de trabalho e 
observação da pesquisadora. Para este trabalho foram analisados os dados registrados no 
primeiro momento, que se refere a uma situação problema que envolve o tem a queda livre.  
 
Quanto a análise da utilização dos recursos pode-se apontar que dos 31 estudantes, 15  
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apontaram preferência pelos simuladores, enquanto 16 pelos materiais experimentais. Além 
desses recursos, também foram acessados outros sites na internet de pesquisa ou de 
vídeos e consultados materiais escritos da própria disciplina e livros didáticos. Pode-se 
inferir que os estudantes demonstraram identificar quais recursos eram mais eficientes para 
a realização da tarefa, assim como a necessidade de maiores pesquisas e mudança de 
estratégias, o que evidencia sua autoregulação e avaliação no processo. Ao relatarem sobre 
as estratégias que utilizaram para solucionar o problema e resolver as questões foi possível 
perceber indícios de metacognição pela forma como resolveram a atividade e as mudanças 
de estratégias que tiveram que traçar no decorrer da resolução da mesma. 
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