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Apresentação 
 
 
 
 

Este texto aborda conceitos básicos e ideias centrais de várias teorias de aprendizagem e 
implicações dessas teorias para o ensino de ciências/Física. 
 
 Ensino e aprendizagem são processos altamente relacionados, inclusive é comum pensá-los 
como constituindo um único processo. Mas é preciso ter cuidado com esse processo. A aprendizagem 
não é uma consequência natural do ensino. O objetivo do ensino é a aprendizagem, mas se esta não 
ocorre não se pode dizer que houve ensino. Ou seja, só há ensino quando há aprendizagem. 
 
 Então, para que o ensino atinja sua finalidade faz sentido praticá-lo levando em conta alguns 
conceitos básicos e algumas ideias centrais de teorias de aprendizagem. Não existe uma teoria de 
aprendizagem que explique a complexidade da mente humana, da aprendizagem humana. Mas há 
várias teorias que focalizam aspectos importantes do processo de aprender e que são bastante aceitos 
como facilitadores da aprendizagem em condições de sala de aula, de ensino formal. 
 
 Este texto de apoio ao professor procura contribuir para que ele/ela organize seu ensino a partir 
de referenciais teóricos. Ensino sem base teórica é ensinar ao acaso. 
 
 

M.A. Moreira 
N.T. Massoni 
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Introdução 
 

 
  Teorias de aprendizagem é um termo muito usado no contexto ensino- aprendizagem, embora 
algumas dessas teorias sejam de desenvolvimento cognitivo como, por exemplo, a epistemologia genética 
de Piaget.  Outras são de condicionamento como, por exemplo, a de Skinner ou de ensino como a de 
Bruner. Algumas nem são teorias propriamente ditas, mas sim uma série de princípios. 
 
 Apesar disso, por razões de simplicidade, todas as abordagens à aprendizagem e ao ensino 
apresentadas neste capítulo serão chamadas de teorias de aprendizagem. 
 
 O objetivo deste texto é, basicamente, apontar implicações dessas teorias, bastante reconhecidas 
no meio acadêmico, ainda que com discordâncias e preferências, para o ensino de ciências. 
 
 Como será destacado, várias dessas teorias têm profundas, muitas vezes óbvias, implicações para 
o ensino se o que se pretende é uma aprendizagem com significado, compreensão, capacidade de explicar, 
descrever, aplicar, transferir conhecimentos procedimentais e declarativos. No entanto, na prática, tais 
teorias são geralmente ignoradas. Professores1 ensinam como foram ensinados ou como acham que se 
deve ensinar assumindo, não raro, a atividade docente como vocacional ou improvisada. Ou, então, são 
obrigados apenas a treinar os alunos para a testagem. 
 
 Inicialmente serão apresentadas sucintamente as teorias, depois será construído um quadro 
comparativo com seus conceitos básicos, ideias centrais e implicações para o ensino. Ao final será feita 
uma discussão sobre interfaces entre essas teorias e o ensino, particularmente de ciências. Espera-se que 
este texto leve professores, produtores de materiais didáticos e gestores a refletir sobre o assunto e mudar 
suas práticas. 

 
O comportamentalismo: a herança de Leipzig 
 
 Tudo começa com Wilhelm Wundt (1832-1920), cidadão alemão, com formação em Medicina, que 
se dedicou à carreira universitária nos campos da Psicologia e da Filosofia. Passou pelas universidades de 
Heidelberg, como estudante de Medicina e mais tarde como professor de Psicologia, e de Zurich, como 
professor de Filosofia, mas praticamente toda sua vida acadêmica ocorreu na Universidade de Leipzig. Foi 
o criador da Psicologia Experimental (Lionni, 1993, p.2). Até então, Psicologia significava simplesmente o 
estudo (ology) da alma (psyche) ou mente (ibid., p.1), mas para Wundt as infindáveis discussões sobre a 
natureza da psyche eram uma perda de tempo e energia. Para ele, uma determinada atividade nessa área 
fazia sentido e valia a pena ser desenvolvida se pudesse ser medida, quantificada e cientificamente 
demonstrada. (ibid., p.2).  
   
 Wundt procurou redefinir a Psicologia como um tema fisiológico, não filosófico. Em 1875, criou o 
primeiro laboratório, no mundo todo, de Psicologia. A ideia era abordar a Psicologia cientificamente, bem de 
acordo com o cientificismo dominante na Alemanha nessa época (ibid., p.4). 
 
 Sua abordagem era a de coletar dados relativos a respostas fisiológicas a fim de explicar como o 
indivíduo tinha sentimentos e sensações. Para ele, percepções e experiências de um indivíduo podiam ser 
compreendidas através de reações fisiológicas mensuráveis (ibid., p.5). 
  
 Aí entra a questão do estímulo. A psicologia científica de Wundt buscava responder questões do 
tipo: o que determina a diferença de um indivíduo para outro no tempo de reação a um estímulo? Por que 
alguns sujeitos combinam estímulos de modo diferente em relação a outros? Quais as “leis” da associação 
de estímulos e reações? (ibid., p.7). 
 
 Não tardou muito para que esse enfoque chegasse à educação. Originalmente, educação 
significava despertar talentos e habilidades inatas através do ensino de linguagens, raciocínios científicos, 
história, literatura, etc. Mas para os psicólogos experimentais a educação passou a ser o processo de expor 
o estudante a experiências “significativas” para assegurar reações desejadas (ibid., p.8). 

                                                        
1A terminologia professores e alunos está sendo usada ao longo do texto sem nenhuma alusão a gênero. 
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 Assumindo, tal como fazia Wundt, que não há nada mais que considerar além de um corpo, um 
cérebro e um sistema nervoso, a educação passa a ser a indução de sensações nesse sistema nervoso. 
Através delas o indivíduo aprenderá a responder a um dado estímulo com a “resposta correta” (ibid., p.9). 
  
 Nessa perspectiva, o indivíduo é um mecanismo de estímulo-resposta, cujas reações são pré-
condicionadas e estão além de seu controle.  
 
 A proposta de Wundt serviu de base para o condicionamento clássico desenvolvido por Pavlov, que 
estudou fisiologia em Leipzig, e para psicólogos comportamentalistas norte-americanos como Watson, 
Thorndike e Skinner. 
 
 Serviu também de referência para escolas mais dirigidas à “resposta correta” do que ao 
desenvolvimento do intelecto, bem como para uma sociedade devotada à satisfação de desejos sensoriais 
às expensas de responsabilidades e desempenho (ibid., p.9). 
 
 Embora Wundt acreditasse que as aprendizagens resultavam de modificações em caminhos 
neurais, de crescimentos, excitações e condutibilidade de neurônios e associações entre eles, em seu 
laboratório o que ele procurava era trabalhar com variáveis que pudesse medir tais como pulsações, taxas 
de respiração, flutuações musculares, tempos de reação, flutuações de atenção. 
 
 Trabalhando os registros dessas medições com métodos quantitativos, estatísticos, Wundt tentava 
estudar processos mentais. A ideia era abordar a Psicologia através da observação, experimentação e 
medição; uma “abordagem científica” à Psicologia, fugindo da abordagem “especulativa” até então 
dominante. 
 
 Com esse enfoque, com essa “nova” Psicologia, o Laboratório de Wundt, em Leipzig, passou a 
atrair  muitos estudantes que depois criavam laboratórios semelhantes em outras universidades, 
particularmente na Alemanha e nos Estados Unidos.  Neste país, além de laboratórios, em importantes 
universidades, foram criados departamentos, pós-graduações, associações e muitas publicações. Foi onde 
o behaviorismo, ou comportamentalismo, floresceu e teve grande influência na educação.  
 
  James B. Watson (1878-1958), norte-americano, seguidor de Wundt e Pavlov, é considerado o 
fundador do behaviorismo, termo que cunhou para deixar claro que sua preocupação era com aspectos 
observáveis do comportamento (behavior em inglês).  O behaviorismo supõe que o comportamento inclui 
respostas que podem ser observadas e relacionadas com eventos que as precedem (estímulos) e as 
sucedem (consequências – recompensas ou punições) (Moreira, 2011, p.21). 
 
 O behaviorismo de Watson focalizava muito mais os estímulos do que as consequências e estava 
bastante influenciado pelo condicionamento clássico do russo Ivan Pavlov (1849-1936): um estímulo 
incondicionado depois de ter sido emparelhado um número suficiente de vezes com um estímulo 
condicionado, passa a eliciar a mesma resposta, podendo substituí-lo. 
 
 Watson simplesmente descartou o mentalismo, dominante à época, em favor de uma ciência 
puramente objetiva do comportamento. Fez experimentos com animais e seres humanos, supondo que toda 
aprendizagem era condicionamento clássico. Para ele, seres humanos nascem com certas conexões 
estímulo-resposta, mas é possível construir uma multiplicidade de novas conexões estímulo-resposta 
mediante o condicionamento clássico pavloviano. Emoções humanas eram também explicadas por Watson 
em termos de respostas condicionadas e incondicionadas (ibid., pp.22-23). 
 
 Suas propostas não foram organizadas em uma teoria clara e consistente, mas a influência de seu 
behaviorismo na Psicologia e no  ensino foi enorme e até hoje está muito presente na escola. 
 
 Para explicar certas aprendizagens ele utilizava dois princípios: o da frequência e o da recentidade. 
O princípio da frequência diz que quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado 
estímulo, mais provavelmente os associaremos outra vez.  O princípio da recentidade diz que quanto mais 
recentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, mais provavelmente os associaremos 
outra vez (ibid., p.23). 
 
 Estes dois princípios são ainda hoje muito usados e incentivados no ensino escolar: os exercícios 
repetitivos que os alunos devem fazer para “aprender” e “não esquecer” e o fato de estudarem sempre na 
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véspera das provas para não esquecer as “respostas corretas” a serem “dadas” no outro dia são exemplos 
desse uso. Os exercícios repetitivos e o  estudo na véspera da prova são intrínsecos à cultura da 
aprendizagem mecânica, puramente memorística,  sem significado, que predomina no ensino de disciplinas 
como, por exemplo,  a Física, a Matemática, a Química e muitas outras. Isso desde Watson, ou melhor, 
desde Wundt/Leipzig. 
 
 Edward Thorndike (1874-1949) foi outro behaviorista norte-americano que teve grande influência na 
psicologia educacional. Para ele, a aprendizagem consistia na formação de ligações estímulo-resposta que 
assumem a forma de conexões neurais. Contudo, na prática, ele não entrou em detalhes neurológicos. 
Falava em neurônios para deixar claro que não estava se referindo à consciência ou a ideias e sim a 
impulsos diretos para ação (ibid., p.25). 
 
 Nos seus estudos chegou a várias leis, principais e subordinadas, dentro de sua concepção de 
aprendizagem como formação de conexões E-R (estímulo-resposta). Duas dessas leis principais são a Lei 
do Efeito e a Lei do Exercício, as quais  claramente  têm a ver com o ensino desde de sua época. 
 
  A Lei do Efeito diz que quando uma conexão é seguida de uma consequência satisfatória ela é 
fortalecida, i.e., é mais provável que a mesma resposta seja dada outra vez ao mesmo estímulo e, 
reciprocamente, se a mesma conexão for seguida por um estado de coisas irritante, ela é enfraquecida, ou 
seja, é provável que a resposta não seja repetida. (ibid.). 
 
 Esta lei refere-se, então, ao fortalecimento ou enfraquecimento de uma conexão E-R como 
resultado de suas consequências. É a ideia do reforço, positivo ou negativo. 
 

A Lei do Exercício diz que o fortalecimento das conexões se dá com a prática (uso) e o 
enfraquecimento, ou esquecimento, ocorre quando a prática sofre descontinuidade (desuso). O 
fortalecimento é definido como aumento da probabilidade de ocorrência da resposta quando a situação se 
repetir (ibid.). 
 

A Lei do Exercício é muito semelhante ao Princípio da Frequência de Watson, mas a Lei do Efeito é 
a principal contribuição de Thorndike ao behaviorismo e ao conceito de aprendizagem nele implícito. Com 
esta lei ele colocou as consequências do comportamento como determinantes das conexões ou do que é 
aprendido. 
 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) é outro behaviorista norte-americano cuja abordagem ao 
conexionismo E-R teve grandes implicações para o ensino e aprendizagem. Talvez as maiores de todas. 
Mas para ele, diferentemente de Thorndike que enfatizava a conexão entre estímulo e resposta, a ênfase 
estava na conexão entre resposta e consequência. 

 
A ideia central da abordagem skinneriana é a de que o comportamento é controlado por suas 

consequências.  Recompensas e punições desempenham um papel importante na vida de animais e seres 
humanos. As pessoas e os animais tendem a se comportar de modo a obter  recompensas e evitar 
punições.  Pode-se, então, utilizar recompensas e punições para modificar, implantar ou extinguir 
comportamentos. 
 

Contudo, os termos recompensas e punições não são apropriados para uma abordagem científica 
ao estudo do comportamento, pois o que é recompensa para um indivíduo pode não ser para outro e, da 
mesma forma, o que é punição para um pode não ser para outro. Então, no comportamentalismo 
skinneriano os termos são reforçador positivo e reforçador negativo. Um reforço, ou reforçador, é dito 
positivo quando aumenta a frequência de uma dada resposta e é considerado negativo quando baixa a 
frequência de uma certa resposta (ibid., p.53). 
 

Segundo Skinner, há dois grandes tipo respostas ou comportamentos: respondentes e operantes. 
Respondentes compreendem todas respostas de seres humanos, e animais, que são eliciadas 
involuntariamente frente a determinados estímulos.  Operantes são aquelas respostas, ou comportamentos, 
nas quais o indivíduo atua, opera, sobre o meio. Incluem tudo o que fazemos e que tem um efeito sobre o 
mundo exterior ou opera nele.  
 

A cada um destes tipos de comportamento está associado um condicionamento. Ou seja, ao 
comportamento respondente está associado o condicionamento clássico de Pavlov e ao comportamento 
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operante está associado o condicionamento operante de Skinner. É por meio do condicionamento operante 
que ele pensava ser adquirida a maior parte da conduta humana (ibid., p.51). 
 

O procedimento de introduzir um reforçador positivo, imediatamente após uma resposta, resultando 
um aumento da frequência dessa resposta, é chamado de condicionamento e a resposta cuja frequência 
aumentou é dita condicionada. No condicionamento respondente, um dado estímulo seguramente elicia 
uma dada resposta, mas não há aumento da frequência dessa resposta. Mas se esse estímulo, que 
seguramente elicia uma resposta, for emparelhado, i.e., apresentado juntamente, com um outro estímulo 
pode ocorrer que este passe a eliciar a mesma resposta. 
 

Para Skinner, o condicionamento importante era o operante, pois através dele, como já foi dito, 
podia ser adquirida a maior parte da conduta humana e, na prática, esse condicionamento passou a ser 
confundido com aprendizagem e teve enorme influência no processo ensino-aprendizagem em todos os 
níveis de escolarização. 
 

Na perspectiva skinneriana, o ensino se dá apenas quando o que precisa ser ensinado pode ser 
colocado sob controle de certas contingências de reforço. O papel do professor no processo instrucional é o 
de organizar as contingências de reforço, de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade de que o 
aprendiz exiba o comportamento desejado, isto é, que ele ou ela dê a resposta desejada (resposta correta a 
ser “aprendida”). Assim, a programação de contingências, mais do que a seleção de estímulos, é a principal 
função do professor. Programar contingências significa dar reforço no momento e quantidade apropriados, 
significa reforçar respostas que provavelmente levarão o aprendiz a exibir o comportamento terminal 
desejado. Estão aí implícitas as ideias de modelagem e aproximações sucessivas. 
 

O cognitivismo: começando com Piaget 
  
 Embora possam existir propostas cognitivistas anteriores as de Jean Piaget (1896-1980), as suas 
foram, sem dúvida, pioneiras no enfoque construtivista à cognição humana. Suas propostas configuram 
uma teoria construtivista do desenvolvimento cognitivo humano. Alguns de seus trabalhos mais importantes 
são de década de 20 do século passado, mas somente na década de 70 é que ficaram mais conhecidos e 
associados a um declínio do comportamentalismo, em termos de influência nas práticas educativas 
(Moreira, 2011, p. 95). 
 
 Sua obra é muito conhecida pelos quatro períodos de desenvolvimento mental por ele propostos, 
mas, sua teoria tem conceitos fundamentais, como assimilação, acomodação e equilibração, assim como o 
conceito de esquema, que podem ser até mais importantes que os períodos para levar em conta o 
desenvolvimento cognitivo do aluno no processo ensino-aprendizagem. 
 
 Esses quatro períodos são: sensório motor, pré-operacional, operacional-concreto e operacional 
formal. Cada um deles, por sua vez, subdivide-se em estágios, ou níveis, que não serão aqui abordados 
porque não é objetivo deste texto descrever profundamente a teoria de Piaget. Além disso, cada um deles 
refere-se a uma certa faixa etária, mas a mesma não deve ser tomada rigorosamente. Podem haver 
superposições e diferenças. São aproximadas, porém a sequência é tida como invariável, ou seja, no 
desenvolvimento cognitivo todo ser humano passa por esses períodos, nessa sequência. 
 
 O período sensório-motor vai do nascimento até cerca de dois anos de idade. No início, a criança 
apresenta uns poucos comportamentos tipo reflexo, tais como sucção, preensão, choro e atividade corporal 
indiferenciada, não distinguindo seu eu do meio que a rodeia, em um egocentrismo praticamente total, i.e., a 
criança não diferencia o seu “eu” do mundo exterior. Ao final desse período, há uma descentralização, os 
objetos passam a existir independentemente do “eu” (op.cit., p.96). 
 
 No período seguinte, o pré-operacional, que vai dos dois aos seis ou sete de idade, com o uso da 
linguagem, dos símbolos e imagens mentais (no início por imitação), começa uma nova etapa do 
desenvolvimento mental da criança. Seu pensamento começa a organizar-se, mas não é ainda reversível. 
Sua atenção volta-se para aspectos mais atraentes dos objetos e eventos e suas conclusões são também 
as mais atraentes (op.cit., p.97). 
 
 Na idade de 7 a 8 anos dá-se o início do período operacional-concreto que vai até 11 ou 12 anos e 
se caracteriza por uma descentração progressiva e uma lógica de operações reversíveis. Entretanto, o 
pensar está ainda grandemente limitado, pois as operações são, de fato, concretas, ou seja, incidentes 
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sobre objetos e eventos reais. A criança não é ainda capaz de operar com hipóteses, com as quais poderia 
raciocinar independente de saber se são falsas ou verdadeiras (op.cit., p.98). 
 
 Por volta dos 11 ou 12 anos inicia-se o quarto período, o das operações formais, o operacional-
formal que passa pela adolescência e vai até a idade adulta. A característica básica desse período é a 
capacidade de manipular construtos mentais e reconhecer relações entre eles, de raciocinar com hipóteses, 
com abstrações (ibid.). 
 
 Cabe aqui registrar que ao longo do desenvolvimento mental do ser humano, a passagem de um 
período para outro não se dá de maneira abrupta. Cabe também destacar que as características de cada 
período foram descritas superficialmente e talvez com omissões importantes. Foram apresentadas 
características dominantes de cada período; na faixa etária correspondente, os indivíduos apresentam, 
predominantemente, comportamentos consistentes com essas características. Tais indivíduos podem, 
eventualmente, comportarem-se de maneira correspondente a períodos anteriores e até mesmo 
posteriores, embora isso seja pouco provável. O importante é a sucessão de períodos que cada indivíduo 
passa, em uma ordem invariável, não as idades cronológicas em que isso acontece (op.cit., p.99). 
 
 Além dos períodos, outra contribuição importante de Piaget para o entendimento do 
desenvolvimento cognitivo desde uma perspectiva construtivista são conceitos como os de assimilação, 
esquemas de assimilação, acomodação, equilibração, conflito cognitivo, adaptação. 
 
 Assimilação aponta para o fato de que a iniciativa na interação sujeito-objeto é do organismo 
(mente). O sujeito constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Todo esquema de 
assimilação é construído e toda abordagem à realidade supõe um esquema de assimilação. A estrutura 
cognitiva do sujeito é um repertório de esquemas de assimilação que são esquemas de ação. Quando o 
organismo assimila, ele incorpora a realidade a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio. 
 
 Um esquema de assimilação é o que existe de invariante na conduta do indivíduo frente a uma 
classe de situações. Por exemplo, professores têm um esquema de assimilação para dar aulas. 
Dependendo do tipo de escola, do nível de escolaridade, das características dos alunos, as aulas podem 
ser diferentes, mas o que existe de invariante na conduta do professor ao dar aulas é o seu esquema de 
assimilação para dar aulas, que é um esquema de ação. Mas se o professor estiver na condição de aluno, 
por exemplo, em um curso de pós-graduação, ele ou ela usará seu esquema de assimilação de ser aluno. 
 Na sua estrutura cognitiva, o sujeito tem muitos esquemas de assimilação que lhe permitem lidar 
com um grande número de situações. Mas o que acontece quando ele ou ela tem que enfrentar situações 
para as quais não tem ainda um esquema de assimilação? Há um conflito cognitivo e para dar conta dele o 
organismo (mente) se modifica ou desiste. No caso de modificação, ocorre o que Piaget chama de 
acomodação. É por meio de acomodações que, por sua vez, levam à construção de novos esquemas de 
assimilação que se dá o desenvolvimento cognitivo (op.cit., p.100). 
 
 Acomodação é um conceito piagetiano fundamental. A acomodação ocorre em qualquer período de 
desenvolvimento, porém, é claro, com características distintas. Por exemplo, quem está no período 
operacional concreto vai acomodar construindo um novo esquema de assimilação coerente com esse nível, 
não um esquema com características operacionais formais. 
 
 Não há acomodação sem assimilação, pois acomodação é reestruturação da assimilação e o 
equilíbrio entre assimilação é acomodação é adaptação à situação. Experiências acomodadas dão origem a 
novos esquemas de assimilação e a um novo estado de equilíbrio. O organismo (mente) busca sempre o 
equilíbrio cognitivo. Esse processo de equilibração ocorre em todos os períodos de desenvolvimento 
cognitivo. Quando a equilibração se dá pela construção de novos esquemas ela é dita majorante. Quando 
ocorre pelo abandono, pela desistência de enfrentamento da situação, é considerada minorante. 
 
 Fica, então, claro que a equilibração majorante é essencial no desenvolvimento cognitivo, pois 
implica a construção de novos esquemas de assimilação ou modificação de existentes.  Os esquemas de 
assimilação representam a forma de agir do organismo (mente) frente à realidade (situações), em 
crescentes níveis de complexidade. Quanto mais esquemas constrói, e quanto mais complexos são esses 
esquemas, mais o indivíduo se desenvolve cognitivamente. E essa construção envolve acomodação, 
equilibração e adaptação, independente de período de desenvolvimento em que está o sujeito. Quer dizer, 
em qualquer período o indivíduo assimila, acomoda, equilibra cognitivamente, porém dentro das 
características cognitivas do período. 
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 No ensino, muitas vezes os professores pensam que a teoria de Piaget se aplica mais à educação 
infantil ou a associam somente aos períodos de desenvolvimento mental.  Mas essa é uma visão errada da 
teoria piagetiana. É claro que no ensino se deve respeitar os períodos de desenvolvimento mental do 
aprendiz. Por exemplo, ensinar um conteúdo cheio de operações lógico-matemáticas para alunos que estão 
no período operacional-concreto, não vai funcionar. Os alunos vão decorar sem entender nada. Mas há 
implicações da teoria de Piaget para o ensino-aprendizagem que são transversais em relação a esses 
períodos, decorrentes de conceitos como esquema, acomodação e conflito cognitivo. 
 
 Nas aulas, assim como em outras interações com o mundo, o aluno está construindo, ou deve 
construir, esquemas de assimilação para dar conta das situações-problema com as quais se depara. Um 
esquema construído permite ao aprendiz lidar com uma classe de situações. Por exemplo, para resolver 
problemas que envolvam conservação da energia o aluno deve construir um esquema de assimilação para 
situações desse tipo. Inicialmente, esse esquema de assimilação envolve apenas energia cinética e energia 
potencial. Depois vai incorporando outras formas de energia e operações cada vez mais sofisticadas. O 
conceito de esquema é fundamental no ensino, pois aprender implica construir esquemas de assimilação. 
 
 Outro conceito piagetiano muito importante para o ensino é o de conflito cognitivo. Se não houver 
conflito cognitivo não haverá construção de novos esquemas de assimilação ou modificações, 
enriquecimentos, elaborações, dos esquemas existentes; não haverá acomodação, não haverá equilibração 
cognitiva; não haverá aprendizagem; ficará, cognitivamente, “tudo no mesmo”. Mas cabe aqui lembrar que a 
equilibração deve ser majorante, o que implica que o conflito cognitivo não seja tão grande que leve o aluno 
a uma equilibração minorante, ou seja, que busque o equilíbrio cognitivo abandonando a tarefa de 
aprendizagem. 
 

A teoria de ensino de Bruner 
 
 Jerome Bruner (1915), Professor de Psicologia em Harvard, teve um papel importante no ensino da 
Física porque participou do famoso PSSC (Physical Science Study Commitee) cuja proposta, na década de 
60 do século passado, criou, ou despertou, ou catalisou, esse ensino em nível internacional. O PSSC foi um 
marco no desenvolvimento do que hoje se conhece como Área de Ensino de Física. 
 
 Mas Bruner ficou também muito conhecido, não só na Física, mas em muitas outras áreas por uma 
frase famosa: é possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira honesta, a qualquer criança em 
qualquer estágio de desenvolvimento (1969, 1973). Muitas vezes essa frase aparece como sendo “é 
possível ensinar qualquer assunto em qualquer idade”. Mas é preciso entender que o assunto a ser 
ensinado deve ser abordado de modo a levar em consideração as diversas etapas do desenvolvimento 
cognitivo do ser humano. 
 
 Na perspectiva de Bruner, uma questão básica relativa ao desenvolvimento cognitivo é a da 
representação, ou seja, ao desenvolver-se cognitivamente o indivíduo vai adquirindo (ou deve adquirir) 
meios de representar o que ocorre no seu ambiente. 
 
 De maneira um tanto análoga a três dos períodos do desenvolvimento cognitivo propostos por 
Piaget (pré-operacional, operacional concreto e operacional formal), Bruner distingue três modos de 
representação do mundo pelos quais passa o indivíduo (Moreira, 2011, p. 83): 
 
 - Representação ativa: nesse modo, o trabalho mental da criança consiste principalmente em 
estabelecer relações entre experiência e ação; seu interesse consiste em manipular o mundo por meio da 
ação (Bruner, 1973, p. 32). 
 
 - Representação icônica: é um modo operacional concreto contrariamente ao outro que era 
meramente ativo (pré-operacional); é operacional no sentido de manipulação direta de objetos, ou interna, 
quando signos icônicos representando coisas e relações são manipulados mentalmente. As operações 
mentais agora diferem do modo anterior porque são interiorizadas e reversíveis. 
 
 - Representação simbólica: é o modo que corresponde ao período das operações formais de 
Piaget. Nesse modo de representação a atividade intelectual do ser humano parece basear-se antes numa 
capacidade de operar com proposições hipotéticas do que em permanecer restrita ao que já experimentou, 
ou ao que tem diante de si (op. cit., p.35). 
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 Então, ensinar de uma maneira honesta implica respeitar o modo de representação do aluno e 
organizar o ensino adaptando o conteúdo, as estratégias de ensino, os materiais didáticos, ao modo de 
representação predominante no alunado. 
 
 Mas Bruner vai além de dizer que se pode “ensinar qualquer assunto em qualquer idade”. Ele é um 
dos poucos teóricos de aprendizagem e desenvolvimento que propõe características de uma teoria de 
ensino. Para ele, uma teoria de ensino deve, além de levar em conta teorias de aprendizagem, ser 
prescritiva. Deve concentrar-se em otimizar a aprendizagem, em facilitar a aquisição significativa de 
conhecimentos e técnicas. Para isso, na sua visão, há quatro características principais de uma teoria de 
ensino (Bruner, 1976, p. 48; Moreira, 2011, p.85): 
 
 - Predisposição para a aprendizagem2: uma teoria de ensino deve ocupar-se de buscar e 
implementar experiências mais efetivas para gerar no aprendiz a predisposição para a aprendizagem. 
Assim, deve ser normativa. 
 
 - Estrutura do conjunto de conhecimentos a ser ensinado: entender os fundamentos torna a 
matéria de ensino mais compreensível; a compreensão significativa de princípios e ideias fundamentais de 
um corpo de conhecimentos parece ser o principal caminho para a retenção de conhecimentos e para uma 
adequada transferência de aprendizagem a novas situações. Nesse sentido, uma teoria de ensino deve ser 
estruturalista. 
 
 - Sequência mais eficiente: uma teoria de ensino deve ocupar-se também em apontar qual a 
melhor sequência para apresentar os conhecimentos a serem trabalhados com vistas à aprendizagem dos 
alunos. Dando uma visão geral de todo o conteúdo? Começando com experimentação? Despertando a 
curiosidade? Quando iniciar a formalização? 
 
 - Natureza e aplicação de prêmios e punições: essa é uma característica comportamentalista, 
mas Bruner refere-se a ela no sentido que a aprendizagem depende do conhecimento de resultados no 
momento e no local em que possam ser utilizados para correção. O conhecimento dos resultados terá 
utilidade, ou não, conforme receba o estudante, em tempo e local apropriados, a informação corretiva. Com 
isso, reduz-se o efeito da recompensas e punições e o estudante pode se auto-reforçar com sua própria 
aprendizagem. 
 
 Em relação à primeira característica de uma teoria de ensino, a da predisposição para a 
aprendizagem, Bruner concentra sua atenção na predisposição para explorar alternativas e argumenta que 
há três fatores principais nesse processo: ativação, manutenção e direção. Segundo ele (1976, p.51): 
 
 A condição básica para ativar a exploração de alternativas, em uma tarefa, é ter um 

nível ótimo de incerteza... Rotinas esclerosadas provocam pouca ou nenhuma 
exploração, rotinas por demais incertas despertam confusão e angústia, reduzindo a 
tendência a explorar. Uma vez iniciada a exploração, sua manutenção exige que os 
benefícios das alternativas exploradas excedam os riscos envolvidos ... Ou seja, as 
consequências dos erros, ao explorar falsas alternativas, devem ser abrandadas em 
um processo de instrução e os resultados a obter, nas alternativas corretas, 
correspondentemente aumentados ... Para dar direção à exploração o objetivo da 
tarefa precisa ser conhecido, com alguma aproximação, e a verificação das 
alternativas deverá sempre informar a posição com referência ao objetivo. 

 
 A proposta de Bruner é, então, a da “descoberta dirigida” de modo que a exloração de alternativas 
desperte e mantenha a predisposição para aprender e não cause confusão e angústia no aluno. 
 
 Além da aprendizagem por descoberta dirigida e daquela frase famosa mencionada no início, 
Bruner é também muito conhecido pelo currículo em espiral, ou seja, o processo instrucional deve prover 
revisões periódicas, “revisitas” a conceitos e atividades já aprendidos, aplicando-os a novas e mais 
complexas situações. Isso significa que os tópicos de um conteúdo curricular não têm que ser aprendidos 
de uma só vez, de maneira linear, mas sim que a aprendizagem é progressiva e o estudante deve ter a 

                                                        
2 Esta característica é análoga a uma das duas condições que Ausubel (1963) propõe para a ocorrência de aprendizagem significativa; 
a outra é que o aprendiz tenha conhecimentos prévios adequados para dar significado aos novos conhecimentos. 
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oportunidade de voltar a esses tópicos em crescentes níveis de complexidade. Segundo Bruner, para 
ensinar é preciso combinar conhecimentos, honestidade e paciência. 
 
 Em trabalhos posteriores aos que foram até aqui mencionados Bruner, “revisita” suas posturas no 
sentido de reconhecer a importância do contexto sócio-cultural e do interacionismo social, adotando uma 
visão não só piagetiana mas também vygotskyana. Além disso, Bruner é também considerado um dos 
criadores, junto com Noam Chomsky, George Miller, Herbert Simon e outros, da nova “Psicologia Cognitiva” 
que supõe a mente humana, metaforicamente, como sendo um sistema computacional representacional. No 
entanto, tais visões não serão aqui abordadas, ficarão para as seções correspondentes a Lev Vygotsky e 
Philip Johnson-Laird. 
 
 Voltando à visão clássica de Bruner sobre aprendizagem e ensino, algumas implicações para o 
ensino de ciências são claras: antes de ensinar qualquer conteúdo científico é preciso fazer uma análise 
conceitual desse conteúdo para identificar o que é mais importante, quais são os conceitos e leis 
estruturantes, e dar mais atenção a esses aspectos do conteúdo; os roteiros de laboratório não podem ser 
“receitas de bolo” nem completamente abertos; é importante a exploração de alternativas, com 
conhecimento do objetivo; a aprendizagem é progressiva, os conhecimentos, declarativos e procedimentais, 
devem ser “revisitados”, retomados, em novas e mais complexas situações; tudo começa com a 
predisposição para a aprendizagem, o ensino deve ajudar a despertar essa predisposição no aluno. 
 

 
O interacionismo social de Vygotsky 
 
 Diferentemente de Piaget, que supõe a equilibração como um princípio básico para explicar o 
desenvolvimento cognitivo, para Lev Vygotsky (1896-1934) esse desenvolvimento não pode ser entendido 
sem referência ao meio social. Para ele, os processos ou funções mentais superiores (pensamento, 
linguagem, comportamento volitivo) têm origem em processos ou funções sociais; o desenvolvimento 
cognitivo é a conversão de relações sociais em funções mentais; é por meio da socialização que se dá o 
desenvolvimento dos processos mentais superiores (Moreira, 2011, p.108). 
 
 De uma perspectiva mais ampla, para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo não pode ser 
entendido sem referência ao contexto social, histórico e cultural no qual ocorre, quer dizer, não é 
independente do contexto social, histórico e cultural de onde está imerso o indivíduo. 
 
 Mas a conversão de relações sociais em funções mentais superiores não é direta, é mediada. O 
construtivismo de Vygotsky é um reconstrutivismo, i.e., o sujeito internaliza, reconstrói internamente, na sua 
estrutura cognitiva, conhecimentos que já foram construídos externamente em um contexto sócio-histórico-
cultural (ibid.). 
 
 Mediada como? Através de instrumentos e signos (mediação semiótica) e da interação social 
(mediação humana, da pessoa). 
 
 Instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; signo é algo que significa alguma 
coisa. Há três tipos de signos: indicadores, icônicos e simbólicos. Indicadores são os que têm uma relação 
de causa e efeito com aquilo que significam (e.g., fumaça indica fogo, porque é causada por fogo). Icônicos 
são imagens ou desenhos daquilo que significam (e.g., as figurinhas usadas na tela do computador para 
gravar ou armazenar dados). Simbólicos são os que têm uma relação abstrata com  o que significam. 
Palavras, por exemplo, são signos linguísticos, números são signos matemáticos; a linguagem, falada e 
escrita, e a matemática são sistemas de signos (op.cit., p. 109). No ensino de Física, por exemplo, há outros 
signos simbólicos como fórmulas, diagramas, gráficos, etc. 
 
 Resumindo, instrumentos e signos são construções sócio-históricas e culturais e é apropriando-se 
dessas construções, i.e., internalizando-as, que o ser humano se desenvolve cognitivamente. Nessa 
reconstrução de instrumentos e signos, a interação social é fundamental, particularmente para a aquisição 
de significados dos signos simbólicos. As palavras, por exemplo, significam aquilo que um grupo social 
aceita, compartilha. Por exemplo, na Física trabalho significa um produto escalar de dois vetores enquanto 
que no cotidiano pode significar esforço físico, emprego, salário no final do mês e muito mais. Mesmo 
dentro de uma mesma área de conhecimento uma palavra pode ter significados distintos em diferentes 
subáreas como é o caso de palavra cor que na Óptica Física está associada a uma determinada frequência 
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eletromagnética e na Física de Partículas é uma propriedade da matéria. Por outro lado, no contexto social 
uma certa cor pode significar preferência clubística, partidária, política e muito mais. Além disso, em 
diferentes contextos o mesmo objeto ou evento pode ser representado por outro signo. É o caso das 
palavras mesa e table que significam a mesma coisa, porém em diferentes contextos sociais. 
 
 Esta exemplificação deixa clara a importância da interação social na captação, aquisição, 
internalização de significados. Essa interação implica um mínimo de duas pessoas intercambiando 
informações diretamente, ou através de um livro, por exemplo. Implica também um certo grau de 
reciprocidade, de intencionalidade. Uma delas apresenta os significados com a intenção de que a outra os 
internalize e esta deve ter a intenção de captar os significados e internalizá-los, passar a comparti-los. 
 
 Para internalizar signos (e.g., palavras, gestos) o ser humano tem que captar os significados já 
compartilhados socialmente, ou seja, tem que passar a compartilhar os significados já aceitos no contexto 
social em que se encontra, já construídos social, histórica e culturalmente (op.cit., p.111). 
 
 Nessa interação social, a linguagem e a fala são fundamentais. Para Vigotsky, a linguagem é o mais 
importante sistema de signos para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo porque o libera dos vínculos 
contextuais imediatos. O desenvolvimento dos processos mentais superiores depende de 
descontextualização e a linguagem ajuda muito nisso na medida em que o uso de signos linguísticos 
(palavras, no caso) permite que o sujeito se afaste cada vez mais de contextos concretos. O domínio da 
linguagem abstrata, descontextualizada, flexibiliza o pensamento conceitual e proposicional (Driscoll, 1995, 
p.238). Naturalmente, a fala é extremamente importante no desenvolvimento da linguagem e na interação 
social. 
 
 O desenvolvimento da fala é, na perspectiva de Vygotsky, um marco fundamental no 
desenvolvimento cognitivo do ser humano. Para ele, fala e pensamento tem raízes genéticas distintas, no 
sentido de que se pode distinguir uma fase pré-linguística do pensamento e uma fase pré-intelectual da fala. 
Balbucio, choro, primeiras palavras não têm relação com o desenvolvimento do pensamento (corresponde à 
fase pré-linguística do pensamento); risadas, sons articulados, movimentos são meios de contato social 
antes mesmo do primeiro ano de vida (é a fase pré-intelectual da fala). O marco no desenvolvimento ocorre 
quando essas linhas se cruzam, quando ocorrem relações funcionais entre pensamento e fala. 
 
 Linguagem e fala estão sendo aqui utilizados com o significado de língua portuguesa e vocalização, 
mas na interação social, tão enfatizada no processo de captação de significados, linguagem e fala podem 
ter outros significados como, por exemplo, gestual, Língua Brasileira de Sinais. Este é mais um exemplo de 
como é importante a questão do significado. 
 
 Outro conceito-chave da teoria de Vygostky é o de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), a 
qual pode ser definida como a distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real do indivíduo, 
percebido por sua capacidade de resolver situações-problema independentemente, e o seu nível de 
desenvolvimento potencial, percebido por meio da solução de situações-problema sob orientação (e.g., de 
um adulto, no caso de uma criança; de um professor, no caso de ensino-aprendizagem) ou em colaboração 
com companheiros mais capazes. A ZDP define as funções que ainda não amadureceram, mas que estão 
em processo de maturação. É uma “medida” do potencial de aprendizagem; representa a região na qual o 
desenvolvimento cognitivo ocorre; é dinâmica e está constantemente mudando (Moreira, 2011, p.114). 
 
 Tomando a teoria vygotskyana como referente para o ensino, a implicação mais evidente é a 
importância da interação social, do intercâmbio de significados, da “negociação” de significados, da 
dialogicidade. As aulas não podem ser monológicas, aquelas em que só o docente fala e os alunos devem 
apenas escutar e anotar o que foi falado. 
 
 Além disso, as situações de ensino-aprendizagem devem ser propostas dentro da ZDP; a interação 
social que leva a aprendizagem deve ocorrer dentro da ZDP e, ao mesmo tempo, tem um papel importante 
na determinação dos limites dessa zona. O limite inferior é, por definição, fixado pelo nível 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.133). 
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Os campos conceituais de Vergnaud 
 
 Gérard Vergnaud (1933), um cognitivista que fez seu doutorado com Piaget, criou uma teoria 
conhecida por teoria dos campos conceituais na qual reconhece a influência de Piaget, assim como a de 
Vygotsky. 
 
 Vergnaud está mais interessado no ensino e na aprendizagem do que Piaget, mas destaca que 
conceitos piagetianos como assimilação, acomodação, adaptação e equilibração são muito importantes no 
processo ensino-aprendizagem. Contudo, para ele, a grande herança piagetiana é o conceito de esquema 
de assimilação. De Vygotsky ele destaca a importância da interação social, da linguagem e da simbolização 
no progressivo domínio de um campo conceitual pelos alunos. Para o professor, a tarefa mais difícil é a de 
prover oportunidades aos alunos para que desenvolvam seus esquemas na zona de desenvolvimento 
proximal (Moreira, 2011, p.206). 
 
 Para ele, o conhecimento está organizado em campos conceituais cujo domínio, por parte do 
sujeito, ocorre ao longo de um largo período de tempo, com rupturas e continuidades, pela experiência , 
maturidade e aprendizagem (Vergnaud, 1982, p.40). Campo conceitual é um conjunto informal e 
heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de 
pensamento conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição 
(ibid.). 
 
 Campo conceitual é também definido por Vergnaud como um conjunto de situações (tarefas) cujo 
domínio requer, por sua vez, o domínio de vários conceitos de naturezas distintas (1990, p. 146) . 
 Chega-se assim aos conceitos. A teoria dos campos conceituais supõe que o âmago do 
desenvolvimento cognitivo é a conceitualização; ela é a pedra angular da cognição. Mas não é uma teoria 
de ensino de conceitos, e sim uma teoria psicológica do processo de conceitualização do real. 
 
 Vergnaud define conceito como um tripleto de conjuntos: um conjunto de situações que dão sentido 
ao conceito (é o referente do conceito); um conjunto de invariantes (propriedades e relações) sobre os quais 
repousa a operacionalidade do conceito (é o significado do conceito); um conjunto de representações 
simbólicas (palavras, gráficos, diagramas, sentenças,...) que podem ser usadas para representar esses 
invariantes (é o significante do conceito).  
 
 Mas se campos conceituais podem ser definidos em termos de situações; se o âmago do 
desenvolvimento cognitivo é a conceitualização e se são as situações que dão sentido aos conceitos, 
conclui-se que situação é também um conceito-chave da teoria de Vergnaud. 
 
 De fato, situação é um conceito básico dessa teoria, porém tem o significado de tarefa, não de 
situação didática. Toda situação complexa pode ser analisada como uma combinação de tarefas, para as 
quais é importante conhecer suas naturezas e dificuldades próprias. Para Vergnaud, os processos 
cognitivos e as respostas do sujeito são função das situações com as quais é confrontado. Além disso, ele 
destaca que em um certo campo conceitual existe uma grande variedade de situações e os conhecimentos 
construídos pelos alunos são moldados pelas situações que encontram e, progressivamente, dominam, 
particularmente pelas primeiras situações suscetíveis de dar sentido aos conceitos e procedimentos que se 
espera que aprendam. Como já foi dito, são as situações que dão sentido aos conceitos; as situações é que 
são responsáveis pelo sentido atribuído aos conceitos; um conceito torna-se significativo mediante uma 
variedade de conceitos, mas o sentido não está nas situações em si mesmas, assim como não está nas 
palavras nem nos símbolos. O sentido é uma relação do sujeito com as situações e com os significantes. 
(Vergnaud, 1990, pp. 78 e 158). 
 
 Mais precisamente, são os esquemas, i.e., os comportamentos e sua organização, evocados no 
sujeito por uma situação ou por um significante (representação simbólica) que constituem o sentido dessa 
situação ou desse significante para o indivíduo (ibid.). 
 
 Vergnaud chama de esquema a organização invariante do comportamento para uma determinada 
classe de situações. Não é o comportamento que é invariante, mas sua organização. Por exemplo, todo 
professor tem um esquema de ação para lidar com situações didáticas. Dependendo da situação, o 
professor ou professora pode atuar de maneira um pouco diferente, mas o que existe de invariante para 
uma classe de situações didáticas é o seu esquema de ação (assimilação) para ser professor. Cabe lembrar 
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que este exemplo foi usado quando o conceito de esquema foi introduzido na abordagem piagetiana, mas 
Vergnaud o encara de outro modo. 
 
 Vergnaud considera que os esquemas necessariamente se referem a situações. Para ele, a 
interação do indivíduo com o mundo é uma interação esquema-situação, não uma interação sujeito-objeto 
como propunha Piaget. Assim sendo, o desenvolvimento cognitivo consiste sobretudo, e principalmente, no 
desenvolvimento de um vasto repertório de esquemas em distintos níveis de complexidade (Moreira, 2011, 
p.213). 
 
 Um ponto importante da noção de esquema segundo Vergnaud, é que eles não são vazios, ou seja, 
um mesmo esquema, por exemplo, de resolver problemas, não se aplica a qualquer área de conhecimento, 
a qualquer ciência, pois isso depende de especificidade da área. Para ele, os esquemas têm ingredientes: 
 

1. metas e antecipações (esquemas permitem ao indivíduo antecipar certos efeitos ou certos 
eventos em uma classe de situações); 

   
2. regras-de-ação do tipo “se ... então” (são regras que permitem a geração e a continuidade da 

sequência de ações do sujeito nessa classe de situações); 
 
3. invariantes operatórios (teoremas e conceitos-em-ação; são os conhecimentos contidos no 

esquema); 
 
4. possibilidades de inferência (ou raciocínios que permitem ao sujeito chegar a metas, 

antecipações e regras de ação a partir das informações e invariantes operatórios disponíveis). 
 
 Desses integrantes cabe destacar os conhecimentos contidos nos esquemas, ou seja, como foi dito, 
os esquemas não são vazios, contêm conhecimentos que entram em ação frente à determinada situação: 
os teoremas-em-ação e os conceitos-em-ação. 
 
 Teorema-em-ação é uma proposição tida como verdadeira pelo sujeito para uma dada situação ou 
classe de situações. Por exemplo, um aluno pode ter como verdadeira a proposição “quando a aceleração é 
negativa o móvel está indo para trás”. Esta proposição está errada fisicamente, mas para o aluno é tida 
como correta e aplicável em situações envolvendo aceleração. Outro exemplo seria “a quantidade total de 
energia de um sistema isolado é sempre a mesma”, o que corresponde, corretamente, à lei da conservação 
da energia. 
 
 Conceito-em-ação é um predicado, uma categoria de pensamento tida como pertinente, relevante, 
para uma dada situação ou classe de situações. Por exemplo, frente a uma dada situação o aluno pode 
pensar “isso tem a ver com a Física” e passa a buscar teoremas-em-ação aplicáveis. Mesmo no cotidiano, 
ao enfrentar situações-problema, o sujeito, em geral, começa a ver o que se aplica, o que é pertinente. 
 
 Mas conceitos-em-ação não são necessariamente conceitos nem teoremas-em-ação são 
verdadeiramente teoremas. Na ciência conceitos e teoremas são explícitos e pode-se discutir sua 
pertinência e aceitação em um certo contexto científico, mas não é o caso dos invariantes operatórios que 
são largamente implícitos. Contudo, conceitos-em-ação e teoremas-em-ação podem, progressivamente, 
tornarem-se verdadeiros conceitos e teoremas científicos (op.cit., p.218). 
 
 Pensando no ensino, as implicações da teoria dos campos conceituais são evidentes e muito 
importantes: a aprendizagem, o domínio de um campo conceitual é progressivo, lento, com rupturas e 
continuidades. A conceitualização é fundamental, é o cerne do desenvolvimento cognitivo. São as situações 
que dão sentido aos conceitos. As primeiras situações devem ser do contexto, do entorno, do aprendiz, 
devem fazer sentido para ele ou ela. Mas a aprendizagem da ciência implica descontextualização, portanto, 
novas situações devem ser propostas em crescentes níveis de complexidade. Os esquemas–de–ação não 
são vazios, têm conhecimentos (teoremas e conceitos-em–ação) mas esses conhecimentos são altamente 
implícitos. Logo, o ensino não pode ser monológico, tem que ser dialógico, o aluno deve ter oportunidades 
de explicitar seu conhecimento implícito. 
  

A aprendizagem significativa de Ausubel 
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 A teoria de David Ausubel (1918-2008) é também uma teoria cognitiva de aprendizagem. Ausubel 
teve formação em Medicina, Psicologia e Psiquiatria, mas sua vida acadêmica foi dedicada à psicologia 
educacional. Sua preocupação era com a aprendizagem e o ensino em sala de aula. Sua pergunta-chave 
era como facilitar a aquisição de conhecimentos, com significado, em situações de ensino. Toda sua 
experiência e interesse pela aprendizagem significativa o levaram à resposta de que se fosse possível isolar 
uma variável como a que mais influencia a aprendizagem esta seria o conhecimento prévio do aprendiz. 
Além disso, esse aprendiz deveria apresentar uma predisposição para aprender, uma intencionalidade em 
aprender. Ou seja, aprendemos a partir do que já sabemos e aprendemos se queremos. 
 
 Essas duas condições são, aparentemente, simples ou, até mesmo, óbvias. Mas são muito difíceis 
de serem levadas em conta no ensino. É muito mais fácil ensinar respostas corretas que devem ser 
decoradas pelos alunos, usualmente, sem significados. 
 
 Tendo como premissas o papel fundamental do conhecimento prévio e da predisposição para 
aprender, Ausubel desenvolveu a chamada Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 1963, 1968, 
2000; Moreira, 1999, 2000, 2006). 
 
 O conceito central dessa teoria é o de aprendizagem significativa. Claro que se trata de uma 
aprendizagem com significados, mas a aquisição, internalização, construção desses significados não é 
trivial, depende de uma interação cognitiva entre o novo conhecimento e algum conhecimento prévio 
especificamente relevante. Nesse processo o novo conhecimento ganha significados e o conhecimento 
prévio pode ganhar novos significados, ficar mais estável, mais elaborado, mais capaz de servir de 
“ancoradouro cognitivo” para outros novos conhecimentos. 
 
 Por exemplo, quando uma criança toma contato, pela primeira vez, com um mapa de seu estado ou 
de seu país, mapa para ela é esse mapa e ponto final. Mas na escola vai ser apresentada a outros mapas 
ou a uma diferenciação de mapas, como mapa político, mapa geográfico, mapa mundial e por aí vai. Cada 
vez que aparece um novo mapa o conhecimento prévio sobre mapas é acionado, permitindo dar significado 
ao novo mapa e “melhorando” o seu conceito de mapa. Esse processo continua por muito tempo, com 
muitos mapas, até chegar, por exemplo, a mapas muito diferentes daqueles primeiros mapas como é o caso 
de mapas mentais e mapas conceituais. 
 
 Outro exemplo é a construção de conceito de força. Começa com significados espontâneos, 
intuitivos, associados a esforço físico, puxão, empurrão, sempre com contato entre os agentes. Mas nas 
aulas de ciências, de Física em particular, logo vem o conceito de força gravitacional. Para dar significado a 
esse novo conceito o aluno aciona seu conhecimento prévio de força, mas agora é um conceito bem 
definido que depende da massa e da distância entre os corpos e não depende de contato. Depois vem o 
conceito de força eletromagnética que, diferentemente da gravitacional, pode ser atrativa ou repulsiva. Mais 
tarde, na Física de Partículas, vem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Ao longo de “muita Física” o 
aprendiz pode entender significativamente que na natureza existem apenas quatro forças (gravitacional, 
eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca) e que todas as demais são casos particulares dessas quatro. 
É um longo processo, sempre com interação entre cada nova força que aparece e o conceito de força já 
existente na estrutura cognitiva de quem aprende. 
 
 O conhecimento prévio é chamado de subsunçor. Na literatura, muitas vezes aparece conceito 
subsunçor, porém isso pode conduzir à ideia de que o conhecimento prévio é sempre algum conceito. Mas 
não é assim, pode ser também uma proposição, um modelo, uma crença, um teorema-em-ação, enfim, um 
conhecimento prévio. O termo subsunçor vem do verbo subsumir que significa inserir-se, ancorar-se, em um 
todo mais amplo. Mas esse inserção, ou ancoragem, não é uma submissão. É um processo interativo onde 
os dois conhecimentos se modificam, o novo ganha significados e o subsunçor fica mais rico em 
significados, mais estável, “mais forte”. 
 
 Outro ponto importante é considerar que o subsunçor pode também funcionar como obstáculo 
epistemológico. Quer dizer, o conhecimento prévio é muito importante, e deve ser sempre considerado, mas 
nem sempre ajuda, podendo, inclusive, dificultar novas aprendizagens. Por exemplo, o conceito de partícula 
como uma bolinha muito pequena, invisível, obstaculiza a aprendizagem de partículas elementares na 
Física de Partículas. Partículas elementares não são bolinhas invisíveis, mas os alunos, invariavelmente, 
usam esse modelo como subsunçor e  isso prejudica sua aprendizagem nessa área da Física. 
 
 Antes de prosseguir com outros aspectos da teoria da aprendizagem significativa, cabe lembrar que 
a interação cognitiva até aqui mencionada, e exemplificada, depende da intencionalidade, da predisposição, 
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do aprendiz, isto é, de querer acionar um conhecimento prévio para dar significado a um novo 
conhecimento. Muitas vezes o aprendiz simplesmente memoriza, decora, sem significados, o novo 
conhecimento. Esse tipo de conhecimento –   puramente memorístico, sem significado –   tão comum na 
escola é chamado por Ausubel de aprendizagem mecânica.  
 
 Mas aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica não constituem uma dicotomia, ou seja, 
a aprendizagem, na ótica ausubeliana, não é ou significativa ou mecânica. Há uma zona cinza, uma zona 
de progressividade, de “mais ou menos”, entre as duas. Na escola, na abordagem de qualquer conteúdo, o 
(a) professor (a) está ensinando e o(a) aluno(a)  está aprendendo. É um processo que pode ser mais, ou 
menos, longo com rupturas e continuidades desde que haja a intencionalidade, a predisposição, de quem 
aprende, assim como a intencionalidade, o desejo, de facilitar a aprendizagem significativa por parte de 
quem ensina. 
 
 Na teoria de Ausubel distingue-se entre tipos e formas de aprendizagem significativa. Os tipos são 
representacional, conceitual e proposicional. Representacional é aquele no qual determinado signo (e.g., 
uma palavra) representa apenas em certo evento ou objeto. Conceitual é quando um signo se refere a uma 
classe de objetos ou eventos. Proposicional é quando conceitos são usados em uma proposição cujo 
significado vai além dos significados dos conceitos envolvidos.  
 
 Tomando como exemplo o conceito de campo, que é um conceito central da Física, se para o aluno 
campo é só o gravitacional da Terra atraindo objetos com massa, ele/ela só tem uma representação de 
campo gravitacional. Mas se campo gravitacional for atribuído a quaisquer objetos com massa, a quaisquer 
situações envolvendo corpos massivos, mesmo que em um certo contexto seja irrelevante, o aprendiz terá 
construído o conceito de campo gravitacional. Se o conceito de campo for usado também para campo 
eletromagnético, campo nuclear forte e fraco, se estiver aberto para um possível campo de Higgs, o 
aprendiz terá adquirido o conceito de campo, tal como usado no contexto da Física. Por outro lado, a 
aprendizagem será significativa proposicional se o aluno for capaz de dar significados a sentenças do tipo 
“o conceito de campo é estruturante em certas áreas da Física”, a qual envolve os conceitos de campo, de 
estrutura e o próprio conceito de conceito.    
 
 Quanto a formas de aprendizagem significativa, costuma-se diferenciar entre subordinada, 
superordenada e combinatória. Subordinada é aquela no qual o novo conhecimento se “ancora”, ou é 
“assimilado”3, por algum conhecimento prévio especificamente relevante. Mas não é uma ancoragem no 
sentido cotidiano e também não é uma assimilação no sentido de ser absorvido. É um processo interativo 
em que os dois conhecimentos se modificam. Por exemplo, se o estudante já tem o conceito de 
conservação da energia usado na Mecânica Newtoniana, quando for apresentado à Primeira Lei de 
Termodinâmica como a conservação da energia aplicada a fenômenos térmicos, essa lei ganhará 
significado por interagir cognitivamente com o subsunçor conservação da energia e este ficará mais rico 
porque já não estará limitado à Mecânica. 
 
 A aprendizagem significativa é dita superordenada quando em um processo de diferenciação e 
integração, de busca de similaridades e diferenças, um conhecimento passa a subordinar vários outros, 
passa a funcionar como uma espécie de “guarda-chuva”. É um processo bem mais difícil e, portanto, não 
muito comum, do que o de subordinação. 
 
 Combinatória é aquela aprendizagem significativa que não se dá por subordinação nem por 
superordenação, mas sim pela interação do novo conhecimento com uma base ampla de conhecimentos 
prévios, com um background de conhecimentos. Por exemplo, para dar significado à expressão E = mc2 
não basta saber o que significam e, m e c. É preciso ter “muita Física” para dar significado à equivalência 
entre massa e energia implícita nessa expressão. Em ciências há muitos conceitos e proposições cuja 
significação depende de aprendizagem combinatória. 
 
 Até aqui se falou do conceito de aprendizagem significativa, das condições, dos tipos e das formas. 
Faltam os processos! Os principais são a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa ou 
integradora. 
 
 São processos da dinâmica da estrutura cognitiva: à medida que vamos aprendendo 
significativamente novos conhecimentos vamos progressivamente diferenciando, distinguindo, esses 
                                                        
3 Ausubel chama de assimilação a aprendizagem significativa subordinada, mas essa terminologia pode levar a confundir esta forma de 
aprendizagem significativa com a assimilação de Piaget. Por isso, é preferível usar sempre o termo aprendizagem significativa 
subordinada. 
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conhecimentos. Mas se diferenciarmos, indefinidamente, tais conhecimentos ficarão compartimentalizados, 
isolados, não relacionados. Então, além de diferenciar é preciso também ir integrando, reconciliando, os 
novos conhecimentos. Porém se forem integrados indefinidamente esses conhecimentos ficarão 
indistinguíveis. Ou seja, é preciso diferenciar e integrar; a diferenciação progressiva e a reconciliação 
integrativa são processos simultâneos objetivando a organização da estrutura cognitiva, diferenciando o que 
for diferente e integrando o que for semelhante. Mas como foi dito, são processos da dinâmica da estrutura 
cognitiva. O que foi diferenciado pode vir a ser integrado e o que foi reconciliado pode vir a ser diferenciado. 
A estrutura cognitiva não é estática. É organizada, na perspectiva do indivíduo, mas não é estática. 
 
 O modelo ausubeliano da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa é subjacente aos 
conhecidos mapas conceituais usados nas mais diversas áreas há décadas, mas no ensino esses 
processos são largamente ignorados. 
 
 Para facilitar a aprendizagem significativa em situação de ensino, as ideias e proposições centrais 
dos tópicos a serem abordados devem ser apresentados no início da atividade: é mais fácil dar significado a 
partes de um corpo de conhecimentos quando já se tem uma visão do todo. Por exemplo, no ensino do 
Eletromagnetismo, deve-ser começar com fenômenos eletromagnéticos básicos, com as Equações de 
Maxwell desde um enfoque conceitual e fenomenológico. Mas, na prática, esse ensino começa, 
invariavelmente, com a eletrostática, depois a eletrodinâmica, seguida da magnetostática e finaliza com o 
eletromagnetismo. O resultado é que grande parte dos alunos “aprendem” Eletricidade e Magnetismo como 
se fossem duas áreas independentes da Física, o que não é o caso. 
 
 Outra implicação clara da teoria ausubeliana para o ensino é que o conhecimento prévio do aluno 
deve ser sempre levado em conta em alguma medida. Não tem sentido “começar a ensinar” sem fazer um 
levantamento, por menor que seja, do conhecimento prévio dos alunos, sem saber “onde estão” os alunos. 
Um grande erro didático, mas muito comum. 
 
 Além do conhecimento prévio, da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa, outro 
aspecto chave da aprendizagem significativa é a predisposição para aprender, a intencionalidade do 
aprendiz, o querer aprender. Para isso, a contextualização inicial é fundamental. As primeiras situações 
devem fazer sentido para o aluno, devem ser do seu entorno, do seu mundo. Progressivamente as 
situações podem ir ficando descontextualizadas, abstratas, mas as primeiras devem ser propostas de modo 
a gerar a predisposição para aprender, tão necessária à aprendizagem significativa.   
 
Os modelos mentais de Johnson-Laird 
 
 Este capítulo começou com o comportamentalismo (Wundt, Watson, Thorndike, Skinner), depois se 
passou ao cognitivismo/construtivismo (Piaget, Bruner, Vergnaud, Ausubel). Cada um desses “ismos” tem 
uma “filosofia”, uma ideia central. No comportamentalismo é a de que o comportamento é controlado pelas 
consequências. No cognitivismo/construtivismo é a de que o ser humano constrói seu conhecimento. 
Continuando na linha desses “ismos” chega-se ao humanismo e ao representacionismo. No humanismo a 
ideia central é a de que no ser humano pensamentos, sentimentos e ações estão integrados. (Teorias 
humanistas serão abordadas na próxima seção). No representacionismo, a suposição básica é a de que o 
ser humano não capta o mundo diretamente, mas sim o representa em sua mente. Nessa linha usa-se a 
metáfora da mente computacional representacional: a mente humana recebe informações através de seus 
“sensores” visuais, auditivos, táteis; a cada fonte sensorial está associado um processador que envia o 
resultado do processamento a um processador central que gera representações de alto nível. Em última 
análise esse processamento mental seria feito por meio de algum código proposicional, um “mentalês”. É 
tudo metafórico, mas as metáforas são fundamentais em abordagens científicas e para entender a cognição 
humana nessa perspectiva é importante estudar como as pessoas usam essas representações de alto 
nível. 
 
 A teoria dos modelos mentais de Johnson-Laird (1983) foi desenvolvida dentro do enfoque da mente 
computacional representacional. Mas antes de destacar alguns aspectos dessa teoria é preciso esclarecer o 
que se está entendendo por representação mental. 
 
 Uma representação é qualquer notação, desenho, imagem, signo, símbolo ou conjunto de símbolos 
que “representa” alguma coisa para nós na ausência dessa coisa que é, tipicamente, algum aspecto do 
mundo externo ou de nosso mundo interior, ou seja, de nossa imaginação. As representações podem ser 
divididas em externas e internas ou mentais. Representações externas são do tipo mapas, diagramas, 
pinturas, descrições escritas; podem ser classificadas em representações pictóricas e representações 
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linguísticas. As representações internas, ou representações mentais, são maneiras de representar 
internamente (mentalmente) o mundo externo. A ideia é que as pessoas não captam o mundo exterior 
diretamente, elas constroem representações mentais (internas) do mundo (Eisenck e Keane, 1990, p. 203, 
apud Moreira, 2010, p. 189). 
 
 As representações mentais podem ser divididas em duas grandes classes: analógicas e 
proposicionais. As analógicas são não discretas (não individuais), organizadas por meio de regras frouxas 
de combinação, concretas. A imagem visual é o exemplo típico de representação analógica. As 
proposicionais, por sua vez, são mais abstratas; são “tipo linguagem”, mas não porque sejam 
necessariamente constituídas de palavras. Uma fórmula matemática, por exemplo, é uma representação 
proposicional. As proposições são representações mentais discretas, organizadas por meio de regras 
rígidas, abstratas. 
 
 De outra perspectiva, as representações mentais podem ser classificadas em localizadas e 
distribuídas. Localizadas significa que a informação está “localizada” em entidades simbólicas, como 
proposições e imagens, e a cognição humana depende da manipulação dessas entidades. Em 
contraposição, distribuídas significa que a informação está em redes conexionistas que podem ser usadas 
para representar objetos ou eventos de uma maneira distribuída com padrões de ativação de uma dada 
rede de unidades “tipo neurônio”. 
 
 Voltando à distinção entre representações mentais analógicas, tipicamente imagens, e 
proposicionais, há controvérsias entre “imagistas” e proposicionalistas. Estes argumentam que toda e 
qualquer informação pode ser reduzida a representações proposicionais, em um código de máquina da 
mente humana (o “mentalês”), enquanto que os imagistas sustentam que as imagens são um tipo especial 
de representações mentais não redutíveis a proposições. 
 
 Nessa controvérsia entre imagismo e proposicionalismo entra a teoria dos modelos mentais de 
Johnson-Laird (1983) como uma possível saída. Ele distingue entre três tipos de construtos 
representacionais mentais: modelos mentais, imagens e proposições; na verdade, está introduzindo um 
terceiro construto representacional, além das proposições e imagens – o modelo mental. 
 
 Para ele, representações proposicionais são cadeias de símbolos que têm um código proposicional 
próprio, o “mentalês”, modelos mentais são análogos estruturais de estados de coisas do mundo e imagens 
são modelos vistos de determinada perspectiva. Sua teoria relaciona modelos mentais tanto a proposições 
(interpretadas à luz de modelos mentais) como a imagens (vistas de modelos). Estes três tipos de 
representações mentais são distinguíveis e harmonicamente relacionados, mas, no contexto da teoria, 
modelo mental é, sem dúvida o conceito central, o construto superordenado (Moreira, 2011, p. 196). 
 
 Modelos mentais são análogos estruturais de estados de coisas do mundo, que as pessoas 
constroem em sua memória de trabalho. São modelos de trabalho para predizer e explicar eventos, para 
entender eventos.  Entender um evento é saber como ele é causado, o que resulta dele, como provocá-lo, 
como influenciá-lo, evitá-lo, ou seja, é ter um modelo de trabalho, um análogo estrutural mental, desse 
evento. 
 
 Modelos mentais são analógicos, determinados e concretos, no sentido de que representam 
entidades específicas do mundo exterior ao indivíduo. São construídos na memória de trabalho do 
indivíduo. A percepção é a fonte primária de modelos mentais do mundo. Contudo, seres humanos podem, 
evidentemente, construir modelos mentais também por atos de imaginação. 
 
 Em sua teoria, Johnson-Laird aponta vários princípios que impõem vínculos a possíveis modelos 
mentais e propõe uma tipologia de modelos mentais distinguindo entre modelos físicos e modelos 
conceituais. Modelos mentais físicos são os que representam o mundo físico e modelos mentais conceituais 
são os que representam abstrações. Alguns dos princípios que estabelecem restrições aos modelos 
mentais são os seguintes (Johnson-Laird, 1983, p. 398): 
 
 - Princípio da computabilidade: modelos mentais são computáveis, devem poder ser descritos na 
forma de procedimentos efetivos que possam, em princípio, ser executados por uma máquina. Este vínculo 
vem da premissa central da psicologia cognitiva que supõe a mente como um sistema computacional 
representacional. 
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 - Princípio da finitude: modelos mentais são finitos em tamanho e não podem representar 
diretamente um domínio infinito. Este vínculo decorre da premissa que o cérebro humano é um organismo 
finito. 
 
 - Princípio do construtivismo: modelos mentais são construídos a partir de alguns elementos básicos 
(tokens) organizados em uma certa estrutura para representar um estado de coisas. 
 
 - Princípio da economia: uma descrição de um estado de coisas é representada por um só modelo 
mental, mesmo se a descrição estiver incompleta. Um único modelo mental pode representar uma grande 
quantidade de possíveis estados de coisas, porque esse modelo pode ser revisado recursivamente. Cada 
nova percepção, cada nova asserção, cada novo elemento pode implicar revisão do modelo para acomodá-
la(o). 
 
 - Princípio da não indeterminação: modelos mentais podem representar indeterminações 
diretamente se, e somente se, seu uso não for computacionalmente intratável, i.e., se não existir um 
crescimento exponencial em complexidade. Quando houver muitas indeterminações em um modelo mental 
isso levará rapidamente a muitas interpretações de modo que, na prática, o modelo deixará de ser um 
modelo mental na perspectiva de Johnson-Laird. 
 
 - Princípio da identidade estrutural: as estruturas dos modelos mentais são idênticas às estruturas 
dos estados de coisas, percebidos ou concebidos, que os modelos representam. Não deve haver na 
estrutura do modelo nenhum aspecto sem função ou significado. 
 
 Estes princípios (vínculos) deixam claro que os modelos mentais, segundo Johnson-Laird, são 
construídos (na memória de trabalho), finitos (não representam domínios infinitos), econômicos (porque 
podem ser revisados recursivamente), não indeterminados (não representam indeterminações), têm 
identidade estrutural (em relação aos estados de coisas que representam) e devem ser computáveis (ser, 
em princípio, reproduzíveis em uma máquina). 
 
 É uma visão científica da representação mental. Nessa visão o que interessa são modelos mentais 
construídos para entender alguma coisa, para dar conta de uma situação, para explicar algo, sem recorrer a 
crenças, ideologias, mitos, hipóteses ad hoc. É isso que significa dizer que devem ser computáveis. Não é 
necessário reproduzi-los em um computador para verificá-los, mas, em princípio, essa computabilidade 
deve ser possível. 
 
 É claro que seres humanos constroem representações mentais cheias de crenças, misticismos e 
muito mais, mas o que se está tratando aqui são modelos estruturalmente análogos a uma dada situação, a 
um certo estado de coisas, para representá-los mentalmente na memória de trabalho. É, por exemplo, o que 
se espera que um aluno faça quando se depara com um problema de Física e quer resolvê-lo. 
 
 Piaget dizia que o sujeito interagindo com o mundo vai construindo esquemas de assimilação, mas 
um esquema construído tem uma certa estabilidade e aplica-se a uma classe de situações. Mas como 
começa esse processo? O que fazer quando a situação é nova? Na perspectiva da teoria dos modelos 
mentais, a resposta é construir um modelo mental inicial, um análogo estrutural da situação-problema. 
 
 Esse modelo inicial pode conter imagens, proposições, regras, analogias; pode ser grosseiro, errado 
cientificamente, mas é funcional para o indivíduo e pode ser modificado recursivamente a cada nova “dica”, 
a cada nova percepção. Se a nova situação se repete e se o mesmo modelo mental “funciona”, ele pode se 
estabilizar. Quer dizer, o modelo mental inicial, construído na memória de trabalho, é para uma dada nova 
situação. Se essa situação se repetir, o modelo inicial pode passar a modelo mental estável. Se esse 
modelo puder ser aplicado, com ligeiras modificações, a uma classe de situações similares, pode-se pensar 
que está evoluindo para esquema de assimilação. 
 
 Mas isso é especulação, o importante aqui é reconhecer que a ideia de modelos mentais como 
representações de alto nível, indispensáveis para a compreensão, tem profundas implicações para o 
ensino, pois, nessa ótica, aprender é construir modelos mentais do que está sendo ensinado e ensinar é 
facilitar a construção e revisão de modelos mentais. Quer dizer, o(a) professor(a) ensina modelos 
conceituais – que são representações externas compartilhadas no contexto da matéria de ensino – e espera 
que o estudante construa modelos mentais consistentes com esses modelos conceituais. A mente humana 
opera só com modelos mentais, mas modelos conceituais podem ajudar na construção de modelos mentais 
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que explicam e predizem consistentemente com o conhecimento aceito em uma certa área (Moreira, 2011, 
p. 203). 
 
 Modelos mentais são construídos principalmente por percepção, mas podem também ser 
construídos a partir do discurso, como é o caso da descrição de uma situação. Por exemplo, nas aulas de 
Física é comum que os professores passem problemas para os alunos resolverem, mas, geralmente, esses 
problemas têm um enunciado discursivo. Então, se os enunciados têm indeterminações, ambiguidades, 
falta de clareza, o que frequentemente acontece, os alunos terão dificuldades em construir modelos mentais 
para esses enunciados. 
 
 Quando não é possível construir um modelo mental para o enunciado de um problema em ciências, 
o passo inicial, e fundamental, para a resolução estará prejudicado. Como resolver uma situação-problema 
se não é possível representá-la mentalmente? A resposta é conhecida: através da aplicação mecânica de 
fórmulas, sem compreensão. 
 
 
O humanismo: começando com Carl Rogers 
  
 Em termos de ensino, a abordagem humanista considera o aprendiz primordialmente como pessoa 
inteira; pensamentos, sentimentos e ações integrados. O importante é a autorrealização da pessoa. O 
ensino deve facilitar a autorrealização, o crescimento pessoal. 
 
 Nessa linha, a proposta de Carl Rogers é um grande destaque. Para ele, a aprendizagem deve ser 
significante, transcendendo as aprendizagens cognitiva, afetiva e psicomotora, ou seja, pela pessoa inteira. 
Ensino centrado no aluno, aprender a aprender e liberdade para aprender termos muito usados, ainda hoje, 
no discurso educacional foram cunhados por Rogers há cerca de cinquenta anos. Sua obra básica Fredom 
to learn foi publicada em 1969 (a tradução para o português é de 1971). 
 
 A aprendizagem que ele chama de significante é regida por uma série de princípios de 
aprendizagem, não por uma teoria. Alguns desses princípios são os seguintes (Rogers, 1969, apud Moreira, 
2011, pp. 140-142). 
 
 - Seres humanos têm uma potencialidade natural para aprender. 
 
 - No ensino, aprendizagem significante ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno 
como relevante para seus próprios objetivos. 
 
 - A aprendizagem que envolve mudança na organização do eu, da percepção de si mesmo, é 
ameaçadora e tende a suscitar resistência. No ensino, as ameaças externas devem ser reduzidas ao 
mínimo. 
 
 - A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do processo de 
aprendizagem. 
 
 - A aprendizagem autoiniciada que envolve a pessoa do aprendiz como um todo, sentimento e 
intelecto, é mais duradoura e abrangente. 
 
 - A independência, a criatividade e a autoconfiança são todas facilitadas quando a autocrítica e a 
autoavaliação são mais importantes do que a avaliação externa. 
 
 - A aprendizagem socialmente mais útil, na sociedade contemporânea, é a do próprio processo de 
aprender a aprender, uma contínua abertura à experiência e à incorporação do processo de mudança. 
 
 Em relação ao ensino, Rogers argumenta que embora sejam importantes, em certos momentos, as 
habilidades de ensino do professor e sua erudição, assim como os materiais instrucionais, a facilitação de 
aprendizagem significante repousa em certas qualidades atitudinais que existem na relação interpessoal 
entre facilitador e aprendiz. 
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 As atitudes que, no entender de Rogers, caracterizam a facilitação da aprendizagem significante 
são as seguintes (Rogers, 1969, pp. 105-112): 
 
 - Autenticidade do facilitador da aprendizagem. Quando o professor (facilitador) é uma pessoa para 
seus alunos, não um mecanismo por meio do qual o conhecimento é transmitido de uma geração para 
outra, a aprendizagem significante é facilitada. 
 
 - Prezar, aceitar, confiar. Uma segunda qualidade do facilitador bem sucedido caracteriza-se por 
uma estima, uma aceitação, uma confiança pelo aluno que é também pessoa e merecedora da plena 
oportunidade de aprender. 
 
 - Compreensão empática. O professor que apresenta esta atitude é capaz de compreender o aluno, 
colocando-se no seu lugar, considerando o mundo segundo sua perspectiva. A compreensão empática faz 
com que o aluno se sinta compreendido, ao invés de julgado ou avaliado. 
 
 Resumindo, a abordagem humanista rogeriana implica que o ensino seja centrado no aluno, que o 
ambiente de ensino-aprendizagem tenha o estudante como centro. Implica confiar na potencialidade do 
aluno para aprender, em criar condições favoráveis para seu crescimento e autorrealização, para o 
aprender a aprender, para a escolha de suas direções. O professor passa a ser um facilitador, cuja 
autenticidade e capacidade de aceitar o aluno como pessoa e de colocar-se no lugar do aluno são mais 
relevantes para criar condições para que o aluno aprenda, do que sua erudição, suas habilidades e o uso 
que faz de recursos instrucionais. Praticamente uma antítese do ensino atual, centrado no professor e na 
preparação para testagem, promovendo uma aprendizagem mecânica, não significante. 
 
 

Os construtos pessoais de Kelly 
 
 George Kelly (1905) fez graduação em Matemática e Física e doutorado em Psicologia. Sua obra 
básica é Uma teoria da Personalidade – A Psicologia dos Construtos Pessoais (1963). Nela, ele propõe 
uma teoria formal com um postulado e onze corolários. 
 
 O postulado fundamental é: os processos de uma pessoa são psicologicamente canalizados pelas 
maneiras nas quais antecipa eventos. Para antecipar eventos, o ser humano constrói o que Kelly chama de 
construtos pessoais. 
 
 Um construto pessoal é uma representação do universo, ou parte dele, que o ser humano cria em 
sua estrutura cognitiva para dar conta desse universo, de situações dele, mesmo que sejam, e usualmente 
são, de limitado contexto. Como o universo é essencialmente um curso de eventos, a testagem de um 
construto pessoal é uma testagem frente a eventos subsequentes. Isso significa que um construto pessoal é 
testado em termos de sua eficiência preditiva (Kelly, 1963, p.12). É isso que está implícito no postulado 
fundamental. 
 
 Ou seja, o ser humano vê o mundo por meio de seus construtos pessoais (como se fossem 
“viseiras”) que vão sendo ajustados conforme seu “funcionamento” em termos de confirmações de 
antecipações de eventos. Os construtos pessoais podem ser pobres, mas são funcionais para o indivíduo e 
podem ser modificados, não são permanentes. 
 
 Em geral, o ser humano procura aperfeiçoar sua construção, modificando seus construtos pessoais 
para melhorá-los, aumentando seu repertório de construtos, reorganizando a estrutura hierárquica (de 
subordinação e superordenação) existente entre esses construtos. 
 
 No entanto, esse processo de construção e hierarquização é muitas vezes descontinuado pelo dano 
que uma alteração em um construto subordinado traria a um construto superordenado. Frequentemente, o 
investimento pessoal na modificação de um construto superordenado, ou a dependência que indivíduo tem 
em relação a ele, é tão grande que ele/ela ignora a adoção de um construto subordinado mais preciso 
(op.cit., p.9).   
 
 Na verdade, seria melhor falar em construções ou sistemas de construção porque há limites até 
onde é conveniente aplicar certos construtos. Embora seja tentador estender os limites de construtos que se 
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mostram muito úteis dentro deles, isso muitas vezes não funciona, como é o caso do construto físico 
“energia”, que não tem muito sentido quando usado em eventos psicológicos como, por exemplo, “energia 
mental” (op.cit., p.35). 
 
 Além de limites de aplicação, os construtos pessoais, ou sistemas de construção, têm focos de 
aplicação, ou seja, funcionam melhor em certos domínios de eventos. 
 
 Outro aspecto a considerar é que os construtos ou sistemas de construção que podem ser 
comunicados são compartilhados, inclusive em larga escala como, por exemplo, construtos da Física para 
fatos físicos. 
 
 Tudo isso leva à metáfora do “ser humano cientista” usada por Kelly. Em analogia a um cientista, o 
ser humano cientista busca prever e controlar eventos. A noção de que cada indivíduo contempla a sua 
maneira o fluxo de eventos no qual está envolvido é compatível com essa metáfora porque diferentes 
pontos de vista pessoais corresponderiam a distintos pontos de vista teóricos de distintos cientistas. 
 
 Metaforicamente, as aspirações do cientista são essencialmente as do ser humano, dar conta do 
fluxo de eventos do universo. Para Kelly, o universo é real e integral. Real para deixar claro que não está se 
referindo a um mundo constituído apenas pelo pensamento das pessoas. Integral porque todas suas partes 
têm relação com as demais. 
 
 Segundo Kelly, qualquer ser humano, junto com suas percepções, é parte desse mundo real e 
integral e tem a capacidade criativa de representar seu ambiente, não de meramente responder a ele. 
Nessas representações o ser humano pode impor construções alternativas sobre a realidade. Sempre 
existem construções alternativas, mas algumas são instrumentos pobres para antecipar eventos. Ou seja, 
esse alternativismo construtivo não significa que é indiferente qual o conjunto de construções alternativas 
que o indivíduo escolhe para impor ao seu mundo (op.cit., p.15). Alternativismo construtivo não é sinônimo 
de relativismo construtivo. 
 
 Como foi dito antes, além do postulado fundamental, a teoria de Kelly tem onze corolários, alguns 
dos quais são apresentados a seguir. 
 
 - Corolário da construção: Uma pessoa antecipa eventos construindo suas réplicas. 
 - Corolário da individualidade: As pessoas diferem uma das outras em suas construções de 
eventos. 
 
 - Corolário da organização: O sistema de construção de uma pessoa incorpora relações ordinais 
entre construtos. 
 
 - Corolário do âmbito: Um construto pessoal é conveniente apenas para a antecipação de um 
âmbito limitado de eventos. 
 
 - Corolário da fragmentação: Uma pessoa pode empregar, sucessivamente sistemas de 
construção que são inferencialmente incompatíveis entre si. 
 
 - Corolário da sociabilidade: Na medida que uma pessoa constrói os processos de construção de 
outra, ela pode ter um papel em um processo social envolvendo a outra pessoa. 
 
 Pensando no ensino, as implicações do enfoque kellyano são profundas. O aluno enquanto pessoa 
edifica construtos pessoais com os quais coloca interpretações nos eventos, antecipa eventos replicando-os 
(corolário da construção). No seu repertório de construtos pessoais há construtos subordinados e 
superordenados (corolário da organização), mas essa estrutura hierárquica pode mudar. Ou seja, o sistema 
de construção do aluno é único (corolário da individualidade) e hierárquico no qual incompatibilidades e 
inconsistências são minimizadas, mas não desaparecem de todo (corolário da fragmentação). 
 
 Na pesquisa em ensino de ciências, a teoria dos construtos pessoais de Kelly foi muito usada como 
referente na “época das concepções alternativas”, pois estas foram interpretadas como construtos pessoais. 
Foi também usada na “época seguinte”, a da mudança conceitual. Facilitar a mudança conceitual implica 
mudança de construtos ou mudança no sistema de construção. Todavia os construtos são pessoais, o 
sistema de construção de um aluno é único (corolário da individualidade); além disso, construtos 
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incompatíveis (por exemplo, científicos e não científicos) podem coexistir no sistema de construção do 
aluno. Isso tem que ser considerado nas estratégias de mudança conceitual (Moreira, 2011, p. 135). 
 
 Por último, cabe chamar atenção de que os construtos pessoais de Kelly não são os mesmos 
modelos mentais de Johnson-Laird. Modelos Mentais são análogos estruturais de estados de coisas do 
mundo, construídos na memória de trabalho, que em princípio poderiam ser reproduzidos por um 
computador. Construtos pessoais têm maior estabilidade e não estão restritos à computabilidade, podem 
conter variáveis não computáveis. 
 

A pedagogia da autonomia de Freire 
 
 Paulo Freire (1921-1997), um dos mais notáveis pensadores na história da pedagogia, deu a ela 
uma abordagem crítica, dialógica, em contraposição à educação tradicional treinadora, mecânica, 
apassivadora. 
 
 É comum falar-se nas pedagogias de Freire, a do oprimido e a da autonomia. A pedagogia do 
oprimido é a pedagogia da libertação, a pedagogia dos seres humanos empenhando-se na luta por sua 
libertação (Freire, 1988, p.40). É também uma pedagogia da pergunta, que pode ser vivida tanto na escola 
como na luta política, substancialmente democrática e anti-autoritária (Gadotti, 2001, p. 75). É uma 
pedagogia libertadora, por uma educação política. Mas em sua pedagogia da autonomia encontram-se 
muitos princípios sobre a docência que cabem perfeitamente em qualquer curso sobre metodologia de 
ensino. 
 
 Os princípios gerais da pedagogia da autonomia de Freire (2007) são: 
 

1. não há docência sem discência; 
2. ensinar não é transferir conhecimentos; 
3. ensinar é uma especificidade humana. 
 

O primeiro deles implica que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina do aprender; que 
ensinar inexiste sem aprender e vice-versa (op.cit., p.23). Este princípio incorpora outros como, por 
exemplo: 

 
• Ensinar exige rigorosidade metódica: reforçar no educando a capacidade crítica, a curiosidade, a 

insubmissão; trabalhar com ele/ela a rigorosidade metódica com que deve se aproximar dos 
objetivos cognoscíveis; evidenciar-lhe que é tão fundamental adquirir, dominar, reconstruir o 
conhecimento existente quanto estar apto à produção de conhecimento ainda não existente 
(op.cit., p.28). 
 

• Ensinar exige criticidade: a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber do 
senso comum , é a mesma curiosidade que,  criticizando-se, aproximando-se, de forma cada vez 
mais metodicamente rigorosa, do objetivo cognoscível, se torna curiosidade epistemológica 
(op.cit., p. 31). 

 
• Ensinar exige reflexão sobre a prática: na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática; é pensando criticamente sobre a prática de 
hoje que se pode melhorar a próxima prática (op.cit., p.39). 

 
O segundo princípio geral da pedagogia da autonomia de Freire é o de que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção/construção. Nessa linha, Freire diz que o 
educador que, ensinando qualquer matéria, “castra” a curiosidade do educando em nome da eficácia da 
memorização mecânica no ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de 
aventurar-se. Não forma, domestica (op.cit., p.56). 
 
Nessa perspectiva enquadra-se um conceito freireano muito conhecido, a educação bancária. Nesta 
concepção, educação é o ato de transmitir, “depositar”, conhecimentos e valores na cabeça do aluno. É 
uma educação que anula, ou minimiza, a criatividade e estimula a passividade, a aceitação sem 
questionamento, a não criticidade (1988, pp. 58-59). 
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Nessa educação, estudar é memorizar  conteúdos mecanicamente, sem significados. O que se espera do 
educando é a memorização dos conteúdos nele depositados. A compreensão e a significação não são 
requisitos, a memorização mecânica sim.  
 
Contrariamente à educação bancária, Freire defende a educação dialógica, na qual estudar requer a 
apropriação da significação dos conteúdos, a busca de relações entre os conteúdos e entre eles e aspectos 
históricos, sociais e culturais do conhecimento. Requer também que o educando se assuma como sujeito do 
ato de estudar e adote uma postura crítica e sistemática. 
 
Na perspectiva dialógica, a educação autêntica não se faz do educador para o educando ou do educador 
sobre o educando, mas do educador com o educando. Porém, isso não significa que sejam iguais. 
Educador e educando são diferentes, mas essa diferença não pode ser autoritária. O educador freireano 
dirige os trabalhos do educando para, com ele/ela, ultrapassar sua ingenuidade, seu desconhecimento 
inicial. Essa diretividade não deve ser confundida com comando, treinamento, domesticação. 
 
Na educação dialógica, a pergunta é essencial: perguntar é a própria essência do conhecer. O ato de 
perguntar está ligado ao ato de existir, de ser, de estudar, de pesquisar, de conhecer (op.cit., p. 97). O 
educando é quem deve perguntar, questionar, pensar, refletir. Mas isso não significa que o educador seja 
um repositório de respostas, nem que existam respostas definitivas, as famosas “respostas corretas”. 
 
Na educação bancária, o educador é quem pergunta e cobra do educando as respostas corretas que são 
memorizadas para serem reproduzidas nas provas. O aluno só pergunta quando não sabe uma fórmula, 
uma definição, uma regra gramatical, sempre esperando do professor a resposta correta a ser decorada. Na 
educação dialógica o conhecimento, a realidade social, a curiosidade do aluno são levadas em conta. 
 
O terceiro princípio geral da pedagogia da autonomia é o de que ensinar é uma especificidade humana, ao 
qual estão atrelados vários outros, como, por exemplo (op.cit., pp. 91-146): 

 
• Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. 
• Ensinar exige comprometimento. 
• Ensinar exige liberdade e autoridade. 
• Ensinar exige escutar. 
• Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. 
• Ensinar exige querer bem aos educandos. 

 
Assim como para Carl Rogers, para Freire o professor deve dominar a matéria de ensino, aquilo que 
pretende ensinar, mas isso é condição necessária, porém não suficiente. É preciso apostar no aluno, querer 
bem o aluno, escutá-lo, dialogar com ele, dando-lhe liberdade sem perder a autoridade de professor (sem 
confundir com autoritarismo). É preciso comprometimento com a aprendizagem, não mecânica, do aluno. 
 
Em termos de ensino contemporâneo, da sala de aula de hoje, ainda que se defenda muito o ensino 
centrado no aluno e o uso das tecnologias de informação e comunicação, a educação bancária é a que 
continua vigente. O ensino atual continua centrado no docente e na resposta correta. No Ensino Médio, ao 
invés de serem educados, os alunos são treinados para os exames, nacionais e internacionais. No Ensino 
Fundamental isso talvez também ocorra, em alguma medida. 
 
Na Física, a educação bancária é clara, os alunos vêem a Física como um amontoado de fórmulas a serem 
memorizadas, inclusive com “estratégias” que permitem transformar uma fórmula em várias outras conforme 
a variável cujo valor numérico o estudante deve encontrar “corretamente”. Aprender Física, ou ciência, de 
um modo geral, deveria ser aprender a perguntar, a modelar, a argumentar a partir de evidências, a 
comunicar resultados. Mas tudo isso perde espaço para as famosas “listas de problemas” e para as 
“repostas corretas”. O resultado é conhecido: os alunos detestam a Física e querem apenas “passar”, 
inclusive em disciplinas de Física Geral no Ensino Superior. 
 

 
A aprendizagem significativa crítica de Moreira 
 
 Marco Antonio Moreira (1942), um dos autores deste trabalho, tem sido um grande divulgador da 
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (e.g., Moreira, 1999, 2000, 2006, 2011a) particularmente no 
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ensino de ciências (e.g., Física). Mas como resultado de sua larga experiência como professor de Física 
usando essa teoria como referencial teórico, assim como em função de sua experiência com teorias de 
aprendizagem e ensino (e.g., Moreira, 2011), chegou à conclusão de que nos dias de hoje a aprendizagem 
deve ser significativa e crítica. 
 
 Sua teoria da aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2005) pode se enquadrada na linha 
humanista porque é uma antítese da linha comportamentalista, a do ensino para testagem, na qual o 
humanismo praticamente inexiste e o importante é treinar o ser humano sem levar em conta pensamentos e 
sentimentos. 
  
 Na perspectiva da aprendizagem significativa crítica o aprendiz é pessoa e deve captar criticamente 
os significados dos conteúdos da matéria de ensino. Quer dizer, deve apresentar uma intencionalidade para 
captar e internalizar os significados aceitos no contexto da matéria de ensino, porém não como se fossem 
únicos e definitivos. Isso não existe, mas na escola os significados são ensinados como se fossem únicos e 
definitivos. Significados aqui podem se referir a fórmulas, equações, reações, taxonomias, modelos, teorias. 
Tudo isso deve ser aprendido, mas não mecanicamente como se fossem únicos e definitivos. 
 
 Aprendizagem significativa crítica é, metaforicamente, uma perspectiva antropológica que permite 
ao sujeito fazer parte de uma cultura e ao mesmo tempo estar fora dela. É por meio dessa aprendizagem 
que o indivíduo poderá lidar construtivamente com a mudança sem se deixar dominar por ela, manejar a 
informação sem sentir-se impotente frente a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 
desenvolver a tecnologia sem se tornar tecnófilo. Por intermédio dela, poderá trabalhar com a incerteza, a 
relatividade, a não causalidade, a probabilidade, a não dicotomização das diferenças, com a ideia de que o 
conhecimento é construção (ou invenção) nossa, que apenas representamos o mundo e nunca o captamos 
diretamente (Moreira, 2011, p. 227). 
 
A terminologia “teoria” da aprendizagem significativa talvez seja inapropriada. Assim como outros autores 
da área de ensino e aprendizagem, o que o autor propõe é uma série de princípios, com ideias e estratégias 
subjacentes, facilitadores da aprendizagem significativa crítica, alguns dos quais são apresentados a seguir. 

 
• Princípio da interação social e do questionamento: aprender/ensinar perguntas em lugar de 

respostas. 
 
• Princípio da não centralidade do livro de texto: aprender a partir de distintos materiais 

educativos. 
 
• Princípio da consciência semântica: aprender que o significado está nas pessoas, não nas 

palavras, nas coisas. 
 
• Princípio da aprendizagem pelo erro: aprender que o ser humano aprende corrigindo seus 

erros. 
 
• Princípio da desaprendizagem: aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias 

irrelevantes, ou obstaculizadores de novas aprendizagens. 
 
• Princípio da incerteza do conhecimento: aprender que perguntas são instrumentos de 

percepção, constituem o principal instrumento intelectual disponível para os seres humanos. 
O conhecimento humano depende das definições, perguntas e metáforas utilizadas para 
construi-lo. 

 
• Princípio do abandono do quadro de giz (lousa): aprender a partir de diferentes estratégias 

de ensino. Abandono da narrativa do professor como única estratégia. 
 
Todos esses princípios são metafóricos. Ensinar perguntas em lugar de respostas não significa que o aluno 
não tenha acesso às respostas que se tem hoje no contexto da matéria de ensino, mas sim de que é 
importante também que aprenda a perguntar, a duvidar, a questionar. Não centralidade do livro de texto, 
não significa que livros de texto não devem ser usados, mas sim que o livro de texto, ao invés de ser um 
manual de treinamento, é apenas um recurso didático entre outros. Por que não usar também aplicativos, 
tablets, celulares, internet, por exemplo? Consciência semântica não significa rejeitar significados, mas sim 
ter consciência que não são permanentes e que em outros contextos podem ser outros os significados para 
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os mesmos signos (e.g., palavras). Aprendizagem pelo erro não significa estimular o erro, mas sim 
aproveitá-lo, corrigi-lo, e seguir adiante. Desaprendizagem não significa “apagar” da memória, mas sim não 
usar o que pode funcionar como obstáculo epistemológico. Incerteza do conhecimento não significa que não 
vale a pena apropriar-ser dele porque é incerto, mas sim que é o melhor que temos hoje, porém não é 
definitivo, vai mudar, vai ficar ainda melhor, mais potente, mais explicativo. Abandono do quadro de giz não 
significa nunca mais dar aulas expositivas, mas sim que não tem sentido o professor ficar permanentemente 
escrevendo no quadro de giz conteúdos que os alunos devem copiar, memorizar mecanicamente (decorar), 
reproduzir nas provas e esquecer. 
 
Como foi dito no início desta seção, a aprendizagem significativa crítica foi desenvolvida pelo autor a partir 
de sua longa experiência com a aprendizagem significativa de Ausubel, mas na descrição de sua proposta 
ele reconhece também a influência das obras de Neil Postman (e.g., o Ensino como Atividade Subversiva; 
O Fim da Educação: redefinindo o valor da escola) e de Paulo Freire (Pedagogia da Autonomia), 
particularmente nos princípios facilitadores. 
 
Esses princípios sugerem uma abordagem diferente ao ensino de ciências, da Física em particular. Não tem 
sentido continuar com um ensino centrado no docente, no quadro de giz (ou no PowerPoint), na narrativa do 
professor, nas listas de problemas. Este ensino é, segundo Carl Wieman (Science, 2013, Vol. 340, p. 292) 
pior do que ineficaz, é não científico. O ensino de Física hoje deve ser centrado no aluno, no 
desenvolvimento de de talentos e de competências científicas como, por exemplo, a modelagem científica. 
A aprendizagem significativa crítica aponta nessa direção. É uma esperança. Mas o ensino para testagem, 
a decoreba, o formulismo dominam o ensino da Física e bloqueiam uma verdadeira aprendizagem de 
conteúdos físicos, o gosto pela Física e a predisposição para aprender mais Física. 
 

Quadro comparativo entre teorias de aprendizagem e ensino de ciências 
 

Buscando comparar as teorias de aprendizagem até aqui descritas no Quadro 1 são destacados 
conceitos básicos e algumas ideias centrais de cada uma delas, ou da corrente psicológica onde se 
inserem, assim como possíveis implicações para o ensino de Física ou de ciências de um modo gera 
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE CIÊNCIAS   
 
                               

 Conceitos básicos Algumas ideias centrais Implicações para o ensino de ciências 

B
EH

A
VI

O
R

IS
M

O
 

Estímulo-resposta; reforço 
(positivo ou negativo); 

condicionamento operante; 
contingências de reforço. 

O principío da frequência e o princípio da recentidade (Watson). A 
lei do efeito e a lei do exercício (Thorndike). O comportamento é 
controlado por suas consequências. A conexão resposta–
consequência é mais importante do que a conexão estímulo–
resposta. O condicionamento importante é o operante pois através 
dele pode ser adquirida a maior parte da conduta humana 
(Skinner). 

Fazer exercícios repetitivos. Estudar na 
véspera das provas. Decorar respostas 
corretas. O ensino se dá quando o que precisa 
ser ensinado pode ser colocado sob controle 
de certas contingências de reforço. O papel do 
professor é o de programador de 
contingências de reforço. 

PI
A

G
ET

  
Esquema de assimilação; 

conflito cognitivo; acomodação; 
equilibração; adaptação. 

 

O desenvolvimento mental passa por quatro períodos: sensório-
motor, pré-operacional, operacional-concreto e operacional formal. 
Em qualquer período o indivíduo assimila, acomoda e equilibra 
cognitivamente, dentro das características cognitivas do período. O 
sujeito constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a 
realidade. Todo esquema de assimilação é construído. Se não 
houver conflito cognitivo não haverá construção de novos 
esquemas de assimilação. A estruturação cognitiva busca 
equilibração, adaptação e organização. 

No ensino, deve-se respeitar os períodos 
de desenvolvimento mental do aluno. 
Aprender  implica construir esquemas de 
assimilação. Para isso, é preciso criar conflitos 
cognitivos que levem a uma equilibração 
majorante. A equilibração minorante leva ao 
abandono da tarefa de aprendizagem. Um 
esquema de assimilação construído permite 
ao aluno lidar com uma classe de situações  

B
R

U
N

ER
 

 
 

Representação (ativa, icônica e 
simbólica); predisposição para 

aprender; estrutura do 
conhecimento; descoberta 

dirigida; currículo em espiral. 
 
 

É possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira honesta, 
a qualquer sujeito em qualquer estágio de desenvolvimento 
(“qualquer idade”). Ao desenvolver-se cognitivamente o indivíduo 
vai adquirindo meios de representar seu ambiente. Uma teoria de 
ensino deve: 1. ocupar-se de gerar uma predisposição para a 
aprendizagem; 2. focar na estrutura da matéria de ensino; 3. 
buscar a melhor sequência para apresentar os conteúdos; 4. deter-
se na natureza e aplicação de prêmios e punições. 

Ensinar de maneira honesta implica 
respeitar o modo de representação do aluno. 
A exploração de alternativas, a descoberta 
dirigida, deve despertar e manter a 
predisposição para a aprendizagem, evitando 
causar confusão e angústia no aluno. O 
processo instrucional deve prover revisões 
periódicas, revisitas, a conteúdos e atividades 
já aprendidas, em níveis crescentes de 
complexidade. 

 
Quadro 1. Comparação entre várias teorias de aprendizagem, em termos de seus conceitos básicos, de algumas ideias centrais de cada uma delas e de 
possíveis implicações para o ensino de ciências em situação formal de ensino, presencial ou a distância. (continua) 
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 Conceitos básicos Algumas ideias centrais Implicações para o ensino de ciências 

VY
G

O
TS

K
Y 

Interação social; mediação 
(humana e semiótica); 

instrumentos e signos; zona de 
desenvolvimento proximal 

(ZDP). 
 
 

O desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais 
em funções mentais. Instrumentos e signos são construções sócio-
históricas e culturais que o ser humano reconstrói, internaliza,e 
assim se desenvolve cognitivamente. Nessa reconstrução, a 
interação social é fundamental. A internalização, reconstrução de 
conhecimentos, é mediada pela interação social (mediação 
humana, da pessoa) e pela captação de significados de signos 
(mediação semiótica, da palavra) já compartilhados socialmente. A 
linguagem é o mais importante sistema de signos para o 
desenvolvimento cognitivo. 

No ensino, a dialogicidade é essencial, a 
negociação de significados é fundamental. O 
ensino não deve ser monológico, mas sim 
dialógico. É preciso despertar no aluno a 
intencionalidade para a captação de 
significados. Deve haver duas 
intencionalidades, a do professor (mediador) e 
a do aluno (captador, reconstrutor). A 
interação social que leva à aprendizagem 
deve ocorrer dentro da ZDP. 

VE
R

G
N

A
U

D
 Campo conceitual; conceito; 

situação; esquema de ação; 
invariantes operatórios 

(conceitos-em-ação e teoremas-
em-ação). 

 
 

O âmago do desenvolvimento cognitivo é a conceitualização; ela 
é a pedra angular desse desenvolvimento. São as situações que 
dão sentido aos conceitos, os quais são definidos por três 
conjuntos: um de situações (seu referente), um de propriedades e 
relações (seu significado) e um de representações simbólicas (seu 
significante). Os esquemas de assimilação não são vazios, contêm 
invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação) 
que são implícitos e entram em ação frente a determinada 
situação. 

O domínio de um campo conceitual (a 
aprendizagem) é progressivo, lento, com 
rupturas e continuidades. O ensino deve 
enfatizar os conceitos centrais, estruturantes, 
da matéria de ensino. As situações-problema 
iniciais devem fazer sentido para o aluno, 
devem ser de seu mundo, de seu contexto. A 
descontextualização deve ser progressiva. É 
importante criar situações de ensino nas quais 
o aluno externalize seu conhecimento 
implícito. 

A
U

SU
B

EL
 

 

Aprendizagem significtiva; 
subsunçor; predisposição para 

aprender; aprendizagem 
mecânica; diferenciação 

progressiva; reconciliação 
integrativa. 

Se fosse possível isolar uma variável como a que mais 
influencia a aprendizagem, esta seria o conhecimento prévio do 
aprendiz. Outra variável igualmente importante é a predisposição 
para aprender, a intencionalidade em aprender. A aprendizagem 
significativa depende da interação cognitiva entre o novo 
conhecimento e algum conhecimento prévio especificamente 
relevante. A diferença entre aprendizagem significativa e 
aprendizagem mecânica não é dicotômica, há um contínuo entre 
as duas. A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa 
são processos simultâneos da dinâmica da estrutura cognitiva. 

No ensino, o conhecimento prévio do aluno 
deve ser sempre levado em consideração em 
alguma medida. Ideias e proposições centrais 
da matéria de ensino devem ser abordadas, 
de modo introdutório, desde o começo do 
ensino e progressivamente diferenciadas em 
termos de detalhes e especificidades e, ao 
mesmo tempo, reconciliadas. A predisposição 
para aprender deve ser sempre despertada. 
Por isso, as primeiras situações devem fazer 
sentido para o aluno. 

 
Quadro 1. (conitnuação) Comparação entre várias teorias de aprendizagem, em termos de seus conceitos básicos, de algumas ideias centrais de cada uma 
delas e de possíveis implicações para o ensino de ciências em situação formal de ensino, presencial ou a distância. (continua) 
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Quadro 1. (conitnuação) Comparação entre várias teorias de aprendizagem, em termos de seus conceitos básicos, de algumas ideias centrais de cada uma 
delas e de possíveis implicações para o ensino de ciências em situação formal de ensino, presencial ou a distância. 
 

 Conceitos básicos Algumas ideias centrais Implicações para o ensino de ciências 
JO

H
N

SO
N

-L
A

IR
D

 

Representações externas e 
internas (mentais); 

representações analógicas e 
proposicionais; 

representações mentais 
localizadas e distribuídas; 

modelos mentais. 

O ser humano não capta o mundo diretamente, mas sim o 
representa em sua mente. Modelos mentais são análogos 
estruturais de estados de coisas do mundo, construídos na 
memória de trabalho. Modelos mentais são funcionais para o 
indivíduo e podem ser revisados recursivamente. Modelos mentais 
iniciais são instáveis e descartáveis, mas podem se estabilizar e, 
inclusive, evoluir para esquemas de assimilação. Modelo  mental é 
um terceiro construto representacional além das imagens 
(imagismo) e das proposições mentais (proposicionalismo). 

Ensinar é facilitar a construção e revisão de 
modelos mentais. O primeiro passo da 
interação cognitiva que caracteriza a 
aprendizagem significativa é a construção de 
modelos mentais. Aprender é construir 
modelos mentais do que está sendo ensinado. 
Na resolução de problemas, o primeiro passo 
para buscar uma solução é construir um 
modelo mental da situação-problema. O 
ensino deve facilitar isso. 

H
U

M
A

N
IS

M
O

 Ensino centrado no aluno; 
aprender a aprender; 

aprendizagem significante; 
construtos pessoais; 
educação bancária; 
educação dialógica; 

criticidade; aprendizagem 
significativa crítica. 

Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser 
humano, positiva ou negativamente. Aprendizagem significante é 
pela pessoa inteira, não só cognitivamente ou 
comportamentalmente (Rogers). Para antecipar eventos o ser 
humano usa construtos pessoais. O ser humano vê o mundo por 
meio de seus construtos pessoais e através deles pode impor 
construções alternativas sobre a realidade (Kelly). Na educação 
dialógica, a pergunta é essencial; o ato de perguntar está ligado ao 
ato de existir, de ser, de estudar, de pesquisar (Freire). Na 
perspectiva da aprendizagem significativa crítica, o aprendiz é 
pessoa e deve captar criticamente os significados dos conteúdos 
da matéria de ensino (Moreira).  

 O aluno é pessoa. O ensino deve ser 
centrado no aluno, tendo o professor como 
mediador, facilitador. O professor também é 
pessoa. O ensino deve promover o aprender a 
aprender. O conhecimento prévio do aluno 
pode conter construtos alternativos que 
poderão funcionar como obstáculos 
epistemológicos. Ensinar não é transferir 
(depositar) conhecimento na cabeça dos 
alunos. A educação autêntica, dialógica, é do 
educador com o educando. É importante que 
o aluno aprenda a perguntar, com criticidade. 
A aprendizagem deve ser significativa e 
crítica. 
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Conclusão 
 
 Como foi dito na Introdução, as chamadas teorias de aprendizagem têm muitas implicações para o 
ensino. A lógica é a seguinte: aprendizagem é uma especificidade do ser humano e as teorias de 
aprendizagem apontam várias características dessa especificidade; então, por que não utilizá-las nas 
estratégias de ensino para facilitar a aprendizagem? 
 
 Todas as teorias apresentadas neste texto são “funcionalistas”, ou seja, procuram descrever como o 
cérebro funciona em processos de aprendizagem, não como ele é. Não tardará muito para que a 
neurociência traga contribuições relevantes para as teorias de aprendizagem. Na verdade, isso pode já 
estar acontecendo ou, pelo menos, incentivado. Por exemplo, em um dossiê sobre Grandes Desafios para o 
Ensino de Ciências no Século XXI publicado na revista Science em 2013. (v.340, pp. 290-323), destaca-se 
a necessidade de investigar, com base neurológica, as Desabilidades Específicas de Aprendizagem 
(Specific Learning Disabilities, em inglês) como dislexia, discalculia, autismo, a fim de compreendê-las 
melhor para facilitar o ensino dirigido a alunos com tais dificuldades (pp.300-304). 
 
 Mas fiquemos com as teorias de aprendizagem que temos hoje. Várias delas são consagradas, 
estão nos livros de ensino e aprendizagem, fazem parte do currículo da formação de professores e servem 
de referencial teórico para pesquisas em ensino. No entanto, apesar de tudo isso, e da obviedade de certas 
implicações dessas teorias para o ensino, elas são, praticamente, ignoradas. 
 
 O que predomina, ou domina, no ensino de ciências são as aulas expositivas (que muitas vezes são 
narrativas aborrecidas), os “temas de casa” (que muitas vezes são meros exercícios repetitivos de aplicação 
de fórmulas) e as intermináveis listas de questões de vestibulares e, agora, do ENEM, para as quais a única 
tarefa é saber a resposta correta sem precisar entendê-la.  
 
 O ensino é centrado no professor que “dá a matéria e as respostas” que o aluno deve memorizar 
para os testes locais, nacionais e internacionais. Assim sendo, são respostas a perguntas que o aluno 
nunca fez. É o ensino para testagem ao qual professores e alunos são submetidos porque na cultura 
mercadológica atual, a principal, muitas vezes única, função da escola é “preparar para o mercado”. 
 
 É preciso fugir disso e buscar um ensino diferente, uma escola, não treinadora, preparadora para a 
cidadania, para a vida, para a aquisição de conhecimentos e habilidades com significados, compreensão, 
competências. A inserção no mercado, quando necessária, deveria ser uma consequência natural desse 
ensino distinto, dessa outra escola. 
 
 Voltamos então às teorias de aprendizagem reiterando claras implicações para o ensino, não 
necessariamente em ordem de importância ou prioridade: 
 

•   Não tem sentido ensinar sem levar em conta, em alguma medida, o conhecimento prévio do 
aluno; é a variável isolada que mais influencia a aprendizagem (Ausubel) e pode ajudar ou dificultar a 
aquisição significativa de novos conhecimentos. A criança desde o nascimento está construindo esquemas 
de assimilação, que são esquemas de ação (Piaget), com os quais incorpora a realidade a seu modo e essa 
construção continua na vida adulta. Ou, segundo Kelly, elabora construtos pessoais com os quais antecipa 
eventos fazendo réplicas. Construtos pessoais podem conter crenças, mitos, sentimentos; por isso, são 
ditos pessoais.  O conhecimento prévio pode também conter invariantes operatórios do tipo teoremas-em-
ação (Vergnaud) que são proposições tidas como verdadeiras pelo sujeito para uma dada situação ou 
classe de situações. Pode também conter modelos mentais que se estabilizaram, ou são altamente 
imagísticos. 
 
 No ensino de ciências, conhecimentos prévios não são apenas as conhecidas concepções 
alternativas. É muito mais do que isso. São esquemas, construtos, modelos mentais, invariantes 
operatórios, imagens fixas, ... E tudo isso pode funcionar como precursor ou como obstáculo para a 
construção e incorporação de novos conhecimentos à estrutura cognitiva. Esses conhecimentos prévios 
podem também “conviver com novos conhecimentos inibindo a mudança conceitual, de tal modo que em 
determinada situação o aluno escolhe entre uma e outra resposta, a do professor e a sua.  
 
 É um grande erro ensinar sem levar em conta, ainda que minimamente (devido ao grande número 
de alunos, à reduzida carga horária e outros fatores), o conhecimento prévio dos alunos. 
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• O ensino não deve ser monológico, mas sim dialógico (Freire). A interação social é 
fundamental para a internalização, reconstrução interna, de conhecimentos externamente construídos 
(Vygotsky). O processo dialógico entre professor e aluno e entre alunos é essencial para uma 
aprendizagem significativa. O ensino deve ser centrado no aluno, no aprender a aprender (Rogers). A 
aprendizagem do aluno é o que se espera do ensino. Não existe ensino sem aprendizagem. Não tem 
sentido o professor ficar falando sozinho nas aulas, narrando coisas que estão nos livros e que os alunos 
devem decorar mecanicamente para as provas. A participação do aluno deve ser ativa, não passiva. Pouco 
ou nada sobra da aprendizagem mecânica depois das provas. 

 
• A intencionalidade (Freire), a predisposição (Ausubel, Bruner) para aprender é fundamental 

no processo ensino aprendizagem. O aluno, enquanto ser humano, aprende significativamente se quiser. O 
sistema cognitivo se autoregula, procurando sempre manter o equilíbrio cognitivo, a organização cognitiva 
(Piaget). É o aprendiz quem decide “o que fazer” em sua estrutura cognitiva para “dar conta” das 
”perturbações” que são os novos conhecimentos. Muitas vezes é muito mais fácil memorizar 
mecanicamente (i.e., decorar) novos conhecimentos do que “mexer” na estrutura cognitiva para inseri-los 
significativamente. O ensino não deve incentivar esse tipo de aprendizagem, mas é o que usualmente 
acontece nas aulas de ciências com as fórmulas, as equações, as reações químicas, as taxonomias, as 
definições, ... 

 
Porém, intencionalidade/predisposição não implica “gostar” da matéria de ensino, mas sim perceber 

que os novos conhecimentos são relevantes, importantes, enquanto construções humanas, para a 
cidadania, para a vida, para o contexto sócio-cultural, para a formação profissional. São muitos os fatores 
que podem despertar a predisposição/intencionalidade para aprender. Mas é outro grande erro ensinar sem 
levar em conta que é preciso despertá-la, estimulá-la, promovê-la. O aluno não vai se predispor a aprender 
só porque a “matéria é bem dada”, porque o professor “explica tudo muito bem”. Isso é uma ilusão. Os 
alunos estão acostumados com a “educação bancária” (Freire) e esperam que o professor “dê a matéria 
muito bem” para que possam anotar e estudar para as provas. Só isso! Nada de aprendizagem significativa, 
nada de aprender a aprender (Rogers).  

 
•  Outro aspecto que não pode ser ignorado no processo ensino-aprendizagem é que as 

situações é que dão sentido aos conceitos (Vergnaud). Generalizando, pode-se dizer que as situações de 
aprendizagem devem fazer sentido para os alunos. E aí chega-se a um problema incontornável: o contexto 
sócio-cultural atual e o ensino tradicional expositivo, narrativo. O contexto do aluno contemporâneo é 
tecnológico, informático, digital, virtual, mas o ensino não incorpora as tecnologias de informação e 
comunicação. Um paradoxo: alunos do século XXI e ensino dos séculos XX, XIX, ou antes. Não tem sentido 
propor aos alunos situações que não façam sentido para eles/elas. Parece um jogo de palavras, mas não é. 
A realidade do ensino contemporâneo é essa. As situações propostas não fazem sentido para os alunos e 
estimulam a aprendizagem mecânica. Por que continuar assim? Porque não interessa ao sistema educativo 
a aprendizagem significativa? Talvez! A educação têm muitas facetas políticas. 

 
• Independente de críticas às estratégias didáticas vigentes, ao ensino tradicional, “bancário”, 

treinador, estimulador da aprendizagem mecânica, uma questão curricular básica é a dos conceitos, da 
conceitualização. Para Vergnaud, a conceitualização é a pedra angular do desenvolvimento cognitivo. Para 
Toulmin (1977), conceitos estão na essência da compreensão humana. Ausubel também atribui aos 
conceitos um papel fundamental na cognição. Mas os currículos escolares, os parâmetros curriculares, 
ignoram, ou minimizam, os conceitos nos conteúdos curriculares. Um absurdo! Conceitos-chave são muito 
mais importantes do que quantidade de informação. Não se deve, nunca, dar um curso, ministrar uma 
disciplina, sem fazer uma análise conceitual do conteúdo curricular (Bruner), para identificar os conceitos-
chave e as ideias centrais, os quais devem receber muito mais atenção no ensino do que informações 
secundárias. É muito mais importante que o aluno construa conceitos ao invés de armazenar informações. 
Os conceitos podem ficar para sempre na estrutura cognitiva do aprendiz, ainda que obliterados. As 
informações desaparecem depois das provas. 

 
• A aprendizagem significativa depende da interação cognitiva entre novos conhecimentos e 

conhecimentos prévios especificamente relevantes. Mas como começa essa interação? Uma resposta 
plausível é a construção de modelos mentais (Johnson-Laird) na memória de trabalho. Se o conhecimento é 
novo, se a situação é nova, é porque o aprendiz não tem subsunçores ou esquemas de assimilação para 
dar significados a esse conhecimento ou para resolver essa situação. Então, o primeiro passo cognitivo é 
construir um modelo mental na memória de trabalho. Mas o modelo mental é um análogo estrutural da 
situação-problema, do conhecimento a ser assimilado. Se os novos conhecimentos, as novas situações, 
forem apresentados ao aprendiz com ambiguidades, indeterminações, será impossível modelá-los 
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mentalmente e a aprendizagem significativa estará prejudicada, se não inviabilizada. No ensino, é 
fundamental levar em consideração que, na perspectiva da psicologia cognitiva contemporânea, a 
aprendizagem “começa na memória de trabalho” e, para isso, é preciso que o aprendiz tenha predisposição, 
intencionalidade, para tal e que os novos conhecimentos e situações lhe cheguem com possibilidades de 
modelagem mental. Sem modelização mental, a aprendizagem só poderá ser mecânica. 

 
• A criticidade (Freire) , a aprendizagem significativa crítica (Moreira), o aprender a apender 

(Rogers) são também claras implicações para o ensino, mas difíceis de serem consideradas. Não tem 
sentido ensinar ciências como se os conceitos, os modelos, as teorias, fossem definitivas, verdades, 
descobertas geniais. Fazer ciência é perguntar, questionar, argumentar a partir de evidências, buscar 
explicações cada vez melhores. É certo que o ensino de ciências não visa preparar o aluno para fazer 
ciências. Mas aprender ciências é também aprender a não aceitar conhecimentos científicos como se 
fossem definitivos. A aprendizagem deve ser significativa e crítica. O ensino deve facilitar, promover, a 
aprendizagem significativa, a captação e internalização de significados, mas não como se fossem “corretos 
para sempre”. O aprender a aprender depende da criticidade, da dúvida da busca, do perguntar. Mas na 
prática a criticidade é difícil de ser incorporada ao ensino, pois, ao mesmo tempo que os conhecimentos 
científicos devem ser abordados como construções científicas de alto poder explicativo e geradores de 
tecnologias avançadas, devem também ser trabalhados como não definitivos, não acabados. Uma tarefa 
docente muito difícil em uma cultura da resposta correta, do treinamento para provas. 

 
• Finalmente, a questão do aluno como pessoa. Nos parágrafos anteriores foram destacadas 

várias implicações de teorias de aprendizagem para o ensino ou várias interfaces entre teorias de 
aprendizagem e ensino: a importância do conhecimento prévio, a dialogicidade, a predisposição para 
aprender, a autoregulação cognitiva, as situações que devem fazer sentido, a conceitualização, a análise 
conceitual do conteúdo, a modelagem mental, a criticidade, o aprender a aprender. Tudo isso é importante 
no ensino, assim como é a aprendizagem ativa, o ensino centrado no aluno, o uso das tecnologias de 
informação e comunicação, o domínio do conteúdo por parte do professor, mas nada disso deve ofuscar, 
ignorar, o fato de que o aluno é pessoa e integra pensamentos, sentimentos e ações, positiva ou 
negativamente. A relação professor-aluno é fundamental, a compreensão empática (Rogers) é essencial, o 
ensino deve ser com o educando (Freire), é importante apostar, acreditar, no aluno e propiciar-lhe 
experiências positivas. Infelizmente, não é o que acontece no ensino de disciplinas como a Física e a 
Matemática. A experiência dos alunos nessas disciplinas geralmente é negativa, não tanto porque sejam 
difíceis, mas muito mais pela maneira como são ensinadas.   
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