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No desenvolvimento de material educacional, tornam-se cada vez mais 
frequentes equipes interdisciplinares com especialistas na área do conteúdo 
específico, em Informática, em Artes Visuais e Pedagogos. Isto não exime o 
especialista em conteúdo de ter noções básicas sobre teorias e princípios norteadores 
da produção visual e sonora de materiais educativos digitais, sob pena de que o 
material gerado ainda que seja esteticamente fabuloso e denso em relação ao 
conteúdo, apresente sérias falhas na integração entre as duas partes, podendo se 
transformar em um obstáculo para a aprendizagem, ao invés de promovê-la. Nesta 
seção, introduzimos alguns tópicos relevantes para a confecção dos materiais 
pedagógicos digitais.  
  
TEORIA DA CARGA COGNITIVA  
  

A Teoria da Carga Cognitiva é uma teoria de ensino, inserida no campo da 
Ciência Cognitiva, em que as estruturas de aprendizagem são descritas em termos do 
modo como ocorre o processamento da informação na mente humana. Aprender, na 
acepção desta teoria, significa “estocar” conhecimento e/ou habilidades na memória 
de longo prazo de modo resgatável sob demanda e criar/utilizar esquemas para 
resgatar esta informação (Cooper&Sweller, 1987). Para que o conhecimento seja 
armazenado na memória de longo prazo, é necessário que estímulos vindos do 
ambiente sejam processados pela memória de curto prazo, também dita memória de 
trabalho. Esta memória, entretanto, tem capacidade e duração limitada. O respeito a 
estes limites, no desenvolvimento de material educacional pode ser determinante no 
seu sucesso como facilitador da aprendizagem.  
  

Na década de 50, (Miller, 1956) apresenta um importante resultado sobre o 
processamento humano de informação: a memória de curto-prazo pode processar 
simultaneamente sete mais ou menos duas unidades de informação2. Uma unidade de 
informação pode ser de diferentes tipos (dígitos, palavras, raças de animais,...) e 
depende do conhecimento prévio do sujeito. Por exemplo, a sequência de números 
binários 0010 1000 1001 pode ser relembrada mais facilmente como 2 8 9, desde que 
o sujeito saiba converter números binários em decimais e vice-versa. Para este sujeito, 
o número 0010 corresponde a quatro elementos de informação agrupados em uma 
única unidade de informação, enquanto que para quem não conhece números binários, 
os elementos não se agrupam e têm-se quatro unidades de informação (Kearsly, 
2004). A sequência de números 150018891964 pode mais facilmente ser relembrada 
do que uma sequência aleatória com doze dígitos se os números forem agrupados de 
modo a relembrarem anos: 1500 1889 1964. Se o sujeito for um brasileiro culto, mais 
fácil ainda se tornará, pois as três unidades correspondem ao ano do descobrimento do 
Brasil, da Proclamação da República e do Golpe Militar de 64 (Inspirado em exemplo 
de Cooper, 2004). Onze de setembro pode ser visto como uma unidade de 
informação. Uma vez trazida à memória de trabalho, esta informação é capaz de 

                                                        
1 Adaptação e atualização de parte do Texto de Apoyo No 24 do Programa Internacional de Doctorado 
en Enseñaza de lãs Ciencias, E. A. Veit & I. S. Araujo, 2005.  
2 Miller usa a palavra chunck. 
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ativar a memória de longo prazo e evocar uma série outras informações. O conceito 
de unidade de informação e a limitação da capacidade da memória de de Sweller, 
propostas nos anos 80s, cujos aspectos básicos apresentamos, baseados em Cooper 
(2004) e Kearsley (2004).  
  

São conceitos-chave desta teoria os conceitos de memória, esquema e 
automatização (ou conhecimento procedural). Em relação à memória, há três 
diferentes modos: a memória sensorial, a de curto prazo e a de longo prazo.  

 
Memória sensorial é a que processa os estímulos que atingem nossos sentidos 

de visão, audição, tato, paladar e olfato. Este tipo de memória se extingue muito 
rapidamente, tipicamente em meio segundo para a memória visual e três segundos 
para a auditiva (Cooper, 2004). Neste curto espaço de tempo é preciso identificar, 
classificar e dar algum significado à nova informação ou ela não será incorporada à 
memória de trabalho.  
  

Memória de curto prazo, ou de trabalho, é a intelectual consciente, que nos 
permite pensar, resolver problemas, redigir um texto. É sobre esta memória que Miller 
chegou a resultados importantes: pode-se trabalhar com um total de cinco a nove 
informações simultâneas nesta memória. Esta capacidade pode ser explorada usando 
diferentes sentidos para apresentar a informação, por exemplo, uma apresentação oral 
com recursos visuais, em princípio, comunica mais do que somente a apresentação 
oral. Porém algumas regras precisam ser satisfeitas, como a sincronia entre o que é 
dito e mostrado. Se a capacidade de memória é esgotada, parte ou toda a informação 
acaba sendo perdida.  
  

Memória de longo prazo é a que armazena o conhecimento e habilidades do 
indivíduo de algum modo acessível. Ela inclui desde informações simples como o 
nome do indivíduo, seu endereço, como as relacionadas a habilidades (de caminhar, 
dançar), até conhecimentos mais específicos de um especialista em determinada área. 
Sua ativação ocorre de modo instantâneo, sob solicitação da memória de trabalho. 
Quando a solicitação é muito frequente, ocorre uma automação e não mais necessário 
um alto grau de concentração consciente para executar a tarefa. Este é o caso de 
habilidades com andar, dançar e fazer contas simples. A capacidade da memória de 
longo prazo para adquirir conhecimento parece ser ilimitada (Cooper, 2004).  
  

Aprender requer a filtragem do conhecimento pela memória de trabalho de 
modo a incorporá-la de modo resgatável na memória de longo prazo. Dois 
mecanismos auxiliam a extensão dos limites da memória de trabalho (Wilson & Cole, 
2004):  
 

 a criação de esquemas que permitem compactar a informação3 em unidades 
que adquirem significado próprio e organizá-las com alguma relação de 
hierarquia. Esquemas estão relacionados ao processamento e entendimento da 
informação, que se organiza em uma rede conexões, em vez de manterem-se 
como unidades isoladas;  

  

                                                        
3 Em inglês: to chunk the information. 
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 automatização de um conhecimento procedural, que se relaciona ao 
desenvolvimento de habilidades, permitindo que o sujeito realize tarefas se 
requerer concentração.  

    
Segundo a teoria da carga cognitiva, esquemas e automação são os fatores 

determinantes no desempenho superior que um indivíduo experiente apresenta em 
relação a um iniciante em um assunto. Um bom material educacional deve, portanto, 
auxiliar na construção de esquemas e automação.  

  
“Carga cognitiva se refere à quantidade total de atividade mental imposta à 

memória de trabalho em certo instante de tempo” (Cooper, 2004a). Há uma carga 
intrínseca ao conteúdo, associada ao grau de dificuldade que este apresenta para o 
aprendiz, e há uma carga cognitiva estranha, associada ao material educacional, 
relacionada à forma como este é apresentado. Para facilitar a aprendizagem é preciso 
minimizar a carga associada ao material e Sweller (Sweller apud Wilson & Cole, 
2004) apresenta algumas recomendações:  
  

 é preciso focar a atenção do aprendiz em um único ponto em vez de desdobrá-
la em dois ou mais pontos. Por exemplo, não apresentar texto e animação 
simultaneamente, quando o texto precisa ser lido previamente;  
 

 eliminar a redundância. Informações redundantes entre texto e diagramas 
reduzem a aprendizagem;  

  
 propor exercícios exploratórios em vez dos convencionais exercícios 

repetitivos;  
  

 em instruções multimídias, apresentar a animações e áudio simultaneamente 
ao invés de sequencialmente;  

  
 apresentar exemplos resolvidos como alternativa de instruções baseada em 

problemas.  
  
Recomendações associadas à produção visual e a recursos de multimídia são 
introduzidas em outro texto.  
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