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Teoria de Ensino de Bruner

Jerome Bruner

(1915 - 2016)
Psicólogo norte americano nascido em 1915. Foi

pesquisador sênior da New York University. Nas

suas pesquisas sobre desenvolvimento cognitivo

propôs três modos de representação: ativa,

icônica e simbólica. É muito conhecida sua

posição de que é possível que o aprendiz

aprenda qualquer assunto desde que o material

instrucional seja adequadamente organizado. É

também bastante conhecido pela ideia de

currículo em espiral. Foi crítico da psicologia

cognitiva da mente computacional, pois na

medida em que a mente é vista como

processadora de informações perde-se a

compreensão da mente como criadora de

significados.



Teoria de Ensino de Bruner

Da sua vasta obra, é possível destacar os seguintes livros: Acts of Meaning (Atos

Significativos), Harvard University Press, 1990; Actual Minds, Possible Words

(Mentes Reais, Palavras Possíveis), Harvard University Press, 1986; On Knowing

(No conhecimento), Harvard University Press, 1979; The Process of Education (O

processo de Educação), Harvard University Press, 1960; Toward a Theory of

Instruction (Em direção a uma Teoria de Instrução), Harvard University Press, 1966.

Embora Bruner tenha sido um psicólogo por formação e tenha dedicado grande parte

das suas obras ao estudo da psicologia, ganhou grande notoriedade no mundo da

educação graças à sua participação no movimento de reforma curricular, ocorrido,

nos EUA, na década de 60.



É possível ensinar qualquer assunto, de uma

maneira honesta, a qualquer criança em qualquer

estágio de desenvolvimento.

Teoria de Ensino de Bruner



➢ Caracteriza-se por independência crescente da resposta em relação

à natureza imediata do estímulo.

➢ Baseia-se em absorver eventos, em um sistema de armazenamento

que corresponde ao meio ambiente.

➢ É caracterizado por crescente capacidade de lidar com alternativas

simultaneamente, atender a várias sequências ao mesmo tempo, e

distribuir o tempo e atenção de maneira apropriada, a todas essas

demandas múltiplas.

Teoria de Ensino de Bruner

Desenvolvimento Intelectual



➢ Uma questão básica relativamente ao desenvolvimento é a da

representação:

▪ O indivíduo deve adquirir meios de representar o que ocorre em seu

ambiente.

▪ Modos de representação

• Ativa (até aos 3 anos de idade);

• Icônica (dos 3 aos 9 anos);

• Simbólica (a partir dos 10 anos).

Teoria de Ensino de Bruner

Desenvolvimento Intelectual



➢ Neste estágio, o trabalho mental da criança consiste principalmente em

estabelecer relações entre a experiência e a ação; seu interesse

consiste em manipular o mundo por meio da ação; é característico da

criança em idade pré-escolar.

Teoria de Ensino de Bruner

Representação Ativa

➢ A criança já está na escola; trata-se de um estágio operacional (concreto),

contrariamente ao outro que era meramente ativo (pré-operacional). É

operacional no sentido de manipulação direta de objetos, ou indireta,

como quando se manipula mentalmente símbolos que representam

coisas e relações (representação visual da realidade). Uma operação pode,

neste estágio, ser uma ação, mas agora é interiorizada e reversível.

Representação Icônica



➢ A criança, neste estágio, é capaz de operar com proposições

hipotéticas, ao invés de permanecer restrita ao que já

experimentou, ou ao que tem diante de si. Está apta a dar

expressão formal às ideias concretas que, anteriormente,

orientavam a resolução de problemas.

➢ A linguagem é usada como forma de representar a realidade.

Teoria de Ensino de Bruner

Representação Simbólica



➢ As teorias do desenvolvimento são fundamentalmente descritivas;

➢ Uma teoria de ensino é prescritiva e normativa:

▪ demonstra regras relativas aos meios de atingir conhecimentos

ou aptidões;

▪ Estabelece critérios e fixa condições para satisfazer.

Teoria de Ensino de Bruner

Características de uma Teoria de Ensino



1. Deve apontar as experiências mais efetivas para implantar em um

indivíduo a predisposição para a aprendizagem.

2. Deve especificar como deve ser estruturado um conjunto de

conhecimentos para melhor ser aprendido pelo estudante.

3. Deve citar qual a sequência mais eficiente para apresentar a

matéria a ser estudada.

4. Deve deter-se na natureza e na aplicação dos prêmios e punições

no processo de aprendizagem e ensino.

Teoria de Ensino de Bruner

Características de uma Teoria de Ensino



➢ Bruner concentra sua atenção na predisposição para explorar

alternativas que gerem predisposição para a aprendizagem (fatores

culturais, motivacionais, pessoais, ...).

➢ Existem três fatores envolvidos no processo de exploração de

alternativas:

▪ ativação, manutenção e direção.

➢ A condição básica para ativar a exploração de alternativas, em uma

tarefa, é ter um nível ótimo de incerteza. Rotinas esclerosadas

provocam pouca ou nenhuma exploração; rotinas por demais incertas

despertam confusão e angústia, reduzindo a tendência a explorar.

Teoria de Ensino de Bruner

Predisposição



➢ Uma vez iniciada a exploração, sua manutenção exige que os

benefícios das alternativas exploradas excedam os riscos envolvidos,

ou seja, as consequências dos erros, ao explorar falsas alternativas,

devem ser abrandadas e os resultados, nas alternativas corretas,

correspondentemente aumentado.

➢ Para dar direção à exploração, o objetivo da tarefa precisa ser

conhecido, com alguma aproximação, e a verificação das alternativas

deve sempre informar a posição com referência a esse objetivo.

Teoria de Ensino de Bruner

Predisposição



➢ Bruner apresenta quatro razões para se ensinar a estrutura de um

conjunto de conhecimentos (disciplina):

Teoria de Ensino de Bruner

Estrutura

1. Entender os fundamentos torna a matéria mais compreensível.

2. Rapidamente se esquece um pormenor, a não ser que esteja

colocado dentro de um padrão estruturado.



Teoria de Ensino de Bruner

Estrutura

3. A compreensão de princípios e ideias fundamentais parece ser o

principal caminho para uma adequada transferência de

aprendizagem.

4. A distância entre o conhecimento “avançado” e o conhecimento

“elementar”, ensinado nas escolas, pode ser diminuída graças ao

relevo que se der à estrutura do conhecimento na instrução.



Teoria de Ensino de Bruner

Sequência

➢ Cabedal de informações, estágio de desenvolvimento, natureza da

matéria e diferenças individuais são, para Bruner, variáveis

importantes no estabelecimento da sequência de uma matéria de

ensino.

➢ Além disso, a sequência deve permitir a exploração de alternativas.



Teoria de Ensino de Bruner

Reforço

➢ A aprendizagem depende do conhecimento do resultado no momento

e local em que ele pode ser utilizado para correção.

➢ O processo de aprendizagem deve levar o estudante a desenvolver

seu autocontrole e se auto-reforçar a fim de que a aprendizagem seja

reforço de si própria.



Teoria de Ensino de Bruner

A instrução e o papel do professor segundo Bruner

➢ Ensinar é, em síntese, um esforço para auxiliar ou moldar o

desenvolvimento intelectual.

➢ O ensino deve ser planejado levando em conta o que se sabe sobre o

desenvolvimento intelectual do aprendiz (considerar as diferenças

individuais, não só no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo,

mas também a aspectos socioculturais e pessoais).

➢ Há uma versão de cada conhecimento ou técnica apropriada para

ensinar em cada idade, por mais introdutória que seja.



Teoria de Ensino de Bruner

A instrução e o papel do professor segundo Bruner

➢ Ou seja, devem-se considerar:

• as aprendizagens anteriores;

• o estádio de desenvolvimento;

• a natureza do material;

• as diferenças individuais;



Teoria de Ensino de Bruner

Descoberta dirigida & Currículo em espiral

➢ Bruner destaca o processo da descoberta, através da exploração de

alternativas, e o currículo em espiral.

➢ Enfatiza a aprendizagem por descoberta, porém de maneira dirigida de

modo que a exploração de alternativas não seja caótica ou cause

confusão e angústia no aluno.

➢ O ensino deve prover revisões periódicas, revisitas a conceitos e

atividades já aprendidas, aplicando-as a novas e mais complexas

situações, através do currículo espiral.



Teoria de Ensino de Bruner

Descoberta dirigida & Currículo em espiral

➢ O método da descoberta, atualmente, é bastante questionado, pois,

entre outras coisas, como critica Ausubel, a aprendizagem por

descoberta pode dar-se de forma não significativa ou mecânica, isto é,

pode ocorrer que o estudante memorize a generalização a que chegou

por descoberta.



Teoria de Ensino de Bruner

Estrutura dos conteúdos científicos

➢ a planificação dos programas deve concentrar-se na aprendizagem de

noções ou princípios fundamentais, que favoreçam a aquisição dos

conteúdos;

➢ a memorização de conteúdos menos importantes só é possível dentro

de uma situação estruturada;

➢ a transferência das aprendizagens passa pela compressão dos

princípios fundamentais;

➢ o ensino das bases permite uma progressiva complexificação e

avanço da compreensão em cada domínio científico.



Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget

Jean Piaget

(1896-1980)

Nasceu em Neuchatel, Suíça, em 1896.

Inicialmente interessou-se pela área de

ciências naturais, particularmente

Biologia. “Publicou” seu primeiro

“paper”, uma nota de uma página sobre

um pardal albino, aos 10 anos de idade.

Terminou seu doutorado aos 22 anos a

aos 30 já tinha publicado vários

trabalhos sobre moluscos e tópicos

relacionados.



Jean Piaget

(1896-1980)
Entretanto, após o doutorado passou

algum tempo trabalhando em

laboratórios de psicologia e psicanálise,

um dos quais foi o de Binet, onde tinha

que aplicar testes de raciocínio em

crianças. Possivelmente, começou aí

seu interesse nos processos de

pensamento das crianças. Nessa

mesma época nasce o seu primeiro filho

e seu primeiro estudo de caso.

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget

➢ Períodos de desenvolvimento mental

▪ Sensório motor

▪ Pré-operacional

▪ Operacional concreto

▪ Operacional formal



➢ Do nascimento até cerca de dois anos; caracteriza-se, inicialmente,

por um egocentrismo praticamente total. Tudo o que a criança vê é

uma extensão do seu próprio corpo. Deste estágio, característico do

recém-nascido, a criança evolui, passando por outros estágios, até

que, no fim do período sensório motor, começa a descentralizar as

ações em relação ao próprio corpo e a considerá-lo como que um

objeto entre os demais. Os objetos existem independentes do eu; já

têm uma realidade cognitiva além da realidade física.

Período Sensório Motor

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Vai dos dois aos seis ou sete anos. Com o uso de símbolos e imagens

mentais, o pensamento da criança começa a se organizar, mas não é

ainda reversível. Sua atenção volta-se para os aspectos mais

atraentes dos acontecimentos e suas conclusões são também as mais

atraentes perceptivamente. Pode, portanto, facilmente cair em

contradição. Continua em uma perspectiva egocêntrica, vendo a

realidade principalmente como ela o afeta. Suas explicações são

dadas em função de suas experiências; podendo, ou não, ser

coerentes com a realidade.

Período Pré-operacional

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



• Ante à falta de reversibilidade, a criança, durante este período,

não tem ainda a compreensão da transitividade nem da

conservação do todo.

Período Pré-operacional

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



• Dos 7 a 8 anos aos 11 ou 12 anos; neste período verifica-se uma

descentração progressiva em relação à perspectiva egocêntrica. A

criança adquire as noções de reversibilidade e de conservação;

porém seu pensar está ainda limitado: as operações são, de

fato, concretas, isto é, incidentes diretamente sobre objetos

reais. Ela não é ainda capaz de operar com hipóteses com as quais

poderia raciocinar independentemente de saber se são falsas ou

verdadeiras. Para antecipar o ausente ela tem que partir do

concreto.

Período Operacional Concreto

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



• Dos 11 ou 12 anos passa pela adolescência e prolonga-se até a

idade adulta. A principal característica deste período é a

capacidade de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas

com objetos concretos. O adolescente transcende as operações

concretas: formula os resultados dessas operações sob a forma e

proposições e continua a operar mentalmente com elas. Adquire

capacidade de manipular construtos mentais e reconhecer relações

entre eles.

Período Operacional Formal

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ No estágio correspondente à adolescência o indivíduo manifesta um

último tipo de egocentrismo: atribui grande poder ao seu próprio

pensamento, a sua capacidade de raciocinar formalmente, e julga,

muitas vezes que somente ele está certo.

Período Operacional Formal

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ ASSIMILAÇÃO - designa o fato de que a iniciativa na interação do

sujeito com o objeto é do organismo. O indivíduo constrói

esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Todo

esquema de assimilação é construído e toda abordagem à

realidade supõe um esquema de assimilação. Quando o organismo

(a mente) assimila, ele incorpora a realidade a seus esquemas de

ação impondo-se ao meio. Neste processo de assimilação a mente

não se modifica.

Assimilação e Acomodação

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ ACOMODAÇÃO - muitas vezes os esquemas de ação da criança (ou

mesmo do adulto) não conseguem assimilar determinada situação.

Neste caso, o organismo (mente) desiste ou se modifica. No caso de

modificação, ocorre o que Piaget chama de acomodação. É através

das acomodações (que, por sua vez, levam à construção de novos

esquemas de assimilação) que se dá o desenvolvimento cognitivo.

▪ Não há acomodação sem assimilação, pois acomodação é

reestruturação da assimilação. O equilíbrio entre assimilação e

acomodação é a ADAPTAÇÃO à situação.

Acomodação e Adaptação

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Imaginemos um arquivo de dados na nossa cabeça. Os esquemas

são análogos às fichas deste arquivo, ou seja, são as estruturas

mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos intelectualmente

organizam o meio.

➢ São estruturas que se modificam com o desenvolvimento mental e

que tornam-se cada vez mais refinadas à medida em que a criança

torna-se mais apta a generalizar os estímulos.

Esquema

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ É o processo cognitivo de colocar (classificar) novos eventos em

esquemas existentes. É a incorporação de elementos do meio

externo (objeto, acontecimento, ...) a um esquema ou estrutura do

sujeito.

➢ Em outras palavras, é o processo pelo qual o indivíduo

cognitivamente capta o ambiente e o organiza possibilitando, assim,

a ampliação de seus esquemas.

➢ Na assimilação o indivíduo usa as estruturas que já possui.

Assimilação

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ É a modificação de um esquema ou de uma estrutura em função das

particularidades do objeto a ser assimilado.

➢ A acomodação pode ser de duas formas, visto que se pode ter duas

alternativas:

▪ Criar um novo esquema no qual se possa encaixar o novo

estímulo, ou

▪ Modificar um já existente de modo que o estímulo possa ser

incluído nele.

Acomodação

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ O balanço entre assimilação e acomodação é chamado de

adaptação.

Adaptação

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget

➢ A acomodação não é determinada pelo objeto e sim pela atividade do

sujeito sobre este, para tentar assimilá-lo.



Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget

Esquema para os conceitos de assimilação e acomodação



➢ Piaget considera as ações humanas (e não as sensações) como a

base do comportamento humano. Tudo no comportamento parte da

ação. Até mesmo a percepção é para ele uma atividade e a imagem

mental é uma imitação interior do objeto. O pensamento é

simplesmente a interiorização da ação.

➢ Os esquemas de assimilação representam a forma de agir do

organismo (mente) frente à realidade.

Ações

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Cada período de desenvolvimento mental tem esquemas de

assimilação característicos.

➢ O desenvolvimento da criança é uma “construção” por meio de

reequilibrações e reestruturações sucessivas.

➢ A mente é um conjunto de esquemas que se aplicam à realidade.

Estes esquemas tendem a incorporar os elementos que lhe são

exteriores e compatíveis com sua natureza.

➢ A “estrutura cognitiva” de um indivíduo é um complexo de esquemas

de assimilação.

Ações

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ A mente, sendo uma estrutura (cognitiva) tende a funcionar em

equilíbrio, aumentando, permanentemente, seu grau de

organização interna e de adaptação ao meio. Entretanto, quando

este equilíbrio é rompido por experiências não assimiladas, o

organismo (mente) se reestrutura (acomodação) a fim de construir

novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio.

Implicações da Teoria de Piaget para o Ensino

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Para Piaget, este processo reequilibrador que ele chama de

equilibração majorante, é o fator preponderante na evolução, no

desenvolvimento mental, na aprendizagem (aumento do

conhecimento) da criança.

➢ É através do processo de equilibração majorante que o

comportamento humano é, totalmente, construído em interação

com o meio físico e sócio-cultural.

Equilibração Majorante

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Ensinar (ou, em um sentido mais amplo, educar) significa, pois,

provocar o desequilíbrio (conflito cognitivo) no organismo

(mente) da criança para que ela procurando o reequilíbrio

(equilibração majorante) se reestruture cognitivamente e

aprenda.

➢ O mecanismo de aprendizagem da criança é sua capacidade de

reestruturar-se mentalmente procurando novo equilíbrio (novos

esquemas de assimilação). O ensino deve ativar este

mecanismo.

Ensinar

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Esta ativação, no entanto, deve ser compatível com o nível de

desenvolvimento mental (período) em que está a criança.

➢ Em termos de assimilação, o ensino envolve três aspectos: os

esquemas de assimilação do aluno, aqueles que se quer ensinar, e os

do professor.

➢ ENSINO REVERSÍVEL: o desequilíbrio não deve ser tão grande que

não permita a equilibração majorante.

Ensino Reversível

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Se a assimilação de um tópico requer um grande desequilíbrio,

passos intermediários devem ser introduzidos para reduzir esse

desequilíbrio.

➢ AÇÕES: o ensino deve ser acompanhado de ações e

demonstrações e, sempre que possível, deve dar aos alunos a

oportunidade de agir (trabalho prático). Porém estas ações e

demonstrações, mesmo quando realizadas pelos alunos, só

geram conhecimento na medida em que estiverem integradas à

argumentação do professor.

Ações

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



➢ Para Piaget, enquanto que o diretivismo puro leva ao

conformismo, o não diretivismo puro leva à desorganização,

insegurança ou mera repetição (reação circular, repetição

indefinida daquilo que o organismo já sabe).

➢ Se o ambiente é pobre em situações desequilibradas, cabe ao

professor produzi-las artificialmente.

Diretivismo e não-diretivismo

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget



David Paul Ausubel nasceu em 1918 em

Nova Iorque. Frequentou as Universidades

de Pensylvania e Middlesex graduando-se

em Psicologia e Medicina. Fez três

residências em diferentes centros de

psiquiatria, doutorou-se em Psicologia do

Desenvolvimento na Universidade de

Columbia, onde foi professor por muitos

anos. Foi professor também nas Faculdades

de Educação das Universidades de Illinois,

Toronto, Berna, Munique e Salesiana de

Roma. Ao aposentar-se voltou à Psiquiatria.

Nos últimos anos de vida dedicou-se a

escrever novos livros. Faleceu em 2008.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

David Paul Ausubel

(1918-2008)



➢ Revoltado contra os castigos e humilhações pelos quais passara

na escola, afirma que a educação é violenta e reacionária: “A

escola é um cárcere para crianças. O crime de todos é a pouca

idade e por isso os carcereiros lhes dão castigos”. Após sua

formação acadêmica em psiquiatria na Universidade de Nova

Iorque, resolve dedicar-se à educação no intuito de buscar as

melhorias necessárias ao verdadeiro aprendizado.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel



➢ “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só

princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe.

Determine isso e ensine-o de acordo.” (Ausubel,1978, p. iv)

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Ideia Central



➢ Aquilo que o aluno já sabe: estrutura cognitiva, conteúdo e

organização das ideias e que deve ter sido apreendido de forma

significativa, isto é, de maneira não arbitrária e não literal

➢ Não-arbitraria: existe uma relação lógica e explícita entre a nova ideia

e algumas outras já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo.

➢ Não literal ou substantiva: uma vez aprendido determinado conteúdo

desta forma, o indivíduo conseguirá explicá-lo com as suas próprias

palavras. Assim, um mesmo conceito pode ser expresso em linguagem

sinônima e transmitir o mesmo significado.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Ideia Central



➢ Arbitrária: as novas ideias não se relacionam de forma lógica e clara

com nenhuma ideia já existente na estrutura cognitiva do sujeito, mas

são “decoradas”. Não garante flexibilidade no seu uso, nem

longevidade.

➢ Literal: o indivíduo não é capaz de expressar o novo conteúdo com

linguagem diferente daquela com que este material foi primeiramente

aprendido.

➢ Aquilo que o aluno já sabe não é equivalente a pré-requisito.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Ideia Central



➢ Averiguar: conhecer a estrutura cognitiva pré-existente ou

“mapeamento”. Os testes convencionais que enfatizam o

conhecimento factual e estimulam a memorização não servem.

➢ Ensine de acordo: basear o ensino naquilo que o aluno já sabe, na

estrutura cognitiva do aluno.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Ideia Central



➢ É uma estrutura específica ao qual uma nova informação

pode se integrar ao cérebro humano, que é altamente

organizado e detentor de uma hierarquia conceitual que

armazena experiências prévias do aprendiz.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Subsunçor



➢ Seu caráter cognitivo: fica evidente a importância que tem o

conhecimento com a integração dos novos conceitos nas

estruturas cognitivas prévias do sujeito.

➢ Seu caráter aplicado: centrando-se nos problemas e nos tipos

de aprendizagem.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Características mais relevantes



➢ No que se refere a aprendizagem escolar, Ausubel propõe que

seja estabelecida duas distinções iniciais, que fazem alusão a

dois tipos diferentes de processos que são contínuas e não

estanques.

Aprendizagem significativa 

e 

aprendizagem mecânicas ou repetitivas.

Aprendizagem significativa   x   aprendizagem mecânica

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel



Aprendizagem significativa   x   aprendizagem mecânica

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel



Aprendizagem significativa   x   aprendizagem mecânica

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ A aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma

nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-literal) e

não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento

do indivíduo.



Aprendizagem significativa   x   aprendizagem mecânica

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ É a aprendizagem de novas informações com pouca ou

nenhuma associação a conceitos relevantes existentes na

estrutura cognitiva.



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

APRENDIZAGEM

MECÂNICA
APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA

Ensino Potencialmente

Significativo

Armazenamento literal, 

arbitrário, sem 

significado;

não requer compreensão,

resulta em aplicação 

mecânica a situações

conhecidas

Incorporação substantiva, 

não arbitrária, com 

significado; implica 

compreensão, 

transferência, capacidade de 

explicar, descrever, 

enfrentar, situações novas.



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Para que ocorra aprendizagem, segundo Ausubel, é necessário

que:

▪ Material potencialmente significativo:

• O material deve ter significado lógico.

• Conceitos subsunçores devem estar disponíveis na estrutura

cognitiva.

▪ Disposição para aprender:

• O aprendiz deve manifestar uma disposição para relacionar de

maneira substantiva e não arbitrária o novo material,

potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ De onde vêm os subsunçores?

▪ Formação de conceitos

▪ Assimilação de conceitos.

➢ O que fazer quando não existem subsunçores?

▪ Aprendizagem mecânica?

▪ Organizadores prévios (Ausubel)



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ “A principal função do organizador prévio é a de servir de ponte

entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para

que possa aprender significativamente a tarefa com que se

depara.”

Organizador prévio



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ “A melhor maneira de evitar a simulação da aprendizagem

significativa é formular questões e problemas de uma maneira

nova e não familiar que requeira máxima transformação do

conhecimento adquirido.” (Ausubel)

Evidência da aprendizagem significativa?



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Processo que ocorre quando um conceito ou proposição a,

potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia ou conceitos

mais inclusivos.

➢ Tanto a nova informação como também o conceito subsunçor A, são

modificados pela interação.

Assimilação



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Assimilação

MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo, EPU, 2011.



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ A aprendizagem significativa é dita subordinada quando os novos

conhecimentos potencialmente significativos adquirem significados,

para o sujeito que aprende, por um processo de ancoragem

cognitiva, interativa, em conhecimentos prévios relevantes mais

gerais e inclusivos já existentes na sua estrutura cognitiva.

➢ Ocorre quando um conceito ou proposição potencialmente

significativa a é assimilado sob uma ideia mais inclusiva A.

Subsunção subordinada



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ A aprendizagem é dita subordinada, quando os novos

conhecimentos potencialmente significativos adquirem significados,

para o sujeito que aprende, por um processo de ancoragem

cognitiva, interativa, em conhecimentos prévios relevantes mais

gerais e inclusivos já existentes na sua estrutura cognitiva.

Aprendizagem subordinada



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Por exemplo, se o aprendiz já tem uma ideia, uma representação

do que seja uma escola, a aprendizagem significativa de distintos

tipos de escola como escola técnica, escola aberta, escola normal,

escola pública, e outros, serão aprendidos por ancoragem e

subordinação à ideia inicial de escola. Mas, ao mesmo tempo,

como o processo é interativo, essa ideia inicial vai se modificando,

ficando cada vez mais elaborada, mais rica e mais capaz de servir

de ancoradouro cognitivo para novas aprendizagens.

Aprendizagem subordinada



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Suponhamos agora que o aprendiz não tivesse uma ideia mais

ampla, ou o conceito, de escola e fosse aprendendo de modo

significativo o que é uma escola pública, uma escola aberta, uma

escola confessional, uma escola militar, etc., poderia começar a

fazer ligações entre diferentes tipos de escola, buscando

semelhanças e diferenças e chegar, por meio de um raciocínio

indutivo, ao conceito de escola. Esta seria uma aprendizagem

superordenada.

Aprendizagem superordenada



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ A aprendizagem superordenada envolve, então, processos de

abstração, indução, síntese, que levam a novos conhecimentos que

passam a subordinar aqueles que lhes deram origem. É um

mecanismo fundamental para a aquisição de conceitos.

➢ É a aprendizagem que se dá quando um conceito ou proposição

potencialmente significativa A, mais geral ou inclusivo do que as

ideias ou conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva a, b e c

é adquirido a partir deste e passa a assimilá-los.

Aprendizagem superordenada



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Exemplo: A medida em que a criança desenvolve os conceitos de

gato, cão, leão, etc... Ela pode mais tarde, aprender que esses

conceitos são subordinados ao conceito de mamífero.

Aprendizagem superordenada

➢ Não é muito comum; a maneira mais típica de aprender

significativamente é a aprendizagem significativa subordinada, na

qual um novo conhecimento adquire significado na ancoragem

interativa com algum conhecimento prévio especificamente relevante.



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Aprendizagem combinatória é, então, uma forma de

aprendizagem significativa em que a atribuição de significados a um

novo conhecimento implica interação com vários outros

conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva, mas não é nem

mais inclusiva nem mais específica do que os conhecimentos

originais. Tem alguns atributos criteriais, alguns significados

comuns a eles, mas não os subordina nem superordena.

Aprendizagem combinatória



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ À medida em que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos

são desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de

sucessivas interações:

➢ Diferenciação progressiva

➢ Reconciliação integradora

Aquisição de conceitos



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ O princípio da diferenciação progressiva

▪ As ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina devem ser

apresentadas no início para, depois irem sendo

progressivamente diferenciadas, em termos de detalhes e

especificidades.

▪ é mais fácil para o ser humano captar aspectos diferenciados

de um todo mais inclusivo previamente aprendido, do que

chegar ao todo a partir de suas partes diferenciadas.

Diferenciação progressiva



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ O conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação progressiva,

mas também:

▪ explorar, explicitamente, relações entre proposições e

conceitos;

▪ chamar atenção para diferenças e similaridades importantes e

▪ reconciliar inconsistências reais ou aparentes.

➢ A programação do material instrucional deve contemplar também a

exploração de relações entre ideias.

Reconciliação integradora



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

Conceitos mais gerais,

mais inclusivos

Conceitos mais específicos, menos inclusivos

Conceitos 

intermediários

Diferenciação progressiva e Reconciliação integradora



Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel

➢ Destaque-se, no entanto, que organizadores prévios não são simples

comparações introdutórias, pois, diferentemente destas, organizadores,

devem:

➢ 1 - identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância desse

conteúdo para a aprendizagem do novo material;

➢ 2 - dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração, salientando

as relações importantes;

➢ 3 - prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais

eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo

material, ou seja, prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar

significativamente novos conhecimentos.

Organizadores prévios – Moreira, 2012.



Organizadores prévios

➢ É necessário estabelecer a diferença entre organizadores e pseudo-

organizadores prévios. Para Ausubel (1980), organizadores prévios

verdadeiros são aqueles destinados a facilitar a aprendizagem

significativa de tópicos específicos, ou série de ideias estreitamente

relacionadas. Os materiais introdutórios utilizados para facilitar a

aprendizagem de vários tópicos (e.g., capítulos ou unidades de

estudo) denominam-se pseudo- organizadores prévios.

Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel



Formou-se em Ciências e Matemática em 1952 na

Universidade de Minnesota, concluiu seu Mestrado em

Ciências da Educação, (1954) na Universidade de

Minnesota, e concluiu sua graduação em Biologia e

Ciências da Educação na Universidade de Minnesota,

em 1958.

Foi um professor de biologia no Kansas State Teachers

College em Emporia (1957-1959), e na formação de

professores na Purdue University (1959-1967). Desde

1998 ele é também pesquisador visitante na

Universidade de West Florida, no departamento Institute

for Human & Machine Cognition.

Trabalha atualmente também para a NASA, a Marinha, a

CIA etc. Além disso, atua como consultor para mais de

400 escolas, universidades e corporações.

Teoria da aprendizagem significativa - Novak

Joseph Novak

(1932)



➢ Criado por Joseph D. Novak. Novak é professor da Universidade

de Cornell, nos Estados Unidos.

➢ Baseado na Teoria de Aprendizagem Significativa de David

Ausubel.

Mapas conceituais devem ser entendidos como diagramas

bidimensionais que procuram mostrar relações hierárquicas entre

conceitos de uma disciplina e que derivam sua existência da

própria estrutura conceitual da disciplina (Moreira, 1992)

Mapa Conceitual 



A Teoria de Novak

➢ Afetividade. Os serem humanos pensam, sentem, fazem.

➢ Um evento educativo é uma ação para trocar significados e

sentimentos entre professor e aluno.

➢ Elementos do fenômeno educativo: aprendiz (aprendizagem),

professor (ensino), matéria de ensino (currículo), matriz social (meio,

contexto) e avaliação

➢ Alguém (aprendiz) aprende algo (adquire conhecimento), interagindo

(trocando significados) com alguém (professor) ou com algo (livro,

computador) em certo contexto (escola, sociedade, cultura).



A Teoria de Novak



A Teoria de Novak

MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo, EPU, 2011.



A Teoria de Novak



A Teoria de Novak

➢ Conceitos tem significados, cientificamente aceitos ou

compartilhados por pessoas que aprenderam significativamente.

Aprender de modo significativo é compartilhar significados com esta

comunidade.

➢ Aprendizagem significativa não é sinônimo de correta.



A Teoria de Novak



A Teoria de Novak

1. Todo evento educativo envolve cinco elementos: aprendiz, professor,

conhecimento, contexto e avaliação.

2. Pensamentos, sentimentos e ações estão interligados, positiva ou

negativamente.

3. A aprendizagem significativa requer: a) disposição para aprender, b)

materiais potencialmente significativos e c) algum conhecimento

relevante.

Princípios da teoria de Novak



A Teoria de Novak

4. Atitudes e sentimentos positivos em relação à experiência educativa

têm suas raízes na aprendizagem significativa e, por sua vez, a

facilitam.

5. O conhecimento humano é construído; a aprendizagem significativa

subjaz essa construção.

6. O conhecimento prévio do aprendiz tem grande influência sobre a

aprendizagem significativa de novos conhecimentos.

Princípios da teoria de Novak



A Teoria de Novak

7. Significados são contextuais; aprendizagem significativa não implica

aquisição de significados “corretos”.

8. Conhecimentos adquiridos por aprendizagem significativa são muito

resistentes à mudança.

9. O ensino deve ser planejado de modo a facilitar a aprendizagem

significativa e a ensejar experiências afetivas positivas.

10. A avaliação da aprendizagem deve procurar evidências de

aprendizagem significativa.

Princípios da teoria de Novak



A Teoria de Novak

11. O ensino, o currículo e o contexto também devem ser avaliados.

12. Mapas conceituais podem ser representações válidas da estrutura

conceitual/proposicional de conhecimento de um indivíduo; podem

ser instrumentos de meta-aprendizagem.

13. O Vê epistemológico pode ser útil para compreender a estrutura do

conhecimento e da produção do conhecimento; pode ser instrumento

de meta conhecimento.

14. Mapas conceituais e diagramas Vê podem ser instrumentos efetivos

de avaliação da aprendizagem.

Princípios da teoria de Novak





A Teoria de Novak

➢ Conceito descreve objetos, eventos ou situações que possuem

atributos comuns.

➢ O mapa conceitual faz ligações entre conceitos, estruturando suas

relações.

➢ Novak compara os conceitos e as proposições a tijolos que

constroem o conhecimento dentro de um domínio.

O que é um Conceito?



A Teoria de Novak

➢ Procura imitar a estrutura cognitiva do cérebro, que organiza o

conjunto de conceitos de forma hierárquica representando o

conhecimento e as experiências adquiridas por uma pessoa.

➢ São baseados na teoria construtivista, onde o aprendiz constrói o seu

conhecimento, baseado em conceitos sistematizados, transformando-

o em conhecimento significativo.

Mapa Conceitual



A Teoria de Novak

➢ O mapa conceitual deve obedecer aos princípios da aprendizagem

significativa: diferenciação progressiva (separação de diferenças) e

reconciliação integrativa (união de semelhanças).

➢ O primeiro diz respeito aos conceitos serem apresentados do mais

geral para o mais específico e o segundo leva ao levantamento de

relações de semelhança e diferença entre os conceitos.

Mapa Conceitual



A Teoria de Novak

➢ Por isso os mapas conceituais devem ser montados respeitando a

hierarquia dos termos para depois fazer as ligações entre eles.

➢ Conceitos são identificados em retângulos e interligados por linhas ou

setas identificadas por proposições.

➢ Temos, então a ligação:

conceito – relação – conceito.

Mapa Conceitual

Conceito 1 Conceito 2ligação



ligam

é

composto

de

identificaé composto de

Conceitos

Um mapa

conceitual

Frases

ligadas

Relacio-

namentos

A Teoria de Novak – Mapa Conceitual



A Teoria de Novak

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-

os em uma lista. Limite entre 6 e 10 o número de conceitos.

2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s),

no topo do mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar

o diagrama de acordo com o princípio da diferenciação progressiva.

Algumas vezes é difícil identificar os conceitos mais gerais, mais

inclusivos; nesse caso é útil analisar o contexto no qual os conceitos

estão sendo considerados ou ter uma ideia da situação em que tais

conceitos devem ser ordenados.

Como construir um mapa conceitual – Moreira, 2006. 



A Teoria de Novak

3. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o

número de conceitos fica limitado pelo próprio parágrafo. Se o mapa

incorpora também o seu conhecimento sobre o assunto, além do contido

no texto, conceitos mais específicos podem ser incluídos no mapa.

4. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou

mais palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os

conceitos e as palavras-chave devem sugerir uma proposição que

expresse o significado da relação.

❖ Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre conceitos.

Busque relações horizontais e cruzadas.

Como construir um mapa conceitual – Moreira, 2006. 



A Teoria de Novak

5. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma

relação. No entanto, o uso de muitas setas acaba por transformar o mapa

conceitual em um diagrama de fluxo.

6. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos

correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa.

7. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns

conceitos ou grupos de conceitos acabam mal situados em relação a

outros que estão mais relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o

mapa.

Como construir um mapa conceitual – Moreira, 2006. 



A Teoria de Novak

8. Talvez neste ponto você já comece a imaginar outras maneiras de

fazer o mapa, outros modos de hierarquizar os conceitos. Lembre-se que

não há um único modo de traçar um mapa conceitual. À medida que

muda sua compreensão sobre as relações entre os conceitos, ou à

medida que você aprende, seu mapa também muda. Um mapa

conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de

quem o faz no momento em que o faz. do mapa.

9. Não se preocupe com “começo, meio e fim”, o mapa conceitual é

estrutural, não sequencial. O mapa deve refletir a estrutura conceitual

hierárquica do que está mapeado.

Como construir um mapa conceitual – Moreira, 2006. 



A Teoria de Novak

10. Compartilhe seu mapa com colegas e examine os mapas deles.

Pergunte o que significam as relações, questione a localização de certos

conceitos, a inclusão de alguns que não lhe parecem importantes, a

omissão de outros que você julga fundamentais. O mapa conceitual é

um bom instrumento para compartilhar, trocar e “negociar”

significados.

Como construir um mapa conceitual – Moreira, 2006. 



A Teoria de Novak – Mapa Conceitual
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A Teoria de Novak – Mapa Conceitual



A Teoria de Novak

➢ Pela simplicidade de sua modelagem pode ser feito em qualquer

mídia: quadro, caderno, computador, etc.

➢ Também permite sua aplicação em vários níveis de educação.

➢ Tem flexibilidade de regras para construção dos modelos gráficos dos

mapas, o que pode ser mais simplificado a princípio para evitar

resistência do aprendiz.

Vantagens do MC



A Teoria de Novak

➢ Ajuda o aluno a construir seu conhecimento e ao professor a

estruturar o conteúdo a ser transmitido.

➢ Ao seu construtor ajuda na organização das ideias relacionadas ao

domínio estudado.

➢ A construção do conhecimento poderá ser coletiva, na medida em

que o professor estimula a comparação entre os mapas individuais e

sua revisão;

Vantagens do MC



A Teoria de Novak

➢ O aprendizado colaborativo permite, além da troca de ideias, o

desenvolvimento de uma visão crítica através de discussões entre

pontos de vista diferentes.

➢ Ajuda a desenvolver a abstração nos alunos, independente dos

conceitos representados serem concretos ou abstratos.

➢ Com o uso de softwares disponíveis gratuitamente na Internet, torna-

se muito fácil a criação de mapas individuais, bem como

compartilhamento desses mapas com outras pessoas através da

Internet.

Vantagens do MC



A Teoria de Novak

➢ IHMC CMap Tools é um software para facilitar a construção de

Conceptual Maps.

➢ Auto denominação: “kit de modelagem de conhecimento”

➢ Potencializa a construção, navegação, compartilhamento e crítica de

modelos de conhecimento representados por Mapas Conceituais.

Ferramenta CMap Tools



A Teoria de Novak

➢ Disponível em:

http://ihmc.us – página inicial da IHMC

http://cmap.ihmc.us – visão geral sobre Cmap Tools

http://cmap.ihmc.us/download – download

Ferramenta CMap Tools



A Teoria de Novak

➢ É gratuito para uso acadêmico ou licenciado para empresas

comerciais.

➢ Permite compartilhamento de mapas através de servidores.

➢ Armazena mapas em formato próprio (.cmap) ou exporta para

formatos: pdf, jpg, bmp, dentre outros.

➢ Também gera páginas web (.html).

Ferramenta CMap Tools



Foi professor na Universidade de Cornell, nos

Estados Unidos, durante 30 anos. Fez seu doutorado

na Universidade de Yale e pós-doutorado nessa

mesma universidade na área de Filosofia, em 1958.

É autor de vários livros, dentre os quais destaca-se

Educating (1981). É muito conhecido também por um

instrumento heurístico que desenvolveu para ajudar

seus alunos de pós-graduação a captar a estrutura

do processo de produção do conhecimento, o

chamado Vê epistemológico, Vê heurístico, Vê de

Gowin ou simplesmente, diagrama V. Juntamente

com Joseph Novak escreveu, em 1984, a obra

Aprendendo a aprender, já traduzida para muitas

línguas

Teoria da aprendizagem significativa - Gowin

D. Bob Gowin

(1926)



A Teoria de Gowin

➢ Educar não é, como frequentemente se pensa, mudar comportamentos,

doutrinar, socializar – os quais formam mas não educam.



A Teoria de Gowin

➢ Nesta relação triádica cabem algumas relações diádicas:

➢ Professor - Materiais Educativos

➢ Professor - Aluno

➢ Aluno - Aluno (Professor - Professor)

➢ Aluno - Materiais Educativos

O modelo de Gowin



A Teoria de Gowin

➢ Cada uma destas relações pode ser educativa ou degenerativa.

As primeiras são as que são estabelecidas de modo a ter um

lugar na relação triádica. As relações degenerativas são aquelas

que se tornam tão auto-contidas que interferem com a

concretização da relação triádica.

O modelo de Gowin



A Teoria de Gowin

➢ O produto da relação triádica entre professor, materiais educativos

e aluno é o compartilhar significados:

➢ “O ensino se consuma quando o significado do material que o

aluno capta é o significado que o professor pretende que esse

material tenha para o aluno”. (Gowin, 1981, p. 81).

O modelo de Gowin



A Teoria de Gowin

➢ O modelo triádico de Gowin pode ser descrito da seguinte maneira:

➢ Um episódio de ensino ocorre quando é alcançado o compartilhar

significados entre professor e aluno.

➢ Usando materiais educativos do currículo, professor e aluno

buscam congruência de significados.

O modelo de ensino-aprendizagem de Gowin na prática
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➢ Em uma situação de ensino, o professor atua de maneira

intencional para mudar significados da experiência do aluno,

utilizando materiais educativos do currículo.

➢ Se o aluno manifesta uma disposição para a aprendizagem

significativa, ele atua intencionalmente para captar o significado

dos materiais educativos.

➢ O objetivo é compartilhar significados.

A negociação de significados
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➢ O professor apresenta ao aluno os significados já compartilhados

pela comunidade a respeito dos materiais educativos do currículo.

➢ O aluno, por sua vez, devolve ao professor os significados que

captou.

➢ Se o compartilhar significados não é alcançado, o professor pode

outra vez apresentar, de outro modo, os significados aceitos no

contexto da matéria de ensino.

O intercâmbio de significados
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➢ O aluno, de alguma maneira, externaliza novamente os

significados que captou.

➢ O processo pode ser mais ou menos longo, mas o objetivo é

sempre o de compartilhar significados.

➢ Professor e aluno têm responsabilidades distintas nesse processo.

➢ O professor é responsável por verificar se os significados que o

aluno capta são aqueles compartilhados pela comunidade de

usuários.

A responsabilidade do professor
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➢ O aluno é responsável por verificar se os significados que captou

são aqueles que o professor pretendia que ele captasse, i.e., os

significados compartilhados no contexto da matéria de ensino.

➢ Se é alcançado o compartilhar significados, o aluno está pronto

para decidir se quer aprender significativamente ou não.

A responsabilidade do aluno
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➢ O ensino requer reciprocidade de responsabilidades, porém

aprender significativamente é uma responsabilidade do aluno que

não pode ser compartilhada pelo professor.

➢ Para aprender significativamente, o aluno tem que manifestar uma

disposição de relacionar, de maneira não arbitrária e não literal, à

sua estrutura cognitiva, os significados que capta dos materiais

educativos, potencialmente significativos, do currículo.

A aprendizagem significativa
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Diagrama Vê de Gowin

➢ O lado esquerdo do Vê se refere ao domínio teórico-conceitual do

processo de produção do conhecimento: ali estão os conceitos,

propriamente ditos, com os quais podem ser gerados princípios e

leis que, por sua vez, podem ser organizados em teorias que têm

sistemas de crenças, ou filosofias, subjacentes. Esse lado do Vê

corresponde ao "pensar".

Lado esquerdo do Vê 

➢ Na base do Vê estão objetos a serem estudados ou eventos que

acontecem naturalmente ou que se faz acontecer a fim de fazer

registros através dos quais os fenômenos de interesse possam ser

estudados.

Base do Vê 
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➢ O lado direito do Vê corresponde ao domínio metodológico na

produção de conhecimento. A partir dos registros dos eventos

chega-se a dados, através de transformações como atribuição de

parâmetros, índices, coeficientes; os dados sofrem novas

transformações metodológicas, como gráficos, correlações,

categorizações, que servem de base para a formulação de

asserções de conhecimento, ou seja, o conhecimento produzido

em resposta à(s) questão(ões)-foco.

Lado direito do Vê 
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➢ Esse lado do Vê é o "fazer". Observe-se, no entanto, que há uma

permanente interação entre os dois lados de modo que tudo o que

é feito no lado metodológico é guiado por conceitos, princípios,

teorias e filosofias do lado teórico-conceitual.

➢ Reciprocamente, novas asserções de conhecimento podem levar a

novos conceitos, à reformulação de conceitos já existentes ou,

ocasionalmente, a novos princípios, teorias e filosofias.

Lado direito do Vê 
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➢ As questões-foco – questões básicas ou questões-chave – estão no

centro do Vê porque, a rigor, pertencem tanto ao domínio teórico-

conceitual como ao metodológico.

➢ A questão-foco de um estudo é aquela que não somente pergunta

alguma coisa mas também diz algo.

➢ É a questão que identifica o fenômeno de interesse de tal forma que

é provável que alguma coisa seja construída, medida ou determinada

ao respondê-la.

➢ É a pergunta que informa sobre o ponto central de um estudo, de

uma pesquisa; ela diz o que, em essência, foi estudado, pesquisado.

Questões-foco do Vê 
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➢ Questão-foco não é o mesmo que hipótese.

➢ Para Gowin, hipótese é um enunciado técnico do tipo "se...então",

"mudando tal condição então acontecerá isso ou aquilo".

➢ Questão-foco é uma questão que organiza e dirige o pensamento

que dá sentido ao que está sendo feito.

➢ Para Gowin, a formulação e testagem de hipóteses está vinculada ao

conhecimento técnico enquanto a busca de respostas a questões-

foco leva à produção de conhecimento.

Questões-foco do Vê 
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Questão-foco: 

Como se dá o 

desenvolvimento 

cognitivo do sujeito?

TEORIA: construtivismo piagetiano, 

epistogênese, darwinismo.

FILOSOFIA: o sujeito constrói seu 

conhecimento e conhece o mundo 

cientificamente.

PRINCÍPIOS:

- a mente tende a funcionar em 

equilíbrio;

- o sujeito possui uma estrutura 

cognitiva variável;

- o desenvolvimento mental apresenta 

etapas;

CONCEITOS: esquema, adaptação, 

assimilação, acomodação, equilibração 

majorante, equilibração minorante, 

organização.

EVENTO: entrevistas clínicas com crianças

ASSERÇÃO DE VALOR: o processo de 

ensino-aprendizagem deve ser coerente 

com os períodos de desenvolvimento 

mental do sujeito, pois cada um deles 

prepara o caminho do outro.

ASSERÇÃO DE CONHECIMENTO:

o indivíduo aprende de acordo com esquemas 

mentais e para cada grau de aprendizado há 

um nível de desenvolvimento mental. 

O desenvolvimento se dá a partir de 

desequilíbrios gerados na mente do indivíduo, 

ele modifica seus esquemas buscando 

equilibração novamente. O conhecimento se 

constrói através do processo de equilibração 

majorante.

REGISTROS: gravação em áudio das entrevistas 

clínicas

TRANSFORMAÇÕES: transcrição e categorização 

das gravações.

interação

Domínio Conceitual Domínio Metodológico

Um Diagrama Vê para a Teoria de Jean Piaget



Questão-foco: 

Em que estágio do 

desenvolvimento 

cognitivo se 

encontram alunos do 

3º ano do Ensino 

Médio?
TEORIA: construtivismo piagetiano, 

epistogênese, darwinismo.

FILOSOFIA: o sujeito constrói seu 

conhecimento e conhece o mundo 

cientificamente.

PRINCÍPIOS:

- a partir dos 11 anos de idade,os 

indivíduos se encontram em estágio 

operatório-formal.

- os alunos de 3º ano do Ensino Médio 

apresentam idade superior a 11 anos.

- as idades para cada período de 

desenvolvimento mental são incertas.

CONCEITOS: sensório-motor, pré-

operatório, operatório-concreto, operatório-

formal.

EVENTO: aplicações de testes para determinar o nível de compreensão 

em um determinado conteúdo de Ciências.

ASSERÇÃO DE VALOR: O professor deve 

considerar que as idades associadas aos 

períodos de desenvolvimento mental são 

flexíveis e que a abordagem a partir de 

hipóteses verbais pode não ser possível 

para todos os alunos, adaptando seu 

trabalho a esta situação. 

ASSERÇÃO DE CONHECIMENTO: a maioria dos 

estudantes são capazes de raciocinar com 

hipóteses verbais e não só com objetos 

concretos, indicando que se encontram no 

estágio operatório-formal. Alguns estudantes, 

porém , mostraram necessidade de partir do 

concreto para para operar com hipóteses, 

inidicando que seu estágio de desenvolvimento 

mental é operatório-concreto.

REGISTROS: respostas dos alunos aos testes

TRANSFORMAÇÕES: tabelas e gráficos, análise 

qualitativa de respostas

interação

Domínio Conceitual Domínio Metodológico

Um Diagrama Vê para a Teoria de Jean Piaget



Questão-foco: 

Como se dá o 

desenvolvimento 

intelectual do sujeito?

TEORIA: teoria de ensino de Bruner

FILOSOFIA: construtivismo, 

behaviorismo.

PRINCÍPIOS:

- o indivíduo representa o mundo na sua 

cabeça;

- é possível ensinar qualquer conteúdo, 

de uma maneira honesta, a qualquer 

criança em qualquer estágio de 

desenvolvimento.

CONCEITOS: representação ativa, incônica 

e simbólica, predisposição para a 

aprendizagem, estruturação, sequência, 

reforço currículo em espiral, aprendizagem 

semi-dirigida.

EVENTO: aula sobre teorias de aprendizagem.

ASSERÇÃO DE VALOR: a introdução 

precoce de Ciências na educação formal 

pode ser muito frutífera quando aliada a 

um currículo em espiral.

ASSERÇÃO DE CONHECIMENTO:

o desenvolvimento intelectual se dá de acordo 

com as etapas de representação do mundo e, 

no ambiente escolar, é dependente de uma 

predisposição ao aprendizado, apresentação 

dos conteúdos de maneira estruturada e 

sequencial. Além disso, a forma e distribuição 

dos reforços influenciam tal desenvolvimento.

REGISTROS: anotações de aula, livro base.

TRANSFORMAÇÕES: análise dos registros e 

construção de um diagrama vê.

interação

Domínio Conceitual Domínio Metodológico

Um Diagrama Vê para a Teoria Educacional de Bruner


