
TEXTO DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Nº 7, 1996 ISSN 1807-2763 

1- '" i-'" • '" r- - .. 1 • - ._,. 

M.A. MOREIRA 

GRUPO DE ENSINO 
INSTITUTO DE FISICA-UFRGS 

Reimpressão 
2005 





TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Nº 7, 1996 ISSN 1807-2763 

l 
1 1 

JYllf\\J D l 
1 

1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 ! 
1 1 1 

1 1 

M .A. Moreira 

T 

1 
1 
l 

1 1 

G RUPO DE ENSINO 

INSTITUTO DE FÍSICA - UFRGS 

Reimpressão 
2005 



Série Textos de Apoio ao ?::ofessc:: de Física, nº 7, 1996. 

PAS - Programa ée Atualização em Serviço 

para Professores ée Fisica 

FIG'-;:· C.Z\TALOG?J·.fICA 

Preparada pela 3ibliote~a do IF-UFRGS 

por: Lourdes Ma::ia Agnes - CRB 10/777 

Luiz F~tonio Kc:~insk i - CRB 10/936 

11838 Moreira, Marco Antonio 
Oiaoramas V no ensino de fisica / M. A. 

r:oreirà. - Porto Alegre : Instituto de Fí
s; ca-UFRGS ' 1996 

33p. : il .(1extos de Apoio ao Professor 
de Física; n.7) 

1 .Educação:Filosofia da Ciência.2.Pes
quisa Educacional. 

Digitação: Adriana Marques Toigo 

Impressão: Waldomiro da Silva Clivo 

CDU 37:53 
PACS 01. 40.E 



Sumário 

Reswno 

Introdução· O Vê epistemológico de Gowin ou diagrama V 

O Vê epistemológico na análise do currículo 

O Vê epistemológico na avaliação da aprendizagem 

O Vê epistemológico como instrumento de ensino e aprendizagem 

Referências 

Apêndice 1 - Exemplos adicionais 

Apêndice 2 - Pós-escrito 

Apêndice 3 - Procedimentos para ensinar diagramas V 

05 

07 

09 

14 

18 

21 

23 

29 

38 





DIAGRAMAS V NO ENSINO DA FÍSICA•, t 

Marco Antonio Moreira 
Instituto de Fisica - UFRGS 

Caixa Postal 15051, Campus do Vale 
91501-970 Porto Alegre, RS, Brasil 

Resumo 

Um dispositivo heurístico conhecido como Vê epistemológico 
de Gowin, ou diagrama V, é preposto como instrumento de análise 
do curriculo e como recurso t:::i l na instrução, aprendizagem e 
avaliação do ensino. São daccs exemplos na área de Fisica e 
procedimentos para ~sá-lo em sala de aula. Além disso, é fe ita 
urna análise crit ica de sua utilização corno recurso 
instrucional. 

Abstract 

An heuristic device knOi>~ as Gowin' s episternological Vee 
o r V-diagram is proposed as an instrument for curriculum 
analysis and as a useful too l for teaching, learning and 
evaluation. Several examples in physics are given as well as 
procedures for teaching Vee diagramrning. In addi t ion, a 
critical analysis of its use as instructional resource is made. 

Adaptado de um trabalho apresentado no III Congreso Inte rnaci onal sobre la 
Didáctica de las Ciencias y de las Matemáticas, Santiago de Compostela, 
Espanha, 20 a 22 de setembro de 1989, e no Simposio-Escuela sobre Educación 
en fisica, Córdoba, Argentina, lº a 13 de outubro de 1990. 
' Porto Alegre, IFUFRGS, Monografias do Gn1po de Ensino, Série Enfoques 
Didáticos, Nº 3, 1993. 
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Introdução - O Vê Epistemológico de Gowin ou Diagrama V 

Gowin (1981) vê a invesligação científica como urna maneira de gerar estruturas 
de significados, ou seja, de coneclar conceitos, eventos e fatos: 

"O processo àe pesquisa pode ser visto corno uma estrutura de significados. 
Os elementos dessa estrutura são eventos, fatos e conceitos. O que a pesquisa 
faz através de suas ações é estabelecer conexões específicas entre um dado 
evento, os registros feitos deste evento, os julgamentos fatuais derivados desses 
registros, os conceitos que focalizam regularidades nos eventos e os sistemas 
conceituais utilizados para interpretar esses julgamentos a fim de se chegar 
à explanação do evento. Criar essa estrutura de significados em uma certa 
investigação é ter feito uma pesquisa coerente." 

Conceitos são definidos (Gowin, 19i0 e 1981) como signos/símbolos que apontam 
regularidades em eventos e que utilizamos para. pensar, pesquisar, aprender, enfim 
para dar respostas rotineiras e estáveis ao fluxo de eventos. Sistemas conceituais 
são conjuntos de conceitos logicamente ligados, geralmente permitindo um padrão 
de raciocínio ao relacionar conceitos uns com outros. Princípios e teorias podem 
ser interpretados como sistemas conceituais mais abrangentes. Fatos podem ter três 
sentidos distintos (Gowin, 1970), porém relacionados: em um primeiro sentido, fato 
pode significar o próprio evento que ocorre naturalmente ou que é feito ocorrer pelo 
pesquisador; em um segundo sentido, pode se referir ao registro do evento (um evento 
não pode ser estudado se nenhum registro for feito); no terceiro sentido, fatos são 
asserções, tipicamente verbais ou matemáticas, baseadas nos registros dos eventos. 

Portanto, o processo de pesquisa, segundo a perspectiva de Gowin, tem a ver 
com a conexão entre eventos, fatos e conceitos. Tal como mostra a Figura. 1, esta 
conexão pode ser vista como tendo a forma de um Vê ligando eventos, na ponta do 
Vê, a conceitos e fatos em cada um dos lados. O lado esquerdo se refere a conceitos 
e sistemas conceituais (i.e., ao donúnio conceitua! do processo de investigação): ali 
se encontram os conceitos, propriamente ditos, e os sistemas conceituais usados na 
pesquisa, os quais geram princípios e leis que, por sua vez, dão origem a teorias. 
Subjacentemente às teorias estão determinados sistemas de valores, ou filosofias. 
Este lado do Vê corresponde ao "pensar" da pesquisa. 

Na base do Vê estão os eventos que acontecem naturalmente ou que o pesquisador 
faz acontecer a fim de fazer registros através dos quais os fenômenos de interesse 
possam ser estudados. Obviamente, às vezes o fenômeno de interesse é estudado 
através de objetos e não de eventos, mas nesse caso pode-se dizer que o evento é o 
objeto. 

O lado direito do Vê tem a ver com fatos nos três sentidos propostos por Gowin: 
eventos, registros e asserções. Este lado poderia ser chamado de "domínio fatual", 
mas Gowin prefere chamá· lo de "domínio metodológico", pois nele se encontra toda 
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a "metodologia" da produção de conhecimento. A partir dos registros dos eventos 
chega-se a dados, os quais sofrem transformações metodológicas que servem de base 
para a formu lação de asserções de conhecimento (o conhecimento produzido, res· 
postas a questões investigadas) e asserções de valor (qual o valor do conhecimento 
produzido?). Esse lado do Vê corresponde ao "fazer" da pesquisa; observe-se que 
tudo que é feito no lado metodológico do Vê é guiado por conceitos, princípios, te
orias e filosofias, ou seja, pelo domínio conceituai. Por outro lado, novas asserções 
de conhecimento podem levar a novos conceitos, à reformulação de conceitos já 
existentes, ou, ocasionalmente, a novas teorias e filosofias. Isto é, existe uma cons· 
tante interação entre os dois lados do Vê. Essa interação é necessária para que se 
chegue a respostas às questões básicas formuladas sobre os eventos que acontecem 
naturalmente ou que se faz acontecer. 

As questões básicas - questões-chave ou questões-foco - estão no centro do Vê 
porque, a rigor, pertencem tanto ao domínio metodológico como ao conceituai. A 
questão básica de um estudo é aquela que não somente pergunta alguma coisa mas 
também diz algo. É a questão que identifica o fenômeno de interesse de tal forma que 
é provável que alguma coisa seja descoberta, medida ou determinada ao responder 
essa questão. É a pergunta que informa sobre o ponto central de um trabalho de 
pesquisa; diz o que, em essência, foi investigado. 

Gowin, originalmente, propôs esse Vê como um instrumento heurístico para a 
análise da estrutura do processo de produção de conhecimento (entendida como as 
partes desse processo e a maneira como se relacionam) ou para "desempacotar" 
conhecimentos documentados sob a forma de artigos de pesquisa, livros, ensaios, 
etc. Tais documentos geralmente veiculam um certo conteúdo curricular. Isso nos 
leva a examinar o que Gowin entende por currículo e com? o Vê epistemológico pode 
ser interpretado como um instrumento de análise do currículo. 

O Vê epistemológico na análise do currículo 

"Currículo é um conjunto logicamente conectado de asserções de conhecimento 
e de valor analisadas conceituai e pedagogicamente." Esta definição de currículo 
proposta por Gowin (1981, p. 109) difere de outras concepções como, por exemplo, 
a de currículo como uma série estruturada de objetivos pretendidos de aprendizagem 
(Johnson, 1967), ou de currículo como o conjunto de experiências que o aluno tem 
na escola, e parece ter algo em comum com a visão muito usual de currículo como 
o conteúdo da matéria de ensino. Quais os significados implícitos na definição de 
Gowin? O que são asserções de conhecimento e de valor? 

"Asserção de conhecimento é um produto de pesquisa. Uma pesquisa envolve 
uma questão, conceitos, métodos e técnicas como constituintes do processo que 
produz a asserção de conhecimento. A asserção de conhecimento é a resposta 
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à questão ( op. cit. p. 101 ). [ ... ] Uma asserção de valor se refere ao 
valor de alguma coisa. Existe um pequeno número de importantes asserções 
de valor. Algumas estão diretamente envolvidas na produção de asserções de 
conhecimento ( e.g., asserções sobre a utilidade de um certo método, a precisão 
de uma técnica, a clareza de um conceito). Outras estão menos diretamente 
envolvidas na produção de asserções de conhecimento mas estão intimamente 
relacionadas com a utilização do conhecimento" (ibid. p. 105). 

As asserções de conhecimento têm então a ver com respostas a questões investi
gadas através de deterrrúnados métodos, não necessariamente científicos, enquanto 
que as asserções de valor são declarações sobre o valor prático, estético, moral, so
cial, desse conhecimento. r-.ias o que significam asserções de conhecimento e de valor 
conceitualmente analisadas? Ou pedagogicamente analisadas? 

"Por 'conceitualmente analisadas' quero me referir ao que é produzido quando 
as fontes primárias de conhecimento são submetidas ao "Vê". Nessa análise 
explicitamos as relações estruturadas, desde visões de mundo e filosofi as pas
sando por teorias e sistemas conceituais até eventos e objetos específicos, então 
subimos novamente atraYés de registros, dados, generalizações, explicações (in
cluindo técnicas e métodos), e asserções de valor, incluindo especialmente os 
critérios de excelência. Por 'pedagogicamente analisados' quero me referir 
aos conceitos de ensino, aprendizagem e currículo adotados enquanto testes 
práticos sobre 'ensinabilidade' e 'estudabilidade' são conduzidos. A informação 
provida por esses testes práticos alimenta as últimas revisões dos materiais an
tes de serem consideraàos prontos para instrução" (ibid. p. 109). 

Fontes primárias de conhecimento são fontes onde estão documentadas asserções 
de conhecimento e de valor. Podem ser, por exemplo, artigos de pesquisa, ensaios , 
capítulos de livros, experimentos ·de laboratório, poesias, romances. Há muitas 
formas, implícitas, de documentar conhecimentos. Tais documentos são usados como 
materiais curriculares e o que Gowin está dizendo é que precisam ser conceitualmente 
analisados a fim de tornar apropriado para instrução o conhecimento neles contido. 
É preciso "desempacotar" o conhecimento a fim de torná-lo adequado para. fins 
instrucionais. 

Como foi visto na seção anterior, o instrumento heurístico que ele propõe para 
isso tem a forma de um "Vê" e é conhecido como Vê epistemológico de Gowin, ou 
simplesmente Vê de Gowin, apresentado na Figura 1. 

Repetindo, para reforçar a explicação dada anteriormente, na ponta do Vê estão 
objetos ou eventos sobre os quais questões básicas são formuladas e onde começa a 
produção de conhecimento. Para estudar esses eventos ou objetos, a fim de respon
der questões formuladas sobre eles, algum tipo de registro deve ser feito. A seleção 
de eventos ou objetos específicos para observar e registrar é influenciada por uma 
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bagagem conceituai (conceitos, sistemas conceituais, princípios, teorias) com siste
mas de valores (filosofias) e visões de mundo subjacentes. Os registros dos eventos 
geram dados que são transformados e interpretados à luz da bagagem conceituai, 
conduzindo a asserções de conhecimento (resultados, conclusões) que são respostas 
às questões básicas, sobre as quais são feitas asserções de valor. As asserções de 
conhecimento realimentam o domínio conceituai; na produção de conhecimento há 
uma constante interação entre os domínios conceituai e metodológico. 

A Figura 2 ilustra a aplicação do Vê de Gowin na análise de um experimento 
de laboratório em Física (Jamett et ai., 1986, p. 2001). Este exemplo não deve, 
no entanto, sugerir ao leitor que o Vê epistemológico é aplicável somente a áreas 
científicas e se refere somente à produção de conhecimento científico. A proposição 
de Gowin é genérica e o Vê tem sido aplicado às mais diversas áreas, inclusive por 
alunos de primeiro grau (Novak e Gowin, 1984; Alvarez e Risko, 1987). 

Uma maneira mais simples, porém não tão completa, de analisar conhecimentos 
documentados é aplicar as chamadas 'cinco questões de Gowin" ao material edu
cativo que se pretende utilizar (artigo, trecho de um livro, poema). Tais questões 
foram propostas por Gowin (op. cit. p. 88) antes do Vê; foram uma espécie de em
brião do Vê. Há professores que as preferem em relação ao Vê por sua simplicidade. 
São as seguintes (ibid.; Moreira, 1985, p. 106): 

1. Qual(is) a(s) questão(ões)-foco? 

2. Quais os conceitos-chave? 

3. Qual(is) o(s) método(s) usado(s) para 
responder a(s) questão(ões)-foco? 

4. Quais as asserções de conhecimento? 

5. Quais as asserções de valor? 

Na análise conceituai de uma fonte de conhecimentos - como por exemplo um 
artigo de pesquisa ou um ensaio filosófico - a questão-foco é, como já foi dito, a 
questão que identifica o fenômeno de interesse de tal forma que é possível que alguma 
soisa seja descoberta, construída, medida ou determinada ao responder essa questão. 
E a pergunta que informa sobre o ponto central do trabalho; informa a razão de 
ser do estudo feito; diz o que, em essência, foi investigado, construído, elaborado. 
Naturalmente, nem sempre o autor enuncia de maneira explícita a questão-foco, 
mas ela está lá e sua identificação é, provavelmente, o primeiro passo para analisar 
o documento. 

Professores que usaram as cinco questões de Gowin como recurso instrucional 
(Moreira, 1985) acharam conveniente, em certas ocasiões, desdobrar a primeira em 
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duas: identificando inicialmente o fenômeno de interesse do trabalho e então as 
questões básicas formuladas sobre o fenômeno de interesse. 

Os conceitos-chave são os conceitos fundamentais do corpo de conhecimentos ou 
do campo de estudos no qual se insere o trabalho que está sob análise. São os con
ceitos envolvidos na questão-foco, na metodologia, nas asserções de conhecimento 
e de valor, permeando todo o trabalho. Os métodos são a seqüência de passos, os 
procedimentos, as técnicas de pesquisa, os argumentos lógicos, usados para respon
der a(s) questão(ões)-foco, i.e., para chegar às asserções de conhecimento. Portanto, 
as asserções de conhecimento são respostas à( s) questão( ões )·foco. As asserções 
de valor se referem à significância, utilidade, importância, do conhecimento produ
zido. É feita alguma alegação sobre o valor do estudo? Alguma asserção sobre sua 
significância social? Estética? Significante para quem? Para quê? Qual o valor 
instrumental do conhecimento obtido? (Moreira, 1985, pp. 106-107). 

Resumindo, a abordagem de Gowin pergunta: Qual o fenômeno de interesse? 
Qual a questão-foco? Quais os conceitos embebidos nessa questão? Qual o procedi
mento para respondê-la? Qual a resposta obtida? Qual o seu valor? Pesquisadores, 
por exemplo, acham esta abordagem extremamente útil na análise de um artigo de 
pesquisa, para ir direto ao ponto, entendê-lo, examiná-lo criticamente. Professores 
a têm usado não só para tornar apropriados para instrução certos materiais mas 
também como recurso instrucional propriamente dito, i.e., fazendo com que os alu
nos utilizem as cinco questões como instrumento de análise em sala de aula. Além 
disso, este tipo de análise é também útil no preparo das aulas. Isto é, o professor, 
antes da instrução, procura responder essas cinco questões sobre aquilo que vai en
sinar. Busca identificar o ponto central da aula, os conceitos básicos envolvidos, 
a metodologia, os conhecimentos relevantes (ou seja, os significados relevantes que 
procurará fazer com que o aluno compartilhe com ele), o valor desse conhecimento. 
Muitas vezes o professor aborda determinado conteúdo porque está no livro, no 
programa, por tradição. Ao analisar conceitualmente esse conteúdo, examinará seu 
papel no currículo. Essa é uma análise do currículo no sentido proposto por Gowin. 

O Vê é um instrumento de análise do currículo mais abrangente e mais sofisticado 
do que as cinco questões, as quais são facilmente identificadas como integrantes do 
Vê (ver Figura 1). Outro instrumento de análise do currículo embutido no Vê epis
temológico é o mapeamento conceituai. Ao responder a segunda das cinco questões 
de Gowin ou ao construir o lado esquerdo do "V" não é suficiente identificar e listar 
os conceitos-chave, é preciso identificar também como eles estão estruturados, hie
rarquizados, relacionados. Isso pode ser feito traçando um mapa conceituai. Mapas 
conceituais não devem ser confundidos com diagramas organizacionais ou diagramas 
de fluxo, pois não implicam temporalidade, direcionalidade, ou hierarquias de po
der. Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas, de 
hierarquias conceituais. Eles procuram refletir a estrutura conceituai significativa 
de uma fonte de conhecimentos. (Moreira e Buchweitz, 1987) 
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Na perspectiva de Gowin, considera-se que o currículo se refere a um conjunto 
de conhecimentos ou uma estrutura de conhecimento existente em um curso, livro, 
artigo, experimento de laboratório, ou em outra fonte. 

Sendo assim, a análise da estrutura do conhecimento implica a análise do currículo. 
Mapas conceituais são instrumentos úteis nessa análise e dirigem a atenção do pla
nejador de currículo para o ensino de conceitos e para a distinção entre conteúdo 
curricular e conteúdo instrumental, isto é, entre o conteúdo que se espera que seja 
aprendido e aquele que servirá de veículo para a aprendizagem. Há uma diferença en
tre currículo e instrução. A atividade curricular envolve o emprego de critérios para 
analisar, selecionar e ordenar conhecimentos e especificar resultados pretendidos de 
aprendizagem. A ação instrucional implica em operar a partir desses resultados 
pretendidos e definir tarefas específicas para o professor e para o aluno. O produto 
da instrução são certos resultados de aprendizagem efetivamente obtidos, os quais 
espera-se que correspondam aos pretendidos (Moreira e Axt, 1987, p. 251). 

Nesta seção foram introduzidos dois instrumentos e referido um terceiro, todos 
intimamente relacionados, para análise conceituai do currículo: o Vê epistemológico, 
as cinco questões de Gowin e mapas conceituais. Cada um desses instrumentos pode 
também ser usado como recurso de ensino ou de avaliação (depende do contexto e 
do enfoque com que são utilizados). No restante deste artigo voltaremos a abordar 
apenas o Vê, tentando evidenciar suas potencialidades no ensino e na avaliação uma 
vez que nesta seção o foco esteve no currículo, segundo a ótica de Gowin. 

O Vê epistemológico na avaliação da aprendiza
gem 

Em uma perspectiva de aprendizagem como construção de significados e de en
sino como o compartilhar de significados, usando materiais educativos (analisados 
conceituai e pedagogicamente) do currículo, a avaliação deve ser enfocada de ma
neira diferente. Novos instrumentos são necessários. A avaliação não pode continuar 
restrita a procedimentos diagnósticos, formativos e somativos fundamentalmente ba
seados em testes objetivos de conhecimento, solução de problemas ou outros instru
mentos que não buscam, explicitamente, evidências de aprendizagem significativa. 
Se a ênfase dessa nova abordagem ao ensino, à aprendizagem e ao currículo está na 
construção de significados, procedimentos e instrumentos de avaliação consistentes 
com esse enfoque devem ser usados e pesquisados. Mapas conceituais, Vês epis
temológicos, questões de Gowin, entrevistas, ou combinações desses instrumentos 
são possibilidades nesse sentido. Mas é preciso uma nova postura frente à idéia de 
avaliação. A avaliação através de mapas conceituais, por exemplo, procura obter 
informações sobre o tipo de estrutura, sobre as relações significativas que o aluno vê 
em um dado conjunto de conceitos, ao invés de testar conhecimento - que pode ter 
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sido aprendido mecanicamente - para atribuir-lhe um escore e classificá-lo de alguma 
maneira. Na avaliação através de mapas conceituais a idéia principal é a de avaliar 
o que o aluno sabe em lermos conceituais, i.e., como ele estrutura, hierarquiza, di
ferencia, relaciona, discrimina e integra conceitos de uma determinada unidade de 
estudo, tópico, disciplina, etc .. Em um mapa conceituai, o aluno procura explicitar 
o significado das relações entre os conceitos. Breves entrevistas nas quais o aluno 
explica (externaliza significados) seu mapa ao professor ou, na impossibilidade disso, 
explicações escritas acompanhando o mapa aumentam grandemente as possibilida
des do mapeamento conceituai como teénica de avaliação da aprendizagem. 

As cinco questões de Gowin também oferecem uma alternativa em relação aos ins
trumentos tradicionais de avaliação. Na área de ensino de labora.tório de Física, por 
exemplo, foram testadas com sucesso em substituição ao usual relatório (Moreira, 
1980; Passos e Moreira, 1982). Em outro estudo (M.Moreira, 1988) foram obtidas 
evidências de que essas cinco questões poderiam ser usadas como instrumento de 
avaliação em uma área. completamente diferente - o ensino de literatura. 

Naturalmente, o Vê epistemológico - no qual estão implícitos tanto os mapas 
conceituais como as cinco questões - é igualmente uma alternativa para a avaliação. 
Por exemplo, o Vê aplicado à análise do currículo de experimentos de laboratório, tal 
como ilustrado na seção anterior (Figura 2), fornece informações sobre o que poderia, 
em princípio, ser aprendido ao realizar esse experimento. O Vê do experimento 
efetivamente feito pelo aluno, em substituição ou em complementação ao relatório, 
forneceria, em princípio, informações sobre o que de fato foi aprendido. Um estudo 
nesse sentido foi conduzido por Jamett (1985) no qual obteve evidências de que o 
Vê é realmente útil na avaliação da aprendizagem decorrente da realização de um 
experimento de laboratório. Novak e Gowin (1984, pp. 112-113) fazem as seguintes 
asserções de valor em relação ao uso do Vê como instrumento de avaliação: 

"No laboratório, estúdio, ou trabalho de campo o Vê pode servir como uma 
ferramenta de avaliação especialmente valiosa. [ ... J Nossa experiência tem 
sido que os estudantes, apesar da natureza desafiadora da construção de Vês, 
reagem positivamente a essa tarefa. Especialmente quando comparada com 
tradicionais relatórios escritos, a construção de Vês é uma maneira sintética de 
expor a compreensão que os alunos têm de um tópico ou de uma área de estudo 
e, além disso, os ajuda a organizar suas idéias e a informação. Os estudantes 
reconhecem que além de ser menos entediante do que escrever relatórios, fazer 
Vês os ajuda a compreender melhor a matéria de ensino" . 

Levandowski (1981) também relata uma atitude positiva dos alunos em relação 
ao uso do "Vn. Segundo seu relato: 

"À medida que os experimentos se sucederam, os alunos foram adquirindo fami
liaridade com a linguagem do "V" e sua habilidade em usá-lo foi aumentando 
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progressivamente. No que concerne à receptividade em relação ao "V", os re
sultados obtidos nessa pesquisa foram igualmente satisfatórios: cerca de 76% 
do escore máximo em uma escala Likert" (Moreira e Levandowski, 1983, p. 
109). 

O estudo feito por Levandowski, uma outra pesquisa conduzida por Buchweitz 
(1981) na mesma época e o trabalho de Jamett (1985) foram todos na área de ensino 
de laboratório de Física e envolveram estudantes universitários. Novak et ai. (1983), 
no entanto, reportaram o uso do "V" epistemológico com estudantes de ciências da 
7ª e 8ª séries. Recentemente, Alvarez e Risko ( 1987, pp. 6-13) relataram a utilização 
do "V" com alunos de 3ª série em aulas de ciências. A Figura 3 mostra um Vê feito 
por um estudante de lQ grau em um dos estudos conduzidos por Novak (1988). 

Como dizem Novak e Gowin, o Vê pode ser especialmente valioso como instru
mento de avaliação no ensino de laboratório, no estúdio ou no trabalho de campo, 
onde está sempre presente a pergunta "O que significam esses eventos e/ou objetos 
que estão sendo observados?" Mas provavelmente a utilidade do Vê como instru
mento de avaliação não se restringe a essas áreas. Cabe, portanto, investigar suas 
potencialidades em outras áreas e disciplinas. 

A avaliação da aprendizagem em uma perspectiva tradicional implica quase sem
pre em quantificação, em atribuição de escores ao trabalho do aluno. Em razão 
disso, a primeira reação de quem toma contato com instrumentos não tradicionais 
é a de como quantificar as informações obtidas com esses instrumentos. O mesmo 
ocorre em relação ao Vê, aos mapas conceituais e às cinco questões. É possível 
quantificar as respostas dos alunos às cinco questões (~foreira, 1980), assim como é 
possível usar determinados critérios para quantificar mapas conceituais (Moreira e 
Gobara, 1988) e atribuir escores a Vês traçados por alunos (Novak e Gowin, 1984). 
Mas há aí uma certa distorção: esses instrumentos fornecem dados essencialmente 
qualitativos e como tal deveriam ser analisados sob uma ótica qualitativa, inter
pretativa. Isto é, os trabalhos dos alunos deveriam, nessa ótica, ser interpretados 
ao invés de quantificados. Interpretação é uma idéia chave em uma perspectiva de 
construção de significados. O foco da avaliação nessa perspectiva deve estar na in
terpretação daquilo que o aluno externaliza, a fim de identificar os significados que 
ele está atribuindo à matéria de ensino - aos conceitos, idéias, proposições-chave 
da matéria de ensino - aos materiais educativos do currículo. l\fapas conceituais e 
vês epistemológicos traçados por alunos, suas respostas às cinco questões, são dados 
qualitativos potencialmente ricos em significados externalizados. Quantificar tais 
dados, antes de uma análise qualitativa, interpretativa, é, de certa forma, jogá-los 
fora e subutilizar esses novos instrumentos de avaliação. 



PENSAR 

Teoria : a vida 
se origina em Vida 
preexistente. 

Prlnclplos : Larvas 
vêm de moscas. 
Larvas se alimentam 
de carne. 

Larvas levam tempo 
para crescer. 
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O 11so do Vê pari! av4/façáo 

QUESTÃO FOCO: 
Pode haver geraçao 
espontânea de larvas 

na carne? 

FAZER 

Asscrçao de valor: 
~ bom manter os 
a l lmentos cobertos. 

Asserção de conheci
mento: 
Larvas não se formam 
espontaneamente na 
carne. 

Transformações: 

lgdlo v~fos 
dias 

Conceitos relevantes: Aberto 1 OK torvas 
Moscas 
Larvas 

• 2 
• 3 

OK lorvas 
OK lorvos 

Carne• alimento de larva 
Geraçao espontanea 

• 4 
íldlo;la 1 

• 2 

OK 
OK 
OK 

lorvos 
OK 
OK 

• 3 OK OK 
• 4 OK OK 

Eventos: 

Registros : Observações em 
Jarras durante 
vários dias. 

Preparaçao de a jarrras : 
4 com carne - rechadas 
4 com carne - abertas 
Todas expostas a moscas. 

Figura 3 - Um diagrama Vê preparado a partir da descrição de 
um experimento em um livro de texto de Biologia. 
Esse tipo de análise ajuda o aluno a focalizar cuida
dosamente em detalhes relevantes de um experimento. 
(Novak, 1988) 
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O Vê epistemológico como instrumento de ensino 
e aprendizagem 

Como já foi dilo, tanlo os mapas como o Vê podem ser usados ora como ins
trumentos de análise do currículo, ora como instrumentos de avaliação, ora como 
recursos de ensino e aprendizagem. Tudo depende de como estão sendo utilizados, 
em que situação, com que finalidade. Ensino, currículo, aprendizagem, juntamente 
com o contexto, formam os chamados lugares comuns da educação (Schwab, 1973) 
no sentido de que direta ou indiretamente estão envolvidos em todo fenômeno edu
cacional. Não é de surpreender, portanto, que o Vê epistemológico, desenvolvido 
originalmente para "desempacotar" conhecimentos documentados em materiais cur
riculares, possa também servir como recurso de ensino e aprendizagem. 

Do ponto de vista puramente didático, o Vê epistemológico, como o próprio 
nome sugere, é um instrumento muito útil para destacar, no ensino, aspectos episte
mológicos, i.e., relativos à produção do conhecimento. O Vê, de certa forma, expõe 
e desmistifica a questão da produção do conhecimento (particularmente através do 
chamado método científico), ao mostrar explicitamente as relações conceituais e me
todológicas envolvidas nessa produção. O método científico é comumente ensinado 
como uma espécie de receita infalível para descobrir novos conhecimentos. O cien
tista observa, coleta dados, transforma esses dados, infere, conclui e .. . descobre algo 
mais sobre a natureza, como se as coisas estivessem escondidas à espera de algum 
descobridor. O Vê mostra claramente que toda essa metodologia é guiada por um 
domínio conceituai no qual estão conceitos, sistemas conceituais e teorias inventados 
pelo homem. Mais do que isso, há uma filosofia por detrás de tudo e nessa filosofia 
há uma concepção de ciência, uma visão de mundo e de homem. Ora, o conheci
mento humano - em qualquer área de conhecimento - é então produzido pela mente 
humana. As asserções de conhecimento não são verdades absolutas, dependem do 
referencial teórico-conceituai adotado. Tudo isso está implícito no Vê. Nenhum dos 
dois lados do Vê implica linearidade. Tanto a metodologia como a conceituação não 
são processos lineares. O processo de produção do conhecimento não é linear como 
sugere a descrição do "método científico" encontrada em muitos livros de texto de 
ciências. O importante é a idéia de interação entre o pensar (domínio conceituai) e 
o fazer {domínio metodológico). 

Sob uma ótica estritamente de aprendizagem, o Vê pode ser útil como um instru
mento de meta-aprendizagem, ou seja, de aprender a aprender. Aprender a apren
der significa perceber como se aprende a usar esse conhecimento para facilitar novas 
aprendizagens. O indivíduo que aprende a aprender percebe que não só o conheci
mento humano é construído mas também que seu próprio conhecimento é adquirido 
através de um processo de construção. Nesse caso, ao invés de simplesmente tentar 
armazenar mecanicamente novos conhecimentos ele vai procurar analisar a estrutura 
desses conhecimentos a fim de relacioná-los de maneira significativa aos conhecimen-
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tos que já possui. Justamente nessa análise da estrutura do conhecimento está, em 
essência, a utilidade do Vé. O Vê é um instrumento heurístico para desempacotar, 
analisar, desvelar, a estrutura de um corpo de conhecimentos e de ~eu processo de 
produção. 

Trata-se, sem dúvida, de uma visão diferente de ensino e aprendizagem. O uso 
do Vê implica em uma postura construtivista e, em muitos casos, em uma refor
mulação de crenças epistemológicas. Para usar o Vê como recurso instrucional, o 
difícil não é fazer o Vê, mas sim aceitar esse novo enfoque ao ensino e à aprendi 
zagem. Durante décadas o processo instrucional foi dominado por uma abordagem 
comportamentalista, na qual um conhecimento dogmático devia ser acumulado pelo 
aluno. Hoje, presencia-se o surgimento de um novo enfoque, segundo o qual o ser 
que aprende vai construindo sua estrutura cognitiva através da aprendizagem signi
ficativa de um conhecimento que, por sua vez, é também construção humana. Nessa 
nova. abordagem são necessários novos recursos instrucionais como, por exemplo, Vê 
epistemológico discutido neste trabalho e os mapas conceituais abordados em outro 
texto desta série (Moreira, 1993). 

Conclusão 

Neste trabalho, um dispositivo heurístico, conhecido como Vê epistemológico de 
Gowin, é proposto como instrumento útil oa análise do currículo, no ensino, na 
aprendizagem e na avaliação da aprendizagem em ciências. 

A r igor, é apenas uma estratégia a mais nesse vastíssimo campo que é o do 
currículo e da instrução em ciências, mas implica a adoção de uma postura episte
mológica que pode acarretar mudanças significati\'as nesse campo. 

O Vê não deve ser encarado como uma espécie de formulário a ser preenchido por 
alunos ou professores. O importante é a questão epistemológica subjacente ao Vê. 
Interpretá- lo como um formulário é uma completa distorção e um grande despercício 
de sua potencialidade instrucional e curricular. 
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Apêndice 1 

Neste apêndice, apresenta-se na figura Al uma vi sao mais 
detalhada do Vê, nas figuras A2, A3 e A4 três exemplos 
adicionais do uso do Vê no ensino de laboratório em Fisica . Na 
figura AS, mostra-se o Vê de urna pesquisa em ensino. 

Apêndice 2 

Pós-escrito; análise crítica do uso do Vê como recurso 
instrucional. 

Apêndice 3 

Mate rial usado por D.B. Gowin em um "\·1orkshop" sobre o Vê 
epistemológico realizado durante o III Seminário Internaciona l 
sob~2 Concepções Alternativas e Estratégias Instruciona i s, 
realizado na Universidade de Cornell, U.S .A . , de 1 a 4 de 
agos:::o de 1994. 
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APtNDICE 1 

Exemplos adicionais 

DO!-l!tHO CO~CEITUAL DOMfllIO METODOLÓCICO 

Respostas requerem lllTERAÇAO 
entre os dois lados do •y• 

QU(STOES BAslCAS 

1
1>,t' (sobre EVEllTOS) 

orienta 

confima, r.:e l hora, revisa 

~e lioita ou refuta 

são çenera li zações oe 

EWHOS ( sio fontes 
de evl~cncia ) 

Figura Al • O Vê epistemológico do Gowin segundo Buchweitz 
(1981) e Levandowski (1981). 
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RESISTORES Ll!IEARES E NÃO LINEARES 

QUESTÃO BÃSICA: Cada"" dos resistores (1.impada de filar.icnto, resiHor 
C!>'tll<l, HTC e LOlt) segue ou não a i.ei de Oh.;i? 

CONCEITUAL llETOOOLÕGICO 
~ g 
.... 

FILOSOFIA: O conhecimen to cientif1- :': ASSERÇOES OE VALOR: O exreri1>ento, 
co !obre • natureza repousa na obse cario um todo. proporciona treinv..t!n· 
v•çao e na experimentação baseada to t'l> al9ur.ias habilidades b.isicas de 
teoria~ que organizao os fatos e o .t:---> aboratório. As asserções de c~nhec_i_ 
raciocinio do homem , aprofundando wa cento roostrao que a le1 de Ohm e ~ 
compreensão. lei mu ito particular. 

HORIA: A teoria da eletrodinÕ~ica 

PRINCfPIOS E LEIS: Lei de Oh": R· VII• 
' const~nte qu11 ndo T ê constante. 

CO~CEITOS·CHAVE:_Oiferen~a de potencia 
eletricoi r~s istencia eletrica: corrent 
elétrica; temperatura; campo elétrico; 
=ar9a elétrica; condutor; resistividade; 
conJutividade; linearidade. 

ASSERÇOES OE CONHECll'ErlTO: O res is tor 
(lâ.~pada, CO.Tum , HTC, LOR) ê (não é) 
linear; portanto. obedece (n3o obedece) 

a Lei de Ohm. 

IHT(RPRHAÇOES: An.il ise grãfica (R e 
ou não é l lnear). Se R é linear e T e 
con~tante, o resistor se9ve a lei de 
Ohm-

RANSFORAAÇOES: Tabelas, grifices 
(voltagem) x 1 (corrente ), cilculo de 
R • VII e de va l ores ~édios de R. 

HEOIOAS: 10 "'<'d idas da diferença de po 
tencial e da correspondente corrente e· 
êtri ca em cada um dos res 1s tores: l!'.~di. 
as diretas da resisténcia e létrica R 
oo o ohmímetro. 

09SERVAÇOES: Var iações na tet:1peratura 
e/ou na luminosidade. 

EVEIHO: Uma diferença de potenci~I (V) 
aplica.da a u, rttsistor (<omun , lãmp;td;t de fila /J\cnto, urc ou 
LOR) estabelect .......i corrente contínua 1 oo resistor. 

Figura A2 w Ve de UJD experimento sobre resistores lineares 
e não lineares (levandowski , 1981), 
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CIRCUIIO RC - S~RIE 

QU(STAO(OES) 8ÃSJCA(S): l) Qual o valor nur.iérico da constanle c.pocili 
va de tecpo RC? Z) Os processos de carqa e descarga de ~ capacilor, eo função dÕ 
lempo, ru !mente obedecco a equação ma te"4 li ca prevista na teoria l 

COHCE ITUAL 

fJLOSOfJA: O conhecioento cientifi 
co sobre a natureza repousa na o~ 
servação e na experio:entação basea 
da era teor_ias que organiza:n os fa 
tos e o raciocínio do hor.-.t:"l , apro· 
fundando sua C(Kt.preensio. 

TEORIA: Teoria dos circuitos elétri
cos; teoria das equações diferenciais. 

PRJHC!P IOS E LEIS: Conservação da car 
ga elé trica; conservação da energia 
continuidade da corrente; segunda lei 
de Xi rchhoff. 

CO~CE ITOS-tHAVE: O ff erenç• de potencia l 
eletrico (voltage,.); cor9• elétrica; ..., 
sis tência elétrica; capacitincia; corri"n 
te elétrica; te"'9<) ; caopo elétrico; for 
ça eletror.-õtriz; energia. · 

YiTOOOLOGJCO 

1 ASS(RÇOES OE Vl.t.OR: O experlrenlo. co 
mo uo todo.pemíte a aquisição de aT 
9u1:1as habilidades bislcas de labora:' 
orio e ilustra :uito bem a continua 

'nteraçã.o entre cs dO.üÍnios concei· 
ua l e r<?todológ ico. A dett minação 
o valor nuoérico da cons tantt RC pro 

porciona uma ulhor co~preensão dÕ 
significado físico desta constante. 

ASSERÇOES 0( CO~IHECIHENTO: 1) O valor 
numérico da constante RC na car9a e 
na descarga do capacítor . Z) Os proces 
sos de carga e descarga obedoce::i as e-: 
quações exponenciais prev iSl H pela teo 
ia. -

fllTERPRUAÇOES: l) No processo de car
ga (descarga), a constante RC é o te.~ 
po que o capacitar r,ecessita para atin 
9ir 63S (371) da cuga ou da voltsge:i 
<IÕxin:.ss (iniciais). Z) Ani lises gráfi
cas. 3) Anil ise de curva Vxt e"' papel 
to0no log. 

TAANSfORKAÇOES: Tabelas, grificos Vxt, 
~teminaçio 9rifica da constante RC, 

cãlculo da consunte RC , deterainaçio da 
inclinação na reta Vxt e" papel 100nolo9. 

H!'.OIOAS: 10 o:edldas de V e de t (dife
rença de potencial elétrico entrt as 
placas do capacitar e o tecpo correspon 
ente), t anto para o processo de carga cõ 

par& o de descarqa. -

SSERVAÇOES: COlllpanções entre os proces 
sos de carga e desc1r9•. Leitura da re-: 
sisténch elétrici inttrna R do voltíne
tro e da capacitinch e do capacftor in
dicadas pelos fabricantes , 

EVENTO(S): os processos de 
carga e descarga de U111 capacitor em U111 cir 
culto RC-série. -

Figura A3 - Ve de Wll experimento sobre carga e descarga 
de um capacitor (Levandowsk1, l98l), 
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CONCEPTUAL PERGU:'\IAS CEl'ffRAJS METODOLÓGICA 

eona: u1zos de valor: 
Mecânica Newtonian 

1 - Como é que se pode descrever 
o mo,·imento uniformemente 

acelerado cm termos da distân
cia. velocidade e tempo? 

(Para o nosso objectivo, isto 
envolve traçar x e 1· como 

A realização da experiência e a 
análise dos resultados da experiência 
levar-nos-á a entendennos de um 
modo mais completo e significativo 
o movimento uniformemente 
acelerado. 

Princípios: 
A velocidade dos 
objectos aumenta quan
do eles são acelerados. funções de 1) 
A aceleração dos objecto 
varia com o declive do 
plano inclinado. 

Conceitos: 
aceleração 
declive 
tempo 
velocidade 

2 - Como é que podemos 
expressar relações entre 
distância. velocidade, 
inter•alo de tempo e 
ace leração no movi
mento unifonnemen

Juízos coenitivos: 
1 - O gráfico de x 1·ersus t para um 
movimento uniformemente acelerado 
com "º= e é: 

x~ 1•
0L tc acelerado? 

Acontecimento: 
Movimento de um dcslizador 

numa pista de 3J' inclinada com 
velocidade inicial igual a zero. 

(Para registar os dados utilizam-se 
detectores foto elé<:tricos e um cro· 

nómctro digital.) 

1· 1•ersus r 
1 • 1 

e 

2 - A tangente à curva x 1-ersus 1 num ins· 
tante particular 1 é igual à 1· nesse instante. 
3 - A área sob a curva v 1·ers11s r até um 
instante particular ré igual ao valor de x 
nesse instante. 
4 - A ace leração= declive de 1• 1·ers11s t = 
dobro do declive de x 1·ersus 12 = l/2 do 
declive de r: n:rsu.s x. 
5 - g = --------·cm/s2 =declive de a 1·ers11s O 
Transformações: gráficos dos dados 
Registos: para 0 até 5 milirradianos: 

1 - lareura do cartão 6 x 
tempo que o cuúo dtmora 
a pmu o itgundo <ktector 6 t 

= v para / 

2 - Obtém-se a tangente à curva de x versus / 
e a área até um determinado valor de / que es
tá por baixo da curva de" versus t, como 0 fino. 
3 - Obtém-se o declive dos gráficos de x 1•s 12 

e ,.2 v 6. x e 1· 1·s r, para O= 10.15 milirradianos: 
4 - Obtém-se a directamenie das equações se
guintes, em vez de achar o declive 
a= 1• / 1. a = ,.2 / 2x. a= 2\' / 12 para todos os 0's: 
5 - Traça-se a 1•s O e obtém-se o declive. 

Figura A4 Um diagrama em "Vê" que mostra a estrutura revista de um exercício de 
cinemática do guia de laboratório de um curso introdutório de física universitária, 
depois de ter sido modificado para facilitar uma melhor compreensão pelos estudantes 
(Chen, 1980). Extraido de i~ovak , J.D. e Gcwin , D.B. (1 996 ) . Aprender a aoren

der. Lisboa, Plátano Ei::iiÇÕes Técnicas . p .106. 
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Domínio Conceituai Domínio Metodológico 

Filosofia : ó posslvol oslu· 
dar ciontificamon10 o pro· 
cesso da cogn!ção. 

Teorias : a 1ooria de a· 
prendilagem do Oavid 
Ausubol; a 1ooria do 
desenvotvimonto inte· 
loclual do Joan Piagol 

Ouoslão·bãsiea : /\{>6s a lns· 
uução. modííica·u o eonh•· 
clm9nlo prévio que o aluno 
1em sobro cones coneei1os 
llsicos ? Ovo lipo do modi· 
ficaçõas. se for o caso ? 

Asserção do v;alor: o os· 
Wdo mo•llOU clat1men11 a 
impontncla do lo·1ar om 
consideração o conheeimon· 
10 prévio do aprel'ldiz ao 
planejar a ins1rução. 

Princfp!os : o fa101 lsofa. 
do quo mais Influencia a 
aprondiiagom 6 aqu~o que 
o aluno ji sabe. delormina 
isso o onsine do u:otdo( Au· 
subel); 4 noeo••1rio eonh•· 
cor os esquemas de as..simi· 
lação do aluno so o qw w 
do1eja 6 oforoeor-lho uma 
ins1tução quo possibifilo 
a adaptação (Piagot). 

Conceitos : onvevista cU· 
nica: com::eito orr6noo; co-
nhecfmonlo ptóvio; eslrU· 
tvra cognitiva; c ampo e!é· 
lrlco: polonclaJ ohllrico; 
diforonça do polonci•l oló· 
ltico; ln1onsidado da cor· 
ronle olóltica. 

Asserção do eonhoeimon10 : 
quando a ins1rução não 1om1 
om eons!doração o eonhoei · 
monto prévio do aluno. é 
pouco pro,·ãvol quo levo a 
modiíM;.aç6os significalíYU 
em sua os1rvtu1i1. cogn111vi. 

Transform•çbes ; ldonlihca· 
ç..io do pro;x>Sóçõos rolovantos 
quo 1u9orem certos concei1os 
ouõnoos, ou avson1os: rro· 
qü6nciu c:om quo eUO$ çon· 
coi1os 'º apteuntam. 

Registros : gravações do on· 
trevis la$ cHnica.s: lranscri· 
Ç/>$$ das gtavaçOOs. 

Evonlos : ostudantos univof$itàrios foram ent10vistados 
elinieamonto acorca do &lgvns coneoi1os do Ele11icidado 
{campo el41<ico, po1onelal olólrico. diferença do poton· 
eia!. lnlonsidado do eorronlo) antes do roeober instru· 
ç1o(Mó1odo Koller, programação linear uniforme. livro 
do texto Halliday 6 Rosnlel<) o depois de lol·la roeobido. 

Figura PS - Ve de uma pesquisa em ensino (Dominguez, 
1985; Moreira 1990). 
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APÊNDICE 2 

Pós-escrito 

Os diagramas-V foram criados para ajudar estudantes a Identificar os 
componentes do processo de produção do conhecimento ou, em outras 
palavras, a estrutura do conhecimento. A Idéia subjacente é a de que como o 
conhecimento não é descoberto e sim produzido pelas pessoas, ele tem uma 
estrutura que pode ser analisada (Gowin, 1981 ). Ao entender como o 
conhecimento é construído, os aprendizes podem se dar conta de sua própria 
construção. Nesse sentido, os diagramas-V são também estratégias 
metacognltlvas. 

Assim como os mapas conceituais, os diagramas-V foram originalmente 
usados com estudantes de pós-graduação da Universidade Cornell em meados 
dos anos setenta, mas são hoje utilizados em todos os níveis de instrução e 
na maioria das matérias de ensino. O diagrama-V original, tal como proposto 
por Gowln ( 1981 ), é o apresentado na Figura P.S. I. 

De maneira ainda mais esquemática, os diagramas-V podem ser 
esboçados como mostra a Figura P.S.2. Contudo, muitos professores e 
estudantes estão Interpretando e usando o Vê como se fosse um questionário 
a ser preenchido, tal como i lustrado na F lgura P.S.3. Esta Interpretação 
trivializa o Vê e ignora, ou obscurece, seus aspectos mais relevantes: a 
lnteraçao entre pensar e razer na construção do conhecimento e sua 
convergência nos objetos ou eventos sobre os quais são formuladas as 
questões de pesquisa. Ao não dar Importância à permanente Interação entre 
os dois lados do Vê, professores e alunos tendem a Interpretar o lado direito 
como uma seqüência de passos que conduzirá à descoberta de alguma coisa. 
Quer dizer, eles parecem perceber no lado direito a visão empirista
indutivlsta do método cientifico. Esta perspectiva é hoje multo criticada do 
ponto de vista epistemológico e não deve ser enfatizada no ensino de 
ciências. Provavelmente, estamos diante de um caso de aprendizagem 
significativa subordinada derivativa: o método cientifico como uma receita 
lndutlvlsta, Independente de teoria, é um significado bastante comum e 
estável na estrutura cognitiva de muitos professores e alunos para a 
produção de conhecimento; naturalmente, eles tendem, então, a dar o mesmo 
signi fi cado ao lado direito do Vê, Ignorando a Interação com o lado esauerdo. 
Além disso, Infelizmente, a disposição diagramática do lado direito, indo de 
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vtsao de mundo 
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teoria 
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questões-foco 

DOMINIO METODO
lóGICO <FAZER) 

asserções de valor 

asserções de conhe
c lmcnto 

transformações 

construtos 

registros 

conceitos 

Eventos e/ou objetos 

Figura P.S.1. O diagrama-V de Gowin original.. 
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registros até asserções de conhecimento e de valor, talvez reforce a v1sao 
indutivlsta de método cientifico que estamos hoje tentando superar no 
ensino de ciências. 

CONCEITUAL METOOOLóG 1 CO 

OUESTIONAR 

p 

E F 

N A 

z 
s 

A 
E 

H 
n 

Eventos e/ou objetos 

Figura P.S.2. Uma visão mais esquemática do Vê de Gowln .. 

Uma critica adicional que agora tenho em relação ao diagrama-V. tal 
como proposto por Gowln, é que ele negligencia os componentes "sentimento" 
e ·contexto· na construção do conhecimento. ou seja, assim como a 
aprendizagem significativa. a produçao do conhecimento é o resultado da 
integração construtiva de pensar, sentir e razer <agir, atuar> em um 
contexto. Osso não é de surpreender, pois a produção de conhecimento é um 
caso de aprendizagem altamente slgn1 r1cat1va.> o conhecimento é produzido 
por seres humanos cujos pensamentos e ações não podem ser separados de 
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seus sentimentos. Além disso, o conMcimento que eles produzem depende do 
contexto em que estão. 

DOHINIO 
CONCEITUAL 

DOHIHIO 
HETODOLOGICO 

Questões foco : 
v1são de mundo : 

fllosof1a: 

teoria: 

princtptos: 

construtos: 

conceitos: 

asserções de 
valor : ......... . 

asserções de co
nhec lmento : ...... 

transformações : 

reg1stros : ......... 

Eventos e/ou objetos: ...... 

Figura P. s. 3. ·o diagrama - v visto como um Questionário. 

Estes aspectos da construção do conhecimento não estão contemplados, 
exp licitamente, no Vê epistemológico original. Obviamente, em trabalhos de 
pesquisa e outras produções Intelectuais os autores, em geral, não relatam 
seus sentimentos ou alguns indicadores deles. Da maneira análoga, o 
contexto também não é claramente descrito (apesar de que, nesse caso, às 
vezes se possa fazer Inferências). Portanto, ao "desempacotar· 
conhecimentos documentados, freqüentemente não somos capazes de 
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ldent1f1car os componentes sentimento e contexto na producao do 
conhecimento. Mas Isso nao deve ser motivo para mostrar aos aprendizes um 
diagrama que enfatiza apenas o pensar e o fazer. A questao é que embora, na 
maioria dos casos, sentimentos e contextos não possam ser Identificados ou 
Inferidos, eles estão sempre presentes na produçao do conhec1mento. 

Contexto 

CONCEITUAL METODOLóGICO 

p F 
E 

...... 
A 6 

N t 
u 

o 
r 

..., 

Eventos e/ou objetos 

Contexto 

Figura P. S. 4. Um diagrama - V incluindo o sentir e o contexto na produ
ção do conhecimento. 

e ... 
X 
G) 
~ 

e 
CI 
CJ 
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Deveríamos, então, no ensino, enfocar a produção do conhecimento de um 
ponto de vista mais abrangente, antes de chegar aos pensamentos e ações 
que são mais facllmente detectados no processo de construção do 
conhecimento. Na Figura P.S.4 proponho um diagrama-V alternativo que pode 
ser út11 para tal finalidade. <Agradeço a participação de Daniel Gil Pérez na 
elaboração desta proposta.) 

Este pós-escrito é uma crítica tanto ao mau uso lnstruciona 1 do Vê de 
Gowin como ao próprio Vê original. Contudo, é uma crítica que me surge 
agora depois de quase vinte anos de uso do Vê em meus escritos, pesquisas e 
aulas. O Vê é um Importante e inovador recurso lnstrucional, mas para 
explorar toda sua potencialidade é preciso ser critico e evitar visões 
simplistas, reducionistas, epistemologicamente superadas, da produção do 
conhecimento. Na verdade, é também uma autocrítica que espero ser út11 aos 
atuais e futuros usuários do Vê epistemológico de Gowin. 

M. A Moreira 
junho de 1994 
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APÊNDICE 3* 

O que é o Vê? 

O Vê é uma ferramenta que nos ajuda a ente nder e a prender. 
Uma vez que o conhecimento não é descoberto , rr.as construído 
pelas pessoas, ele tem uma estrutura que pode ser analisada. o 
Vê nos ajuda a identificar os componentes do conhecimento, 
clarificar suas r elações, e apresentá-los e:n um modo 
vi sualmente compacto e claro. São muitos os benefí c ios do uso 
do Vê. 

Como se constrói o Vê? 

A figura anexa define os componentes do Vê e mostra com 
ele como ele pode ser usado para ajuàar a delinear uma 
pesquisa. A forma do Vê é, literalmente, um "Vê" . No centro do 
Vê está a questão que o pesquisador formul ou . o Vê aponta para 
o evento (por exemplo, entrevistas) que ele ou ela planejou 
pa ra poder tentar responder a questão. Clarifica::- estes dois 
componentes, a questão e o evento, s.;o cs pas3os críticos 
iniciais em qualquer estudo. 

O lado esquerdo 

Nenhuma pergunta é feita, ou evento planejado, estudado ou 
interpretado isoladamente. Toda a pesquisa é influenciada pela s 
concepções dos pesquisadores pelas "viseiras ~onceituais" 

através das quais eles v êem seu trabalho. Suas filosofias, 
teorias e perspec t ivas os levam a formular cer tas perguntas, a 
planejar certos eventos que eles pensam que fornecerão 
respostas e a interpretar os dados de uma certa ma:-ieira. Logo, 
o lado esque rdo do Vê contém impor tantes, e às vezes 
negligenciados, componentes da pesquisa. O Vê desafia os 
pesquisadores a serem mais expl ícitos e cônscios sobre o papel 
que suas visoes de mundo desempe nham e:n suas pesquisas, 
forçando-os a realmente pensar sobre as filosofias, teor ias, 
princípios e conceitos que estão guiando sua investigação. Os 
componentes do l ado esquerdo, portanto, in teragem com os do 
laào direito. 

O lado direito 

O lado direito do Vê contém os componentes q ue , 
provavelmente, nos são mais familiares, as atividades práticas 
da pesquisa : fazer registros (coletar dados brutos ) , 
transformar os dados em f ormas analisáveis (estatísticas, 
gráficos, tabelas, mapas conceituai s) e fazer asserções a 
partir dos resultados das transformações. Como foi dito, estas 

Material usado por 0.8. Gowin em um "workshop" sobre o Vê epistemológico 
por ele dirigido durante o III Seminário Internacional sobre Concepções 
Alternativas e Es t raté9ias Inst rucionai s em Ciências e Ma temática, 
reali•ado na Universidade de Cornell, U. S.A., de 01 a 04 de agosto de 1994. 
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atividades são in:':'.lenciadas pelos componentes do lado 
esquerdo. Por exemp~-::;, a teor~a da aprendizagem significativa 
adotada por uma pr:fessora pesquisadora poderia levá-la a 
conduzir entrevistãs individual izadas com cada um de seus 
alunos (para re sponéer certa ques tão de pesquisa ) , gravar as 
entrevistas em fitas magnéticas, transcrevê- l as e transformá
las em mapas concei :·.:ais a serem analisados qualitativamente. 
Outros pesquisadores poderiam usar somente questionários 
planejados para outr'.) tipo de registro e transformações que 
culminasse em análise quantitativa (estatistica) que geraria 
resultados de outra ~acureza. 

Muitos pesquisadores se concentram nas asserções de 
conhecimento (ou seja, naquilo que os resultados signific am, no 
conhecimento produzié'.)) sem da r atenção às asserções de valor 
(isto é, o valor do es:udo fei:o) que deveriam ter s i do fei tas 
sobre, ou que deve r:a~ ter sico levadas em conta antes de sua 
pesquisa. A inclusãc desta cacegoria no lado d: rei to do Vê 
reflete a visão de se~ =riador sobre o conhecimento -- trata-se 
de uma construção hu~ana e no processo de constr~i -la através 
da pesquisa não há c:~o deixar de perguntar: "Para que s erve?n 
e "A quem importa?n ~:guns pesquisadores pretendem evitar tais 
questões d izendo que estão fazendo pesquisa objetiva, básica e 
que tais indagações não se aplicam. Mas o Vê sugere que 
respostas a estas per;'.lntas devem ser uma parte : mportante de 
qualquer pesquisa . 

Em r esumo 

O Vê aponta para e evento a ser estudado, scbre o qual a 
ques tão de pesquisa é :'ormulaéa. O lado di reito do Vê ilustra 
os el ementos metcd0~ógicos da pesqui sa registros , 
transformações de registros em dados; e as serções de 
conhecimento e de val~= resultantes da interpretação dos dados. 
O lado esque rdo é concei ~ua l, descrevendo conceitos , 
princípios , t eorias e f iloso f ias que guiam a formulação da 
quest.'lo, o plane ja1r.e:-ito do evento e as atividades do lado 
direito. Existe uma c~ncinua in(eraçào entre os componentes de 
ambos os lados, ajuda~do a clar i fica r e integra r a estrutura do 
conh ecimento. 

Sua primeira tentativa 

Quando você cor.struir seu prime iro diagrama Vê , talvez 
anal isando a lgum rela tório de pesquisa ou p l anejando um 
experimento de laboratório, não espe re entendê-lo e usá -lo 
ins tanta neament e . Familia rizar- se com o Vê requer prática . Um 
período inicial de experiência irá ajudar- l he a ter consciência 
de como o Vê funciona ~elhor para você. 

Por que se importar com o Vê no ensino de ciências? 

Vári as das muitas aplicações possíveis do Vê no ens ino de 
ciência s incluem seu uso no planejamento de uma pesquisa, na 
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análise de relatórios (ou artig, l de pesq-.:!sa, de livros de 
texto e outros materiais curriculares que ·1ocê estará usando 
quandc estiver dando suas aulas e tentando melhorar s ua ação 
docente. O vê também poderá ajudar seus aLnos a entender a 
pesqu isa como produção de conhecimento. O aspecto excitante 
sobre o uso do Vê é justamente que ele nos õj uda a compreender 
mais c laramente como nosso conhecimento ª construido; uma 
compree nsão enriquecedora, útil e duradoura . 

CONCEITUAUTEÓRJCO 
(Pensar) 

VISÃO DE MUNDO: 
c:rcnças gerais. amplas, 
abrangentes que motivam e 
guiam a pesquisa. 

FILOSOFIA: 
c;rcnças sobre a naturc1..a do 
conhecimento que guiam a 
in\"cstigaç.10. 

TEORIA: 
princípios gerais que guiam a 
pesquisa explicando porque 
eventos ou objetos exibem o 
que ê obscn·ado. 

PRJNCÍPIOS: 
enunciados de relações entre 
ronceitos que explicam como 
se pode esperar que e\·cmos 
ou objetos podem se 
apresentar ou comportar. 

CONSTRUTOS: 
idéias mostrando relações 
especificas entre conceitos 
sem origem direta em 
C\"Cntos ou objetos. 

CONCEITOS: 
l"Cgularidades percebidas cm 
e,·entos ou objetos indicadas por 
um rótulo (a palal"ra conceito). 

QUESTÕES-FOCO: 
perguntas que servem 

para focaliza r a 
pesquisa sobre C\"Cntos 
e/ou objetos estudados 

interação 

EVENTOS E/OU OBJETOS: 
descrição do(s) c\"ento(s) e/ou 
objeto(s) a ser( cm) cstudado(s) a 
fim de responder a(s) 
questjo(õcs)-foco. 

METODOLÓGICO 
(Faz.cr) 

ASSERÇÕES DE VALOR: 
enunciados baseados nas 

asserções de conhecimento 
que declaram o \"alor, a 

importância da pesquisa. 

ASSERÇÕES DE 
CONHECl.lv!ENTO: 

enunciados que respondem a(s) 
qucst:lo(ões)·foco e que são 
interpretações razoál"eis dos 

registros e das transformações 
dos resistros (dados) feitos. 

TRANSFORMAÇÕES: 
tabelas. gráficos. mapas 

conceituais. estatisticas ou 
.outras formas de organizaç~o 

dos registros feitos. 

REGISTROS: 
obserl"açôcs feit as e 

registradas dos 
e\·entos/objetos estudados 

(dados bl1Jlos). 

O Vê de Gowin most rando os elementos epistemo l ógicos 
envolvidos na con strução e descrição de noves conhecimentos . 
Todos elementos interagem uns com os outrcs no processo de 
construção de novas asserções de conhecimento ou de valor, ou 
na tentativa de compreendê-los para quaisquer conjuntos de 
eventos e qu estões . 
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Procedimentos para Ensinar Diagramas V 

l .Sscolha u::'. evento de laboratório ou de campo (ou objeto) :::::e 
seja rela:ivamente simples de observar e para o qual uma ou 
r.:ais questões-foco possam ser facilmente identificac:;.s. 
l'.lternativamente , u::-. trabalho de pesquisa com ca rac::eristicas 
semelhantes pode ser usado depois que t odos os alunos {e 
professor) o tenham lido cuidadosamente. 

2.Comece cc::. uma discussão sobre o evento ou objeto que es:á 
sendo obse::vado. Assegure-se de que o que é identificado é o 
evento ou objeto para os quais registros se::ào feit:s. 
Surpreende::temente, isso às vezes é difícil. 

3. Identifi ::,ue e esc::eva o(s) melhor(es) enuncia:io(s) ca .s) 
questào(ões)-foco. Novamente, certi fique- se que as) 
questão(ões)-foco se relaciona(m) com o eventc ou o~"e:o 

estudado e com os :e;ist::os a serem feitos. 

~. Discuta cc:r.o a (s) q:..:"!stào (ões) serve (m) para foca~i :ar r.cssa 
a:enção 0

- aspec:cs específicos do evento ou 
requer(em) que ce:::os tipos de registros sejam 
que remos ::espondê-~a (s) . Mostre como uma pergun:a 
sobre o mesmo ever.::o ou objeto implicaria faze:: 
dist in tos (ou com distinto grau de precisão). 

objete e 
fe i tos se 
dife::e:::e 
regis::::os 

~.~iscuta a :onte da(s) questào(ões), ou a escolha do eventc ou 
obje to a ser observado. Ajude os a lunos a ver que, em gera:, 
são nossos conceitos , princípios ou teorias que nos leva~ a 
escolher o que obse::var e perguntar. 

ó . Discuta a validade e fidedignidade dos regis tros. São e:es 
fatos (i.e., registros válidos e fidedignos)? São nossos 
conceitos, princip ies e teorias, relacionados com nossos 
mecanismos de fazer registros, que lhe s asseguram validade e 
fidedignidade? Há maneiras de obter registros mais válidos e 
fidedignos? 

7 . Discuta como podem ser transformados os r egistros a fim de 
responder a (sJ questão (ôes)-foco. Se r á que certos gráficos, 
tabelas ou estatísticas serão transformações úteis? 



39 

8. Discuta como nossos conceitos , principios e teorias di rigem 
nossas transfor~ações dos registres. A estrutura de qualquer 
gráfico ou tacela, ou a escolha de certas estatisticas, é 
influenciada por tais conceitos, principios e teorias . 

9 . Discuta a cons ~ruçào de asserções de conhecimento. Ajude os 
alunos a ver que questões diferentes poderiam levar a fazer 
registros di sti!1tos e fazer outras transformações dos 
registros. A consequencia disso poderia ser um outro conjunto 
de asserções conhecimento sobre o evento ou objeto estudado . 

10.Discuta as asserções de va l or. S~o enunciados de valor do 
tipo X é melhor do que Y, ou X é bom, ou devemos procurar 
atingir X. Note que as asserções de valor devem derivar das 
asserções de conhecimento, mas não são a mesma coisa . 

11.Most:re como co:-:cei::os, princípios e teorias são usados para 
moldar nossas a!:se rções de conheci:nento e podem influenciar 
nossas asserções de valor. 

12. Explore manei.::as de como melhorar uma pesquisa examinando 
qual elemento do Vê parece ser o "elo mais fraco" em nossa 
cadeia de raciocínio, i . e., na cor.struçào de nossas asserções 
de conhecimento e valor . 

13.Ajude os alunos a ver que trabalhamos com uma 
construtivista para construir asserções sobre 
mundo funcionando , não com uma epi s temo log ia 
positivista que prova alguma verdade sobre 
funciona. 

epistemologia 
como vemos o 
empirista ou 

como o mundo 

14 . Ajude os alunos a ver que u.-na "visão de mundo" é o que 
motiva e dirige o pesquisador naquilo que ele ou ela escolhe 
para tentar entender e controla a energia que dispende nessa 
tentativa. Cient istas se preocupam com valores e procuram 
sempre melhores manei r as de expl i car racionalmente como 
funciona o mundo . Astról ogos , mí st i cos , criacionistas e 
outros não se engajam no mesmo empreendimento cons trutivista . 

15.Compare, contras te e 
diferentes alunos para o 
esta v;iriedade ajuda a 
conhec imento. 

discuta diagramas V feitos por 
mesmo evento ou obje to. Discuta como 
ilustrar a natureza construt iva do 
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