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Piaget e Vergnaud
✓ Para Vergnaud, Piaget reduz seu estudo às estruturas lógicas
gerais, independentes do conteúdo do conhecimento:
“complexidade lógica geral”.
✓ Piaget não trabalhou em contextos escolares, centro de interesse
de Vergnaud.
✓ Vergnaud retoma os princípios de Piaget, porém adota como
referência o conteúdo do conhecimento.

Piaget e Vergnaud
✓ Vergnaud amplia e redireciona o foco piagetiano das operações
lógicas gerais, das estruturas gerais do pensamento, para o estudo
do funcionamento cognitivo do “sujeito – em – situação”.
✓ Além disso, diferentemente de Piaget, toma como referência o
próprio conteúdo do conhecimento e a análise conceitual do
domínio desse conhecimento.

✓ O desenvolvimento cognitivo depende muito de situações e de
conceitualizações específicas necessárias para lidar com elas.

Teoria dos Campos Conceituais

✓ “A teoria dos campos conceituais é uma teoria cognitivista
que visa fornecer um quadro coerente e alguns princípios de

base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem de
competências complexas, notadamente daquelas relevando das
ciências e das técnicas.” (Vergnaud, 1990)

Teoria dos Campos Conceituais
✓ Não tem a ambição de ser uma teoria didática, mas de fornecer um
quadro teórico para analisar a formação e o funcionamento dos
conhecimentos.
✓ A principal finalidade desta teoria é oferecer um referencial teórico
que permita compreender as filiações e rupturas entre
conhecimentos.
▪ Conhecimento: competência (ação julgada adequada para
tratar a situação) ou concepção (sequência de enunciados).
✓ É através de situações e problemas para resolver que um conceito
adquire sentido para o aprendiz.

Teoria dos Campos Conceituais
✓ Não tem a ambição de ser uma teoria didática, mas de fornecer um
quadro teórico para analisar a formação e o funcionamento dos
conhecimentos.
✓ A principal finalidade desta teoria é oferecer um referencial teórico
que permita compreender as filiações e rupturas entre
conhecimentos.
▪ Conhecimento: competência (ação julgada adequada para
tratar a situação) ou concepção (sequência de enunciados).
✓ É através de situações e problemas para resolver que um conceito
adquire sentido para o aprendiz.

Campo Conceitual
✓ O conhecimento está organizado em campos conceituais cujo
domínio, por parte do sujeito, ocorre ao longo de um largo período
de tempo, através de experiência, maturidade e aprendizagem.

✓ Campo conceitual é um conjunto informal e heterogêneo de
problemas, situações, conceitos, relações, estruturas,
conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos
outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de
aquisição.

Campo Conceitual
✓ O domínio de um campo conceitual não ocorre em alguns meses, nem
mesmo em alguns anos. Ao contrário, novos problemas e novas
propriedades devem ser estudados ao longo de vários anos se quisermos
que os alunos progressivamente os dominem. De nada serve tentar
contornar as dificuldades conceituais; elas são superadas na medida em
que são encontradas e enfrentadas, mas isso não ocorre de um só golpe.
✓ A teoria dos campos conceituais supõe que o âmago do
desenvolvimento cognitivo é a conceitualização; é ela a pedra angular da
cognição. Logo, deve-se dar toda a atenção aos aspectos conceituais
dos esquemas e à análise conceitual das situações para as quais os
estudantes desenvolvem seus esquemas, na escola ou fora dela.

Conceitualização
✓ A teoria de Vergnaud foi desenvolvida a partir dos legados de Piaget e
Vygotsky. De Piaget, ele toma principalmente o conceito de esquema
e, de certa forma, o redefine, reformula. De Vygotsky, a importância
da interação social, da linguagem, da simbolização, do papel
“mediador (?)” do professor, no progressivo domínio de um campo
conceitual pelos alunos.
✓ Os conceitos–chave da teoria dos campos conceituais são, além do
próprio conceito de campo conceitual, os conceitos de esquema (a
grande herança piagetiana de Verganaud), situação, invariante
operatório (teorema–em–ação ou conceito–em–ação), e a sua
concepção de conceito.

Campo Conceitual
✓ Campo conceitual é também definido por Vergnaud como um
conjunto de problemas e situações cujo tratamento requer
conceitos, procedimentos e representações de tipos diferentes
mas intimamente relacionados.
✓ Em outros trabalhos, ele define campo conceitual como sendo, em
primeiro lugar, um conjunto de situações cujo domínio requer, por
sua vez, o domínio de vários conceitos de naturezas distintas.
✓ Vergnaud considera o campo conceitual como uma unidade de
estudo para dar sentido às dificuldades observadas na
conceitualização do real, e a conceitualização é a essência do
desenvolvimento cognitivo.

Conceitos
Vergnaud define conceito como um tripleto de conjuntos:
✓ S é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito;
✓ I é um conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre
os quais repousa a operacionalidade do conceito, ou o conjunto de
invariantes operatórios associados ao conceito, ou o conjunto de
invariantes que podem ser reconhecidos e usados pelos sujeitos para
analisar e dominar as situações do primeiro conjunto;

✓ R é um conjunto de representações simbólicas (linguagem natural,
gráficos e diagramas, sentenças formais, etc.) que podem ser usadas
para indicar e representar esses invariantes.

Conceitos

✓ O conjunto de situações é o referente do conceito.

✓ O conjunto de invariantes operatórios é o significado.
✓ O conjunto de representações simbólicas é significante.

Conceitos

Conceitos

Exemplo

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiT9ZHO7sPlAhUAFbkGHToRCiQQ
FjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ime.unicamp.br%2Ferpm2005%2Fanais%2Fpal%2Fs_magina.ppt&usg=AOvV
aw0kagWKhR0Jh7Nbl3DIr9qU

A TEORIA DOS CAMPOS
CONCEITUAIS:
Contribuições da Psicologia
para a prática docente
Sandra Magina

Sandra@pucsp.br

Pressuposto básico

Emerge da
resolução de
problema

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

Inicia com
validade
restrita

Conhecimento
Desenvolve por
um longo período
de tempo

É fruto de
uma tríade

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

ALICERCE DA FORMAÇÃO DE CONCEITO

Maturação

Experiência

Aprendizagem

EXEMPLO no CAMPO CONCEITUAL ADITIVO
Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

Para dominar as estruturas aditivas, o aluno
precisa ser capaz de resolver diversos tipos de
situações-problema

Por trás de um simples
4 + 7
Pode-se encontrar situações tão sofisticadas que até
alunos em torno de 11-12 anos encontram
dificuldades em resolvê-las

EXEMPLO no CAMPO CONCEITUAL ADITIVO
Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

 AO REDOR DA MESA DA SALA DE JANTAR, ESTÃO
SENTADOS 4 GAROTOS E 7 GAROTAS. QUANTAS
PESSOAS ESTÃO SENTADAS AO REDOR DA MESA?
 MARIA COMPROU UMA BONECA POR R$ 4,00 E FICOU
COM R$ 7,00 NA CARTEIRA. QUANTO DINHEIRO ELA
TINHA ANTES DA COMPRA?

 CARLOS TEM 4 ANOS. MARIA É 7 ANOS MAIS
VELHA QUE CARLOS. QUANTOS ANOS TEM MARIA?
 JOSE JOGOU HOJE DUAS VEZES TASO. NO 1o JOGO ELE NÃO
LEMBRA O QUE ACONTECEU. NO 2o JOGO ELE PERDEU 4
TASOS. AO CONTAR SEUS TASOS ELE VIU QUE GANHOU
HOJE 7 TASOS. ELE GANHOU OU PERDEU NO 1o JOGO?
QUANTO?

EXEMPLO Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

A negociata do cavalo
Comprei
300

Vendi
400

Comprei
500

Vendi
600

Ganhei, perdi ou empatei dinheiro?
Quanto?

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

A negociata do cavalo
Comprei
300

Vendi
400

Comprei
500

+ 100

+ 100
+200

Vendi
600

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

A negociata do cavalo
Comprei
300
+ 100

Vendi
400
-800

Comprei
500
+1000 + 100
+200

Vendi
600

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

A negociata do cavalo
Comprei
300

Vendi
400

Início
- 300

Comprei
500

meio

- 100

Vendi
600

Término
+ 600

CONCLUSÃO

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

As situações aditivas envolvem muitos diferentes
conceitos que fazem parte dessa estrutura entre os
quais citamos:
Conceito de transformação de tempo;
Composição de quantidades

Conceito de subtração;
Conceito de adição;

Conceito de medidas;
Relações de comparação;

POR QUE FALAR EM CAMPO CONCEITUAL?
Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

Uma SITUAÇÃO

envolve

( por mais simples que seja)

Um CONCEITO forma-se
( por mais simples que seja)

vários
CONCEITOS
várias
SITUAÇÕES

Por isso falamos na formação de um
CAMPO CONCEITUAL, e não na formação
de CONCEITO

TRIPÉ QUE SUBJAZ A FORMAÇÃO DE CADA CONCEITO
Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

Conjunto de
SITUAÇÃO

CONCEITO
Conjunto de
REPRESENTAÇÕES
SIMBÓLICAS

Conjunto de
INVARIANTES
operatórios

do conceito

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

SOBRE AS SITUAÇÕES
São elas que dão significado ao conceito. Quanto
mais situações mais amplo o significado desse conceito
SOBRE OS INVARIANTES
Tratam das propriedades que definem o objeto e
dos procedimentos adotados pelo aluno para
resolver as situações
SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS
Permitem que o aluno se expresse sobre o conceito,
relacionando o significado com as propriedades
do objeto.

CABE AO PROFESSOR
na sua prática em sala de aula
Sandra Magina (Sandra@pucsp.br)

 Identificar os conhecimentos implícitos
(invariantes) dos seus alunos, por meio de
diagnósticos
identificação dos processos usados na
resolução dos problemas

 Torná-los explícitos, por meio de diversas
representações simbólicas, usando várias
situações-problema (situações)

Situações
✓ O conceito de situação empregado por Vergnaud não é o de situação
didática, mas sim o de tarefa, sendo que toda situação complexa
pode ser avaliada como uma combinação de tarefas, para as quais é
importante conhecer suas naturezas e dificuldades próprias.

✓ As situações é que dão sentido ao conceito; as situações é que são
responsáveis pelo sentido atribuído ao conceito; um conceito tornase significativo através de uma variedade de situações. Mas o
sentido não está nas situações em si mesmas, assim como não está
nas palavras nem nos símbolos.

Esquemas
✓ Vergnaud chama de esquema a organização invariante do
comportamento para uma determinada classe de situações.

✓ Ele considera que os esquemas necessariamente referem a
situações, a tal ponto que dever-se-ia falar não em interação sujeitoobjeto, mas sim em interação esquema-situação. Decorre daí que o
desenvolvimento cognitivo consiste sobretudo, e principalmente, no
desenvolvimento de um vasto repertório de esquemas.
✓ Ingredientes dos esquemas: 1) metas e antecipações; 2) regras de
ação do tipo “se então”; 3) invariantes operatórios (teoremas-emação e conceitos-em-ação); 4) possibilidades de inferência.

Esquemas
✓ Destes ingredientes, os invariantes operatórios, i.e., os
conhecimentos em ação (conceitos e teoremas-em-ação) constituem
a base conceitual, implícita ou explicita, que permite obter a
informação pertinente e, a partir dela e da meta a atingir, inferir as
regras de ação mais pertinentes para abordar uma situação.

✓ O esquema é a forma estrutural da atividade, é a organização
invariante do sujeito sobre uma classe de situações, e contém
conhecimentos-em-ação que são implícitos.

Invariantes Operatórios
✓ Designam-se pelas expressões conceito-em-ação e teorema-emação os conhecimentos contidos nos esquemas. Pode-se também
designá-los pela expressão mais abrangente invariantes
operatórios.
✓ Teorema-em-ação é uma proposição tida como verdadeira sobre o
real.
✓ Conceito-em-ação é um objeto, um predicado, ou uma categoria de
pensamento tida como pertinente, relevante.

Invariantes Operatórios
✓ Há uma relação dialética entre conceitos-em-ação e teoremas-emação, uma vez que conceitos são ingredientes de teoremas e
teoremas são propriedades que dão aos conceitos seus conteúdos.
Mas seria um erro confundi-los.
✓ Conceitos-em-ação são ingredientes necessários das proposições.
Mas conceitos não são teoremas, pois não permitem derivações
(inferências ou computações); derivações requerem proposições.
✓ Proposições podem ser falsas ou verdadeiras; conceitos podem
apenas ser relevantes ou irrelevantes. Ainda assim, não existem
proposições, sem conceitos. Reciprocamente, não há conceitos sem
proposições.

Invariantes Operatórios
✓ Por outro lado, um conceito-em-ação não é um verdadeiro conceito
científico, nem um teorema-em-ação é um verdadeiro teorema a
menos que se tornem explícitos. Na ciência, conceitos e teoremas
são explícitos e pode-se discutir sua pertinência e sua veracidade,
mas esse não é necessariamente o caso dos invariantes operatórios.
Conceitos e teoremas explícitos não constituem mais do que a parte
visível do “iceberg” da conceitualização: sem a parte escondida
formada pelos invariantes operatórios essa parte visível não seria
nada.
✓ Mas
conceitos-em-ação
e teoremas-em-ação
podem,
progressivamente, tornarem-se verdadeiros conceitos e teoremas
científicos.

Invariantes Operatórios – conceitos-em-ação
✓ Física Térmica: vamos apresentar, a seguir, os conceitos-em-ação.

▪ 1. calor: transferência de energia entre dois sistemas motivada,
exclusivamente, à diferença de temperatura entre eles.
▪ 2. temperatura: índice associado à energia cinética média das partículas
de um sistema.
▪ 3. equilíbrio térmico: tendência final de igualdade de temperaturas
decorrente de transferências de energia entre sistemas em contato
térmico.
▪ 4. capacidade térmica: quantidade de energia necessária para que a
temperatura de um determinado sistema varie em uma unidade.

Invariantes Operatórios – conceitos-em-ação

▪ 5. condutividade térmica: capacidade de transferência de calor, por
condução, de um determinado material .
▪ 6. calor latente: quantidade de energia necessária para que uma
unidade de massa de um objeto sofra uma mudança de fase, sem
que haja alteração em sua temperatura.
▪ 7. entropia: grandeza associada à desorganização dos sistemas.
▪ 8. energia interna: quantidade de energia armazenada em um dado
sistema.

Invariantes Operatórios – teoremas-em-ação
✓ Física Térmica: vamos apresentar, a seguir, os teoremas-em-ação (que
podem ser verdadeiras ou falsas).
▪ 1. A temperatura é uma característica de cada sistema, associada à
agitação das partículas desse sistema.
▪ 2. A temperatura não depende da massa do sistema, pois é proporcional
à energia cinética média das partículas.
▪ 3. O calor é a transferência de energia entre sistemas que estão a
diferentes temperaturas.
▪ 4. O calor tende a produzir o equilíbrio térmico entre os sistemas.
▪ 5. A temperatura pode ser entendida como um índice que revela o
sentido do fluxo de calor.

Invariantes Operatórios – teoremas-em-ação
▪ 6. O calor tende a aumentar a entropia do sistema, sendo, portanto, um
processo irreversível.
▪ 7. A variação de temperatura produzida por um dado fluxo de calor
depende de características próprias do sistema, como a massa e o tipo de
material de que esse sistema é formado.
▪ 8. A energia se conserva em todas as transformações possíveis em um
sistema isolado.
▪ 9. Há uma equivalência entre calor e trabalho posto que ambos os
conceitos se referem a processos de transferência de energia.
▪ 10. A entropia de um sistema está relacionada com o nível de “desordem”
desse sistema e seu aumento é irreversível.
▪ 11. Para um sistema qualquer, a energia interna representa a soma das
energias cinética (associada à movimentação) e potencial (associada às
interações) das partículas.

Conhecimento Prévio / Aprendizagem Significativa
✓ A teoria dos campos conceituais destaca que a aquisição do
conhecimento é moldada pelas situações e problemas previamente
dominados e que esse conhecimento tem, portanto, muitas
características contextuais. Assim, muitas de nossas concepções
vêm das primeiras situações, que fomos capazes de dominar ou de
nossa experiência tentando modificá-las.

✓ No entanto, existe, provavelmente, uma lacuna considerável entre os
invariantes que os sujeitos constroem ao interagir com o meio e os
invariantes que constituem o conhecimento científico.

Conhecimento Prévio
✓ É normal que os alunos apresentem concepções alternativas, mas
elas devem ser consideradas como precursoras de conceitos
científicos a serem adquiridos. A ativação desses precursores é
necessária e deve ser guiada pelo professor.

✓ Por outro lado, pode ocorrer que certos conceitos possam ser
construídos somente se certas concepções prévias forem
abandonadas. Quer dizer, o conhecimento prévio pode funcionar
como obstáculo epistemológico. Nesse caso, a ação mediadora do
professor é também imprescindível.

Conhecimento Prévio
✓ As concepções prévias dos alunos contêm teoremas e conceitos-emação que não são teoremas e conceitos científicos mas podem
evoluir para eles. Porém, o hiato entre os invariantes operatórios dos
alunos e os do conhecimento científico é grande, de modo que a
mudança, ou evolução, conceitual poderá levar muito tempo.

✓ A construção do conhecimento pelo aprendiz não é um processo
linear, facilmente identificável. Ao contrário, é complexo, tortuoso,
demorado, com avanços e retrocessos, continuidade e rupturas.

Aprendizagem Significativa
✓ No ensino, é necessário desestabilizar cognitivamente o aluno, mas
não demais. É preciso identificar sobre quais conhecimentos prévios
o aluno pode se apoiar para aprender, mas é forçoso também
distinguir quais as rupturas necessárias.

✓ Quer dizer, é preciso propor também, com cuidado, situações para as
quais os alunos não têm onde se apoiar, ou não devem se apoiar, em
conhecimentos prévios.
✓ As ideias de Vergnaud sobre o papel do conhecimento prévio como
precursor de novos conhecimentos parecem ter muito a ver com a
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel.

Professor / Ensino
✓ Os professores usam palavras e sentenças para explicar, formular
questões, selecionar informações, propor metas, expectativas,
regras, planos. A linguagem e os símbolos são importantes nesse
processo. A formalização é importante. Contudo, sua ação mediadora
mais importante é a de prover situações frutíferas para os
estudantes. Tais situações devem ser cuidadosamente escolhidas,
ordenadas, diversificadas, apresentadas no momento certo e dentro
da zona de desenvolvimento proximal do aluno. Sem dúvida, uma
tarefa difícil, mas essencial.

Professor / Ensino
✓ Para Vergnaud, o desenvolvimento cognitivo depende de situações e
conceitualizações específicas para lidar com elas. São as situações
que dão sentido aos conceitos; um conceito torna-se significativo
através de uma variedade de situações.

✓ Cabe lembrar que tais situações não são situações didáticas
propriamente ditas, mas sim tarefas, problemas.
✓ O papel do professor como mediador, provedor de situações
problemáticas frutíferas, estimuladoras da interação sujeito-situação
que levam à ampliação e à diversificação de seus esquemas de
ação, ou seja, ao desenvolvimento cognitivo, deixa evidente que a
teoria de Vergnaud tem também forte influência vygotskyana.

Conhecimento Explícito X Implícito

✓ A escola, segundo Vergnaud, superestima o conhecimento explícito e
subestima, até mesmo desvaloriza, o conhecimento implícito dos
alunos.
✓ Contudo, a maior parte de nossa atividade física e mental, de nosso
comportamento enfim, é constituída de esquemas e estes têm como
componentes essenciais os invariantes operatórios (conceitos e
teoremas-em-ação) que constituem os conhecimentos contidos nos
esquemas e que são largamente implícitos.

Conhecimento Explícito X Implícito

✓ Há um hiato entre a ação e a formalização da ação. Agimos com o
auxílio de invariantes operatórios sem expressá-los ou sem sermos
capazes de expressá-los. A análise cognitiva dessas ações muitas
vezes revela a existência de potentes teoremas e conceitos-em-ação
implícitos.
✓ É normal que o aluno continue usando conhecimentos implícitos ao
mesmo tempo que vai se apropriando dos conhecimentos explícitos
da ciência. A perspectiva dos campos conceituais é progressiva, não
substitutiva.

Conhecimento Explícito X Implícito
✓ Portanto, palavras e outros símbolos, sentenças e outras expressões
simbólicas, são instrumentos indispensáveis para a transformação de
invariantes operatórios, implícitos, em conceitos e teoremas científicos,
explícitos.
✓ Quer dizer, a formalização – o ensino direcionado à formalização – é
necessária, porém é preciso levar em conta que as ideias científicas
evoluem no aluno, durante um longo período de desenvolvimento
cognitivo, através de uma variedade de situações e atividades.
✓ O ensino de ciências deve facilitar a transformação do conhecimento
implícito em explícito, sem nunca subestimá-lo ou desvalorizá-lo. A
trajetória do aprendiz ao longo de um campo conceitual científico é
sinuosa, difícil, e sobretudo, demorada.

Resolução de Problemas
✓ As situações de resolução de problema são essenciais para a
conceitualização mas “um problema não é um problema para um
indivíduo a menos que ele ou ela tenha conceitos que o/a tornem
capaz de considerá-lo como um problema para si mesmo”. Há uma
relação dialética e cíclica entre a conceitualização e a resolução de
problemas.
✓ Quando uma classe de problemas é resolvida pelo indivíduo (o que
significa que ela ou ele desenvolve um esquema eficiente para lidar
com todos os problemas de tal classe), o caráter problemático dessa
classe explícita desaparece.

Representações
✓ Inicialmente, Vergnaud, usava o teorema representação como sendo o
de um “sistema simbólico” que significaria algo para o sujeito”.
✓ Mais recentemente, ele diz que temos representações computáveis
para gestos e ações sobre o mundo físico, bem como para
comportamentos verbais e para interações sociais. Tais
representações podem ser corretas ou erradas, vagas ou precisas,
explícitas ou totalmente implícitas; em qualquer caso elas funcionam
como substitutos compatíveis da realidade e, portanto, são feitas de
teoremas-em-ação, proposições tidas como verdadeiras.

Representações
✓ A construção do conhecimento consistiria, então, na progressiva
construção de representações mentais.
✓ Tais representações para serem úteis deveriam oferecer possibilidades
de inferência, i.e., tornar o sujeito capaz de antecipar eventos futuros e
gerar condutas para chegar a algum efeito positivo ou evitar algum
efeito negativo.

Modelos Mentais
✓ As representações referidas por Vergnaud são praticamente o que
Johnson-Laird (1983) chama de modelos mentais.
✓ Johnson-Laird define modelos mentais como análogos estruturais de
estados de coisas do mundo. São instrumentos de compreensão e
inferência. Quando nos defrontamos com uma situação nova,
construímos um modelo mental para entendê-la, descrevê-la e prever
o que vai acontecer. Este modelo pode ser correto ou não (no sentido
de que suas previsões não são corretas cientificamente), pode ser
vago, confuso, incompleto, mas é, sobretudo, funcional para seu
construtor e pode ser modificado recursivamente até atingir tal
funcionalidade.

Modelos Mentais
✓ Modelos mentais podem ser basicamente proposicionais, basicamente
imagísticos ou, ainda, híbridos, quer dizer, formados por proposições e
imagens.
✓ Podemos então dizer que os modelos mentais contêm aquilo que
Vergnaud chama de teoremas-em-ação, ou seja, proposições tidas
como verdadeiras sobre o real.
✓ Esta aparente compatibilidade entre as teorias de Vergnaud e
Johnson-Laird pode ir além, pois os conceitos-em-ação de Vergnaud
também podem integrar os modelos mentais de Johnson-Laird.

Modelos Mentais
✓ Conceitos-em-ação são objetos, predicados, ou categorias de
pensamento, tidos como pertinentes, relevantes à situação.
Analogamente, para Johnson-Laird, modelos mentais são construídos
a partir de sinais (“tokens”) dispostos em uma estrutura particular para
representar um certo estado de coisas (i.e., uma certa situação).
Interpretando esses sinais (“tokens”) como objetos, predicados ou
categorias de pensamento pertinentes, dir-se-ia que modelos mentais
contêm também conceitos-em-ação.

Situação Nova
✓ Mas frente a uma situação nova, é preciso acomodar, i.e., construir
um novo esquema de assimilação e é exatamente aí que parece
encaixar bem a ideia de modelo mental: para compreender uma
nova situação o sujeito constrói, inicialmente, um modelo mental
(que pode conter invariantes operatórios), não um esquema de
assimilação. Na medida em que a nova situação deixa de ser nova
e passa a ser rotineira, o modelo mental evolui para esquema de
assimilação, quer dizer, se estabiliza.

Situação Nova
✓ Mas isso não quer dizer que todo modelo mental venha a se
transformar em um esquema de assimilação. Modelos mentais são
recursivos, o que significa que vão sendo construídos e modificados
quase que simultaneamente até que se tornem funcionais quando,
então, podem descartados ou, talvez, “guardados” até que se
tornem esquemas de assimilação. Trata-se ao que parece, de um
bom assunto para pesquisar.

Pesquisa
✓ Para Vergnaud, a abordagem canônica ao estudo de um campo
conceitual envolve identificar e classificar situações e, então, coletar
dados, sobre procedimentos e outras maneiras através das quais
os estudantes expressam seu raciocínio.

✓ Um ciclo de pesquisa, inicia com a identificação de níveis de
objetos, relações e teoremas-em-ação. O ciclo continua, então, com
o delineamento de situações e materiais e sua experimentação em
alunos, completando-se com a construção de representações
simbólicas através da observação e análise dos diferentes
fenômenos que ocorrem. (1988, p.149). Começa, então, um
segundo ciclo para melhorar a primeiro e, assim, sucessivamente.

Pesquisa
✓ Portanto, o primeiro passo para estudar o progressivo domínio de
um campo conceitual por parte do aluno é identificar e classificar
situações. Em outras palavras, o estudo psicogenético da aquisição
de um campo conceitual implica a análise, em termos relacionais e
hierárquicos, das diferentes classes de problemas que podem ser
propostos aos alunos. Implica também o estudo dos distintos
procedimentos e representações simbólicas que o aprendiz utiliza.
✓ Em relação às representações, Vergnaud diz que é uma tarefa
essencial, teórica e empírica, dos pesquisadores, entender por que
uma certa representação simbólica particular pode ser útil, e sob
quais condições, e quando e por que pode ser proveitosamente
substituída por outra mais abstrata e geral.

Pesquisa
✓ Na resolução de problemas, pode-se analisar as dificuldades dos
alunos em termos de invariantes operatórios. Quer dizer, os alunos
muitas vezes resolvem problemas usando conhecimentos-em-ação
que podem até conduzi-los a uma solução satisfatória para uma
certa situação, mas que não funcionam para outra situação
ligeiramente diferente da primeira porque tais conhecimentos não
são científicos e tampouco constituem um esquema de assimilação
que pode ser aplicado a uma classe de situações.
✓ Por outro lado, tais conhecimentos-em-ação que são largamente
implícitos, podem ser precursores na aquisição de conceitos
científicos e, portanto, devem ser identificados, i.e., pesquisados.

Pesquisa
✓ De um modo geral, pode-se dizer que a teoria dos campos
conceituais é potencialmente útil na análise das dificuldades dos
alunos na resolução de problemas em ciências, na aprendizagem
de conceitos científicos e na mudança conceitual.
✓ Uma vez identificadas tais dificuldades, essa mesma teoria pode
ajudar no delineamento estratégico, ou melhor, na seleção de
situações instrucionais problemáticas que possam ajudar na
progressiva superação de tais dificuldades ou, em outras palavras,
no progressivo (e lento) domínio do (s) campo (s) conceitual (is)
evolvidos (s).

Pesquisa

✓ Esse domínio progressivo implica capacidade de resolver
problemas, conceitualização e mudança (evolução) conceitual.
✓ Uma vez aceita a compatibilidade entre a teoria dos modelos
mentais e a teoria dos campos conceituais, esta pode ser útil
também como referencial para a pesquisa em modelagem mental.

Conceito: Calor
Situações

Processos
aquecimento
resfriamento.

Invariantes Operatórios

de O calor sempre flui do objeto de
e maior
para
o
de
menor
temperatura sendo, portanto, um
processo assimétrico.
Mudanças de estado
físico.
O calor pode provocar variação de
temperatura e/ou mudança de
Funcionamento de estado físico.
máquinas térmicas.
O calor é um processo irreversível.
Interações térmicas
entre sistemas.
Há uma equivalência entre calor e
trabalho. Em um sistema isolado
termicamente, a quantidade de
calor cedido é igual à quantidade
de calor recebido.

Representações Simbólicas

Q = m.c.∆T
Q = quantidade de calor

m = massa
c = calor específico
∆𝑇 =
variação
temperatura

da

∆U = Q – W
∆U = variação da energia
interna de um sistema
W = trabalho realizado
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