
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

M.A. Moreira 
F. Ostermann 

Nº 1 O, 1999 ISSN 1807-2763 

Grupo de Ensino 
Instituto de Física UFRGS 

Reimpressão 
2005 





TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

M.A. Moreira 
F. Ostermann 

Nº l O, 1999 ISSN 1807-2763 

Grupo de Ensino 
Instituto de Física UFRGS 

Reimpressão 
2005 



Série Textos de Apoio ao Professor de Física, n. º 1 O, 1999. 

PAS - Programa de Atualização em Serviço para Professores de Física 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Preparada pela Biblioteca do IF-UFRGS 

Por: Letícia Strehl - CRB 10/1279 

M838t Moreira, Marco Antonio 
Teorias construtivistas /Marco Antônio Moreira, Fernanda 

Ostennann. - Porto Alegre: Instituto de Física - UFRGS, 1999. 
56 p. : il. (Textos de apoio ao professor de Física; n.10) 

1. Construtivismo 2. Teorias de Aprendizagem I. Ostennann, 
Fernanda II. Título ID. Série 

CDU 37.013.77 
PACS FOI.40. 



APRESENTAÇÃO 

Embora sendo um texto de apoio para professores de Física, este não trata de Física, 
mas de teorias de aprendizagem. 

A razão é simples: a prática docente, inclusive a de Física, é claro, tem sempre teorias 
por detrás. Mesmo que sejam as teorias intuitivas, implícitas, dos professores, elas estão 
sempre impregnando a atividade docente. 

Mas o ensino é uma atividade muito sena para ser conduzida de maneira intuitiva 
(ingênua?). Há boas teorias de aprendizagem ou de desenvolvimento cognitivo, frutos de 
muito mais do que intuição, que podem servir de referencial teórico para a organização do 
ensino ou, talvez, para uma teoria de ensino. 

Precisamente aí pretende este texto servir de apoio ao professor de Física. São 
enfocadas quatro teorias construtivistas - Piaget, Vygotsky, Kelly e Ausubel - que podem 
oferecer pressupostos teóricos sobre aprendizagem muito úteis para organizar o ensino. 

Se o ensino visa a aprendizagem, é mais do que razoável supor que a ação docente será 
mais exitosa se for conduzida à luz de uma concepção de aprendizagem. 

Se há hoje um consenso que o conhecimento humano é construído, é também mais do 
que razoável teorizar sobre como se dá essa construção, daí as teorias construtivistas. 

Justifica-se, pois, cremos, um texto de apoio para professores de Física versando sobre 
teorias construtivistas ao invés de algum tópico específico de Física. 

Além de apresentar as teorias, ao final são evidenciadas algumas de suas implicações 
didáticas. 

Marco Antonio Moreira 
Fernanda Ostermann 
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INTRODUÇÃO 

Construtivismo 

O construtivismo é uma posição filosófica cognitivista inte1pretacionista. 

Cognitivista porque se ocupa da cognição, de como o indivíduo conhece, de como ele 
constrói sua estrutura cognitiva. 

Interpretacionista porque supõe que os eventos e objetos do universo são interpretados 
pelo sujeito cognoscente. 

Essa postura filosófica tem matizes que vão desde uma visão radical -- segundo a qual o 
conhecimento, independente de como é definido, está na cabeça das pessoas; tudo o que o sujeito 
conhece é construído a partir de sua própria experiência (von Glasensfeld, 1995) -- até uma 
perspectiva dita trivial (ibid.) 1 que simplesmente assume que o conhecimento não é passivamente 
recebido do meio, não é possível transferir conhecimentos intactos ao sujeito, ele sempre os 
interpreta. 

O construtivismo é hoje o principal marco teórico para o ensino e a aprendizagem e dentro 
dele o autor mais conhecido é Jean Piaget (1896-1980). A idéia de que o homem constrói seu 
conhecimento não é tão recente; segundo von Glasersfeld (1995, p. 2-37), a primeira voz 
inequivocamente construtivista foi a do filósofo italiano Giarnbattista Vice no século XVII. Piaget 
foi o pioneiro deste enfoque no século XX, porém sua teoria não é a única teoria construtivista que 
temos. Há outras teorias que compartilham a idéia básica de que a cognição se dá por construção: 
por exemplo, a teoria da mediação de Lev Vygostky ( 1896-1934) a teoria dos construtos pessoais 
de George Kelly e a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. 

Neste texto enfocamos, separadamente, alguns aspectos das teorias de Piaget, Vygotsky, 
Kelly e Ausubel e, ao final, discutimos algumas implicações destas teorias para o ensino em sala de 
aula. Trata-se, portanto, de uma obra incompleta e enviesada por nossa interpretação. Aliás, isto 
ocorre com textos de quaisquer autores sobre quaisquer temas e acontece também com quaisquer 
leituras que se façam desses textos. 

Antes de passannos à abordagem dessas teorias remetemos o (a) leitor (a) à Figura 1, na 
qual procuramos situar o construtivismo no contexto dos principais enfoques teóricos ao ensino e à 
aprendizagem nas últimas décadas. 

Comport.amentalismo 

O enfoque comportamentalista foi dominante nas décadas de sessenta e setenta. Era a época 
dos objetivos operacionais, da instrução programada e da tecnologia educacional. Ensinar 

1 Von Glasersfeld, E. (1995). Radical constructivism: a way ofknowing and leaming. London, The Falmer Press. 
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implicava, essencialmente, programar situações estimuladoras e reforçadoras. Aprender si~ficava 
dar resposta adequada ao estímulo recebido. A teoria do reforço positivo2 de B. F. Skinner ( 1904-
1990) foi o principal suporte teórico desse enfoque. 

Humanismo 

A orientação humanista, principalmente baseada na psicologia de Carl Rogers (1902), deu 
origem ao chamado "ensino centrado no aluno" e às "escolas abertas", bastante conhecidas nos anos 
setenta, principalmente nos Estados Unidos4

. Nesse enfoque, o importante é a auto-realização da 
pessoa, seu crescimento pessoal. O indivíduo é visto como um todo, essencialmente livre para fazer 
escolhas (inclusive sobre o que estudar e aprender) em cada situação. 

Cognitivismo 

A linha cognitivista enfatiz.a a cognição, trata principalmente dos processos mentais, se 
ocupa da atribuição de significados, da compreensão, transfom1ação, annazenamento e uso da 
infonnação envolvida na cognição. Na medida em que se admite, nessa linha, que a cognição se dá 
por construção chega-se ao construtivismo, tão presente nas estratégias de ensino dos anos 
noventa. Chega-se também às teorias construtivistas, teorias que modelizam a construção cognitiva, 
como as que são enfocadas neste texto. 

2 
Keller, F.S. (1972) . Aprendiz.agem: teoria do reforco. São Paulo, Herder. 96 p. 

3 
Skinner, B. F. (1972). Tecnologia do ensino. São Paulo, Herder. 260 p. 

4 
Rogers, C. R. (1971 ). Liberdade para aprender. Belo Horizonte, I.nterlivros. 331 p. 



º"' "'" <!>e 

"" o~ç~~e>-~ 
e ~" 

e'$' et 

-· J 
RICOS A """ GENFOQUES TEl2 AO ENSINO ~ """"·•,, "" 

RENDIZAGEM - - --- ~~" 
-- -- o~ 

e -;o"' 
'-""' º/ 

ei:' / 

__L _ ___ _ 
1 COMPO~TAMENTALISMO 

/ / 1 \ 
concehos b~icos~, 

\ '" 
os 
omoo:r 

- 'O'?><;, 
g~~n-/-,.c?' 

. 01~ ........ :r> 

'/ 

~
ri.O como cons-~ 
tor de se;u pi:-6 
o conhecimento 

---p).a.0_::".:.~e> 
~---------- 1''\).~ 

~--- ~---

[--[] ~~-Esquemas -
de açã~-- Subsunçores 1 

r õlgfn• co~eitoo bâoifoo 

Equilibração 1 1 Aprendizagem 
Acomodação 1 subordinada 
Assimi lação !Aprendizagem 

___________ _J superorclenadj 

ênfase n cognição 

COGNITIVISMO--~ 

a cogniçã se dá por 
construção 

CONSTRUTIVISMO 

modelizam ~ construção 
cogntt.tiva 

., r- -H~ISMO 

,,e 
e"° 

º~<:!º(:-
e; 

t:r'JC' .. t.;. 
u"'<:to -<t~/) 

. l~· 
«,,.e'<..-""' ,, 

Apr.en-, 
der a 
apren
der 

co.9: <f1 C'o 
.f)_.[t:. r;.s- ... 

./i,..q 

Liber
dade 
para 
apren
der 

aluno 

Teoria;~}-~sead"-s. em 
construtivis tas 
-7'""""""-- -==-~- V~y_g_o_t __ _ 

~---------------! Const~utos-] Í~:·~----d::l 
~soais ~1r1ca '.'..:.J 

a~~rns conceitos bá~ 

~~~=~~~~~ ~~Jº l!n!~~~~=~~:s 
Sistema de Linguagem 
construção Inte•lação 

soc1a 
-·----·-- - --- ----~--~ 

Figura 1- O construtivismo e alguma s teorias construtivistas no contexto dos principais enfoques teóricos 
ao e nsino e à aprendizagem. 





11 

PIAGET 

Introdução 

O objetivo de Jean Plaget ( 1896-1980) foi avançar em uma área de conhecimento chamada 
epistemologia genética. 

A epistemologia se preocupa com a natureza do conhecimento e com a maneira através da 
qual ele é adquirido. O teimo genética se refere ao processo histórico do indivíduo na aquisição do 
conhecimento. 

A epistemologia já era urna disciplina bem estabelecida na tradição filosófica ocidental. 
Entretanto, Piaget foi além das especulações dos filósofos e baseou a investigação desta ciência em 
est~idos empíricos ("filosofia experimental"). 

Para tal, Piaget concentrou-se em duas disciplinas: biologia e epistemologia. Ele desejava 
integrar estas duas disciplinas, investigando os problemas do conhecimento através do arcabouço 
cientillco da biologia. 

A psicologia seria, segundo ele, a ponte entre a biologia e a epistemologia (Gínsburg e 
Oppeí, 1988). 

Com isso, dedicou muitos anos ao estudo da evolução do conhecimento na criança para 
depois retomar a questões teóricas epistemológicas. 

Método 

No curso de suas investigações psicológicas, Piaget empregou uma variedade de métodos. 
Inicialmente, a metodologia empregada foi a obse1vação cuidadosa, sem o uso de aparato 
i.nstmmental, para aprender o máximo possível sobre o comportamento da criança no habita·t natural 
(op. cit. p. 27). Posterionnente, Piaget aprimorou suas técnicas e adotou o método clínico. Este 
método envolve propor questões em relação a materiais concretos, permitindo que a criança 
"responda" manipulando-os. Contra-argumentos são introduzidos, através de questões e respostas 
são procuradas de uma maneira flexível e nfo padronizada. 

Idéias Básicas 

Inteligência 

O objetivo de pesquisa de Piaget era descobrir o que realmente constitui inteligência (op. 
cit. p. 13). Desejando evitar restrições prematuras, Piaget define inteligência de várias maneiras, 
como por exemplo: "inteligência é a fonna de equilíbrio na direção da qual as adaptações sucessivas 
e trocas entre o organismo e o meio são dirigidas" (apud Ginsburg e Opper, 1988 p. 13). O uso do 
termo "equilíbrio", emprestado da Física, sugere um balanço, um ajuste harmonioso entre pelo 
menos dois fatores -- as estruturas cogrJtivas da pessoa e o meio. Embora esse balanço possa ser 
perturbado, o indivíduo pode agü para restaurá-lo. Inteligência é o instrumento que pennite o 
indivíduo atingir este equilíbrio. Esta definição também implica que o equi!Jbrio não é imediatamente 
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atingido: à medida que a criança se desenvolve, o tipo de ações que ela é capaz de realizar muda e, 
portanto, o equilíbrio resultante. Assim, não há, para Piaget uma única inteligência, mas uma 
sucessão de estágios intelectuais. As crianças não são menos inteligentes que os adultos, mas sim 
que seu pensa..rnento é qualitativarnente diferente do pensamento dos adultos. 

Piaget estava interessado em atividade menta!, no que o indivíduo faz em sua interação com 
o mundo. Ele acreditava que o conhecimento não é dado a um observador passivo; em vez disso, 
conhecimento da realidade deve ser descoberto e construído através da atividade da criança. Piaget 
não é maturacionista nem ambientalista, mas interacionista. Sua teoria de desenvolvimento 
mental resulta da interação entre fatores internos e externos (op. cit. p. 68). Esta posição é contrária 
à visão beh!!viorista que dominou por muito tempo a psicologia educacional. 

Organização e adaptação 

Em sua interação com o mundo, o individuo tende e integrar suas estruturas psicoiógicas 
em sistemas coerentes. Por exempic, a ctiança muito pequena tem disponíveis as estruturas de 
comportamento de olhai e agarrar objetos separadamente. Ela, iniciaímente, não as combina, porém 
após um periodo de desenvolvimento, ela organiza estas duas estnn;ras separadas em uma 
estrutura mais ordenada que a permite agarrar um objeto enqua..11to olha para ele. Essa tendência de 
integrar estruturas, tanto fisicas como ps~cológicas, em sistemas ou estruturas mais ordenadas é o 
que Piaget chama de organização. 

O segundo princípio de funcionamento cognitivo é a adaptação. Todos os organismos 
nascem com a tenàência de se adaptar ao meio. A adaptação pode ser considerada em tennos de 
dois processos complementares: assimilação e acomodação (op. cit. p. 18). 

O processo de acomodação descreve a tendência do indivíduo de se modificar em resposta 
às <lema.ridas do meio. A assimilação é o processo pelo qual o indivíduo incorpora um evento do 
meio usando suas estruturas já existentes. 

Na assimilação, o orgarüsmo (i.e. a mente) não se modifica pois já tem esquernas5 de 
assimilação para incorporar a realidade. Por exemplo, quando aprende-se que plantas também são 
seres vivos, estas são incorporadas ao esquema "ser vivo". Quando se mede uma distância, usa-se o 
esquema de "medir" para assinlliar a situação. 

Na acomodação, o organismo se desenvolve através da construção de novos esquemas a 
fim de poder assimilar detemunadas situações 

Equilibração 

A equilibração se refere ao processo auto-regulador da criança peio qual ela 
progressivamente atinge níveis mais altos de equilíbrio durante todo o desenvolvimento. Este 
processo é a espinha dorsal do crescimento mentai (op. cit. p. 221). 

5 
Na teoria de Piaget, esquema é wn padr-Jo orga..rúzado de comportmnento. 
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O conceito de equilíbrio; como já dissemos, diz respeito ao estado de balanço ou harmonia 
entre; no míni'llo, dois elementos que estavam previamente em um estado de desequilibrio. 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo consiste de uma sucessão alternada de equilíbrio e 
desequilíbrio. Cada 1úvel sucessivo de equilíbrio atinge uma forma melhor de conhecimento através 
da adição e reorganização dos elementos cognitivos. Estas mudanças quantitativas e qualitativas 
resultam em novas relações, novos entendimentos e a solução de certos problemas, mas também 
abrem a possibilidade de novas questões, problemas e novos desequilíbrios. Para reconcil iar a 
estab'.Jidade e as mudanças que ocorrem no desenvolvimento cognitivo e enfatizar o aspecto 
dinãnuco do processo, Piaget se refere à equilibração majorante. 

Equilibração majorante é o processo que leva a sucessivas melhoras no equumno que 
ocorrem com o desenvolvimento. Cada novo equilíbrio se toma mais poderoso na sua habilidade de 
compreender as caracteristicas tisicas e as reíações dos objetos no meio e também atribuir 
proprieàades ce.usais, iógicas e matemáticas a eies (op. cit. p. 223). 

Estágios de desenvolvimento mental 

A teoria de Piaget divide o desenvolvimento intelectual em quatro grandes períodos: 
sensório-motor (nascimento até 2 anos), pré-ope:acianal (2 anos até 7 anos), operacional-concreio 
(7 anos até 11 anos) e operacional-fom1al (a partir dos í l anos). Esta idades são somente 
estimativas; elas podem variar de indivíduo pa~a indivíduo e de cultura para cultura. 

Período sensório-motor 

Este período é subdividido em seis estágios e, de uma maneira gerai, o desenvolvimento ao 
longo destes estágios revela um processo de descentralização. A criança começa sua vida em um 
estado não diferenciado, não separando seu eu do meio ou o desejo da realidade. Ela está centrada 
em tomo de si própria. Nos primeiros estágios, a criança não tem um conceito maduro de objeto. 
Um objeto dei.xa de existir quando passa fora àe sua imediata percepção. Além disso, para a criança 
o mundo é mera.mente urr.a sé1~e de "figuras" instáveis e desconexas. Nem ela própria nem o meio 
externo existem como entidades autônomas. No curso do desenvolvimento, a criança avança desre 
estado não diferenciado para um de maior separação entre ela própria e o meio. Ela descentraiiza
se. No caso do conceito de objeto, a criança, agora, concebe os objetos como existindo 
independentemente. Este maior entendimento do mundo e;.,.'terno é, ao mesmo tempo, uma maior 
compreensão de si própria. 

Para Piaget, o meio não modela o comportamento, simplesmente impondo-se a um sujeito 
passivo, evocando a resposta da criança e recompensando-a. Em vez disso, a ênfase centrai de 
Piaget é que a criança é ativa, i.e., ela busca contato com o meio. Sua cu riosidade não permite 
esperar que eventos externos ocorram; ao invés disso, ela procura níveis maiores de estímul~ 
Quando algum evento e>,.'temo ocorre, a cri<mça não o registra passiva.mente, mas o interpreta. E 
esta interpretação, não o evento em si, que afeta o comportamento Assim, a criança não registra 
passivamente uma simples "cópia" da realidade e sim a interpreta, constrói e assimila, dando 
significados aos eventos. A C>,.1Jeriência, então, não exerce efeitos "sobre" a criança, mas exerce 
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efeitos "com" a criança (op. cit. p. 67 e 68). 

Período pré-opemcional 

A criança a partir dos 2 anos começa a desenvoiver a habilidade de constrnir símboios 
mentais para representar coisas que não estão presentes e eventos que ocorreram no passado. Esses 
símbolos são dotados de significados a partir de sua assímilação peios esquemas mentais da 
criança6

. O desenvolvimento da linguagem envolve o uso de palavras numa maneira 
representacional. A criança começa a usar palavras para eventos ou objetos ausentes. No entanto, 
ela não usa as palavras da mesma forma que os adultos. Os conceitos da criança são de fato 
somente pré-conceitos: algumas vezes, muito gerais, outras vezes, muito específicos. 

Quanto ao raciocínio, a criança neste período "raciocina" concretan1ente sobre situações em 
termos do que ocorreu no passado, seus desejos distorcem o pensamento e seu pensamento se 
processa de um "particular" para um segundo "particular" e chega a uma conclusão. 

A pa..rtir da revisão de seu método clinico que, anteriorrnente, era muito dependente de 
verbalizações, Piaget identificou períodos de desenvolvimento mental (pré-operacional e 
operacional-concreto) estudando os processos de classificação e conservação nas crianças (op. cit. 
p. 114) 

Para estudar a classificação, Piaget apresentava às crianças uma sene de objetos que 
deveriam ser agrupados em uma classe a partir de alguma similaridade entre eles. Este estudo 
mostrou que o periodo pré-operacional se subdivide em dois estágios. Até os 5 anos, as crianças 
não utilizam o conceito verdadeiro de classe pois não operam num sistema de regras (propriedades 
definitórias) que organiza a maneira que elas arranjam os objetos7

. A partir dos 5 anos, a criança 
coloca numa coleção apropriada todos os objetos (no estágio anterior ela deixava alguns objetos 
sem classificação). Assim, em um dado nível de hierarquia, propriedades definitórias similares são 
usadas para determinar coleções. A criança, neste estágio, produz coleções hierárquicas bastante 
elaboradas, mas não entende relações de inclusão (relações das partes com o todo, do todo com as 
partes e das partes com as partes). Cada etapa da ordenação pode ser construída sem dificuldade, 
entretanto, a criança não emprega um procedimento lógico. O procedimento é de tentativa e erro. 

O esrudo da conservação feito por Piaget envolveu a conservação da quantidade contínua, 
substância, peso e volume. 

Piaget descobriu que há uma seqüência de desenvolvimento em relação a cada uma das 
conservações. Por exemplo, a criança no período pré-operacional não considera que a quantidade 
de um líquido se conserva quando o liquido passa de um recipiente largo e baixo para um estreito e 
longo Até aproximadamente 5 anos, as crianças julgam que a quantidade de liquido está ligada à 
altura da coluna de líquido. A partir dos 5 ou 6 anos, a criança não se concentra exclusivamente na 
altura da coluna de líquido, às vezes, baseia seu julgamento na largura. Isto se deve à característica 

ó O que o símbolo significa é sempre pessoal e intimamente reíacionado à experiência da criança. 

7 
A criança, freqüentemente, não pode formar um ordenamento sistemático de qualquer número de objetos, embora, às 

vezes, ela seja capaz de ordenar alguns deles. 
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geral da atividade cognitiva deste estágio -- a centralização -- que é a tendência de focalizar em 
uma quantidade limitada de informação (inabilidade de considerar vários aspectos de uma situação 
simultaneamente). Além disso, o pensamento da criança pré-operacional é estático (centrado em 
estados e não nas transformações dinâmicas) e ineversível (uma vez percorrido um ca_rn.inho 
cognitivo não é capaz de segui-lo mentalmente em sentido inverso). 

Período operacional concreto 

À medida que a criança fica mais velha e toma contato com pontos de vista opostos e com 
várias instituições sociais, seu pensamento se desenvolve através de um processo de 
descentralização. Na fala, ela considera ta'lto o que deseja expressar quanto o interesse do ouvinte. 
No raciocínio, ela tenta considerar as complexidades de problemas -- as diferenças e similaridades 
entre o mesmo conjunto de eventos. 

A criança, neste periodo, descentraliza seu pensamento assim como no período sensório
motor o bebê descentraliza sua ação. O recém-nascido age como se o mundo estivesse centrado em 
tomo dele e deve aprender a se comportar de maneiras mais adaptáveis. Similarmente, a criança 
pensa a partir de uma perspectiva limitada e deve ampliá-la. 

No estudo da classificação, Piaget verificou que no período operacional-concreto a criança 
é capaz de construir um arranjo hierárquico e entender as relações de inclusão (usar um 
procedimento lógico )3. Mas há limitações, pois ela só pode lidar com relações em um nível 
concreto, isto é, quando objetos reais ou pensamentos sobre eies estão envolvidos. 

Quanto à conservação, é neste período que a criança é capaz de entendê-la. Isto se deve às 
características gerais de seu pensan1ento neste período. A partir dos 7 anos, a atividade cognitiva 
da criança passa a focalizar diferentes aspectos de uma mesma situação simultaneamente: ocorre a 
descentralização. O pensamento da criança operacional concreta é centrado nas transformações 
(dinâmico) e apresenta reversibilidade. Com ·isso, ela entende, por exemplo, que uma certa 
quantidade de água se conserva quando passa de um recipiente alto e estreito para outro largo e 
baixo pois concentra-se simultaneamente tanto na largura como na altura do recipiente, 
compensando-as. Além disso, sua atenção é dada à transfonnação (passagem da água) e não a 
estados momentâneos do sistema. 

Período operacional formal 

O sistema de operações mentais do adolescente atinge um alto grau de equilíbrio, no sentido 
de que seu pensamento é flexível e eficiente. Ele pode imaginar muitas possibilidades inerentes em 
uma situação e pode lidar com proposições hipotéticas. 

O adolescente faz a realidade secundária à possibilidade, pois seu pensamento já é 
hipotético-dedutivo. Uma característica distinta das operações fom1ais é sua propriedade 

8 Pensar no todo e nas partes simultaneamente. 
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combinatória no sentido de que o adolescente faz todas as combinações possíveis, levantando todas 
as possibilidades (hlpóteses), antes de agir sobre um problema com o qual se confronta. Além disso, 
seu pensamento é reversível, podendo processar-se em urna direção e então usar vários métodos 
diferentes para retroceder seus passes e voltar ao ponto inicial. 

Para testar Jojpóteses em um dado experimento, por exemplo, o adolescente isola fatores 
críticos, considerando sistematicamente todos os fatores e isolando um, considerando constante. Ele 
observa os resultados corretamente e a partir deles procede para obter conclusões. Além disso, dada 
uma certa conclusão, ele pode raciocinar sobre ela e então derivar novas interpretações. 

Em relação ao uso das operações fonnais, Piaget não quer dizer que um adolescente típico 
do estágio fonnai sempre emprega todas ou algumas das operações fom1ais, mas que ele é capaz 
de fazer isso. 

Piaget admite que alguns adolescentes usam as operações formais somente em áreas que 
são de relevância pessoal, relacionadas com suas aptidões e suas especializações profissionais. Com 
isso, muitos fracassam em testes piagetianos convencionais pois eles não detectam estas diferenças. 
Assim, é necessário que as tarefas dadas aos sujeitos para verificar se estão ou não no nível fonnal 
sejam "ecologicamente válidas", i.e., apropriadas ao interesse do sujeito ou à sua cultura (op. cit. p. 
204) 

No entanto, as evidências mostram que nem todos os adolescentes são capazes de usar as 
operações formais mesmo em uma dada área de seu interesse e elas não são universais. Em culturas 
ocidentais alguns adolescentes não parecem capazes de utilizar as operações formais, já em algumas 
culturas não ocidentais as operações formais parecem ser completamente ausentes, mesmo em 
adultos. 

Para finalizar esta parte dos estágios, cabe assinalar que segundo Piaget os estágios são 
caracterizados por seqüência invariante (é idêntica nas culturas, existindo uma generalidade entre as 
culturas) e integração sucessiva (cada estágio prepara o caminho para próximo). As idades em que 
ocorrem os estágios variam consideravelmente dentro de uma mesma cultura e entre culturas 
diferentes. O curso do desenvolvimento individual é contínuo e a transição de um estágio para outro 
é gradual. Observa-se, tan1bém, que uma criança pode estar em diferentes estágios de 
desenvolvimento em relação a diferentes áreas do pensamento (Hergenhahn e Olson, 1993). 

Implicações da teoria de Piaget para a educação 

Algumas contribuições de Piaget para a prática educacional podem ser destacadas 
(Ginsburg e Opper, p. 255): 

- os estudos de Piaget sobre o desenvolvimento de conceitos específicos lógicos, 
matemáticos e fisicos na criança podem auxiliar o desenvolvimento do currículo e práticas de ensino 
nestas áreas; 

- a técnica da entrevista clinica de Piaget pode ser um diagnóstico valioso e uma ferramenta 
de avaliação para o professor. 
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A teoria de Piaget proporciona alguns princípios gerais para conduzir a educação. Ela 
sugere uma abordagem centrada na criança por ser seu mundo qualitativamente diferente do munào 
do adulto, devido à sua estrutura mental distinta. 

O educador deve fazer um esforço especial para entender as propriedades únicas da 
experiência e maneiras de pensar da criança, pois não é seguro generalizar da experiência do adulto 
para a da criança. 

O que é necessário é uma considerável sensibilidade, uma disposição para aprender a partir 
da criança, olhar de perto para suas ações e evitar a crença de que o que é verdadeiro e usual para o 
adulto é também verdadeiro para a criança. 

A hipótese de que as crianças -- ou indivíduos de qualquer idade -- aprendem melllor a 
partir de uma atividade auto-iniciada é vital para conduzir a educação, segundo Piaget. Ele coloca 
grande ênfase no papei da atividade -- tanto fisica quanto mental -- no desenvolvimento intelectual. 
Na sua visão, "conhecer um objeto é agir sobre ele" (a essência do conhecimento é a atividade) 
Assim, para promover conhecimento genuíno, o professor deve encorajar a atividade na criança 
(op. cit. p. 239). 

No entanto, deve haver cautela em relação à ênfase na atividade. Algumas vezes, 
professores a relacionam unicamente com atividade tisica; eles acreditam que a manipulação de 
objetos automaticamente leva à aprendizagem. Isto pode ser verdadeiro em algumas situações, mas 
não sempre é o caso. Por exemplo, na idade pré-escolar, a manipulação de objetos pode levar à 
aprendizagem. No entanto, no ensino médio, dificilmente ocorrerá aprendizagem se as ações físicas 
dos estudantes não forem acompanhadas por atividade mental tal como pensar em tipos de 
resultados alternativos e seus significados. 

A aceitação do princípio da aprendizagem ativa requer uma considerável reorientação das 
crenças em relação à educação. Professores (e as pessoas, em geral) normalmente consideram que o 
objetivo da educação é fornecer conhecimento existente, em geral de tipo factual, o mais 
eficientemente possível ao estudante, que irá a?sorvê-lo na forma apresentada. De acordo com 
Piaget, esta visão é errônea por várias razões. E pouco legítimo conceber o conhecimento como 
algo que pode ser transmitido. Certamente, a criança precisa aprender alguns fatos e, algumas 
vezes, ministrar ou programar instrnção pode auxiliar na aprendizagem deste tipo. Mas, 
freqüentemente, a criança não aprende fatos que lhe são transmitidos; o aprendiz deve descobri-los 
e reconstruí-los mentalmente por ele mesmo. Além disso, fatos são uma pequena porção do 
conhecimento real. Entendimento verdadeiro envolve ação, nos rúveis motor e conceituai. 

Já que a aprendizagem ocorre através da ati,~dade da criança, métodos estruturados de 
ensino, tal ·como instrução programada e recursos audio\~suais, devem ser desenfatizados em favor 
de métodos mais "ativos"- Em vez de tentar fornecer verdades, os professores devem proporcionar 
situações que permitan1 à criança questionar, experimentar e descobrir fatos e relações. Isto levará a 
um conhecimento mais ,profundo e duradouro ao invés de uma memorização mecânica de fatos 
apresentados por professores ou livro-texto. Para Piaget, entendimento genuíno é um processo de 
reinvenção, ou seja, a compreensão real de uma noção ou teoria implica reinvenç.fo desta teoria 
pelo sujeito. Mas este entendimento genuíno não é ainda capaz de se expressar conscientemente, no 
nível verbal. O alcance de um nível mais alto de entendimento deve ser adiado até mais tarde. A 
formalização deve ser introduzida somente depois que a criança se tornou confortável com suas 
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"noções infonnais" e somente com muita assistência da parte do professor. Uma das 
responsabilidades do professor é ajudar a criança a atingir uma consciência explícita, uma expressão 
e formalização de seu "conhecimento intuitivo" 

A teoria de Piaget diz que estruturas cognitivas correntes e novas experiências interagem 
para despertar interesse e estimular o desenvolvimento subseqüente do entendimento. O interesse e 
a aprendizagem são melhor facilitados se a experiência apresentada à criança tem alguma relevância 
para o que ela já sabe, mas é ao mesmo tempo suficientemente nova para apresentar incongruências 
e confütos. Isto sigiúfica que a experiência não deve ser radicalmente nova a ponto de a criança não 
poder assimilá-la com suas estruturas cognitivas e nem tão familiar que a criança imediatamente a 
assimile e seja, portanto, de pouco interesse. 

Experiências moderadamente novas apresentam à criança um conflito cognitivo. De acordo 
com a teoria de equilibração, estes conflitos servem de base para reorganização da estrutura 
cognitiva e desenvolvimento subseqüente. 

A seguir, destacamos alguns procedimentos que o professor pode utilizar para auxiliar a 
criança a se desenvolver intelectualmente (op. cit. p. 243): 

- identificação do nívei de desenvolvimento mental de cada criança. 

Este conhecimento ajudará o professor a criar situações que provoquem na criança o 
conflito cognitivo, que é um importante mecanismo do crescimento intelectual. Esta avaliação do 
rúvel intelectual não é uma tarefa facil, pois o professor deve levar em conta não só os produtos do 
pensamento -- respostas con-etas ou erradas -- mas os processos do pensamento dos estudantes. 

- ensino mais orientado individualmente do que em grande grupo (devido a grandes 
diferenças individuais). 

O que os estudantes precisam é de oportunidades de aprender em um meio rico que contém 
muitos elementos potencialmente interessantes. O professor deve ser sensível às necessidades 
afetivas e cognitivas dos estudantes, deve saber julgar que materiais os desafiarão em um certo 
momento, deve ser capaz de avaliar seus níveis intelectuais e apresentar novas idéias em um nível 
consistente com o desenvolvimento intelectual e lingüístico dos alunos. Estas idéias devem ser 
apresentadas por um professor que confia na capacidade de aprender de seus alunos, despertando
lhes interesse e capacidade de ação. 

Na visão de Piaget, experiência fisica e manipulação concreta não são as únicas influências 
na aprendizagem. Um outro fator que leva ao desenvolvimento do conhecimento é a experiência 
social ou a interação corn outras pessoas. A experiência e atividade da criança são de fundamental 
importância durante os primeiros estágios de desenvolvimento; mais tarde, a comurúcação verbal e 
a interação social passam a definir e conceitualizar esta expeiiência. Na sala de aula .. a interação 
social deve desempenhar um papel significativo. As crianças devem conversar, dividir experiências e 
argumentar, pois isto é uma grande ferramenta na aquisição do conhecin1ento. 

A contribuição de Piage1 reside, entre outras coisas, na sua descrição detalhada do 
desenvolvimento de numerosos conceitos fisicos, lógicos e matemáticos na criança. 
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Este conhecimento gerado por Piaget pode ser usado para facilitar a aprendizagem de várias 
maneiras, todavia há limitações. Uma implicação da teoria dos estágios é, de alguma forma, 
pessimista. Já que o desenvolvimento intelectual parece seguir uma seqüência ordenada -- que 
parece ser urúversal -- a "criança jovem" é incapaz de aprender certos tipos de conceitos. É claro 
que é possível acelerar alguns tipos de aprendizagem, através do uso adequado de estímulo exterior. 
Mas, esta aceleração só é possível se a criança está em um estágio de transição (op. cit. p. 247). 

Segundo Shayer (apud Ginsburg e Opper, 1988), muitos problemas de aprendizagem 
ocorrem devido ao desacordo existente entre o nível conceituai da maioria dos estudantes e os 
conceitos que lhes são apresentados. Avaliar as forças e fraquezas dos estudantes em relação ao 
conteúdo ensinado pode eventualmente levar ao desenvolvimento de um novo e mais eficiente 
curricuio 

Para Piaget, um dos problemas-chave da educação envolve encontrar o método mais 
adequado para fazer a transição das estruturas naturais mas não reflexivas da criança para a reflexão 
consciente sobre tais estruturas e para uma reformulação teórica delas. 

Piaget recomenda construir gradualmente sobre o que a criança já sabe -- sobre as ações da 
criança ou "intuições" não verbalizadas -- para alcançar uma formalização subseqüente. Em sumi:., 
uma das principais tarefas da educação é a eliminação da lacuna entre os modos infom1ais de 
entendimento da criança e as fom1alidades ensinadas na escola. 

Outra contdbuição de Piaget para a pesquisa educacionai é a entrevista clínica que pode ser 
usada em qualquer situação na qual o objetivo é a exploração dos processos de pensamento da 
criança. Além disso, ela pode ser usada como um auxilio eficiente no diagnóstico e avaliação e em 
ajudar professores a adquirirem as habilidades de questionamento úteis para promover 
aprendizagem na sala de aula. 

Conciusãc 

A abordagem "piagetiana" uma vez adotada pelo educador, ao invés de encarar o ensino do 
ponto de vista do assunto acadêmico a ser aprendido, irá olhar a situação de ensino-aprendizagem 
sob o ponto de vista do aprendiz e como ele adquire conhecimento Tal abordagem é dita 
constrntivista/epistemológica -genética porque estabelece um sujeito ( epistêmico) possciidor de uma 
arquitetura cognitiva variável (que aprende) que se desenvolve através de fünções gerais invariantes 
-- adaptação e organização. O sujeito estudado por P!aget é um sujeito científico -- conhece o 
mundo cientificamente. Para responder uma questão epistemológica -- corno se passa de um 
detemJ.i.nado estado de conhecimento para outro considerado melhor -- Piaget recorre à criança 
estudando a gênese psicológica para chegaí à gênese da razão. No entanto, Riviere (1987) vê a 
definição piagetiana de sujeito cognitivo reduzida a de um sujeito racional: a transformação de sua 
arquitetura funcional é explicada utlicamente através da dinâmica das funções invariantes. Os fatores 
de cultura, influência social e interativa têm papei !iinitado no desenvolvimento da razão (são 
ativantes e não forrnantes} e para este autor cabe à Psicologia Cognitiva explicar, de forma efetiva, 
o papel da interação e da cultura no desenvolvimento do sujeito superando a visão ''acromática" 
(puras formas, sem conteúdo, nem cor) de sujeito cognitivo proposto por Piaget. 
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VYGOTSKY 

Introdução 

O tema central de Lev Vigostky (1896-1934) é a relação entre pensamento e linguagem, 
mas, em um nível mais profündo, trata-se de urna teoria sobre desenvolvimento intelectual na qual a 
concepção sobre desenvolvimento é também uma teoria de educação (Vygotsky, 1989). 
Infelizmente, sua morte prematura (em 1934 aos 38 anos de idade) interrompeu uma série de 
pesquisas em psicologia do desenvolvimento, educação e psicopatologia. 

Durante 20 anos sua obra foi proibida, principalmente, devido às suas críticas muito fortes 
ao behaviorismo, a tradição existente na época, mas também por razões políticas. 

"Uma aplicação do materialismo histórico e dialético reievante para a 
psicologia, seria um resumo preciso da teoria sócio-cultural dos 
processos psicológicos superiores"- (Vygotsky, 1984, p. 7). 

Por processos psicológicos superiores ou funções mentais complexas entende-se, por 
exemplo, consciência reflexiva e o controle deliberado que são, segundo Vygotsk")', produto da 
atividade cerebral. Com isso, Vygoisky tomou-se um dos p1imeiros defensores da associação da 
psicologia cognitiva experimental com a neurologia e a fisiologia. 

Usando os métodos e princípios do materialismo dialético, ele estudou os fenômenos como 
processos em movimento e em mudança. Em tem1os do objeto da psicologia, a tarefa do cientista é 
a reconstrução da rnigem e do curso do desenvolvimento do comportamento e de consciência 
Todo fenômeno tem sua história e esta é caracterizada por mudanças qualitativas e quantitativas. 
Vygotsky a~licou essa linha de raciocínio para explicar a transformação dos processos psicológicos 
elementares em processos complexos10 (op. cit. p . 7). 

A concepção de método experimental para Vygotsky difere daquela dos psicólogos 
an1ericanos, pois, segundo ele, para estudar o curso do desenvolvimento de um processo, o 
experimento deve oferecer o máximo de oportunidade para que o sujeito experimental se engaje nas 
mais variadas atividades que possam ser observadas e não apenas rigidamente controladas (em 
oposição à preocupação com o desempenho em si, preocupa-se com o processo). Uma técnica 
efetivamente usada por Vygotsky, com esse propósito, foi a de introduzjr obstáculos ou 
dificuldades na tarefa de fonna a quebrar os métodos rotineiros de solução de problemas. 

Algumas das implicações do método experimentai de Vygotsky são, por exemplo: que os 
resultados experimentais podem ser tanto quantitativos como qualitativos; que há ruptura de 
algumas baneiras tradicionais entre os estudos de "laboratório" e de "campo", no sentido de que 
uma intervenção experimental pode ser realizada numa s.ituação de brinquedo, na escola ou num 
ambiente clinico, tão bem quanto ou melhor do que no laboratório. 
Problemas de método 

9 São de origem biológica. Por exemplo, os reflexos involWltArios. 

10 São de origem cultural Por exemplo, a atenção volWltária. 
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Segundo Vygotsky (I 984, p. 69), Engels estabelece um contraste entre as abordagens 
naturalística e dialética para a compreensão da história humana. Para eie, o naturalismo acredita que 
somente as condições naturais são determinantes do desenvolvimento histórico. Já a abordagem 
dialética, admitindo a influência da natureza sobre o homem, afimIB que o homem age sobre a 
natureza e cria, através das mudanças provocadas por ele na natureza, novas condições natura~s 
para sua existência. 

Vygotsky utiliza esta última abordagem para o estudo e interpretação das funções 
psicológicas superiores do homem. 

Três princípios fonnam a base de sua abordagem: 

1. análise do processo em oposição a uma análise do objeto; 

2. análise que revela as relações dinâmicas ou causais, reais, em oposição à enumeração das 
características externas de um processo, i.e., uma análise explicativa e não descritiva; 

3. análise do desenvolvimento que reconstrói todos os pontos e faz retomar à origem o 
desenvolvimento de uma determinada estrutura. 

Para Vygotsky, o resultado do desenvoh~mento não será uma estrutura puramente 
psicológica, como a psicologia descritiva considera ser, nem a simples soma de processos 
elementares, como considera a psicologia associacionista, e sim uma forma qualitativamente nova 
que aparece no processo de desenvolvimento. 

O conceito de desenvolvimento de Vygotsky rejeita o ponto de vista comumente aceito de 
que o desenvolvimento cognitivo é resultado de uma acumuiação gradual de mudanças isoladas. Ele 
acredita que o desenvolvimento da criança é um processo dialético compiexo caracterizado pela 
periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de diferentes fünções, metamorfose ou 
transformação qualitativa de uma forma ou outra, embricamento de fatores internos e externos, e 
processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra. Dominados pela 
noção de mudança evolucionária, a maioria dos pesquisadores em psicologia da criança ignora 
aqueles pontos de viragem, aquelas mudanças convulsivas e revolucionárias que são tão freqüentes 
no desenvolvimento de criança (op. cit. p. 83). 

O objetivo principal do livro "Formação Social da Mente" de Vygostky (l 984) é 
caracterizar os aspectos tipicamente humanos de comportamento e elaborar hipóteses de como 
essas características se formaram ao longo da história humana e de como se desenvolveram durante 
a vida de um indivíduo ( op. cit. p. 21 ). 

Vygotsky considera a maturação "per se" um fator secundário no desenvolvimento das 
formas típicas e mais complexas do comportamento humano. A noção corrente de maturação como 
um processo passivo não pode descrever, de forma adequada, os fenômenos complexos. 
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A inteligência prática nos animais e nas crianças 

Segundo Vygotsky, os primeiros estudos sobre inteligência prática como os de Kõhler e 
Bühle (uso de instrumentos: apreensão manual de objetos, capacidade de usar vias alternativas 
quando da consecução de um objetivo e uso de instrumentos p1imitivos) ou raciocínio técnico 
procuravam estabelecer similaridades entre crianças e macacos antropóides. Um dos principais 
resultados desses estudos é que o início da inteligência prática na criança, assim como no chipanzé, 
é independente da fala (os primeiros esboços de fala inteligente são precedidos pelo Hraciocínio 
técnico" e este constitui a fase inicial do desenvolvimento cognitivo) . 

Essa análise, postulando a independência entre ação inteligente e fala, opõe-se diretamente 
aos achados de Vygotsky que, ao contrário, revelam uma integração entre fala e raciocínio prático 
ao longo do desenvolvimento (op. cit. p. 24) e que a primeira tem um papel essencial na 
organização das funções psicológicas superiores. 

A relação entre a fala e o uso de instrumentos 

A fala é uma atividade utilizadora de signos1
; e os estudos sobre inteligência prática (uso de 

instrumentos) não reconhecem o embricamento existente entre esta e a fala. 

Para Vygotsky, no entanto, embora a inteligência prática e o uso de signos (fala) possa..rn 
operar independentemente em crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto 
humano constitui a verdadeira essência no comportamento humano complexo. Sua análise atribui á 
atividade simbólica uma fünção "organizadora" específica que invade o processo do uso de 
instrumentos e produz formas fundamentalmente novas de comportamento. 

A interação social e a transformação da atividade prática 

De acordo com Vygotsk:y (op. cit. p. 27): 

"O momento de maior significado no curso do desenvoivimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência 
prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então 
duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, 
convergem" . 

Os experimentos realizados por Vygotsky mostraram dois fatos importantes em relação à 
fala e à atividade prática. 

(1) A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. As crianças 
não fica.rn simplesmente falando o que elas estão fazendo, sua fala e ação fazem parte de uma 
mesma função psicológica complexa, dirigida para a solução do problema em questão. 

11 O conceito de signo ficará mellior esclarecido mais adiante. Mas, em síntese, pode-se dizer que os signos são 
dirigidos para o controle do próprio indivíduo; s.'io orientados intema..rne.nte. Por exemplo, a linguagem é \Un sistema 
de signos. 
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(2) Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a 
importância que a fala adquire na operação como um todo. Às vezes, a fala adquire uma 
importância tão vital que, se não for pennitido seu uso, as crianças pequenas não são capazes de 
resolver a situação. 

A relação entre fala e ação é dinâmica no decorrer do desenvolvimento das crianças e a 
mudança nesta relação ocorre da seguinte maneira: 

Primeiro estágio - a fala segue, acompanha as ações da criança e reflete as vicissitudes do 
processo de solução do problema de uma fonna dispersa e caótica. 

Estágio superior - a fala desloca-se cada vez mais em direção ao irúcio desse processo, de 
modo a, com o tempo, preceder a ação. Surge a função plane.iadora da fala. 

O domínio sobre a memória e o pensamento 

As origens da memória mediada 

Existem dois tipos de memória humana: memória natural e memória mediada. 

A memória natural (dominante no comportamento dos iletrados) surge como conseqüência 
da in..t1uência direta dos estímulos externos sobre os seres huma.'los (fünção psicológica imposta pela 
natureza). 

Mas, os seres humanos vão além das funções psicológicas i.rnpostas pela natureza, 
evoluindo para uma organização nova, culturalmente elaborada, de seu comportamento. Eles 
estendem a operação de memória para além das dimensões biológicas, pennitindo incorporar a ela 
estímulos artificiais ou autogerados, que Vygotsh.)' chama de signo (por exemplo, utilização de 
auxiliares mnemônico) (op. cit. p. 44). 

A estn1tura das operações com signos 

Segundo Vygotsky, em toda relação E -> R ( estímulo, resposta) há um elo intennediário, 
um signo, colocado pelo indivíduo, que está ativamente engajado no estabelecimento deste elo. 
Assim, o processo simples estímulo-resposta é subsiituído por um ato complexo, mediado, 
representado da seguinte forma (op. cit. p. 45). 

E ---------------- R 

\/ X= signo 

X 



25 

O signo possui a caracteristica de ação reversa (i.e, age sobre o indivíduo e não sobre o 
ambiente), conferindo à operação psicológica fom1as qualitativamente novas e superiores, 
permitindo aos seres humanos, com o auxílio de signos, controlar o seu próprio comportamento. 
O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se 
destaca do desenvolvimento biológico e cria novas fonnas de processos psicológicos enraizados na 
cultura. 

As primeiras operações com signos em c1·ianças 

A partir de experimentos conduzidos por A N. Leontiev em laboratórios chegou-se aos 
seguintes resultados (op. cit. p. 50) 

J 0 estágio: idade pré-escolar; a criança não é capaz de controlar o seu comportarnento pela 
organização de estímulos especiais (signos); ela usa uma abordagem "natural", "eidética"-

2º estágio: predominam os signos externos (idade escolar). 

3° estágio: idade adulta; estímulos são emancipados de suas fom1as de internalização; signos 
externos, dos quais as crianças em idade escolar necessitam, transformam-se em signos internos, 
produzidos pelo adulto como um meio de memorizar. 

A história natural da operação com signos 

A atividade àe uülização de signos nas crianças não é inventada e tampouco ensinada pelos 
adultos; ao invés disso, ela surge de algo que orit,rinaimente não é uma operação com signos, 
tornando-se uma operação desse tipo somente após uma série de transformações qualitativas. 

Dentro de um processo geral de desenvoivimento podem-se distinf,rüir duas linhas 
qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de um lado os 
processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, 
de origem sócio-cultural. 

A história do comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas. 

As raízes do desenvolvimento de duas fom1as fundamentais, culturais, de comportamento, 
surgem durante a inf'ancia: o uso de instrumentos e a fala humana. Isso coloca a inf'ancia no centro 
da pré-história do desenvolvimento cultural. (op. cit. p. 52). 

A memória e o ato de pensar 

A memória de crianças mais velhas não é apenas diferente da memória de c1ianças mais 
novas; ela assume também um papel distL-ito na atividade cognitiva. A memória, em fases bem 
iniciais da inf'ancia, é uma das funções psicológicas centrais, em tomo da qual se contraem todas as 
outras funções. O ato de pensar na criança muito pequena é, conforme Vygotsky, em muitos 
aspectos, detenninado pela memória e, certamente, não é igual à mesma ação em crianças maiores 
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Para crianças muito pequenas pensar significa lembrar; em nenhuma outra fase, depois dessa muito 
inicial da inf'ancia, podemos ver tal conexão íntima entre essas duas funções psicológicas (op. cit. p. 
56). 

As representações gerais do mundo, nas crianças muito pequenas baseiam-se na lembrança 
de exemplos concretos, não possuindo, ainda, o caráter de uma abstração. 

Do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, a memória, mais do que o pensamento 
abstrato, é característica definitiva dos primeiros estágios do desenvolvimento cognitivo. 
Entretanto, ao longo desse desenvolvimento ocorre uma transformação especial na adolescência. 
Pesquisas sobre a memória nessa idade mostraram que no final da infância as relações 
interfuncionais envolvendo a memória invertem sua direção. Para as crianças, pensar significa 
lembrar, no entanto, para o adolescente, lembrar significa pensar. Sua memória está tão "carregada 
de lógica" que o processo de lembrança está reduzido a estabelecer e encontrar relações lógicas; o 
reconhecer passa a consistir em descobrir aquele elemento que a tarefa exige que seja encontrado. 
(op. cit. p. 58) 

A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes 
de iembrar ativamente com a ajuda de signos. A caracteristica básica do comportamento humano 
em geral é que o próprio homem influencia sua relação com o ambiente e, através dele, 
pessoalmente modifica seu comportamento, colocando-o sob seu controle. 

Internalização das funções psicológicas superiol'es 

Vygotsky preocupou-se em saber como os usos de instrumentos e signos estão mutuamente 
ligados, ainda que separados, no desenvolvimento cultural/intelectual da criança. 

A analogia básica entre signo e instrumento repousa na função mediadora que os 
caracteriza. 

1 
Atividade 1 1 

1 1 

Signo 
/ 
1 

~ 
1 

Instrumento 

Por outro lado, signo e instrumento se diferenciam nas maneiras distintas com que orientam 
o comportamento humano. A função do instrumento é servir como um condutor da influência 
humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente. Constitui um meio pelo qual a 
atividade humana externa é dirigida para controle e domínio da natureza. O signo, por sua vez, não 
modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido 
para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente. (op. cit. p. 62). 

O uso de meios artificiais -- a transição para a atividade mediada -- muda, 
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de instnimentos amplia de 
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fonna ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções psicológicas podem operar. 
Nesse contexto, Vygotsh.y usa o tenno função psicológica superior como referência à combinação 
entre o instrumento e o signo na atividade psicológica. 

Para Vygotsky, o processo de intemalização (reconstrução interna de uma operação 
externa) consiste em uma série de transformações: 

1) uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e começa 
a ocorrer internamente; 

2) um processo interpessoai é transformado num processo intrapessoal. Todas as fünções 
no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível 
individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Todas as funções superiOíes originam-se das relações reais entre indivíduos 
humanos; 

3) a transfom1ação de um processo interpessoal em processo intrapessoal é o resultado de 
uma longa série de eventos ocorridos durante o desenvolvimento. 

Conforme Vygotsky (op. cit. p. 65): 

Implicações educacionais 

"A intemalização das atividades socialmente enraizadas e 
historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 
psicologia humana; é a base do salto qualitativo da psicologia ar'jmal 
para a psicologia humana. Até agora, conhece-se apenas um esboço 
desse processo". 

Interação entre aprendizado e desenvolvimento 

Segundo Vygotsky, a relação entre o aprendizado e o desenvolvimento, em crianças em 
idade escolar, é o mais obscuro de todos os problemas básicos envoh~dos na aplicação de teorias 
do desenvolvimento da criança em processos educacionais (op. cit. p. 89). Para ele, isto se deve não 
à falta de estudos sobre o tema, mas a pesquisas que incorporam postulados, pressupostos e 
soluções exóticas, teoricamente vagos, não avaliados criticamente e, algrnnas vezes, internamente 
contraditórios. 

Do ponto de vista de Vygotsky, há basicamente, três concepções correntes sobre a relação 
entre desenvolvimento e aprendizado (Vygotsky ei ai, 1988). 

Urna concepção importante centra-se na idéia de que o processo de desenvolvimento é 
independente do processo de aprendizagem. O aprendizado é considerado um processo puramente 
externo que não está envolvido ativamente no desenvolvimento e que se utiliza dos avanços do 
desenvolvimento (segue o desenvolvimento) ao invés de modificá-lo . Um exemplo clássico desta 
posição é a teoria de Piaget sobre desenvolvimento mental. 
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Esta concepção implica outra de natureza educacional, aliás, hoje muito criticada, que é a 
idéia de que o desenvolvimento é sempre um pré-requisito para a aprendizagem e que, se as funções 
mentais de uma criança não amadurecem a ponto de ela ser capaz de aprender um assunto 
particular, então nenhuma instrnção se mostrará útil nessa ocasião. 

Todos os esforços, então, concentram-se na detenni.nação da idade na qual uma certa 
aprendizagem se toma possível pela primeira vez. 

Vygotsky rejeita estas concepções (a de Piaget e outras) sobre a relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem e propõe uma nova solução para o problema. 

Para elaborar as dimensões do aprendizado escolar, Vygotsky propõe dois níveis de 
desenvolvimento O primeiro pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, i.e, o nivel de 
desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como resuítado de certos 
ciclos de desenvolvimento já completados (op cit. p. 95) Quando são usados testes para 
determinar a idade mental de uma criança, trata-se do nível de desenvolvimento real. O segundo 
nível, considerado um conceito novo e de excepcional importância para Vygotsky, é a zona de 
desenvolvimento proximal, que define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que 
estão em processo de maturação, em estado embrionário. 

Indicativos do rúvel de desenvolvimento real seriarn as tarefas que as crianças conseguem 
fazer sozinhas, já as tarefas realizadas com a ajuda dos outros (de um adulto ou de colegas) 
indicariam a zona de desenvolvimento proximal. 

Na ótica de Vygotsky, aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda dos outros pode 
ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que 
consegue fazer sozinha. 

Além disso, ele crê que um ensino orientado a uma etapa de desenvolvimento já realizado é 
ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento gernl da criança; não é capaz de dirigir o processo de 
desenvolvimento, vai atrás dele. A noção de zona de desenvolvimento proximal origina uma nova 
fórmula que contradiz exatamente a orientação tradicionai (por ex. Piaget): o único bom ensino é o 
que se adianta ao desenvolvimento (Vygotsky et ai, 1988) 

Nesta perspectiva, a aprendizagem é vista como criadora da zona de desenvolvimento 
proximal; desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com 
companheiros. Uma vez intemalizados, esses processos passam a fazer parte das aquisições do 
desenvolvimento independente da criança. 

Assim, aprendizagem não é desenvolvimento, mas quando adequadamente organizada 
resulta em desenvolvimento mental, ativando um grupo de processos de desenvoivirnento que, de 
outra forma, não aconteceria. Por isso, aprendizagem é um aspecto necessário e universal do 
processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 
humanas. 

Em síntese, a hipótese de Vygotsky sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento 
pressupõe que (Vygotsky et al, 1988): 
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1) o processo de desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem; ele segue a 
aprendizagem, que cria a zona de desenvolvimento proximal; 

2) aprendizagem e desenvolvimento de criança, ainda que diretamente ligados, nunca se 
produzem de modo simétrico e paralelo. Existem relações dinâmicas altamente complexas entre os 
processos de desenvolvimento e de aprendizagem, as quais não podem ser englobadas por uma 
formulação hlpotética imutável (os testes que medem progressos escolares não refletem o curso real 
do desenvoh~mento da criança). 

Um estudo experimental sobre a formação de conceitos 

No livro "Pensamento e Linguagem" (1989), há um estudo de Vygotsky, realizado através 
de seu método experimental, sobre a fonnação de conceitos. 

Vygotsky contesta a concepção de que a formação de conceitos se baseia em conexões 
associativas. A existência de associações entre os símbolos verbais e os objetos, embora sólidas e 
numerosas, não é por si só suficiente para a fom1ação de conceitos. Segundo ele, está superada a 
idéia de que um conceito se desenvolve mediante o máximo fortalecimento das conexões 
associativas que envolvem os atributos comuns a um grupo de objetos e o enfraquecimento das 
associações que envolvem os atributos que distinguem esses objetos (Vygotsky, 1989, p. 46) 

Para Vygotsky, a fonnação de conceitos é um processo criativo e não um processo 
mecânico e passivo; um conceiío surge e se configurn no curso de uma operação complexa e só a 
presença de condições externas favoráveis a uma ligação mecânica entre palavra e objeto não é 
suficiente para a criação do conceito. 

Para estudar o processo de fonnação de conceitos, Vygotsky utilizou o "método de dupla 
estimulação": 22 blocos de madeira, de cores, formas, alturas e larguras diferentes são apresentados 
para o sujeito observado. Na face inferior àe cada bloco está escrita uma das quatro palavras sem 
ser.tido lag (em todos os blocos altos e largos), bik (em todos os blocos baixos e largos), mur (em 
todos altos e estreitos) e cev (em todos baixos e estreitos). Estas palavras são os conceitos a serem 
funnados pelo sujeito. No irucio do experimento, todos os blocos, bem misturados, estão 
espalhados sobre uma mesa à frente do sujeito O examinador vira um dos blocos -- a "amostra" -
mostra-a e lê seu nome para o sujeito e pede a ele que separe todos os blocos que pareçam ser do 
tipo da "amostraº Após o sujeito ter feito isso, o examinador vira um dos blocos "erradamente" 
selecionado, mo&tra que aquele bloco é de um tipo diferente e incentiva o sujeito a continuar 
tentando. À medida que o número de blocos virados aumenta, o sujeito vai adquirindo uma base 
para resolver o problema. A partir da natureza dos grupos criados e do procedimento usado ao 
constmi-los, pode-se ter uma indicação do nível de pensamento conceituai do sujeito (op. cit. p. 
50). 

Este estudo envolveu mais de 300 pessoas entre crianças adolescentes e adultos, inclusive 
alguns com distúrbios patológicos das atividades intelectuais e linguísticas. 

Os achados principais deste estudo são os seguintes (op. cit. p. 4): 
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- o desenvolvimento dos processos que finalmente resultam na fonnação de conceitos 
começa na fase mais precoce da inflincia, mas as funções intelectuais que fom1am a base psicológica 
do processo de formação de conceitos amadurece, se configura e se desenvolve somente na 
puberdade; 

- o estímulo do meio ambiente é um fator importante para o surgimento do pensamento 
conceituai. A formação de conceitos é uma função do crescimento social e cultural global do 
adolescente, que afeta não apenas o conteúdo, mas também o método de seu raciocínio. O novo e 
significativo uso da palavra, a sua utilização como um meio para formação de conceitos, é a causa 
psicológica imediata da transformação radical por que passa o processo intelectual no limiar da 
adolescência; 

- a trajetória até a fom1ação de conceitos passa por três fases básicas: agregação 
desorganizada, pensamento por complexos e pensamento por conceitos; cada uma, por sua vez, 
dividida em vários estágios. 

A seguir, descreveremos, sucintamente, cada uma das fases da formação de conceitos, tai 
como propostas por Vygotsky. 

1" fase· Agregação desorganizada 

A criança pequena dá seu primeiro passo p&a a fonnação de conceitos qué\lldO agrupa 
alguns objetos numa agregação desorganizada, ou "amontoado", para solucionar um problema que 
adultos, normalmente, resolveriam com a fom1ação de um novo conceito. O "amontoado", 
constituído por objetos desiguais, agrupados sem qualquer fundamento, revela uma extensão difusa 
e não-direcionada do significado do signo (palavra artificial) a objetos não relacionados entre si e 
ocasionalmente relacionados na percepção da criança. 

O significado das palavras denota, para a criança, nada mais do que um conglomerado 
vago e sincrético de objetos isolados que, de uma forma ou outra, aglutinam-se numa imagem em 
sua mente. Devido à sua origem sincrética, essa imagem é extremamente instável (op. cit. p. 51 ). 

2ª fase - Pensamento por complexos 

Em um complexo, os objetos isolados associam-se na mente da criança não apenas devido a 
impressões subjetivas da criança, mas também de\~do às relações que de fato existem entre esse 
objetos. 

As ligações factuais subjacentes aos complexos são descobertas por meio de experiência 
direta. Portanto, um complexo é, antes de mais nada, um agrupamento concreto de objetos unidos 
por ligações factuais. Uma vez que um complexo não é fom1ado no plano do pensamento lógico 
abstrato, as ligações que o criam carecem de unidade lógica: podem ser de muitos tipos diferentes. 
Qualquer conexão factualmente presente pode levar à inclusão de um determinado elemento em um 
compiexo. É esta a diferença principal entre um complexo e um conceito, pois um conceito agrupa 
os objetos de acordo com um atributo (op. cit p. 53). 
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3" fase • Pensamento por conceitos 

A principal fünção dos complexos é estabelecer elos e ligações. O pensamento por 
complexos dá irúcio à unificação das impressões desordenadas; ao organizar elementos discretos da 
experiência em grupos, cria uma base para generalizações posteriores. Mas o conceito pressupõe 
algo além da unificação Para fonná-lo é preciso abstrair, isolar elementos e examinar os 
elementos abstratos separadamente da totalidade da experiência. concreta de que fazem parte. O 
primeiro passo em direção à abstração dá-se quando a criança agrupa objetos com um grau máximo 
de semelhança (por exemplo, objetos redondos e pequenos). Ao aprender essas "combinações 
máximas", a criança deve estar com sua atenção voltada mais para algumas características de um 
objeto do que para outras, dando-lhes um tratamento preferencial. Durante o estágio seguinte do 
desenvolvimento da abstração o agrnpamento de objetos com base na máxima semelhança possível 
é substituído pelo agrupamento com base em um único atributo (por exemplo, só objetos 
redondos). Essas fonnações são chamadas de conceitos potenciais. Nesses conceitos potenciais um 
traço abstraído não se perde facilmente entre outros traços. Já no pensamento por complexos, o 
traço abstraído é instável, não ocupa uma posição privilegiada e facilmente cede o seu domínio 
temporário a outros traços. 

A fonnaçâo de conceitos só a.parece quando os traços abstraídos (conceitos potenciais) são 
sintetizados novamente e a síntese abstrata daí resultante torna-se o principal instrumento do 
pensamento (op. cit. p. 66-68). 

Vygotsky chamou de conceitos verdadeiros os conceitos formados na última fase da 
formação de conceitos, que ocorre na adolescência. 

Conclusão 

Em opos1çao aos behavioristas, Vygotsky defende uma abordagem teórica e uma 
metodologia que privilegiam as mudanças ao longo do desenvolvimento e encara o ser humano 
como participante ativo e vigoroso de sua própria existência. Em cada estágio de seu 
desenvolvimento, a criança adquire os meios para intervir de forma competente no seu mundo e em 
si mesma. Assim, um aspecto crucial da condição humana, e que começa na infância, é a criação e o 
uso de estímulos auxiliares ou "artificiais" (instrumentos da cultura, linguagem, instrumentos 
produzidos pela própria criança, uso de seu próprio corpo) como uma maneira de ativamente 
adaptar-se. 

Piaget e Vygotsky compartilham a noção da importância do organismo ativo. Ambos foram 
observadores argutos do comportamento infantil Todavia, Vygotsky, à luz do materialismo 
dialético, concebe o meio ambiente como um contexto cultural e histó1ico em transformação, 
dentro do qual crianças nascem e participam de sua transformação. Enquanto Piaget destaca os 
estágios universais, de base bioiógica, Vygotsky se ocupa mais da interação

12 
entre as condições 

sociais em transfonnação e os susbtratos biológicos do comportamento (Vygotsky, 1984, p. 139). 

A descrição da relação entre as bases biológicas dos comportamentos e as condições sociais 

12 
Por isso, sua teoria, muitas vezes, é dita interacionista.. 
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dentro das quais e através das quais a atividade humana ocorre, feita por Vygotsky, coloca a 
existência de duas classes de estruturas. 

A primeira, Vygotsky chamou de estruturas elementares; são as que constituem processos 
psicológicos condicionados por detenninantes biológicos. As estruturas seguintes que emergem no 
processo de desenvolvimento cultural são chamadas estruturas superiores (op. cit. p. 140). 

Vygotsky argumenta que em função da constante mudança das condições históricas, que 
detenninam em larga medida as oportunidades para a experiência humana, não pode haver um 
esquema universal que represente adequadamente a relação dinâmica entre os aspectos internos e 
externos do desenvolvimento. Logo, um sistema funcional de aprendizagem de uma criança pode 
não ser igual ao de uma outra, embora possa haver semelhanças em certos estágios do 
desenvolvimento. Novamente aqui Vygotsky e Piaget discordam, pois para Piaget existem estágios 
universais idênticos para todas as crianças dependentes da idade. 

O conceito central da teoria de Vygotsk')' ( 1984) é o de atividade, que é a unidade de 
construção da arquitetura funcional da consciência; um sistema de transfonnação do meio (externo 
e interno da consciência) com ajuda de instrumentos (orientados externamente; devem 
necessariamente levar a mudanças nos objetos) e signos (orientados internamente; dirigidos para o 
controle do próprio indivíduo). Uma atividade compreendida como mediação onde o emprego de 
instrumentos e signos representa a unidade essencial de construção da consciência humana, 
entendida como contato social consigo mesmo e, por isso, constituída na cultura. Para Vygostky, o 
desenvolvimento humano está definido pela interiorização dos instrumentos e signos; pela 
conversão dos sitemas de regulação externa em meios de auto-regulação. 

Os processos elementares (como os reflexos) são de origem biológica e constituem a "pré
história" das funções superiores e conscientes (pensamento, linguagem, fonnação de conceitos, 
atenção voluntária) que são de origem sócio-cultural. Através de atividade (mediação) é que os 
processos psicológicos superiores são desenvolvidos (Vygostky, 1984). 

A arquitetura füncional proposta por Vygotsky é muito diferente tanto do modelo de 
arquitetura fixa do processamento de infonnação quanto do modelo piagetiano. Trata-se de um 
rnodeío de arquitetura variável, na omogênese, mas cuja forma está definida precisamente pela 
interação e pela cultura. Nesse modelo, a sociedade e a cultura não têm simplesmente um papel 
ativante de estruturas endógenas da razão - como propõe Piaget - mas uma função efetivamente 
fom1ante. 
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KELLYi 3 

Introdução 

George Ke!ly, norte-americano nascido em 1905, fez graduação em Matemática e Física, mestrado 
em Sociologia Educacional e doutorado em Psicologia. Durante a maior parte de sua carreira foi 
professor de Psicologia na Ohio State University. 

Sua obra Uma Teoria da Personalidade - A Psicologia dos Construtos Pessoais (Kelly, 
1963) tem duas noções básicas como pontos de partida e uma posição filosófica subjacente. As 
duas noções são (p. 3): "primeira, que o ser humano poderia ser melhor entendido se fosse visto na 
perspectiva dos séculos, não na luz bruxuleante de momentos passageiros; segunda, que cada 
indivíduo comtempla a sua maneira o fluxo de eventos no qual ele se vê tão rapidamente carregado. 
"A posição filosófica é o alternativismo construtivo (p. 15): "todas nossas interpretações do 
universo estão sujeitas à revisão ou substituição". 

O homem-cientista 

A idéia de ver o homem em uma perspectiva de longo alcance leva Kelly a vê-lo como o 
"homem-cientista" porque, segundo ele, grande parte do progresso humano é atribuído ao que se 
deu o nome de ciência. A noção de "homem-cientista" é uma abstração aplicável à raça humana, 
não uma classificação concreta de alguns homens em particular (p. 4). Para Kelly, o progresso do 
homem ao longo dos séculos não ocorreu em função de suas necessidades, tipo comida, abrigo ou 
sexo, mas sim de sua permanente tentativa de prever e· controlar o fluxo de eventos no qual está 
envolvido. Assim como um cientista, o homem-cientista busca prever e controlar eventos. A noção 
de que cada indivíduo contempla a sua maneira esse fluxo de eventos é compatível com a idéia de 
prever e controlar e permite levar adiante a metáfora do "homem-cientista", pois diferentes pontos 
àe vista pessoais corresponderiam a distintos pontos de vista teóricos de diferentes cientistas (p. 5). 

O universo de Kelly 

A noção de altemativismo construtivo requer um esclarecimento sobre o universo de Kelly 
(p. 6 e 7): 1) o universo está realmente existindo e o homem está gradualmente compreendendo-o; 
2) o universo é integral; 3) o universo pode ser medido ao longo de uma dimensão temporal. 

A primeira destas suposições deixa claro que Kelly está falando de um mundo real, não um 
mundo constituído apenas pelo pensamento das pessoas. Ele acredita que os pensamentos também 
realmente existem mas a coffespondência entre o que as pessoas realmente pensam que existe e o 
que realmente existe está continuamente mudando. 

Universo integral significa que todas suas partes têm uma exata relação com cada uma das 

13 Moreira, M.A. (1995). Instituto de Física da UFRGS, Monografias do Grupo de Ensino, Série Enfoques Teóricos, 
nº 8. Publicada no livro Moreira, M.A. (1999). Teorias de aprendizagem. Silo Paulo, Editora Pedagógica 
Univ~rsititia Ltda .. p. 123-138. 
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demais. Contudo, dentro da limitada seção do universo que chamamos Terra e dentro do linútado 
período de tempo que reconhecemos como nosso presente, não percebemos muitas dessas relações. 
Aliás, isso significa que é exatamente o tempo que liga todas essas partes. 

Dizer que o universo pode ser medido ao longo de uma dimensão temporal é uma maneira 
de dizer que o universo está continuamente mudando em relação a si mesmo. Como o tempo é uma 
dimensão que deve ser sempre considerada se queremos contemplar mudanças, Kelly escolheu esta 
maneira de dizer que no universo sempre está acontecendo alguma coisa. O universo existe por 
estar acontecendo e é nesse sentido que a primeira premissa de Kelly é que o universo está 
realmente existindo. 

Qualquer criatura viva; junto com suas percepções, é parte desse mundo real e tem a 
capacidade criativa de representar seu an1biente, não de meramente responder a ele. Como ela pode 
representar seu meio, ela pode impor constmções alternativas sobre ele e, de fato, fazer alguma 
coisa sobre esse meio se ele não lhe se1ve. Portanto, para a criatura viva o universo é real, mas não 
inexorável, a menos que ela escolha construí-lo deste modo (p. 8). Obviamente, embora sempre 
existam construções alternativas, algumas são definiiivamente instrumentos pobres. O 
altemativismo construtivo não significa que é indiferente quP.J o conjunto de construções 
alternativas que o indivíduo escolhe para impor a seu mundo (p. 15). 

Resumindo o que foi dito até aqui (p. 43): 

"A humanidade, cujo progresso na busca de previsão e controle <le 
eventos no seu entorno aparece tão claramente à luz dos séculos, inclui 
o homem do dia-a-dia. As aspirações do cientista são essencialmente as · 
do homem. 

O universo é real; está sempre ac-0ntecendo; é integral; e está aberto a 
interpretações part~ por parte, gradativamente. Diferentes indivíduos o 
constroem de maneiras diferentes. Como ele não deve obediência 
prévia a qualquer uma das consmições humanas, ele está sempre aberto 
à reconstrução. Algumas das construções alternativas se adaptam 
melhor às finalidades do homem do que outras. Logo, o homem 
entende seu mundo através de uma série infinita de aproximações 
sucessivas. Como o homem está sempre frente a construções 
alternativas, que ele pode explorar se quiser, ele não precisa ser, 
indefinidamente, vítima nem de seu passado nem das presentes 
circunstâncias. 

A vida é caracterizada, não meramente por sua abstratibilidade ao longo 
da linha do tempo, mas, particularmente, pela capacidade da criatura 
viva de representar seu meio. Isso é especialmente verdadeiro para o 
homem, que elabora sistemas de construção através dos quais vê o 
mundo real. Estes sistemas também são reais, apesar de que podem 
estar enviesados. Portanto, tanto a natureza como a natureza humana 
existem fenomenologicamente." 
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Constn1tos 

Um construto é uma representação do universo ou de parte dele, urna representação erigida 
por uma criatura viva e então testada frente à realidade desse universo. Como o universo é 
essencialmente um curso de eventos, a tcstagem de um construto é uma testagem frente a eventos 
subseqüentes. Isso significa que um construto é testado e1n termos de sua eficiência preditiva (p. 
12). 

Em outras palavras, o homem vê o mundo através de moldes, ou gabaritos, transparentes 
que ele cria e então tenta ajustar a eies as realidades do mundo. O ajuste nem sempre é bom, mas 
sem tais moldes o mundo parece uma homogeneidade indiferenciada a qual o homem não consegue 
dar sentido. Esses padrões, moldes, gabaritos, que o homem constrói para dar sentido às 
necessidades do universo, Kelly chama de construtos. (p. 9) 

Em geral, o homem procura melhorar sua construção aumentando seu repertório de 
constmtos, ou alterando-os para melhorar o ajuste, ou subordinando-os a construtos 
superordenados ou sistemas de construção. Este processo é muitas vezes descontinuado pelo dano 
que uma alteração em um construto subordinado traria a um construto superordenado. 
Freqüentemente, o investimento pessoal na modificação de um construto superordenado, ou a 
dependência que o íntfü~duo tem em relação a ele, é tão grande que ele ignora a adoção de um 
construto subordinado mais preciso. (ibid.) 

Os construtos ou sistemas de construção que podem ser comurúcados podem ser 
compartilhados, inclusive em larga escala. Alguns sistemas de construç-ão compartilhados em larga 
escala, ou sistemas públicos, são elaborados para que determinados domínios, ou campos, de fatos 
a eies se ajustem. Por exemplo, construtos da Física para fatos físicos, da Psicologia para fatos 
psicológicos. Esta delimitação de domínios pode, no entanto, ser artificial; quando dois sistemas 
alternativos podem ser cada vez mais aplicados ao mesmo conjunto de fatos, os domínios se 
superpõem. Por outro lado, um mesmo evento, no qual fatos estão baseados, pode ser construído 
simultaneamente, e de maneira útil, dentro de distintas disciplinas como Física, Psicologia, Fisiologia 
ou Ciência Política, sem que ele fique devendo lealdade a nenhuma delas (p. 1 O). 

É importante também reconhecer que há limites até onde é conveniente aplicar certos 
construtos ou sistemas de construção. É sempre tentador estender os limites de construtos que se 
mostraram muito úteis dentro deles. Mas isso muitas vezes não fünciona, como é o caso do 
construto físico "energia" que não tem muito sentido quando usado em eventos psicológicos, e.g., 
"energia mental" (p. 35). 

Os construtos, ou sistemas de construção, não só têm limites de convemencia como 
também focos de conveniência. Ou seja, há pontos dentro de um dorrúpjo de eventos nos quais eles 
funcionam melhor. Geralmente são os pontos que o construtor tinha em mente quando edificou o 
construto (p. 11). 

A noção de "homem-cientista" está muito presente aqui. A teoria que um cientista formula é 
um sistema de construção com um foco e um âmbito de conveniência. Essa teoria é em geral 
imediatamente testada e tão pronto isso é feito é quase certo que o cientista começa a modificá-la à 
luz dos resultados. Toda teoria tende, então, a ser transitória. Assim como os construtos do 
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"homem-cientista". Lembrando sempre que há construções melhores do que outras; altemativismo 
construtivo não é o mesmo de indiferença constrntiva. 

Quando construtos são usados para prever acontecimentos imediatos, eles tomam-se mais 
suscetíveis de mudança ou revisão. A validação está rapidamente disponível. Quando são utilizados 
para prever eventos no füturo remoto, como a vida após a morte ou o fim do mundo, é menos 
provável que fiquem abertos à revisão e mudança. A testagem imediata de construtos, uma das 
caracteristicas do método experimental na ciência, também caracteriza, segundo Kelly, qualquer 
pessoa alerta (p. 13). 

Teorias 

O universo, segundo Kelly, não é um monumento abandonado, é um evento de enonnes 
proporções cujo fim não é ainda aparente. Sobre esse universo o homem constrói teorias que são 
expressões tentativas daquilo que ele vê corno regularidades no fluxo de eventos de sua vida . Mas 
'uma teoria, sendo também um evento, pode, por sua vez, ser incorporada, ou subordinar-se, a outra 
teoria ou a urna parte superordenada de si mesmo. Uma teoria é, então, ligada apenas pelo sistema 
de construção do qual se entende que ela faz parte. Naturalmente, esta ligação é temporária., 
durando apenas enquanto este particular sistema superordenado for empregado (p. 19). 

Uma teoria liga ou determina os eventos que são subordiI1ados a ela. Ela não é detemlinada 
pelos eventos, mas pelo ponto de vista superordenador do teorizador. Mas, ainda assim, deve 
sujeitar-se aos eventos a fim de prevê-los. Os eventos naturais, em si, não subordinam nossas 
construções; podemos vê-los do jeito que quise;-mos. Mas, obviamente, se queremos prever 
corretamente eventos naturais devemos edificar algum tipo de construção que sirva para isso. E é 
essa construção que dirige o homem, não os eventos (p. 20). 

Nessa linha, pode-se dizer que, em última a11álise, é o próprio homem que dá a medida de 
sua liberdade e de sua escravidão .em função do nível que ele escolhe para estabelecer suas 
convicções (p. 21). O homem que ordena sua vida em termos de muitas convicções pa11iculares e 
inflexíveis sobre eventos passageiros faz a si mesmo vítima das circunstâncias. Cada pequena 
convicção, não sujeita à re\~são, determina se algum evento de amanhã lhe trará alegria ou 
sofrimento. O homem cujas convicções têm urna perspectiva mais ampla, formuladas em termos de 
princípios ao invés de regras, tem muito mais chance de descobrir aquelas alternativas que, 
finalmente, o tomarão livre. (p. 22) 

Teorias são construções de homens e mulheres que buscam liberdade em meio a um 
turbilhão de eventos. Tais teorias incluem suposições prévias sobre certos domínios desses eventos. 
Na medida em que os eventos podem, a partir dessas suposições, ser interpretados, previstos, e ter 
seu curso mapeado, o homem pode exercer controle e ganhar, no processo, liberdade para si. 

É nesta perspectiva que Kelly elabora uma teoria formal, com um postulado e onze 
corolários, que ele chama àe Psicologia dos Construtos Pessoais. 
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Postulado fundamental 

Os processos de uma pessoa são psicologicamente canalizados pelas maneiras nas 
quais ela antecipa eventos. 

Kelly utiliza o tenno pessoa para indicar que está considerando o indivíduo, não qualquer 
parte dele, nem qualquer grupo de pessoas ou qualquer manifestação particular no seu 
comportamento. Fala em processos para deixar claro, de início, que eles constituem o objeto de sua 
psicologia. Usa o termo psicologicamente para sigrüficar que está conceitualizando processos de 
wna maneira psicológica, não que os processos a que se refere sejam necessariamente psicológicos 
(p. 48). 

Ele concebe os processos de uma pessoa operando através de uma vasta rede de caminhos, 
flexível e freqüentemente modificada, mas é estruturada e é tanto facilitadora como restritora do 
âmbito de ação da pessoa. Daí, o tenno canalizados (p. 49). 

Os canais são estabelecidos como meios para certos fins, eles são delineados pelos 
dispositivos que a pessoa inventa para atingir um objetivo. Para significar isso Kelly utiliza o termo 
maneiras. A ênfase que ele põe nas maneiras pelas quais o indivíduo escolhe para operar, não no 
modo através do qual a operação poderia ser iàealmente levada a efoito, aparece no ela que consta 
do enunciado do postulado. Cada pessoa pode construir e utilizar diferentes maneiras e é a maneira 
que ela escolhe que canaliza seus processos (ibid.). 

Assim como o protótipo do cientista que é, o homem busca predizer. Sua rede estruturada 
de carrünhos rnma em direção ao futuro de modo que ele pode antecipá-lo. Além disso, em última 
análise, o homem procura antecipar eventos reais. A antecipação não é um fim em si mesmo, ela é 
feita a fim de melhor representar a realidade futura. É o futuro que tantaliza o homem, não o 
passado (ibid .). 

Corolário da construção 

Uma pessoa antecipa eventos construindo suas réplicas. 

Ao tem10 construindo, Kelly dá o significado de "colocando uma interpretação". A pessoa 
coloca uma interpretação naquilo que construiu. Ela ergue uma estrutura, dentro da qual o evento 
toma forma ou assume significado. Tanto a similaridade como o contraste são inerentes ao mesmo 
const.ruto. Um construto que implicasse similaridade sem contraste representaria uma 
homogeneidade indiferenciada; um construto que implicasse contraste sem similaridade 
representaria uma homogeneidade particularizada. A primeira hipótese deixaria a pessoa sem
referências; a segunda a deixaria em meio a uma série interminável de mudanças caleidoscópias na 
qual nada lhe pareceria familiar (p. 51 ). 

A base das similaridades e diferenças que o homem usa em seus const.rutos está na 
segmentação do tempo que ele mesmo faz para separar eventos. O homem segmenta o tempo em 
peóodos manejáveis que estão baseados em temas recon-entes. Por exemplo, hoje não é igual a 
ontem nem será igual a amanhã, mas o segmento de tempo que chamamos "dia" está baseado em 
alguma coisa que se repete (tema recorrente) de um segmento para outro como o nascer e pôr do 
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sol. Por outro lado, a segmentação do tempo permite dar inícios e fins aos eventos. Com isso e com 
as similaridades e diferenças toma-se factível tentar predizer eventos tal como fizemos quando 
dizemos que amanhã seguirá hoje O que prevemos não é que amanhã será uma duplicação de hoje, 
que será um dia exatamente igual a hoje, mas sim que há aspectos do evento que chamamos hoje 
que serão replicados no evento que denominamos amanhã. É nesse sentido que o homem 
antecipa eventos construindo suas réplicas (p. 53) 

Corolário da individualidade 

As pessoas diferem umas das outras nas suas construções de eventos. 

As pessoas diferem não só porque podem haver diferenças nos eventos que tentam 
antecipar, mas tarnbém porque há diferentes abordagens à antecipação dos mesmos eventos. Mas 
isso não significa que não possam compartilhar experiências, pois cada um pode constrnir as 
semelhanças e diferenças entre os eventos nos quais está envolvido juntamente com aquelas nas 
quais a outra pessoa está envolvida. Ou seja, as pessoas podem compartilhar significados através da 
construção das experiências de seus interlocutores junta.'Tlente com as suas próprias (p. 55-56) 

Corolário da organização 

Cada pessoa, caracteristicamente, desenvolve, para sua conveniência na antecipação 
de eventos, um sistema de construção incorporando relações ordinais entre construtos. 

Diferentes construtos podem levar a predições incompatíveis. As pessoas, então, sentem a 
necessidade de desenvolver maneiras de antecipar eventos que transcendam contradições. Isso leva 
a que difiram não só em suas construções mas também na maneira corno as organizam. Uma pessoa 
pode resolver conflitos em suas antecipações através de um sistema élico. Outra pode resolvê-los 
em tennos de auto-preservação. Por outro lado, uma mesma pessoa pode resolvê-los de uma 
maneira em uma oportunidade e da outra em outra situação. Tudo depende de como ela se 
posiciona para ter uma perspectiva (p. 56) 

Kelly usa o tenno caracteristicamente parn enfatizar a natureza personalística da 
construção também no caso do sistema de construção: não só os construtos são pessoais como 
também o sistema lúerárquico no qual estão organizados É este arranjo sistemático que caracteriza 
a personalidade, mais do que as diferenças entre construtos individuais (p. 56). 

Quando ele usa o termo desenvolve o faz para dizer que o sistema de construção não é 
estático, embora seja relativamente mais estável do que os construtos individuais que o compõem. 
O sistema de construção está coniinuamente tomando nova forma. Isso é uma maneira de dizer que 
a personalidade está continuamente tomando nova fonna A psicoterapia pode ajudar uma pessoa 
nesse processo. 

Sistema de construção implica um agrupamento de construtos no qual incompatibilidades 
e inconsistências foram rr.inimizadas. Elas não desaparecem de todo. A sistematização ajuda a 
pessoa a evitar predições contraditórias. 
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Relações ordinais entre construtos significa que um construto pode subordinar outro 
como um de seus elementos. Dentro de um sistema de construção pode haver vá1ios rúveis de 
relações ordinais, com alguns construtos subordinando outros que por sua vez, ainda subordinam 
outros. Quando um construto subordina outro sua relação ordinal é chamada de superordenada 
enquanto a relação ordinal do outro é dita subordinada. Contudo, a relação ordinal entre construtos 
pode se inverter de tempos em tempos. As pessoas sistematizam seus construtos organizando-os 
em hierarquias e abstraindo-os ainda mais. Mas tanto organizando suas idéias em fonna piramidal 
ou penetrando-as com insights, as pessoas constroem um sistema que incorpora relações ordinais 
entre construtos para sua própria conveniência na antecipação de eventos (p. 58). 

Corolário da dicotomia 

O sistema de construção de uma pessoa é composto de um número finito de 
construtos dicotômicos. 

De acordo com o corolário da construção, uma pessoa antecipa eventos dando atenção a 
seus aspectos replicativos. Ao eleger um aspecto em relação ao qual dois eventos são réplicas um 
do outro, a pessoa define por essa mesma escolha que um outro evento não é réplica dos dois 
primeiros. Quer dizer, a escolha de um aspecto detennina tanto o que será considerado similar 
como o que será contrastante. Por exemplo, se a participação de professores e alunos é um aspecto 
significativo para o evento que chamamos au[a, este aspecto serve também para dizer que um outro 
evento, digamos uma reunião de professores, não é uma aula. Por outro lado, escolheriamos um 
outro aspecto replicativo para dizer se um outro evento é ou não uma reu1úão de professores. 

Kelly supõe que todos os construtos têm uma forma basicamente dicotômica: dentro de seu 
domínio de conveniência um construto indica um aspecto de todos os elementos que estão dentro 
dele. Fora esse domínio de conveniência tal aspecto não é reconhecível. Além disso, esse aspecto, 
quando detectado, é significativo somente porque serve de base para a similaridade e constraste 
entre os elementos nos quais é observado (p. 61). Por exemplo, o construto mesa tem sigrúficado 
não apenas porque uma série de objetos chamados mesas são similares uns aos outros em 
determinado aspecto, mas também porque outras peças de mobiliário estão em contraste em relação 
a este mesmo aspecto. Faz sentido, por exemplo, apontar para urna cadeira e dizer "isso não é uma 
mesa", mas não faz sentido apontar para o pôr do soí e dizer "isso não é uma mesa" (p.63). 

Quando usa o tem10 composto, Kelly quer dizer que o sistema de constn..1ção é composto 
inteiramente de construtos. Sua estrutura organizacional é baseada em construtos de construtos. 
Quando fala em número finito, ele quer dizer que o pensamento do homem não é completamente 
fluido, mas canalizado. Se ele quer pensar sobre alguma coisa ele deve seguir a rede de canais que 
ele estabeleceu para si mesmo e somente recombinando velhos canais ele pode criar novos. Tais 
canais estruturam seu pensamento e limitam seu acesso as idéias de outros (p. 61 ). 

Corolário da escolha 

A pessoa escolhe para si aquela alternativa, em um constmto dicotomizado, através 
da qual ela antecipa a maior possibilidade de e:.:tensão e definição de seu sistema de 
construção. 
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O postulado de Kelly diz que "os processos de uma pessoa são psicologicamente 
canalizados pelas maneiras nas quais ela antecipa eventos"; como essas maneiras também se 
apresentam dicotomicamente, segue-se que a pessoa deve escolher entre os pólos de suas 
dicotomias em um modo previsto por suas antecipações. Supõe-se, então, que sempre que uma 
pessoa vê-se confrontada com a oporturúdade de fazer uma escolha, ela tenderá a fazer tal escolha 
em favor da alternativa que lhe parecer a melhor base para éllltecipar os eventos subseqüentes (p. 
64). É aí que o conflito interno tão freqüentemente se manifesta. 

Quer dizer, não só o sistema de const1ução de uma pessoa é composto de construtos 
dicotômicos mas, dentro deste sistema de dicotomias, a pessoa organiza sua vida sobre uma ou 
outra das alternativas apresentadas em cada dicotomia. Contudo, isso não significa que ela não 
possa usar o construto de modo reiativista (não ambíguo). Por exemplo, no construto "preto vs. 
branco" há lugar para "mais branco" e "mais preto", sem que isso implique ambigüidade. Um objeto 
pode ser mais preto do que outro, mas o outro não pode, as mesmo tempo, ser mais preto do que o 
primeiro. Na verdade, os construtos dicotômicos podem ser encaixados em escalas que se 
representam construtos superordenados que são abstrações adicionais de dicotomias particulares. 
Por exemplo, o construto "mais c1nza vs. menos cinza" é uma abstração adicional do construto 
"preto vs. branco" (p. 66). 

Corolário do âmbito 

Um construto é conveniente apenas para a antecipação de um âmbito limitado de 
eventos. 

Um construto pessoa!, assim como uma teoria, tem foco e um âmbito de conveniência. Não 
há construto pessoal que seja relevante para qualquer coisa. Mesmo um construto como "bom vs. 
mau" dificilmente será aplicado por uma pessoa ao íongo de todo seu campo perceptivo. 
Naturalmente, algumas pessoas utilizam esse construto de maneira mais abrangente do que outras, 
mas, mesmo assim, tendem a definir fronteiras de conveniência além das quais as coisas não são 
boas nem más. Um construto como "alto vs. baixo'' é mais facilmente percebido como tendo um 
â..-nbito de conveniência, mas claramente não é aplicável, por exemplo, a tempo (no sentido de 
condições climáticas) (p. 69) 

Corolário da experiência 

O sistema de construção de uma pessoa varia à medida que ela constrói, 
sucessivamente, réplicas de eventos. 

A sucessão de eventos ao longo do tempo continuamente sujeita o sistema de construção de 
uma pessoa a um processo de validação. As interpretações colocadas (construções) nos eventos são 
hipóteses de trabalho submetidas ao teste da experiência. À medida que as antecipações ou 
hipóteses de uma pessoa são sucessivamente revisadas à luz do desenvolvimento de uma seqüência 
de eventos, seu sistema de construção se modifica, evolui . A pessoa reconstrói. Isso é experiência. 
(p. 72) 
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Kelly utiliza o tenno varia para evitar que se entenda a evolução do sistema 
necessariamente "para melhor" ou rumo à "estabilidade"- A variação tanto pode perturbar o sistema 
causando novas variações que levarão a uma grande modificação como pode estabilizá-lo tornando 
suas características básicas mais resistentes a modificações. (p. 73) 

Corolário da modulação 

A variação no sistema de construção de uma pessoa é limitada pela permeabilidade 
dos construtos dentro dos âmbitos de conveniência em que as variantes se situam. 

O que este corolário diz é que a variação no sistema de construção ocorre dentro de um 
sistema superordenado. Assim como variações nas regras de um departamento acadêmico ocorrem 
no âmbito de detenninadas normas e resoluções departamentais que podem ser modificadas no 
âmbito de um regimento geral que, por sua vez, pode ser modificado no âmbito de um estatuto 
cujas mudanças só podem ocorrer no âmbito de uma constituição, os construtos pessoais de wna 
pessoa podem ser modificados somente dentro de subsistemas de construção e estes só podem 
mudar no âmbito de sistemas mais abrangentes. (p. 78) 

Um construto é permeável se admite dentro de seu âmbito de converuencia novos 
elementos que não foram ainda aí constnüdos (interpretados). O corolário da modulação envolve, 
então, a noção de permeabilidade de construtos superordenados. As modificações de um 
construto ocorrem dentro do âmbito do construto superordenado ao qual ele se subordina, na 
medida em que ele for permeável. Keily usa o termo variantes para caracterizar construtos que 
substituem um ao outro. 

Corolário da fragmentação 

Uma pessoa pode empregar, sucessivamente, uma variedade de subsistemas de 
construção que são inferencialmente incompatíveis entre si. 

Novos construtos não são necessariamente derivações diretas, ou casos especiais, de velhos 
construtos da pessoa. Podemos estar certos apenas que as mudanças que ocorrem de velhos para 
novos construtos têm lugar dentro de um subsistema maior. É bem possível que o que João pensa 
hoje não possa ser inferido diretamente do que ele pensava ontem. Contudo, a mudança, segundo o 
corolário da modulação, é consistente com aspectos mais estáveis de seu sistema de construção. (p. 
83) 

Naturalmente, é também possível que o velho construto seja um legítimo precursor do 
novo, mas, ainda assim, segundo Kelly, a relação é colateral ao invés de linear. O velho e o novo 
construtos podem, em si, ser inferencialmente incompatíveis. 

A tolerância de uma pessoa às incompatibilidades entre construtos que ela usa na 
construção diária de eventos está limitada pelos construtos predominantes de cuja permeabilidade 
ela depende para dar à vida seu significado mais amplo. (p 89) 
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Corolário da comunalidade ("Commonality") 

Na medida em que uma pessoa emprega uma construção da experiência que é similar 
àquela empregada por outra pessoa, seus processos psicológicos são similares ao da outra 
pessoa. 

Este corolário e o seg..iinte (o da sociabilidade) se referem a implicações do postulado 
fundamental para as relações interpessoais. O que ele diz é que é na sinúlaridade na construção de 
eventos que encontramos base para ações similares, não na identidade dos eventos em si. Duas 
pessoas podem agir de maneira semelhante mesmo se foram submetidas a estímulos bastante 
diferentes. (p. 91 ). fü."Periência, para Kelly, é uma questão de sucessivamente colocar interpretações 
em eventos (construir eventos) Constmir experiência, então, é fazer um balanço do resultado desse 
sucessivo construir. Portanto, se duas pessoas fizerem um balanço similar de suas sucessivas 
interpretações, seus comportamentos apresentarão características sii11ilares. (p. 92) 

Sob a perspectiva deste corolário, a psicologia dos construtos pessoais é uma teoria 
antecipatória de comportamentos. Alguns dos eventos que uma pessoa antecipa são 
comporta..'11entos de outras pessoas. A sinúlaridade cultural pode, peio menos em parte, ser 
compreendida em termos daquilo que a pessoa antecipa que as outras farão e, por outro lado, 
daquilo que ela pensa que os outros esperam que ela faça. Mas as pessoas pertencem a um 
detemlinado grupo cultural não meramente porque se comportam de maneira similar nem porque 
esperam as mesmas coisas dos outros, mas porque constroem suas experiências de maneira sinúlar. 
(p. 94) 

O corolário da comunalidade forma com o da individualidade um construto dicotômico 
subordinado ao construto superordenado que ~ o postulado fundamental. 

Corolário da sociabilidade 

Na medida em que uma pessoa constrói os processos de construção de outra, ela pode 
ter um papel em um processo social envolvendo a outra pessoa. 

Em tennos da teoria dos construtos pessoais, papel é um processo psicológico baseado na 
construção que aquele que faz o papel chega em reíação a aspectos do sistema de construção 
daqueles com os quais tenta juntar-se em uma atividade social. Em uma linguagem menos precisa, 
porém mais familiar, papel é um padrão de comportamento que decorre do entendi.roemo de uma 
pessoa sobre como pensam os outros que estão associados a ela em uma tarefa. Em linguagem 
idiomática, papel é uma posição que uma pessoa assume em urna certa equipe mesmo sem esperar 
sinais. (p. 97) 

Segundo Kelly, a fim de ter um papel construtivo na relação com outra pessoa é necessário 
não só, em certa medida, encará-la "olho-no-olho' ', mas também, em alguma medida, ter aceitação 
por ela e por sua maneira de ver as coisas. Ou seja, se wna pessoa deve ter um papel construtivo na 
relação social com outra pessoa ela necessita, mais do que construir as coisas da mesma maneira, 
construir a visão da outra pessoa. A psicologia social construtiva deve ser uma psicologia de 
entendimentos interpessoais, não meran1ente uma psicologia de entendimentos comuns. 



43 

Conclusão 

Aprendizagem e ensino 

Na noção de que o individuo representa o universo, ou partes dele, através de constiutos 
pessoais, com os quais constrói sistemas de construção que têm organização hierárquica e dinâmica, 
aberta à mudança, está embutido um conceito de aprendizagem kelliano. O sujeito edifica 
construtos pessoais com os quais coloca interpretações nos eventos, antecipa eventos replicando-os 
(corolário da construção); mas seu sistema de construção varia à medida que ele constrói, 
sucessivamente, réplicas de eventos (corolário da experiência); variar significa não só modificar 
construtos, mas também reorganizar a hierarquia de constrntos dentro do sistema de construção 
(corolário da reorgwjzação). Isso tudo é aprendizagem. 

Assim como os construtos, o sistema de construção de um aluno é único (corolário da 
individualidade). Seu sistema de construção é um agrupamento hierárquico de construtos no qual 
incompatibilid:::des e inconsistências são minimizadas mas não desaparecem de todo (corolário da 
incompatibilidade). 

Esta visão de aprendizagem tem profundas implicações para o ensino. Facilitar a mudança 
conceituai, por exemplo, implica facilitar mudanças de construtos, ou mudanças no sistema de 
construção. Mas os construtos são pessoais; além disso, construtos incompatíveis (por exemplo, 
científico e não científicos) podem coexistir no sistema de construção do aluno. Isso tem que ser 
considerado nas estratégias de mudança conceituai. 

No ensino, é igualmente necessário considerar que o conhecimento a ser ensinado é também 
um sistema de constrnção. As teorias, os princípios, os conceitos são constmções humanas e, 
portanto, sujeitas a mudanças, reconstruções, reorganizações. Se o conhecimento humano é 
construído, não tem sentido ensiná-lo como se fosse definitivo. 

Mas se tudo isto for levado em conta será ainda possível o ensino formai não 
indi\~dualizado? Claro que sim, pois há construtos compartilhados socialmente e certamente muitos 
dos construtos pessoais têm componentes (significados) que são trunbém compartilhados por outras 
pessoas; e , mais importante, a!temativismo construtivo não significa que tudo vale, que é 
indiferente o construto, ou o sistema de construção, que a pessoa, ou um grupo cuitural, usa para 
colocar interpretações nos eventos que estão pennanentemente acontecendo no universo. 
Definitivamente, há construtos que são interpretações pobres do universo. 
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AUSUBEL14 

Introdução 

Provavelmente, a idéia mais importante da teoria de Ausubel (1968, 1978, 1980)15 e suas 
possíveis implicações para o ensino e a aprendizagem possam ser resumidas na seguinte proposição, 
de sua própria autoria ( 1978, p. iv): 

Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a wn só princípio, 
diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a 
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigúe isso e ensine-o 
de acordo. 

A idéia parece ser simples, mas a explicação de como e por que esta idéia é defensável 
certamente não é simples. Por exemplo, ao falar em "aquilo que o aprendiz já sabe" Ausubel está se 
referindo à "estrutura cognitiva", ou seja, ao conteúdo total e organização das idéias do indivíduo, 
ou, no contexto da aprendizagem de um determinado assunto, o conteúdo e organização de suas 
idéias nessa área particular de conhecimentos Além disso, para que a estrutura cognitiva 
preexistente influencie e facilite a aprendizagem subseqüente é preciso que seu conteúdo tenha sido 
aprendido de forma significativa, isto é, de maneira não-arbitrária e não-literal. Outro aspecio que 
deve desde já ser esclarecido é que a idéia de que "aquilo que o aprendiz já sabe" não é 
simplesmente a idéia de "pré-requisito". Esta é uma idéia ampla e até certo ponto vaga como, por 
exemplo, no sentido de que Física I e Cálculo l são pré-requisitos de Física II, enquanto que 
Ausubel se refere a aspectos específicos da estrutura cognitiva que são relevantes para a 
aprendizagem de uma nova infonnação. 

"Averigúe isso" também não é uma tarefa simples, pois significa ''desvelar a estrutura 
cognitiva preexistente", ou seja, os conceitos, idéias, proposições disponíveis na mente do indivíduo 
e suas inter-relações, sua organização. Significa, no fundo, fazer quase um "mapeamento" da 
estrutura cognitiva, algo que, dificilmente, se consegue realizar através de testes convencionais que, 
via de regra, enfatizam o conhecimento fach1al e estimulam a memorização. 

Finalmente, "ensine-o de acordo" também é uma idéia com implicações nada fáceis, visto 
que significa basear o ensino naquilo que o aprendiz já sabe, identificar os conceitos organizadores 
básicos do que vai ser ensinado e utilizar recursos e princípios que facilitem a aprendizagem de 
maneira significativa. Set,'Undo palavras do próprio Ausubel: 

Uma vez que o problema organizacíonal substantivo (identificação dos 
conceitos organizadores básicos de uma dada disciplina) está resolvido, 

14 Adaptado do capítulo 2 do livro "Uma abordagem cognitivista ao ensino da Física", de M.A. Moreira, publicado 
pela Editora da Universidade, Porto fJegre, 1983. 

15 As referências 1978 e 1980, respectivamente, a segunda edição do te:>.io "EducationaJ Psychology: a Cognitive 
View" e a tradução desta edição para o português, têm co-autores J.D. Novak e H. Hanesian. Ao longo desta seção, 
assim como nas seguintes, usar-se-á basicamente a referência de 1978, porém, por uma questão de simplicidade, ela 
será citada somente como (Ausubel, 1978) ou, no caso de páginas, (1978, p ... ). 
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a atenção pode ser dirigida aos problemas organizacionais 
programáticos envolvidos na apresentação e no arTanjo seqüencial das 
unidades componentes. Aqui, h.ipotetiza-se, vários princípios relativos à 
programação eficiente ào conteúdo são aplicáveis, independentemente 
da área de conhecimentos. (1978, p. 189) 

Os princípios mencionados por Ausubel, bem como outras idéias até aqui introduzidas, de 
uma maneira bastante geral, serão progressivamente àiferenciados nas seções seguintes. 

Aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica 

O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, um processo 
através do qual uma nova infonnação se relaciona, de maneira não-arbitrária e substantiva (não
literal), a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Isto é, neste processo a nova 
infonnação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chan1a de 
"conceito subsunçor" ou, sirnpiesmente "subsunçor", existente na estrutura cognitiva de quem 
aprende. 

O "subsunçor" é, portanto, um conceito, uma idéia, uma propos1çao já existente na 
estrutura cognitiva, capaz de servir de "m1coradouro" a uma nova informação de modo que esta 
adquira, assim, significado para o indivíduo (i.e., que ele tenha condições de atribuir significados a 
essa infonnação). 

Pode-se, então, dizer que a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação 
"ancora-se" em conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva. Ou seja, 
novas idéias, conceitos, proposições podem ser aprendidos significativamente (e retidos), na medida 
em que outras idéias, conceitos, proposições, relevantes e inclusivos estejam, adequadamente claros 
e dispoPJveis, na estmtura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa fonna, como ponto de 
ancoragem às primeiras. 

Entretanto, a experiência cognitiva não se restringe à influência di reta dos conceitos16 já 
aprendidos significativamente sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange também 
modificações significativas em atributos relevantes de estrutura cognitiva pela influência do novo 
material. Há, pois, um processo de interação através do qual conceitos mais relevantes e inclusivos 
interagem com o novo material servindo de ancoradouro, incorporando-o e assimilru1do-o, porém, 
ao mesmo tempo, modificando-se em função dessa ancoragem. 

Em Física, por exemplo, se os conceitos de força e campo já existem na estrutura cognitiva 
do aluno, estes servirão de subsunçores para novas informações referentes a certos tipos de força e 
de campo como, a força e o campo eletromagnéticos. Todavia, este processo de ancoragem da 
nova informação resulta em crescimento e modificação dos conceitos subsunçores (força e campo). 
Isso signlfica que os subsunçores existentes na estrutura cognitiva podem ser abrangentes, bem 

16 
Por uma queslílo de parcimônia, às vezes falar-se-á apenas em "conceitos" mesmo quando o que estiver sendo dito 

for válido para idéias ou proposições, pois estas sfio fonnuJadas em te1mos de conceitos. Da mesma forma, outras 
vezes, usar-se-á apenas o termo "idéias". Analogamente, o tenno "infomiação" significa um novo conhecimento que 
pode ser um conceito, uma idéia, uma proposição, um princípio, uma lei, etc. 
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elaborados, claros, estáveis ou limitados, pouco desenvolvidos, instáveis dependendo da freqüência 
e da maneira com que serviram de ancoradouro para novas infom1ações e com elas interagiram. No 
exemplo dado, uma idéia intuitiva de força e campo serviria como subsunçor para novas 
informações referentes a força e campo gravitacional, eletromagnético e nuclear, porém, na medida 
que esses novos conceitos fossem aprendidos de maneira significativa isso resultaria em um 
crescimento e elaboração dos conceitos subsunçores iniciais. Ou seja, os conceitos de força e 
campo ficariam mais abrangentes e elaborados e mais capazes de servir de subsunçores para novas 
informações relativas a forças e campos, ou correlatas. 

A aprendizagem significativa caracteriza-se, pois, por uma interação (não uma simples 
associação), entre aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações, 
através da qual estas adquirem significado e são integradas à estrutura cognitiva de maneira não
arbitrária e não-literal, contribuindo para a díferenciação, elaboração e estabilidade dos subsunçores 
preexistentes e, conseqüentemente, da própria estrutura cognitiva. 

Ausubel vê o armazenamento de infonnações 
17 

na mente humana como sendo altamente 
organizado, formando uma espécie de hierarquia conceituai, na qual elementos mais específicos de 
conhecimento são ligados (e assimilados por) a conceitos, idéias, proposições mais gerais e 
inclusivas. Esta organização decorre, em parte, da interação que caracteriza a aprendizagem 
significativa. 

Em contraposição com aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem 
mecânica (ou automática) como sendo aquela em que novas informações são aprendidas 
praticamente sem interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sem ligar-se a 
conceitos subsunçores especificas. Isto é, a nova infonnação é annazenada de maneira arbitrária e 
füeral, não interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo 
para sua elaboração e diferenciação. 

Em Física, como em outras disciplinas, a simples memoxização de fóm1ulas, leis e conceitos 
pode ser tomada como exemplo típico de aprendizagem mecânica. Talvez aquela aprendizagem de 
"última hora", de véspera de prova, e que somente serve para a prova, pois é esquecida logo após, 
caracterize também a aprendizagem mecânica. Ou, ainda, aquela típica argu.'11entação de aluno que 
afirma ter estudado tudo, e até mesmo "saber tudo", mas que, na hora da prova, não consegue 
resolver problemas ou questões que impliquem usar e transferir esse conhecimento. 

Obviamente, a aprendizagem mecânica não se processa em um "vácuo cognitivo", pois 
algum tipo de associação pode existir, porém, não no sentido de interação corno na aprendizagem 
significativa. Além disso, embora a aprendizagem significativa deva ser preferida à mecânica por 
facilitar a aquisição de significados, a retenção e a transferência de aprendizagem, pode ocorrer que 
em certas situações a aprendizagem mecânica seja, desejável ou necessária: por exemplo, em uma 
fase inicial da aquisição de um novo corpo de conhecimento. Na verdade, Ausubel não estabelece a 
distinção entre aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma dicotomia, e sim como um 
continuum. Por exemplo, a simples memorização de fórmulas situar-se-ia em um dos extremos 
desse continuum (o da aprendizagem mecânica), enquanto que a aprendizagem de relações entre 

17 Reitera-se aqui que o tenno informações está sendo usado com significado genérico. Pode se referir a conceitos, 
idéias, proposições, enfim, conhecimentos. 
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conceitos poderia estar no outro extremo (o da aprendizagem significativa). 

Aprendizagem por descoberta e aprendizagem por recepção 

A distinção estabelecida, anterionnente, entre aprendizagem significativa e mecâtúca não 
deve ser confi.mdida com a distinção entre aprendizagem "por descoberta" e "por recepção" 
(receptiva). Segundo Ausubel, na aprendizagem receptiva o que deve ser aprendido é apresentado 
ao aprendiz em sua forma final, enquanto que na aprendizagem por descoberta, o conteúdo 
principal a ser aprendido deve ser descobeno peio aprendiz. Entretanto, após a descoberta em si, a 
aprendizagem só é significativa se o conteúdo descoberto estabelecer ligações a conceitos 
subsunçores relevantes já existentes na estrntura cognitiva. Isto é, por recepção ou por descoberta, 
a aprendizagem é significativa, segundo a concepção ausubeliana, se o novo conteúdo incorpora-se, 
de forma não-arbitrária e não-literal, à estrutura cognitiva. 

Isso significa que aprendizagem por descoberta não é, necessariamente, significativa nem 
aprendizagem por recepção é, obrigatoriamente, mecânica. Tanto uma como outra pode ser 
significativa ou mecânica, dependendo da maneira como a nova informação é annazenada na 
estrutura cognitiva. Por exemplo, a solução de quebra-cabeças por ensaio e erro é um tipo de 
aprendizagem por descobe11a em que o conteúdo descoberto (a solução) é, geralmente, 
incorporado de maneira arbitrária à estrntura cognitiva e, portanto, aprendido mecanicamente. Por 
outro lado, uma íei fisica pode ser aprendida significativamente sem que o aluno tenha que descobri
la. Este pode receber a lei "pronta", ser capaz de compreendê-la e utilizá-la signillcativamente, 
desde que tenha, em sua estrntura cognitiva, os subsunçores adequados. 

Não se deve, no entanto, pensar que Ausubel negue o valor da aprendizagem por 
descoberta nem que se deve deixar de lado as aulas de laboratório. Ele está simplesmente dizendo 
que, em tem10s de aprendizagem de conteúdo, aquilo que for descoberto se toma significativo da 
mesma forma que aquilo que for apresentado ao aprendiz na aprendizagem receptiva. É claro que o 
laboratório tem, no ensino de ciências e no de Física, particulannente, um papel fundamental, 
porém, se o objetivo for, simplesmente, o de fazer com que o aluno aprenda um determiriado 
conteúdo, isso pode ser foito através de aprendizagem receptiva significativa. (Mesmo porque o 
ensino convencional de laboratório, dificilmente, implica realmente descoberta.) Aliás, o ensino e a 
aprendizagem seriam altamente ineficientes se o aluno tivesse que redescobrir os conteúdos para 
que aprendizagem fosse significativa 

Na prá.tica, sabe-se, a maior parte da instrução, em sala de aula, está orientada para 
aprendizagem receptiva, situação esta, muitas vezes, criticada pelos defensores da aprendizagem 
por descoberta ou do chamado "método da descoberta". Do ponto de vista de aquisição do 
conhecimento, no entanto, essa crítica é, segundo Ausubel, injustificada, pois, em nenhum estágio 
do desenvolvimento cognitivo do aprendiz em idade escolar, ele tem que, necessariamente, 
descobrir conteúdos a fim de tomar-se apto a compreendê-los e usá-los significativamente. 

O "método da descoberta" pode ser especialmente adequado a certas finalidades como, por 
exemplo, a aprendizagem de procedimentos científicos em uma certa disciplina, porém, para a 
aquisição de grandes corpos de conhecimento, é simplesmente inexeqüível e, de acordo com 
Ausubel, desnecessário. Segundo essa linha de pensamento, não há, então, por que criticar o 
"método expositivo'1, ou a instrução organizada através de linhas de aprendizagem receptiva, 
quanto a seus méritos. Podem ser ineficientes se forem mal empregados, porém, na medida em que 
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facilitarem a aprendizagem receptiva significativa, poderão ser mais eficientes do que qualquer 
outro método ou abordagem instrucional, no que se refere à aquisição de conteúdo cognitivo. 

Por outro lado, fora da situação escolar, boa parte dos problemas da vida diária são 
resolvidos através de aprendizagem por descoberta, embora algumas superposições ocorram, por 
exemplo, na medida que conteúdos aprendidos por recepção sejam utilizados na descoberta de 
soluções. Na verdade, aprendizagem por descoberta e por recepção, também, não se constituem 
em uma dicotomia, podendo ocorrer concomitantemente, na mesma tarefa de aprendizagem, e 
situar-se ao longo de um continuum, como o das aprendizagens significativa e mecânica. 

Há, finalmente, que se considerar o seguinte aspecto: embora a aprendizagem receptiva 
seja, do ponto de vista dos processos psicológicos envolvidos, menos complexa do que a 
aprendizagem por descoberta, ela somente passa a predominar em um estágio mais avançado de 
maturidade cognitiva. A criança, em idade pré-escolar e, talvez, durante os primeiros anos de 
escolarização, adquire conceitos e proposições através de um processamento indutivo baseado na 
experiência não-verbal, concreta, empírica. Poder-se-ia dizer que, nessa fase, predomina a 
aprendizagem por descoberta, enquanto que a aprendizagem por recepção passará a predominar 
somente qundo a criança tiver alcançado um nível de maturidade cognitiva tal que possa 
compreender conceitos e proposições apresentados, verbalmente, na ausência de expenencia 
empírico-concreta. (Esse ponto voltará a ser abordado nas seções referentes à origem dos 
subsunçores e à aprendizagem de conceitos.) 

Condições para otorrência da aprendizagem significativa 

Segundo Ausubel (1978, p . 41), a "essência do processo de aprendizagem significativa é 
que idéias simbolicamente expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não-literal) e não
arbitrária, ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 
especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que pode ser, por exemplo, urna imagem, um 
símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos". 

Portanto, uma das condições para ocorrência de aprendizagem significativa é que o material 
a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva do aprendiz , de maneira 
não-arbitrária e não-literal. Um material com essa característica é dito potencialmente 
significativo. 

Esta condição envolve dois fatores principais, ou duas condições subjacentes, quais s~jam, a 
natureza do material, em si, e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz. Quanto à natureza do 
material, ele deve ser "logicamente significativo" ou ter "significado lógico", i.e., ser suficientemente 
não-arbitrário e não-aleatório, em si, de modo que possa ser relacionado, de fom1a substantiva e 
não-arbitrária, a idéias, correspondentemente relevantes, que se situem dentro do domínio da 
capacidade humana de aprender. No que se refere à natureza da estrutura cognitiva do aprendiz, 
nela devem estar disponíveis os conceitos subsunçores específicos, com os quais o novo rnaterial é 
relacionável. 

A outra condição é que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar, de maneira 
substantiva e não-arbitrária, o novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva. 
Esta condição iinplica que, independentemente de quão potencialmente significativo possa ser o 
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material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, a de memorizá-lo arbitrária e 
literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos (ou 
automáticos). E, reciprocamente, independentemente de quão disposto a aprender estiver o 
indivíduo, nem o processo nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o material não 
for potencialmente significativo - se não for relacionável à estrutura cognitiva, de maneira não-literal 
e não-arbitrária. 

O próprio Ausubel dá um exemplo na área de Física (! 978, p. 41) "Um estudante pode 
11prender a lei de Ohm, a qual indica que, num circuito, a corrente é diretamente proporcional à 
voltagem. Entretanto, essa proposição não será aprendida de maneira significativa a menos que o 
estudante já haja adquirido, previamente, os significados dos conceitos de corrente, voltagem, 
resistência, proporcionalidade direta e inversa (satisfeitas estas condições, a proposição é 
potencialmente significativa, pois seu significado lógico é evidente), e a menos que tente relacionar 
estes significados como estão indicados na lei de Ohm". 

De onde vêm os subsunçores? 

Do que foi dito até aqui, provavelmente, ficou evidente que o significado, propriamente 
dito, é um produto da aprendizagem significativa. Esta, por sua vez, implica na preexistência de 
significados É de se perhruntar, então, como se inicia o processo? Como são adquiridos os 
significados irúciais que pemlitem a ocorrência da aprendizagem sig."lificativa e a aquisição de novos 
significados? 

Outra maneira de coicear essa questão é perguntar de onde vêm os primeiros subsunçore~, 

uma vez que, como foi dito na seção anteiior, a existência de subsunçores relevantes, na estrutura 
cognitiva, é um dos pré-requisitos para que o material seja potencialmente significativo, o que, por 
sua vez, é uma das duas condições para a ocorrência da aprendizagem sigrúficativa. 

A resposta é que a aquisição de sigrúficados para signos ou símbolos de conceitos ocorre de 
maneira gradual e idiossincrática, em cada indivíduo. Em crianças pequenas, conceitos são 
adquiridos, principalmente, através do processo de formação de conceitos, o qual é um tipo de 
aprendizagem por descoberta, envolvendo geração e testagem de hipóteses bem como 
generalizações, a partir de instâncias especificas. Porérn, ao atingir a idade escolar, a maioria das 
crianças já possui um conjunto adequado de conceitos que permite a ocorrência da aprendizagem 
significativa por recepção. Isto é, após a aquisição de uma certa quantidade de conceitos pelo 
processo de fomiação de conceitos, a diferenciação desses conceitos e a aquisição de outros novos 
ocorre, principalmente, através da assimilação de conceitos (a qual envolve interação com 
conceitos preexistentes na estrutura cognitiva, i.e., com subsunçores). 

Por exemplo, na fomiação de conceitos, a criança adquire o conceito de ncachorro" por 
encontros sucessivos com cachorros, gatos, cavalos e outros animais até que possa generalizar os 
atributo;; criteriais (essenciais) que constituem o conceito cultural de "cachorro" (e.g., o ato de 
latir). Já na assimilação de conceitos, embora, em crianças mais novas, o apoio empírico-concreto 
possa auxiliar nesse processo, atributos criteriais de novos conceitos, a serem por ele assimilados 
significativamente, podem ser apresentados ao aprendiz, desde que o sejam em termos do que já 
existe em sua estrutura cognitiva. 
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Po1tanto, os primeiros subsunçores são adquiridos por formação de conceitos, criando, 
assim, condições para a assimilação de conceitos, a qual passa a predominar em crianças mais 
velhas e adultos. Segundo Ausubel (1978, p. 46): "Uma vez que significados iniciais são 
estabelecidos para signos ou símbolos de conceitos, através do processo de fonnação de conceitos, 
novas aprendizagens significativas darão significados adicionais a esses signos ou símbolos, e novas 
relações, entre os conceitos anteriormente adquiridos, serão estabelecidas." 

A aprendizagem de conceitos voltará a ser abordada na seção referente a tipos de 
aprendizagem significativa. 

O que fazer quando não existem subsunçores? 

Esta questão está, sem dúvida, relacionada à anterior, porém, enquanto aquela se voltava 
mais à 01igem dos primeiros subsunçores, esta refere-se à situação em que o aprendiz está em 
condições de aprender por recepção (i.e., já tem maturidade intelectual suficiente para compreender 
conceitos e proposições apresentados verbalmente, na ausência de apoio empírico-concreto), 
porém, não dispõe dos subsunçores necessá:ios à aprendizagem sigrjficativa de um certo corpo de 
conhecimento. O que fazer então? 

Uma resposta plausível é que, segundo Novak (l 977a), a aprendizagem mecânica é sempre 
necessária quando um indivíduo adquire novas infom1ações em uma área de conhecimento que lhe é 
completamente nova. Isto é, a aprendizagem mecânica ocorre até que alguns elementos de 
conhecimento nessa área, relevantes a novas informações em uma mesma área, existam na estrutura 
cognitiva e possam servir de sub5unçores, ainda que pouco elaborados. .À. medida que a 
aprendizagem começa a se tornar significativa, esses subsunçores vão ficando cada vez mais 
elaborados e mais capazes de servir de ancoradouro a novas info1mações (Moreira e Masini, 1980). 

Ausubel, por outro iado, propõe o uso de organizadores prévios que sirvam de 
ancoradouro para o novo conhecimento e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que 
facilitem a aprendizagem subseqüente. Organizadores prévios são materiais introdutórios, 
apresentados antes do próprio material a ser aprendido, porém, em um nível mais alto de abstração, 
generalidade e inclusividade do que esse material. Não são, portanto, sumários, introduções ou 
"visões gerais do assunto", os quais são, geralmente, apresentados a um mesmo nível de abstração, 
generalidade e inclusividade do material que os segue, simplesmente destacando certos aspectos. 

Embora seja, para muitos, o aspecto mais conhecido da teoria de Ausube!, o uso de 
organizadores prévios é apenas uma estratégia por ele proposta para, deliberadamente, manipular a 
estrntura cognitiva, a fim de facilitar a aprendizagem significativa. Segundo o próprio Ausubel 
(1978, p. 171 ), "a principal fLlilção do orgarjz.ador previo é 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" . Ou seja, orgruúzadores prévios servem para facilitar a aprendizagem, na medida em que 
funcionam como "pontes cognitivas". 

A principal fünção dos orgruúzadores prévios é, então, a de preencher a lacuna entre o que 
o aluno já sabe e o que ele precisa saber, a fim de que o novo conhecimento possa ser aprendido de 
fotma significativa. 
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Evidência da aprendizagem significativa 

A aqui5ição de significados, como já foi dito, é o produto da aprendizagem significativa Ou 
seja, o significado real para o indivíduo (significado psicológico) emerge quando o significado 
potencial (significado lógico) do material de aprendizagem converte-se em conteúdo cognitivo 
diferenciado e idiossincrático por ter sido relacionado, de maneira substamiva e não-arbitrária, e 
interagido com idéias relevantes existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. 

É essa interação, já mencionada repetidas vezes, que caracteriza a aprendizagem 
significativa, mas, até agora, nada foi diro acerca de como se pode ter evidências de sua ocorrência. 
Segundo Ausubel (1978, pp. 146-147), a compreensão genuína de um conceito ou proposição 
implica na posse de significados claros, precisos, diferenciados e transfüriveis. Porém, ao se testar 
essa compreensão, simplesmente, pedindo ao estudante que diga quais os atributos criteriais de um 
conceito, ou os elementos essenciais de uma proposição, pode-se obter apenas respostas 
mecanicamente memorizadas. Argumenta que uma longa experiência em realizar exames faz com 
que os alunos se habituem a memorizar, não só proposições e fónnu las, mas também causas, 
exemplos, expli~ções e maneiras de resolver "problemas típicos". Propõe, então, que, ao se 
procurar evidências de compreensão sigrüficativa, a melhor maneira àe evitar a "simulação da 
aprendizagem significativa" é fonnuíar questões e problemas de ma.11eira nova e não familiar que 
requeira máxima transformação do conhecimento adquirido. 

Testes de compreensão devem, no mínimo, ser escritos de maneira diferente e apresentados 
em um contexto, de certa forma, diferente daquele originalmente encontrado no material 
instrucional . Solução de problemas, sem dúvida, é um método válido e prático de se procurar 
evidência de aprendizagem significativa. Talvez seja, segundo Ausubel, a única man.eira de avaliar, 
em certas situações, se os alunos, realmente, compreenderam significativamente as idéias que são 
capazes de verbalizar. Ele mesmo, porém, chama atenção para o fato de que se o aprendiz não for 
capaz de resolver um problema, isso não significa, necessariamente, que tenha apenas memorizado 
os princípios e conceitos relevantes à solução do problema, pois esta envolve, também, o uso de 
outras habilidades, além da compreensão. Outra possibilidade é solicitar aos estudantes que 
diferenciem idéias relacionadas, mas não idênticas, ou que identifiquem os elementos de um 
conceito ou proposição de uma lista contendo, também, elementos de outros conceitos e 
proposições similares. Alérn dessas, outra alternativa para verificar a ocorrência de aprendizagem 
significativa é a de propor ao aprendiz uma tarefa de aprendizagem, seqüencialmente dependente da 
outra, a quai não possa ser executada sem uma genuína compreensão da precedente. 

Assimilação 

Para tornar mais claro e preciso o processo de aquisição e organização de significados na 
estrutura cognitiva, Ausubel introduz o "princípio de assimilação" ou "teoria da assimilação"
Segundo ele, o resultado da interação que oco1Te, na aprendizagem significativa, entre o novo 
material a ser aprendido e a estrutura cognitiva existente é uma assimilação de antigos e novos 
significados que contribui para a diferenciação dessa estrutura. No processo de assimilação, mesmo 
após o aparecimento dos novos significados, a relação entre as idéias-âncora e as assimiladas 
pennanece na estrutura cognitiva. 



O princípio da ass~'11ilação que, de acordo com Ausubel, possui valor explanatório tanto 
para a aprendizagem como para a retenção, pode ser representado esquematicamente da seguinte 
maneira: 
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Ou seja, a assimilação é o processo que ocorre quando uma idéia, conceito ou proposição 
a, potencialmente significativo, é assimilado sob uma idéia, conceito ou proposição, i.e., um 
si.;bsunçor, A, já estabelecido na estrutura cognitiva, como L1m exemplo, extensão, elaboração ou 
qualificação do mesmo. Tal como sugerido no esquema, não só a nova infonnação a, mas também 
o conceito subsunçor A, com o qual eia se relaciona e interage, são modificados pela interação. 
A.rnbos os produtos dessa interação, a' e A', pennanecem relacionados como co-participantes de 
uma nova unidade ou complexo ideacional A'a'. Portanto, o verdadeiro produto do processo 
interacional que caracteriza a aprendizagem sigrüficativa. nã.o é apenas o novo significado de a', mas 
inclui também a modificação da idéia-âncora, sendo, conseqüentemente, o significado composto de 
A'a' . 

Por exemplo .. se o conceito de força nuclear deve ser aprendido por um aluno que já possui 
o conceito de força bem estabelecido, em sua estrutúra cognitiva, o novo conceito específico (força 
nuclear) será assimilado peío conceito mais inclusivo (força) ]á adquirido. Entretanto, considerando 
que esse tipo de força é de curte alcance (em contraposição aos outros que são de longo alcance), 
não somente o cona<itc de força nuclear adquiri~á significado, para o aluno, mas também o conceito 
geral de força que ele já possuia será modificado e tomar-se-á mais inclusivo (i e., seu conceito de 
força inclui:-á agora também forças de curto alcance). 

Obviamente, o produto interacional A'a' pode sofrer modificações ao longo do tempo. 
Portanto, a assimilação não é algo que se completa, ou termina, após a aprendizagem significativa, 
mas continua, ao iongo do tempo, e pode envolver novas aprendizagens e perda de capacidade de 
reprodução de idéias subordinadas. 

Ausubel sugere que a assimilação ou ancoragem, provavelmente, tenha um efeito facilitador 
na retenção. Para explicar como novas infonnações recém assimiladas permanecem disponíveis, 
durante o período de retenção, admite que, por um periodo de tempo variávei, essas pe1manecem 
dissociáveis de suas idéias-âncora e, portanto, reproduzíveis como entidades individuais: 

A'a' <-)A' .... a' 

Antes de concluir esta seção, é interessa..1te chamar atenção a dois aspectos: 
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L que na aprendizagem significativa, o novo material original a poderá nunca ser lembrado, 
precisamente da mesma forma em que foi apresentado, pois o próprio processo de assimilação de a 
o altera para a' e, portanto, píáticas de avaliação que requerem a repetição exata das informações 
aprendidas desencorajam a aprendizagem significativa (1978, p. 130); 

2. que Ausubel não emprega o termo assimilação no mesmo sentido usado por Piaget e, 
segundo Novak ( i 977b), a assimilação no sentido ausubeliano difere do conceito piagetiano de 
assimilação de duas maneiras: a) na concepção de Ausubel, o novo conhecimento interage com 
conceitos ou proposições relevantes específicas existentes na estrutura cog..'litiva, e não com ela, 
como um todo (embora, de alguma forma, toda ela esteja envoiviàa porque, afinal, esses conceitos 
cu proposições específicos fazem parte da estrutura cognitiva); b) confom1e Ausubel, a assimilação 
é um processo continuo e modificações relevantes na aprendizagem significativa (ou uso do 
conhecimento em solução de problemas) ocorrem, não como resultado de periodos gerais de 
desenvolvimento cognitivo, mas de uma crescente diferenciação e integração de conceitos 
específicos relevantes na estrutura cognitiva. Tanto Ausubel quanto Piaget, no entanto, concordam 
que o desenvolvimento cognitivo é um processo dinârnico e que a estrutura cognitiva está sendo 
constantemente modificada pela experiência. 

Ainda com relação ao termo assimilação, o próprio Ausubel procura d1stmguir entre a 
maneira como ele utiliza e como ele é usado na teoria de Gestalt. Entre outrns diferenças, Ausubel 
(1978, pp. 154 e 155) aponta as seguintes: a assimilação, no que concerne à perda de 
dissociabilidade de novas ínfonnações aprendidas, é um fenômeno progressivo, ao invés de um 
processo de substituição do tipo "tudo ou nada", no qual a disponibilidade de informações é 
perdida, completa e instantaneamente. O esquecimento é visto como uma continuação do mesmo 
processo interacional (assimilação) que ocorre na aprendizagem significativa, e não como uma 
substituição abrupta de um traço por outro mais estável. O novo material é dito assimilado por um 
sistema ideacional já estabe1ecido, não por ser similar a ele, mas por não ser, suficientemente, 
discriminável desse sistema. 

Ap1·endizagem subordinada 

O processo até aqui enfatizado, segundo o qual a nova informação adquire significado 
através da interação com subsunçores, reflete uma relação de subordinação do novo mateiial em 
relação à estrutura cognitiva píe.existente. Ausubel refere-se a este processo como "subsunção". 
Tanto a aprendizagem de conceitos como a proposicional, tais como foram descritas até aqui, 
refletem essa relação de subordinação, pois envolvem a subsunção de conceitos e proposições 
potencialmente significativos sob idéias mais gerais e inclusivas já existentes na estrutura cognitiva. 
Segunôo Ausubel ( 1978, p. 58), como a estrutura cognitiva, em si, tende a uma organização 
hierárquica em relação ao nível de abstração, generalidade e inclusividade das idéias, a emergência 
de novos significados conceituais ou proposicionais reflete, mais tipicamente, uma subordinação do 
novo conhecimento à estrut;Jra cognitiva. A esse tipo de aprendizagem dá-se o nome de 
subordinada. 

Aprendizagem superordenada 

É a aprendizagem que se dá.. quando um conceito ou proposição potencialmente 
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significativo A, mais geral e inclusivo do que idéias ou conceitos já estabelecidos na estrutura 
cognitiva a1, a2, a3, é adquirido a partir destes e passa a assimilá-los. As idéias a1, a:z., a3, são 
identificadas como instâncias mais específicas de uma nova idéia A e subordinam-se a ela; a idéia 
superordenada A é definida por um novo conjunto de atributos criteriais que abrange os das idéias 
subordinadas. Em outras palavras, à medida que ocorre a aprendizagem significativa, além da 
elaboração dos conceitos subsunçores, é também possível a ocorrência de interações entre esses 
conceitos originando, assim, outros mais abrangentes. 

A aprendizagem superordenada ocorre no curso do racioc1ruo indutivo, ou quando o 
material é organizado indutivamente ou envolve síntese de idéias. De acordo com Ausubel (1978, p. 
59), a aquisição de significados superordenados ocorre mais comumente na aprendizagem 
conceituai do que na proposicional. 

Aprendizagem combinatória 

É a aprendizagem de proposições, e, em menor escala, de conceitos que não aguardam uma 
relação de subordinação ou de superordenação com proposições ou conceitos específicos e sim 
com conteúdo amplo, relevante de uma maneira geral, existente na estrutura cognitiva. Isto é, a 
nova proposição não pode ser assimilada por outras já estabelecidas na estrutura cognitiva nem é 
capaz de assimilá-las. Esta situação dá origem ao aparecimento de signíficados combinatórios, ou à 
aprendizagem combinatória. Segundo Ausubel (1978, p. 59), a aprendizagem de muitas novas 
proposições, e também conceitos, leva a esse tipo de significado. Eles são potencialmente 
significativos porque consistem de combinações sensíveis (í.e., que fazem sentido) de idéias 
previamente aprendidas que podem ser relacionadas, de maneira não-arbitrária, a um "fundo amplo" 
de conteúdo, "relevante de uma maneira geral", existente na estrutura cognitiva em razão de uma 
"congruência geral", com esse conteúdo como um todo. É como se a nova infom1ação fosse 
potencialmente significativa por ser relacionável n estrutura cognitiva como um todo, de uma 
maneira geral, e não com aspectos específicos dessa estrutura, como ocorre na aprendizagem 
subordinada e mesmo na superordenada. 

Diferenciação progressiva e reconciliação integrativa 

Como já foi dito mais de uma vez, quando um novo conceito ou proposição é aprendido 
por subordinação, i.e., por um processo de interação e ancoragem em um conceito subsunçor, este 
também se modifica. A ocorrência desse processo uma ou mais vezes leva a uma diferenciação 
progressiva do conceito subsunçor (1978, p. 124). Na verdade, este é um processo, quase sempre, 
presente na aprendizagem significativa subordinada (especialmente, na correlativa, pois os conceitos 
subsunçores estão sendo constantemente elaborados, modificados, adquirindo novos significados, 
ou seja, progressivamente diferenciados). 

Por outro lado, na aprendizagem superordenada (ou na combinatória), idéias estabelecidas 
na estmtura cognitiva podem, no curso de novas aprendizagens, ser reconhecidas como 
relacionadas. Assim, novas informações são adquiridas e elementos existentes na estrutura cognitiva 
podem se reorganizar e adquirir novos signíficados. Esta recombinação de elementos previamente 
existente na estrutura cognitiva é referida por Ausubel (1978, p. 124) como reconciliação 
integrativa. 
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Esses são, portanto, dois processos relacionados que ocorrem durante a aprendiza 
significativa, o primeiro (diferenciação progressiva) mais relacionado com a aprendiza 
subordinada, e o segundo ( reconciliação integrativa), com as aprendizagens superordena· 
combinatória. 

Por exemplo, uma vez adquirida a idéia de aprendizagem significativa como si 
caracterizada pelo relacionamento substantivo e não-arbitrário de uma nova informação com e 
relevante já existente, na estrutura cognitiva, as aprendizagens significativas dos conceito 
aprendizagem representacional, conceituai e proposicional, constituir-se-ão em diferenci 
progressiva do conceito de aprendizagem significativa, em si. Por sua vez, o reconhecimento de 
esses tipos de aprendizagens significativas estão relacionados e podem ocorrer tanto 
subordinação (aprendizagem subordinada) como por superordenação (aprendiza 
superordenada) ou, ainda, por uma combinação de significados (aprendizagem combinat• 
constitui-se em uma reconciliação integrativa. A reconciliação integrativa, nesse caso, ocorr 
medida em que o indivíduo reconhece que são duas classificações diferentes de aprendiza 
significativa (representacional, conceituai e proposicional de um lado e subordinada, superorde1 
e combinatória de outro) e que não envolvem contradições. Isto é, uma determinada aprendi.za 
significativa pode ser, por exemplo, proposicional e subordinada., ou conceituai e superorden 
Conflitos entre novos significados podem ser resolvidos através da reconciliação integrativa. Ti 
se de um processo cujo resultado é o explícito delineamento de diferenças e similaridades e: 

idéias relacionadas. 

Cabe, também, destacar que toda aprendizagem que resultar em reconciliação integri 
resultará também em diferenciação progressiva adicional de conceitos ou proposições 
reconciliação integrativa é uma fonna de diferenciação progressiva da estrutura cognitiva 
ocorre na aprendizagem significativa ( 1978, p. 125). 

Assirn como a aprendizagem significativa pode ser ora subordinada ora superordenada 
combinatória), a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são processos dinâm 
que ocorrem no curso da aquisição de significados. A estrutura cognitiva caracteriza-se, porta 
por uma dinamicidade que leva a uma organização do conteúdo aprendido. Segundo Ausub1 
organização do conteúdo cognitivo, em uma detenninada área de conhecimento, na mente de 
indivíduo tende a uma estrutura hierárquica na qual as idéias mais inclusivas situam-se no topo d 
estrutura e, progressivamente, abrangem proposições, conceitos e dados factuais menos inclusiv 
mais diferenciados. 

Por outro lado, do fato de que essa organização hierárquica é o resultado de proce; 
dinâmicos decoffe, naturalmente, que a aprendizagem significativa receptiva não é um proc1 
cognitivo passivo. Segundo Ausubel (1978, p. 122), antes de os significados serem retidc 
organizados hierarquicamente eles devem ser adquiridos e o processo de aquisiçãc 
necessariamente ativo. No entanto, o tipo de atividade envolvida, nesse caso, não é o mesmo 
caracteriza a aprendizagem por descoberta. 

Conclusão 

Cabe, no entanto, a título de conclusão desta descrição, esclarecer uma dúvida que tal 
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tenha surgido ao longo da descrição feita: a teoria de Ausubel é dedutiva ou indutiva? 

Para isso, citar-se-á o que o próprio Ausubel diz sobre o assunto (1978, p. 139): 

À primeira vista, pode-se supor que a assimilação, de acordo com o princípio da 
diferenciação progressiva, é coerente com uma abordagem dedutiva à organização e funcionamento 
cognitivo. Na verdade, entretanto, esta suposição é correta apenas em relação ao caso relativamente 
raro da subsunção derivativa. É, praticamente, óbvio que materiais correlativos, combinatórios e 
superordenados não guardam uma relação dedutiva com suas idéias-âncora estabelecidas na 
estrutura cognitiva. Portanto, simplesmente, porque a assimilação não é um processo indutivo, não 
se pode considerá-la de natureza necessariamente dedutiva. 

Ou seja, a teoria de Ausubel apresenta tanto aspectos indutivos como dedutivos, o que 
aliás, seria de se esperar pois, em termos de aprendizagem e solução de problemas, é questionável a 
existência de abordagens puramente indutivas ou dedutivas. 
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IMPLICAÇÕES DIDÁTICAS 

Introdução 

Ao abordar cada uma das teorias construtivistas focalizadas neste texto já aludimos a 
algumas de suas implicações didáticas. Apesar disso, retomamos aqui este tema, a título de 
conclusão, porque cremos que para professores este é o aspecto mais importante, e indispensável, 
do estudo de tais teorias. 

Na introdução deste trabalho dissemos que o construt1V1smo é uma postura filosófica 
cognitivista interpretaciorústa. É desta postura que vem a mais profunda, mais importante, e 
inevitável, implicação didática, independente de qualquer teoria, para o professor que pretende ser 
construtivista. 

O que significa ser um professor construtivista? Significa, acima de tudo, ver o aluno como 
um construtor de seu próprio conhecimento. Assim como o conhecimento que se ensina na escola é 
uma construção humana coletiva, a aprendizagem desse conhecimento é uma (re) construção 
individual. Em um enfoque construtivista o aluno não pode ser visto como um receptor de 
conhecimento; ele deve ser considerado como agente de uma construção que é sua própria 
estrutura cognitiva. Esta construção não é arbitrária e é exatamente aí que entram as teorias 
construtivistas que temos tratado neste texto. Acredita-se que a estmtura cognitiva de um indivíduo 
-- o complexo organizado de seus conceitos subsunçores, esquemas de ação, construtos, 
significados -- não é uma estrutura estática nem arbitrária Crê-se que os conhecimentos não estão 
simplesmente empilhados na memória. Ao contrário, imagina-se que a organização cognitiva tem 
uma certa dinâmica, que os conhecimentos nela existentes estão relacionados e são importantes para 
a aquisição de novos conhecimentos. No entanto, não se sabe bem como se produz a construção 
cognitiva. Daí, as teorias construtivistasl 

As quatro teorias abordadas neste texto compartilliam a visão construtivísta e nesse sentido 
são compatíveis. Mas ao invés de procurar explorar esta compatibilidade, preferimos neste capítulo 
final destacar um aspecto de cada uma delas que cremos ser o mais relevante par o ensino: a 
acomodação/equilibração de Piaget, a interação social de Vygotsky, os construtos pessoais de 
Kelly e a aprendizagem significativa de A.usubel. 

Piaget - acomodação/equilibração 

Na perspectiva piagetiana, só há aprendizagem quando há acomodação, isto é, uma 
reestruturação da estrutura cognitiva (esquemas de assimilação existentes) do aluno que resulta em 
novos esquemas de assimilação. A mente sendo uma estrutura (cognitiva) tende a funcionar em 
equilíbrio, aumentando, permanentemente, seu grau de organização interna e de adaptação ao meio. 
Quando este equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, o orgatúsmo (mente) se 
reestrutura (acomodação) a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo 
equili'brio Este processo equilibrador que Piaget chama de equilibração majorante, é o responsável 
pela evolução, desenvolvimento mental, aprendizagem (aumento de conhecimento) de qualquer 

,4. __ _ 
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indivíduo. É através da equilibração majorante que o conhecimento humano é totalmente construído 
em interação com o meio tisico e sócio-cultural. 

Ensinar significa, pois, provocar o desequilíbrio no organismo (mente) do aluno para que 
ele, procurando o reequilíbrio (equilibração majorante) se reestruture cognitivamente e aprenda. O 
mecanismo de aprender de uma pessoa é sua capacidade de reestrnturar-se mentalmente buscando 
um novo equilíbrio (novos esquemas de assimilação para adaptar-se à nova situação). O ensino 
deve ativar este mecanismo. 

Contudo, esta ativação deve ser compatível com o nível de desenvolvimento (período) em 
que está o aluno. Além disso, o desequilíbrio cognitivo provocado pela ativação não deve ser tão 
grande que leve o aluno a abandonar a tarefa de aprendizagem ao invés de acomodar. Esta 
necessidade de compatibilizar o ensino com o nível de desenvolvimento mental do aluno e a de não 
provocar um desequilíbrio cognitivo excessivamente grande são muitas vezes depositadas na escola, 
e o fracasso é atribuído ao aluno. 

Vygotsky - interação social 

"Desde o momento em que o desenvolvimento das funções mentais superiores exige a 
intemalização de instrumentos e signos, em contextos de interação, a aprendizagem se converte em 
condição para o desenvolvimento dessas funções, desde que se situe precisamente na zona de 
desenvolvimento potencial do sujeito." (Riviere, 1987, p. 96) 

"A interação social que provoca a aprendizagem deve ocorrer dentro da zona de 
desenvolvimento potencial, mas, ao mesmo tempo, tem um papel importante na determinação dos 
limites dessa zona. O limite inferior é, por definição, fixado pelo Pivel real de desenvolvimento do 
aprendiz. O superior é determinado por processos instrucionais que podem ocorrer no brincar, no 
ensino formal ou informal, no trabalho. Independentemente do contexto, o importante é a interação 
social." (Driscoll, 1995, p. 233) 

Para Vygotsky, o único bom ensino é aquele que está a frente do desenvolvimento 
cognitivo e o dirige. Analogamente, a única boa aprendizagem é aquela que está avançada em 
relação ao desenvolvimento. A aprendizagem orientada para . níveis de desenvolvimento já 
alcançados não é efetiva do ponto de vista do desenvolvimento do aprendiz. 

Na interação social que deve caracterizar o ensino, o professor é o participante que já 
intemalizou significados socialmente compartilhados para os materiais educativos do currículo. Em 
um episódio de ensino, o professor, de alguma maneira, apresenta ao aluno significados socialmente 
aceitos, no contexto da matéria de ensino para determinado signo - da Física, da Matemática, da 
Língua Portuguesa, da Geografia ou qualquer outra matéria. O alt:no deve, então, de alguma 
maneira, "devolver" ao professor o significado que captou. O professor nesse processo é 
responsável por verificar se o significado que o aluno captou é aceito, compartilhado, socialmente. 
A responsabilidade do aluno é verificar se os significados que captou são aqueles que o professor 
pretendia que ele captasse e que são aqueles compartilhados no contexto da área de conhecimentos 
em questão. O ensino se consuma quando aluno e professor compartilham significados. 

Esta visão de ensino como busca de congruência de significados tem sido defendida em 
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tempos recentes por D . B. Gowin (1981 ), mas podemos encontrá-la muito antes em Vygotsky. 

Sem interação social ou sem intercâmbio de significados, dentro da zona de 
desenvolvimento proximal do aprendiz, não há ensino, não há aprendizagem e não há 
desenvolvimento cognitivo. Interação e intercâmbio implicam, necessariamente, que todos os 
envolvidos no processo ensino-aprendizagem devam falar e tenham oportunidade de falar. 

Kelly - construtos pessoais 

O aluno, como qualquer outra pessoa, vê o mundo através de moldes, ou gabaritos, 
transparentes que ele constrói e então tenta ajustar a eles as realidades do mundo. O ajuste nem 
sempre é bom, mas sem estes moldes, padrões, gabaritos - que KeUy chama de construtos pessoais -
o homem não consegue dar sentido ao universo em que vive. 

Esses construtos estão organizados hierárquica e dinamicamente em um sistema de 
construção. Quer dizer, o sistema de construção é um agrupamento hierárquico de construtos, em 
princípio aberto à mudança. E nessa possível mudança no sistema de construção que está o conceito 
kellyano de aprendizagem. 

Ensinar significa, então, facilitar mudru1ças de construtos, ou mudanças no sistema de 
construção. Mas os construtos são pessoais e o sistema de construção do aluno pode abrigar 
construtos incompatíveis (por exemplo, concepções alternativas e concepções científicas). No 
sistema de construção as incompatibilidades e inconsistências são minimizadas mas não 
desaparecem de todo (corolário da fragmentação). 

Além disso, é necessário considerar também que o que se ensina é igualmente um sistema 
de construção. As teorias, os princípios, os conceitos são construções humanas e, portanto, sujeitas 
a mudanças, reconstruções, reorganizações. O conhecimento humano é construído por pessoas que 
têm seus construtos pessoais 

Em uma situação de ensino são três os construtos em jogo: os construtos pessoais do aluno, 
os construtos da matéria de ensino (que são construções humanas) e os construtos do professor. 
Nenhum deles é definitivo. Não tem sentido ensinar qualquer matéria como se fosse conhecimento 
definitivo Mas é preciso cuidar para não cair no relativismo, pois sempre há construções melhores 
do que outras e algumas são decididamente pobres. 

Ausubel - aprendizagem significativa 

Aprendizagem significativa é o conceito central da teoria de Ausubel. É um conceito muito 
utlizado atualmente, a tal ponto que foi trivializado. Fala-se em aprendizagem significativa sem o 
mínimo rigor. 

Mas para Ausubel este conceito tem significados claros: é um processo através do qual uma 
nova informação relaciona-se com um aspecto especialmente relevante da estrutura cognitiva do 
alw10. Isto é, trata-se de um processo que envolve a interação da nova infonnação com uma 
estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chan1a de subsunçor, existente na estrutura 
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cognitiva do aprendiz. 

Nota-se que a interação não é com qualquer conhecimento prev10. A aprendizagem 
significativa ocorre quando a nova informação adquire significado por interação com conceitos ou 
proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva e, ao mesmo tempo, contribui para 
enriquecê-los em termos de novos significados. É um processo de interação entre conhecimentos 
novos e preexistentes Não é a interação social de Vygotsky, mas não tem incompatibilidade com 
ela. 

Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo organizado, 
formando uma hierarquia conceituai na qual elementos mais específicos de conhecimento são 
ligados a conceitos mais gerais, mais inclusivas. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma 
estrutura hierárquica de conceitos e proposições. Cabe lembrar que o sistema de construção de 
Kelly é uma estrutura hierárquica de construtos se considerarmos conceitos como construtos, 
poderemos compatibilizar estas duas estruturas. 

Contrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem mecânica, ou 
automática, como sendo a aprendizagem de novas informações como pouca ou nenhuma interação 
com conceitos ou proposições relevantes existentes na estrutura cognitiva. Neste caso, a nova 
infonnação é armazenada de maneira literal e arbitrária. 

A distinção aprendizagem significativa x aprendizagem mecânica não deve, no entanto, ser 
pensada como uma dicotomia. A aprendizagem não é significativa ou mecânica. Trata-se de um 
contínuo que vai desde a aprendizagem extremamente mecânica, com a memorização da tabuada, 
por exemplo, até a aprendizagem altamente significativa, como a criação cientifica ou artística, por 
exemplo. 

O ensino deve procurar fazer com que a aprendizagem do aluno se situe o mais perto 
possível do extremo desse continuo que corresponde à aprendizagem significativa. 
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