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1 A PSICOLOGIA COGNITIVA 

O desenvolvimento da psicologia cognitiva, segundo o modelo de processamento de 

informação, deve-se a uma mudança de paradigma no domínio da psicologia. Enquanto as 

teorias dinâmicas da psicologia assentavam num modelo fisicista, estudando os investimentos de 

energia sob um pressuposto de constância, as novas orientações põem em relevo o conceito de 

informação, que não se esgota ao ser usada. Na perspetiva de Gardner (1985), esta mudança de 

paradigma deve-se a quatro fatores principais, que passam seguidamente a ser expostos. 

O primeiro fator de desenvolvimento da psicologia cognitiva relaciona-se com o 

aparecimento da teoria da informação. Foi o desenvolvimento da teoria da informação, durante a 

Segunda Grande Guerra, combinado com o estudo dos fatores humanos, que permitiu o 

abandono de modelos psicológicos apoiados sobre o conceito de energia e o aparecimento duma 

nova abordagem modelada no processamento da informação. Shannon (1948) publicou um 

artigo (A Mathematical Theory of Communication) que refletia esta mudança paradigmática, 

delineando as bases da teoria da informação. Foi Shannon quem definiu o bit de informação. A 

informação consiste na diminuição da incerteza. Relaciona-se com a probabilidade das 

expectativas e, portanto, é função do grau de indeterminação. Shannon definiu a quantidade de 

informação como o logaritmo do número de alternativas possíveis. Numa frase inacabada onde 

só possa ter lugar uma determinada palavra, esta palavra tem um grau de probabilidade 1 e um 

grau de indeterminação zero (logaritmo de 1 na Base 2); a quantidade de informação que 

introduz é, pois, igual a zero. A unidade da medida de indeterminação pode ser decimal (decimal 

digit), correspondendo a uma oportunidade de sucesso em 10 possibilidades (1/10), ou binária 

(binary digit) ou bit, correspondendo a uma oportunidade de sucesso em duas possibilidades 

(1/2). 

O modelo de informação designado por Shannon destacava os seguintes elementos e 

processos: (a) emissor  (b) mensagem  (c) codificação  (d) canal  (e) descodificação 

 (f) recetor. Como se verifica na Figura 1, este modelo caracterizava-se pela sua unilinearidade 

 

 

Emissor  mensagem  codificação  canal  descodificação  recetor 

 

 

Figura 1. Modelo unilinear de informação designado por Shannon. 
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No mesmo ano em que Shannon publicava o seu artigo sobre a informação, Wiener (1948) 

publicava Cibernética, definindo uma outra nova área de investigação—a cibernética—que 

integrava a teoria do fidebeque ou retroação com a teoria da informação de Shannon. Como se 

mostra na Figura 2, o modelo cibernético de informação destacava os seguintes elementos e 

processos: (a) emissor  (b) mensagem  (c) codificação  (d) canal  (e) descodificação 

 (f) recetor  (g) fidebeque  (a) emissor (e o ciclo repete-se). 

 

 

Emissor  mensagem  codificação  canal  descodificação  recetor 

 

 

 

Figura 2. Modelo cibernético de informação. 

 

Uma nova achega para o desenvolvimento da abordagem do processamento de informação 

foi apresentada pelo psicólogo Donald Broadbent, em Cambridge, integrando a teoria da 

informação e o estudo dos fatores humanos. 

O segundo fator influente no desenvolvimento da psicologia cognitiva surgiu com o 

desenvolvimento da ciência dos computadores e especialmente da inteligência artificial, que 

procura simular comportamentos inteligentes em computadores. Esta nova abordagem veio 

oferecer um modelo mecanicista de processamento da informação, afastando os receios daqueles 

cientistas que, ainda sob influências positivistas, temiam enveredar pelo estudo de realidades tão 

pouco palpáveis como a informação humana. Allan Newell e Herbert Simon, durante a segunda 

metade deste século, na Universidade de Carnegie-Mellon, tiveram um papel importante na 

ligação entre a inteligência artificial e a psicologia cognitiva. Mais recentemente, John R. 

Anderson, também da Universidade de Carnegie-Mellon, tem trabalhado no desenvolvimento da 

psicologia cognitiva, propondo modelos de inteligência e de aprendizagem que podem ser 

simulados em computador. 

Um terceiro fator que influenciou o desenvolvimento da psicologia cognitiva foi a 

linguística. George Miller, na Universidade de Harvard, foi dos primeiros a chamar a atenção 

dos psicólogos para as teorias linguísticas. Noham Chomski (1959/1964) desferiu um ataque 

cerrado ao behaviorismo skinneriano, demonstrando que a complexidade dos fenómenos 

envolvidos na aprendizagem da língua não é explicável através dum esquema simplista de 

estímulo e resposta ou de resposta e reforço. 

Finalmente, psicólogos diversos, como Piaget, Bruner e Ausubel, interessaram-se 

especialmente por estudar desempenhos humanos complexos e, através desses estudos, foram 

levados a tomar em consideração as estruturas e processos mentais. Embora alguns destes 

investigadores não tenham adotado uma abordagem segundo o modelo de processamento de 
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informação, as suas investigações ocupam-se claramente da área cognitiva, bem longe do 

paradigma comportamental. 

O ano de 1956, foi uma data em que se publicaram importantes contributos cognitivos, tais 

como o artigo de Miller sobre as limitações da memória a curto prazo (expressas no número sete 

mais ou menos dois) e o livro de Bruner, Austin e Goodnow sobre a formação de conceitos. Por 

isso, o ano de 1956 costuma ser indicado como a data oficial do início da psicologia cognitiva 

(vide Gardner, 1985). 

Desenhando uma matriz de dupla entrada, como se expressa no Quadro 1, com três níveis 

de análise (comportamental, fisiológico e cognitivo) e três tipos de comportamento (social, 

emocional e intelectual), a psicologia cognitiva ocupa-se especialmente do tipo de 

comportamento intelectual, a nível cognitivo. Os seus aspetos mais frágeis do modelo de 

processamento de informação dizem respeito à dificuldade encontrada para teorizar 

especificamente os demais aspetos do comportamento: os tipos de comportamento social e 

emocional e os níveis comportamental e fisiológico. Ressalve-se, porém, que os avanços 

recentes da neurociência prometem iluminar progressivamente alguns aspetos da aprendizagem 

mais ligados à fisiologia. 

 

Quadro 1 

O Domínio da Psicologia Cognitiva 

Tipos de 

comportamento 

  

Níveis de Análise 

  Comportamental  Fisiológico  Cognitivo 

Social       

Emocional       

Intelectual      Psicologia cognitiva 

 

1.1 O Modelo de Processamento de Informação 

O modelo representado na Figura 3 pretende oferecer de forma integrada alguns passos 

comummente estudados na psicologia cognitiva. Desde já aqui se sublinha que se trata dum 

modelo algo imperfeito, que tem apenas objetivos didáticos. 

Os dados do ambiente são recebidos nos registos sensoriais, que se caracterizam por uma 

brevíssima memória imediata ou sensorial. No que respeita à visão, a memória icónica mantém 

os ícones ou imagens visuais, na ausência do estímulo, desde um quarto de segundo (250 

milissegundos) até um segundo; na audição, a memória ecoica mantém os ecos ou imagens 

auditivas, na ausência do estímulo auditivo, desde três a quatro segundos1. Esta breve memória 

                                                 
1Aparecem casos especiais de sujeitos, sobretudo crianças, dotados de especial memória fotográfica que conservam 

imagens eidéticas até quatro horas e imagens cinéticas até dez segundos. 
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sensorial permite que a informação dos dados sensoriais seja codificada e transmitida à memória 

de trabalho (MT). 

A MT, que começou por ser designada memória de curto prazo, tem funções semelhantes 

às de um banco de carpinteiro ou mesa de trabalho. É muito limitada quer quanto ao tempo de 

conservação da informação quer quanto à sua capacidade. Sem exercitação, a informação 

existente na MT dura de 10 a 30 segundos. 

 

Figura 3. Modelo integrado de várias funções psicológicas implicadas na aprendizagem. 

 

O modelo representado na Figura 3 sugere a distinção entre MT e MLP. Os dados 

empíricos podem igualmente ser explicados através da existência dum único armazém de 

memória, que corresponderia à MLP, com ritmos de esquecimento diferenciados no tempo. O 

esquecimento dos dados recém-adquiridos, correspondentes quer à memória sensorial quer à 

MT, seria muito intenso (Wickelgren, 1974). Neste caso, a MT poderia ser concebida como uma 

porção da estrutura da MLP constituída por nova informação ou por informação antiga que foi 

ativada através do processo psicológico de recuperação. 

A recuperação reconduz à memória de trabalho ou aos efectores o conhecimento 

previamente armazenado. Efetua-se através da difusão de ativação, no caso de recuperação 

Efectores

Memória de longo prazo 
Atenção 
Codificação 
Reconheci- 
    mento de 
    padrões

Memória 
de trabalho 

Codificação e 
Armazenamento 

Recuperação 
(C. declarativo)

Decaimento

Memória imediata 
 ou sensorial

Receptores

Decaimento

Conflitos cognitivos 
Autoconceito 
Desenvolvimento 
Personalidade 

Emoções, afectos. 

Motivações, objectivos, 
expectativas 

Processos metacognitivos: 
planificação, monitoração, 
avaliação, auto-regulação 

Processamento de informação

Entrada sensorial 
de estímulos 

Estratégias: 
Exercitação 
Elaboração 
Organização 

Retroacção

1. Proposições; 
2. Representações 
     analógicas 
  (a) imagens 
       espaciais 
  (b) imagens 
        coloridas 
  (c) ordenações 
        lineares; 
3. Esquemas; e 
4. Produções. 

Geração de respostas 
(Conhecimento procedimental)

Ambi- 
ente 
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controlada, ou através de emparelhamento de padrões (pattern matching), no caso de 

recuperação automática. 

Estudando a memória a curto prazo, Miller (1956) concluiu que a sua capacidade estava 

limitada ao "número mágico sete mais ou menos dois". É de notar que estes elementos podem ser 

complexos, e por isso a memorização está dependente da organização de unidades que devem 

passar pela MT para serem codificadas e armazenadas na memória a longo prazo (MLP). 

Designa-se por aglomeração a organização da informação em unidades de complexidade 

adequada2. A aglomeração permite aumentar a quantidade de informação passível de tratamento 

na memória de trabalho. Herbert Simon (1979) concluiu nos seus estudos que a MT estava 

limitada a cinco elementos. Anderson (1990) apresenta uma explicação diferente das limitações 

da MT. Essas limitações resultariam da necessidade de manter o material da MT em elevado 

nível de ativação. Cada elemento desse material precisaria de ser exercitado constantemente para 

se manter ativado. Por isso o número de elementos tem de ser reduzido de modo que, depois de 

exercitar o último elemento da lista, ainda se encontre ativado o primeiro elemento por onde se 

vai recomeçar a exercitação. Para explicar esta necessidade de exercitação permanente, 

Anderson recorre à analogia do artista de circo que recorrentemente faz girar uma fila de pratos 

no cimo de hastes. A limitação do número de pratos que se podem manter a rodar é imposta 

somente pela necessidade de que o primeiro prato ainda esteja a girar sem cair quando o artista 

regressa para reiniciar uma nova ronda depois de ter agitado o último. 

                                                 
2Aglomeração corresponde aqui à palavra inglesa chunking, que significa dispor em pedaços grandes e poderia ser 

traduzida alternativamente por conjunção, empacotamento, agrupamento, composição ou estruturação se estas 

palavras não tivessem já outras conotações técnicas. 
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2 A APRENDIZAGEM SOB UM PONTO DE VISTA COGNITIVO 

A partir do modelo apresentado na Figura 1, podem-se descrever algumas dessas 

características postas em evidência pela abordagem cognitiva. 

Primeiro, existem diversos tipos de conhecimentos a serem aprendidos. Estes 

conhecimentos podem-se aproximar mais do tipo percetual ou do tipo significativo declarativo 

ou do tipo procedimental (estes conceitos serão introduzidos na próxima secção). 

Segundo, a existência de diversos tipos de conhecimentos indicia a possibilidade de 

otimização da aprendizagem dos diversos tipos de conhecimento através de diferentes processos. 

Já não se trata apenas de ter em conta o aprendente: o tipo de conhecimento passa a ser um 

elemento a ter em conta quando se definem estratégias de aprendizagem. 

Terceiro, o conhecimento é construído e reconstruído, em vez de ser apenas registado 

mecanicamente. De facto, a aprendizagem aparece descrita como um processo complexo, que só 

pode ser analisado através da consideração de múltiplos subprocessos que constroem e 

reconstroem o conhecimento. É o que aparece sugerido quer pelos processos de monitoração, 

avaliação, e controlo que agem através de objetivos, motivos e expectativas, quer pela ação da 

memória de trabalho na elaboração do conhecimento, quer pela atividade de codificação e da 

inserção do novo conhecimento nas redes preposicionais da memória. É neste sentido e só neste 

sentido que se justifica falar-se de construtivismo cognitivo. 

Quarto, a aprendizagem é dependente do conhecimento previamente existente. Como será 

visto posteriormente, rigorosamente, só se aprende o que tem sentido porque o novo 

conhecimento deve ser inserido na estrutura dos conhecimentos prévios e o sentido do novo 

conhecimento advém das ligações com o conhecimento anterior. Quem mais sabe está mais 

preparado para aprender mais. 

Quinto, de algum modo, todo o conhecimento é situado. Esta afirmação deve ser 

relativizada e por isso se inscreve aqui a ressalva de algum modo Sem essa relativização, estaria 

a propor-se a impossibilidade de qualquer transferência de conhecimentos para situações 

diferentes da situação da sua aquisição. A transferência do conhecimento académico para a vida 

real não se processa mecanicamente, e a instrução deve ter em conta o contexto em que em que 

se visa a aplicação dos conhecimentos e competências, mas existe transferência de 

conhecimentos, e as atividades pedagógicas devem procurar otimizar essa transferência. 

2.1 Conhecimento Declarativo e Conhecimento Procedimental 

Anderson, usando conceitos apresentados pelo filósofo Ryle (1949), fez uma distinção 

entre conhecimento declarativo e conhecimento procedimental. Embora esta distinção não seja 

sempre fácil, há certas características que distinguem as duas formas de conhecimento. O 

conhecimento declarativo (CD) é o conhecimento de que alguma coisa é o caso. Por exemplo, o 

conhecimento de que a Carreira 9 de autocarros passa no Rossio é declarativo. Este tipo de 

conhecimentos é extremamente variado. Consiste em factos, crenças, opiniões, generalizações, 
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princípios, teorias e acontecimentos pessoais. O CD é representado por proposições, que são 

enunciados verbais. É um conhecimento relativamente estático, que não opera sobre outras 

formas de conhecimento. É mais lento e mais consciente que outras formas de conhecimento. O 

CD é testado através de reconhecimento e recordação. O CD pode ser declarado, anunciado, 

explicitado. 

Por sua vez, o conhecimento procedimental (CP) é o conhecimento de como fazer alguma 

coisa ou de como realizar uma atividade cognitiva. Por exemplo, os conhecimentos de como 

multiplicar o número 27 por 4 ou de como tomar no Rossio o autocarro da Carreira 9 são 

conhecimentos procedimentais. O CP é representado por produções, que consistem em regras 

que implicam uma relação condição-ação, do tipo "se . . . , então . . . ." O CP é uma forma de 

conhecimento dinâmico, que opera sobre as coisas ou sobre outras formas de conhecimento. É 

mais rápido e opera mais automaticamente que o conhecimento declarativo. É testado através de 

desempenho, exigindo que o sujeito faça alguma coisa sobre outra. Os processos de resolução de 

problemas são formas de CP. O CP não pode ser declarado ou anunciado, antes deve ser 

desempenhado, realizado. 

2.1.1 Interação entre Conhecimento Declarativo e Conhecimento Procedimental 

O CD e o CP são diferentes a ponto de ser possível aprender alguma coisa forma 

procedimental e não de forma declarativa. No entanto o CD e o CP interagem quer no 

desempenho quer na aprendizagem. No que se refere ao desempenho, o CD fornece, em várias 

situações, os dados necessários para a atuação do CP. O CD pode também fornecer indicações 

para pôr em ação ou para interromper a ação do CP e pode ainda ter um papel de relevo na 

criatividade, indicando relações entre áreas onde essas relações não são aparentes. 

O CP e o CD interagem igualmente durante a aprendizagem. Ver-se-á adiante que, durante 

a aprendizagem de novos procedimentos, os diversos passos dos procedimentos podem começar 

por ser representados em forma declarativa. Os manuais de utilização de maquinismos são um 

exemplo da representação de procedimentos em forma declarativa. O inverso também é 

verdadeiro nalgumas circunstâncias. Com efeito, algumas formas de conhecimento 

procedimental, como o conhecimento de procedimentos de aprendizagem, podem facilitar a 

aquisição de conhecimento declarativo. 

A experiência subjetiva pessoal pode conduzir à aquisição de conhecimento declarativo, 

mas não à aquisição de conhecimento procedimental. De modo diferente, o conhecimento 

procedimental, expresso por uma produção se (condição) . . . então (ação) . . . , pode levar ao 

estabelecimento de novos objetivos e novos factos através da sua componente de ação, 

aumentando assim o conhecimento declarativo (Anderson, 1989). 

A aprendizagem consiste numa aquisição ou mudança de conhecimentos, quer de tipo 

declarativo quer de tipo procedimental. Em face do modelo de processamento de informação, 

pode-se concluir pela existência dos seguintes seis tipos de mecanismos de aprendizagem, que 

serão explicitados mais adiante: 
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1. registo de conhecimento declarativo; 

2. fortalecimento de conhecimento declarativo; 

3. compilação de conhecimento procedimental; 

4. fortalecimento de conhecimento procedimental; 

5. reorganização das conexões entre a informação armazenada; e 

6. indução de novo conhecimento declarativo a partir do conhecimento existente. 
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3 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

As representações podem estar relacionadas com conhecimento abstrato ou com 

conhecimento relacionado com dados dos sentidos, e mesmo este último tipo de representações 

pode conservar em maior ou menor grau as características estruturais da experiência percetual 

original3. Entre as representações mais ligadas com modalidades de conhecimento relacionado 

com dados dos sentidos, a psicologia cognitiva tem-se ocupado sobretudo das imagens visuais de 

tipo espacial. Com certeza que poderão existir outras modalidades de representação 

especificamente ligadas com outros tipos de perceção. Além das representações que conservam 

as características estruturais da experiência, existem outras perceções mais abstratas, 

relacionadas apenas com o sentido da informação armazenada ou com os procedimentos que a 

informação permite realizar. 

3.1 Representações Analógicas Relacionadas com a Perceção 

3.1.1 Representação Espacial e o Imagística 

À partida, parece que o problema da representação se pode pôr de modo diverso no que se 

refere à memória a longo prazo, onde a representação deve ser armazenada, e à memória de 

trabalho, onde a representação deve ser processada e manipulada. A forma de representação de 

conhecimento, constituída por imagens, mantém alguns atributos físicos do objeto representado. 

Trata-se aqui de representações estudadas na memória de trabalho. 

A Figura 1 mostra um mapa semelhante àquele foi usado na primeira experiência de 

escandimento mental. Estudos recentes (Farah, Hammond, Levine e Calvanio, 1988), 

investigando indivíduos com deficiências cerebrais orgânicas, vieram demonstrar que existem 

dois tipos de representações imagísticas, um de tipo visual, que processa pormenores como a cor, 

e outro de tipo espacial, que abstrai de atributos físicos e mantém apenas a distância espacial. 

                                                 
3Não se considera aqui a representação sensorial que perdura na memória por breves segundos como foi referido 

anteriormente. 
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Figura 1. Mapa de uma ilha imaginária semelhante ao que foi utilizado por Kosslin para estudar 

o uso de imagens no escandimento espacial. (Adaptação de Kosslin, Ball & Reiser, 1978). 

Vários estudiosos têm-se ocupado também da estrutura hierárquica de imagens, que se 

manifesta quer em figuras complexas geométricas quer em mapas mentais. 

3.1.2 Representação de Ordenações Lineares 

As ordenações lineares distinguem-se das representações espaciais e imagísticas pelo facto 

de não manterem as características físicas ou espaciais, antes ficarem limitadas às relações de 

ordem entre os seus elementos. Estão nesta situação a representação das letras do alfabeto 

quando mantêm a ordem sequencial ou a representação da ordem de grandeza da estatura dos 

irmãos na mesma família, ou ainda a representação da ordem cronológica dos reis de Portugal. 

Neste caso não se representa a grandeza da diferença, mas apenas a relação de ordem da mesma 

grandeza. 

3.1.3 Aplicações na Educação 

As representações analógicas que foram referidas podem exercer um papel importante em 

aprendizagens que aparentemente estão muito distantes por se referirem a conhecimentos 

abstratos. As representações analógicas podem ser utilizadas em analogias que facilitam a 

aprendizagem (a) quer de conhecimentos muito abstratos, que não podem ser facilmente 

traduzidos por outras abstrações, (b) quer de conhecimentos muito novos que não encontram na 

memória de longo prazo outras âncoras fáceis de tipo proposicional com as quais se poderiam 

ligar. 

Existem também vários relatos anedóticos que parecem demonstrar a importância da 

representação analógica na criatividade. Dois exemplos frequentemente citados na literatura são 

os casos das invenções de Kekulé no domínio da biologia e de Faraday no domínio da física. 
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3.2 Representações Relacionadas com Significados: 

Representação Proposicional 

As proposições representam o conhecimento declarativo e correspondem a ideias. Cada 

proposição compreende dois tipos de elementos: por um lado, existe sempre uma relação, 

expressa normalmente por verbos, advérbios e adjetivos, e, por outro lado, existe um conjunto de 

argumentos, correspondentes aos tópicos da proposição, expressos normalmente por nomes e 

pronomes. As relações são formas de predicados enquanto os argumentos podem ser sujeitos, 

objetos (complementos diretos), objetivos ou fins, instrumentos ou meios, e outras 

circunstâncias. O enunciado "O menino chamou o pai" contém uma proposição. "O menino 

abandonado chamou o pai em voz alta" contém três proposições porque contém três relações: 

"abandonado", "chamou" e "em voz alta." 

As imagens constituem formas analógicas e contínuas de representação ao passo que as 

proposições são discretas. As imagens são mais económicas do que as proposições para 

representar a informação espacial e parecem ter um papel mais importante na memória de 

trabalho do que na memória a longo prazo. 

Deve notar-se que as palavras, expressões e frases são meios concretos de expressar ideias 

ao passo que as proposições são abstrações que representam as próprias ideias. A representação 

usa o sentido ou as proposições abstratas e não as palavras concretas. As linguagens 

proposicional e imagística são as mais adequadas para a resolução criativa de problemas. Os 

computadores, mais especializados nas produções, estão menos adequados para estas tarefas. 

Segundo a notação adotada por Kintsch (1974), a proposição é representada como uma 

lista que contém, entre parêntesis, a relação em tipo itálico seguida pela lista de argumentos. O 

exemplo anterior seria representado pelas três proposições: 

1. (Chamar, menino, pai, passado) 

2. (Abandonar, menino, passado) 

3. (Em voz alta, chamar). 

No princípio da década de 70 (Rumelhart, Lindsay e Norman, 1972), foi proposta a ideia 

de rede proposicional e da sua representação gráfica. Uma proposição pode ser apresentada 

através duma rede proposicional. Graficamente, a proposição é representada por uma elipse, da 

qual partem setas que ligam a proposição aos seus elementos (relações e argumentos), como 

consta da Figura 2. As proposições juntamente com os seus elementos designam-se, na 

terminologia de Anderson (1990) nós de rede (proposicional) enquanto as setas que ligam os nós 

se chamam ligações. 

 
Figura 2. Exemplo de proposição com três elementos: “O menino chamou o pai”. 

Relaçãochamar

Sujeito
menino

Objecto
pai1

passado Tempo
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As relações entre vários conjuntos de conhecimentos podem ser expressas por redes 

proposicionais, onde os conjuntos correlacionados de proposições aparecem espacialmente 

interligados. A Figura 3 mostra as três proposições contidas na expressão "O menino 

abandonado chamou o pai em voz alta." 

 
Figura 3. Exemplo de rede proposicional com três proposições: “O menino abandonado chamou 

o pai em voz alta”. 

No que se refere às funções da representação proposicional, podem aduzir-se três 

importantes objetivos. Primeiro, o modo de representação proposicional permite representar 

adequadamente grandes conjuntos de informação sem limitações intrínsecas. Segundo, esta 

representação garante a manutenção do sentido mais profundo deixando para segundo lugar a 

forma mais superficial. Por último, este modo de representação permite fazer inferências de 

modo relativamente económico. 

3.2.1 Aplicações na Educação 

A aquisição de novo conhecimento é vista como um processo em que novas proposições 

são preparadas na memória de trabalho e depois enviadas para a memória de longo prazo onde se 

interligam com outras proposições que têm elementos comuns. Segundo um estudo de Hayes-

Roth e Thorndyke (1979), a interligação na mesma rede de informação relacionada depende do 

facto de essa informação se encontrar simultaneamente presente na memória de trabalho. 

Anderson (1983) acrescenta que o registo de conhecimento declarativo na MLP se realiza a 

partir da MT através dum processo probabilístico. 

A teorização da representação do conhecimento declarativo apoia as seguintes sugestões 

para os professores: 

1. deve-se dar importância às revisões periódicas da matéria dada; 

2. deve-se cuidar da organização do material; 

3. deve-se fazer apelo aos conhecimentos anteriores relacionados com o que se está a 

ensinar; e 

4. deve-se fazer uma revisão geral de todo o material ensinado, para o que poderá ser útil 

fazer uma revisão global e, nesta área, os exames finais encontram a sua justificação. 

Alguns autores pensam que a rede de informação relacionada está organizada 

hierarquicamente. Tal parece acontecer frequentemente com uma classe de representações 

designada como esquema mental, como se descreve na próxima secção. 

Sujeito
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3.3 Esquemas Mentais 

Os chamados esquemas mentais correspondem à representação de certos conceitos 

complexos ou constructos que servem para filtrar e organizar a nova informação. Os esquemas 

podem integrar proposições, imagens e ordenações lineares. Têm como função permitir usar 

mais economicamente os conceitos. Entre os exemplos mais comuns de esquemas, contam-se (a) 

as categorias naturais, que correspondem aos grandes conceitos científicos, (b) os eventos 

rotineiros da vida comum, como a ida ao restaurante ou ao cabeleireiro, e (c) os tipos de texto, 

como o relatório científico ou a novela. Os esquemas mentais possuem entradas (em inglês, 

slots), atributos, ou variáveis, que servem para codificar as características típicas dos conceitos, 

e valores, que correspondem à concretização ou atualização dos mesmos atributos. Tomado 

como exemplo, o esquema mental de vivenda contém atributos como número de pisos, número 

de divisões e material de composição. Os valores que atuam os atributos concretos de 

determinada vivenda podem ser dois pisos, sete divisões, e material de granito. Existem limites 

ainda que vagos para o número e valores dos atributos. 

Os esquemas de eventos iterativos, relacionados com hierarquias de generalização e 

hierarquias subordinadas, foram estudados por Shank e Abelson (1977) sob a designação de 

guiões (em inglês, scripts). Um exemplo de guião pormenorizadamente descrito por estes autores 

é a ida ao restaurante. Este guião, só por si, tem codificada uma vasta quantidade de informação 

correspondendo a entradas e valores, desde a passagem na porta até ao pagamento da conta e 

saída do edifício. Nestes casos, os esquemas mentais parecem ser constituídos simultaneamente 

por conhecimento declarativo e por conhecimento procedimental. 

3.3.1 Aplicações na Educação 

Os esquemas mentais têm grande relevância na aprendizagem académica já que constituem 

uma parte importante dos conteúdos das matérias disciplinares. O facto de os alunos possuírem 

de forma adequada ou não adequada os esquemas hierarquicamente relacionados com outros que 

atualmente estão a ser ensinados facilita ou dificulta a aprendizagem adequada dos novos 

esquemas. 

3.4 Representação de Procedimentos através de Produções 

Como foi dito acima, Anderson pensa que o conhecimento procedimental é armazenado 

sob formas de representação, designadas produções, mais ativas do que as proposições. Uma 

produção compõe-se de uma parte-condição ou oração condicional ou oração se e de uma parte-

ação ou oração conclusiva ou oração então. Exemplo de produção, que traduz uma operação de 

classificação: 

"Se um animal é bípede 

  e o animal é implume 

Então classifique o animal como homem 

  e diga "homem." 
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Em forma declarativa, esta produção corresponde a afirmar que "o homem é um bípede 

implume." Esta forma de conhecimento declarativo representa-se através de duas proposições: "o 

homem é um bípede, e esse bípede é implume." 

O conhecimento procedimental implica diretamente o comportamento. O conhecimento 

declarativo pode influenciar também o comportamento na medida em que os conteúdos da MT 

se transformam em comportamentos através dum processo de equiparação com a parte 

condicional das regras de produção. 

As proposições apresentam um caráter finalizado e ligam-se por redes proposicionais 

segundo as suas afinidades de objetivo. As produções com uma estrutura de objetivo comum 

ligam-se em sistemas de produções ou conjuntos de produções relacionados pelo fluxo de 

controlo, numa espécie de fluxograma, onde a ação desencadeada por uma produção se 

transforma em condição da produção seguinte. Num dado sistema de produções, o controlo do 

comportamento vai passando duma produção para outra (Gagné, Yekovitch, & Yekovitch, 

1993). Num dado momento, o controlo do comportamento é assumido por aquela produção cujo 

objetivo se encontra ativado e cujas condições são satisfeitas. O facto de o controlo de 

determinado comportamento (ou externo ou cognitivo) se encontrar dentro do próprio 

conhecimento permite que a abordagem do processamento de informação possa dispensar o 

recurso a mecanismos de controlo executivo, como acontece em propostas de estruturas 

metacognitivas. 

3.4.1 Tipos de Conhecimento Procedimental 

Acompanhando a tipologia estabelecida por Gagné, Yekovitch, e Yekovitch (1993), as 

produções podem ser classificadas segundo dois critérios, ambos considerados como contínuos, 

cada um dos quais com dois polos. Por um lado, as produções variam segundo o grau de 

generalidade-especificidade de domínio e, por outro lado, variam quanto ao grau de 

automaticidade-controlo. 

O conceito de domínio refere-se a qualquer área de conteúdos e assim pode referir-se quer 

a domínios de áreas de matérias ou conteúdos, como acontece com disciplinas académicas como 

a matemática, quer a domínios de ferramentas como a leitura e a escrita. O conhecimento 

procedimental de domínio geral corresponde aos métodos fracos ou estratégias fracas de 

atividade cognitiva. Os métodos de atividade cognitiva de domínio específico correspondem aos 

métodos fortes, assim chamados por assegurarem mais rigorosamente o êxito dessa atividade 

como acontece com os peritos ou especialistas e com os profissionais em geral. 

No que se refere à dimensão automaticidade-controlo, os procedimentos automáticos 

consomem poucos recursos cognitivos como a atenção. Estes procedimentos apresentam as 

seguintes características (Gagné, Yekovitch, & Yekovitch, 1993): (a) operam rapidamente, (b) 

são precisos, (c) dispensam o controlo consciente, (d) são dificilmente verbalizáveis. É de 

sublinhar que, embora muitos professores incluem nos seus objetivos o ensino do controlo 
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consciente dos processos de pensamento, os resultados da investigação sobre as vantagens desse 

ensino de métodos fracos não são totalmente encorajadores. 

 

 

 

Figura 6. Os tipos de conhecimento procedimental segundo a sua especificidade e 

automaticidade (Adaptação de Gagné, Yekovitch, & Yekovitch, 1993). 

 

As duas dimensões generalidade-especificidade de domínio e automaticidade-controlo de 

procedimentos relacionam-se mutuamente, como se mostra na Figura 6. Assim, o conhecimento 

procedimental de domínio específico que se automatizou corresponde às competências básicas 

de domínio específico. Este tipo de conhecimento diz respeito aos procedimentos especializados 

que se ocupam dos aspetos rotineiros dos problemas correntes. Em contraponto, o conhecimento 

procedimental de domínio específico que se manteve sob controlo da consciência corresponde às 

estratégias de domínio específico. 

É de notar que os procedimentos de domínio geral dificilmente ou nunca se automatizam. 

Correspondem às estratégias de domínio geral ou métodos fracos. 

Os diversos tipos de conhecimento diferem no que respeita quer ao seu caráter dinâmico 

ou estático quer à velocidade de aquisição quer ao grau de modificabilidade. Anderson (1990) 

calcula que são precisas 10 000 repetições para automatizar procedimentos cognitivos 

complexos. Em contraponto com o desempenho conduzido por proposições, o desempenho com 

base em produções é mais rápido e mais automático e ocorre sem necessidade do mesmo grau de 
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trabalho consciente. Por estas razões, os sistemas de produção são mais económicos do que as 

proposições em relação à memória de trabalho porque, na sequência das operações mentais, o 

controlo do fluxo da informação processa-se automaticamente. Assim, um condutor 

experimentado pode conduzir e simultaneamente manter uma conversa interessante com a 

passageira. 
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4 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATIVO 

Foi dito acima que o conhecimento declarativo (CD) é o conhecimento de que alguma 

coisa é o caso. São conhecimentos declarativos os conhecimentos relacionados com objetos, 

factos, conceitos, generalizações e princípios, teorias e acontecimentos pessoais. O CD é testado 

quer pelo reconhecimento quer pela recordação de informação. É este tipo de conhecimento que 

os estudantes acusam de ser meramente teórico. A memória de longo prazo (MLP) contém o CD 

representado numa vasta rede de proposições e contém igualmente o conhecimento 

procedimental (CP) quer geneticamente determinado, como harduere, exemplificado na 

capacidade de discriminar o brilho ou o movimento, quer adquirido através da aprendizagem, 

como softuere, exemplificado na capacidade de conduzir um automóvel a grande velocidade. 

É na memória de trabalho (MT) que o novo conhecimento se liga ao velho conhecimento. 

Assim, a MT pode conter três tipos de conhecimento: (a) informação nova recebida pelos órgãos 

recetores; (b) antigos conhecimentos ativados a partir da MLP; e (c) novas proposições recém-

construídas na MT. 

Anderson (1983) define a difusão de ativação como o processo pelo qual uma dada 

proposição ativa transmite a ativação a outras proposições relacionadas. Essas proposições 

passam, assim, da MLP para a MT. Este processo é designado como recuperação. 

A aprendizagem ou aquisição de novos conhecimentos declarativos (CD's) realiza-se 

através do armazenamento de novas proposições que se relacionam com outras proposições 

precedentes. As proposições de diversa origem que aparecem na MT estimulam a formação de 

novas proposições que são armazenadas na MLP em ligação com o conhecimento anterior. 

Como se verá com mais pormenor na próxima secção, este processo é chamado elaboração e 

pode ser definido como o processo de formar um conhecimento de ligação que relaciona o novo 

conhecimento que se pretende adquirir com o antigo conhecimento previamente registado na 

MLP. 

O sentido ou significado consiste nas conexões que se estabelecem entre o antigo e o novo 

conhecimento. A aprendizagem de CD corresponde à criação de sentido, isto é, à criação de 

ligações entre as novas proposições e as proposições anteriormente armazenadas na MLP. O 

grau de significado corresponde ao número e ao tipo das conexões estabelecidas entre o 

conhecimento novo e o conhecimento anterior. Deste modo, não pode haver aprendizagem do 

que quer que seja sem sentido. Um tipo de informação inteiramente nova, sem sentido aparente, 

relaciona-se com a informação anterior pelo menos através de sons previamente armazenados. 

As primeiras aquisições do recém-nascido devem ter sido conectadas com os processos 

sensoriais e motores. 

O processo de aquisição de novo conhecimento ocupa espaço na MT e exige tempo. Simon 

(1974) calculou que cada novo bit de informação leva 10 segundos a codificar. O limite teórico 

da capacidade humana de processamento estaria então situado em seis bits por minuto. O limite 

de processamento humano estaria situado à volta de seis bits por minuto. Considerando que o 
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ritmo médio duma lição oferece 150 palavras por minuto e que uma proposição tem uma média 

de cinco palavras, segue-se que os alunos ouvem em média 30 proposições por minuto. 

Admitindo que apenas metade das proposições contém nova informação, os estudantes recebem 

15 novas proposições por minuto. Se se admitir que os estudantes estão a elaborar novas 

proposições, então eles não são capazes de receber seis novas proposições por minuto (um bit em 

cada 10 segundos), mas apenas uma nova proposição comunicada pelo professor em cada 

minuto. Assim se entende que os estudantes que parecem mais criativos e mais capazes de 

pensar sejam aqueles que parecem esquecer mais facilmente: é que a sua MT está 

frequentemente cheia de elaborações, e por isso muitas das proposições vindas do professor não 

chegam a ser apresentadas na MT dos alunos. 

A recuperação de conhecimentos é desencadeada por uma questão que pode ter origem 

externa ou interna. As proposições ativadas por estas questões vão ativar outros conceitos 

relacionados até que seja encontrada uma proposição que responda adequadamente à questão 

posta. Este processo, que já antes foi designado como difusão de ativação, decorre 

inconscientemente, exceto no que respeita à decisão sobre a adequação da resposta encontrada. 

Se não se encontra uma resposta adequada e não há tempo para uma busca mais demorada, o 

sujeito contenta-se com uma conjetura fundamentada, consistente com o conhecimento existente. 

4.1  Elaboração do Conhecimento Declarativo 

No processo de aprendizagem de conhecimento declarativo, o indivíduo pode construir 

novo conhecimento a partir do conhecimento existente, ou seja, pode recorrer à elaboração. A 

elaboração consiste, pois, na construção de novas proposições a partir de proposições existentes. 

A elaboração pode também ser ativada para melhor inserir o novo conhecimento na estrutura 

cognitiva, no momento do armazenamento. As novas proposições elaboradas podem consistir em 

inferências lógicas desenvolvidas a partir de proposições armazenadas na MLP, no 

desenvolvimento das proposições que vão ser armazenadas, na construção dum exemplo a partir 

dum dado conceito, ou na adição de quaisquer elementos que sirvam para relacionar informação. 

Num estudo de recordação de histórias planeado por Bower, Black, e Turner (1979), 20% do 

material recordado consistia em elaborações desenvolvidas a partir do que os sujeitos sabiam 

acontecer em situações normais. 

A elaboração facilita a recuperação de duas maneiras: 

1. oferecendo vias alternativas de recuperação, através das quais a difusão de ativação pode 

progredir; 

2. oferecendo informação adicional que pode servir de base à construção da resposta 

adequada. 

Existe uma explicação alternativa para explicar o papel atribuído à elaboração na aquisição 

e recuperação de CD. Consiste no esquema de profundidade de processamento. 

Qualquer tipo de elaboração é preferível à ausência de elaboração. As elaborações eficazes 

ligam partes das proposições que se querem recordar ou estimulam a recordação adequada do 
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contexto de aprendizagem (elaborações precisas). As elaborações menos eficazes não ligam 

partes das proposições que devem ser recordadas ou não estimulam a recordação do contexto de 

aprendizagem (elaborações imprecisas). As elaborações precisas mantêm a difusão de ativação 

dentro dos limites da informação a ser recordada. As elaborações imprecisas, por sua vez, 

tendem a afastar a difusão de informação da área da informação a recordar. Neste sentido, a 

elaboração precisa é mais eficaz para o pensamento convergente ao passo que a elaboração 

imprecisa pode ser mais eficaz para o desenvolvimento do pensamento divergente. 

Se a elaboração favorece a aprendizagem e a recordação, a instrução deve ser planeada de 

modo a favorecer a elaboração. Gagné, Yekovitch e Yekovitch (1993) resumem as atividades 

pedagógicas para incentivar a elaboração e a organização sob cinco grupos: 

 recorrer às imagens; 

2. usar analogias; 

3. dar instruções para elaborar ou organizar; 

4. apresentação dum plano com os conteúdos; 

5. ter em conta a organização na apresentação dos assuntos. 

De modo mais pormenorizado, os professores poderão recorrer aos seguintes processos 

para favorecer a elaboração: 

1. instruir os aprendentes para usar imagens, principalmente quando se trata de material 

familiar; 

2. apresentar analogias familiares com material menos familiar ou abstrato ou com material 

novo, que exige pressupostos informacionais que o aprendente não possui; 

3. instruir explicitamente o aprendente para elaborar, convidando-o para construir as suas 

próprias analogias e metáforas; 

4. pedir para dar exemplos dos novos conceitos que estão a ser ensinados;  

5. pedir para preencher um esboço parcialmente completo; e 

6. Mostrar como o material novo se liga com a matéria já conhecida. 

4.2  Organização do Conhecimento Declarativo 

Os alunos tendem não só a elaborar em face de nova informação, mas também a organizar 

a nova informação. A organização consiste no processo de dividir um conjunto de informações 

em subconjuntos e indicar a relação entre os subconjuntos. Tem como efeito melhorar otimizar a 

utilização das capacidades limitadas da MT durante a recuperação. Os indivíduos organizam 

espontaneamente a informação (por exemplo, tomando as pausas do discurso como um intervalo 

na organização). 

A organização tem uma enorme influência na memorização do material apresentado. É 

possível que as crianças mais velhas recordem mais informação porque organizam melhor. A 

organização da resposta em categorias permite melhor recordação. 

A organização melhora a recordação por duas vias distintas. 

1. A organização atua à maneira das elaborações precisas, proporcionando ligações firmes 

entre a informação a ser recordada e mantendo a difusão da ativação na área relevante. 
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2. A organização pode ainda oferecer pistas de recuperação (classes) para guiar a difusão 

de ativação. 

Se, como acontece com a elaboração, a organização favorece a aprendizagem e a 

recordação, a instrução deve ser planeada de modo a favorecer também a organização. 

Entre os atos de instrução que favorecem a organização, contam-se os seguintes: 

1. oferecer um sumário prévio daquilo que vai ser apresentado; o sumário ajuda no 

processamento de pormenores mais específicos; 

2. estabelecer redes de ligação entre diversas partes e elementos do material a aprender 

(networking); 

3. usar roteiros que fornecem um mapeamento (mapping) ou esquematização dos assuntos. 

4. pedir que os alunos apresentem exemplos dos novos conceitos que estão a ser ensinados; 

5. pedir para preencher um esboço parcialmente completo; 

6. usar palavras-chave que servem de pistas para a organização; 

7 apresentar o material de modo organizado e evitar a fragmentação excessiva dos 

conhecimentos a adquirir; 

8. indicar no princípio da aula como o material se relaciona com conhecimentos anteriores; 

9. indicar durante a aula como é que o material se organiza. 

Notar que a ausência de motivação pode indicar somente que os alunos não conseguem 

relacionar o novo material com qualquer conhecimento anterior. 
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5 APRENDIZAGEM DE ESQUEMAS 

Os esquemas são formas de conhecimento declarativo, mas este tipo de conhecimento é 

criado através de produções e por isso pode a sua aquisição pode ser modelada como um sistema 

de produções (Gagné, Yekovitch, & Yekovitch, 1993). Os dois principais processos envolvidos 

na aquisição dos esquemas são a generalização ou a formação dos esquemas e a discriminação 

ou refinamento dos esquemas. 

5.1.1 Generalização ou Formação dos Esquemas 

A generalização foi definida por Anderson como o processo de mudar uma produção de 

modo que a sua ação seja aplicada a mais casos. A generalização acontece automaticamente 

sempre que duas produções que têm a mesma ação se encontram uma com a outra ao mesmo 

tempo na memória de trabalho. Neste caso o, mecanismo de generalização toma em 

consideração as condições comuns e cria uma nova produção que mantém as condições comuns 

e apaga as condições exclusivas de cada uma das produções. O principal resultado da 

generalização é o apagamento das condições supérfluas, isto é, das condições exclusivas de cada 

produção. 

Uma explicação para a classificação de exemplos, alternativa ao conceito de generalização, 

consiste na proposta de emparelhamento de exemplos. Esta abordagem propõe que os novos 

exemplos são classificados por comparação com o exemplo mais próximo, armazenado na MLP. 

Vários estudos sugerem que as pessoas usam quer generalizações, esquemas ou protótipos quer o 

emparelhamento de exemplos (quando não possuem informação sobre a categoria geral). 

Apoio instrucional da generalização. A instrução da generalização é facilitada pelo apoio à 

memória de trabalho através da apresentação duma sequência de exemplos que diferem 

amplamente quanto aos valores das características irrelevantes. A presença, nos exemplos, de 

características irrelevantes comuns limita a generalização. O professor deve pois atender aos 

seguintes processos: 

1. selecionar os exemplos, tendo em conta a importância da discrepância dos atributos 

irrelevantes (v.g., a vaca e o golfinho são exemplos de mamíferos); 

2. apresentar simultaneamente esses exemplos; 

3. ajudar a identificar as características relevantes e irrelevantes. 

5.1.2 Discriminação ou Refinamento dos Esquemas 

A discriminação restringe o âmbito das aplicações, acrescentando alguma coisa às 

condições da produção. Acontece quando uma produção não funciona e se identifica o que é 

diferente e impede a produção de funcionar. Neste caso, a diferença é acrescentada à produção 

como condição necessária. 

Apoio instrucional da discriminação. A discriminação é facilitada pela apresentação em 

sequência de exemplos e não exemplos. A presença simultânea na MT de situações em que a 

classificação é correta e de situações em que não é correta faz com que se identifiquem as 



23 

 

diferenças cruciais e se corrijam as produções pela adição de novas condições. Este processo de 

emparelhamento de exemplos e não exemplos deve manter iguais todas as características exceto 

o atributo crucial. O professor deve pois atender aos seguintes processos: 

1. selecionar os exemplos e não exemplos emparelhados, tendo em conta a importância da 

proximidade dos atributos irrelevantes (v.g., o golfinho é mamífero, e o tubarão é peixe); 

2. apresentar simultaneamente esses exemplos e não exemplos; 

3. ajudar a identificar as características irrelevantes; 

4. criar eventos discrepantes. 

O ensino formal escolar é um fator importante para a aprendizagem de esquemas porque 

permite a planificação da generalização e discriminação através da apresentação de exemplos e 

não exemplos. 
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6 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

O conhecimento procedimental distingue-se do conhecimento declarativo na medida em 

que não é perfeitamente traduzível em palavras e é acessível, não de uma forma geral, mas de 

uma forma relativa a um uso específico. O conhecimento procedimental em determinado campo 

oferece meios para classificar e manipular a informação; é, por isso característico dos peritos ou 

especialistas. A aprendizagem dos procedimentos de sequência de ações (PSA) é lenta e sujeita a 

frequentes erros de percurso. 

Normalmente, a aquisição dos PSA, segundo dizia Anderson (1983), resultava da mudança 

dum desempenho de sequência de ações, conduzido inicialmente a partir de representações 

declarativas, para um desempenho de sequência de ações, conduzido a partir de representações 

procedimentais. (Mais adiante referir-se-á a nova posição de Anderson, expressa no seu artigo de 

1989, admitindo a possibilidade de aquisição de CP sem intervenção expressa de CD.) Esta 

transformação do CD em CP chama-se compilação de conhecimento. A vantagem da nova 

representação de sequência de ações conhecida como compilação de conhecimento consiste num 

tipo de desempenho mais fácil e mais rápido. 

Fitts e Posner (1967) descrevem a aquisição de competências de forma aproximada do 

conceito andersoniano de compilação de conhecimento procedimental. A aquisição de 

competências, que no presente contexto se pode designar de domínio específico, far-se-ia em três 

estádios de desenvolvimento. O primeiro estádio é o estádio cognitivo. Nesta fase, o indivíduo 

utiliza uma codificação declarativa para o desempenho da competência. Em termos de resolução 

de problemas, usando uma expressão de Anderson (1990), o sujeito recorre a um procedimento 

de domínio geral, que pode ter a seguinte formulação: “SE o objetivo é atingir o Estado X, e 

existe o Método M para atingir o Estado X, ENTÃO estabelece como subobjetivo aplicar o 

Método M”. O segundo estádio na aquisição de competências é o estádio associativo. Agora, 

eliminam-se os erros e fortalecem-se as conexões entre os elementos que compõem a produção 

ou a competência. O conhecimento procedimental, isoladamente ou associado ao conhecimento 

declarativo, passa a comandar o desempenho da competência em causa. Em vez de uma 

formulação geral meios-fins, o aprendente desenvolve uma produção específica, que pode ter a 

seguinte formulação: “SE o objetivo é pôr o carro em andamento, ENTÃO estabelece como 

subobjetivos carregar na embraiagem, encostar a alavanca à esquerda e à frente, levantar 

gradualmente o pé da embraiagem e carregar gradualmente no acelerador”. O último estádio é o 

estádio autónomo. Agora a mediação verbal desaparece, e o desempenho torna-se mais perfeito 

em precisão e velocidade. Este aperfeiçoamento em precisão e velocidade designa-se como 

afinação da competência. 

Em alternativa à formulação de Fitts e Posner (1967), Anderson (1983) descreve a 

compilação de conhecimento procedimental através de dois subprocessos: (a) 

procedimentalização e (b) composição ou unitização. A procedimentalização consiste em 

abandonar as pistas oferecidas por representações declarativas; corresponde ao estádio cognitivo 
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de Fitts e Posner. A composição ou unitização consiste em fundir vários procedimentos num 

único procedimento; corresponde aos estádios associativo e autónomo de Fitts e Posner. As 

próximas secções descrevem sumariamente a procedimentalização e a composição. 

6.1.1 Procedimentalização 

No dizer de Anderson (1989), a procedimentalização supõe que, na condição duma 

produção existe uma distinção entre informação de objetivo e informação de contexto, como no 

exemplo seguinte: Se o objetivo é realizar uma operação (objetivo) e existe um processo para 

realizar essa operação (contexto), então usa esse processo. A procedimentalização processa-se 

em dois passos: 

1. primeiro, gera-se uma descrição proposicional do procedimento com a informação de 

contexto em forma declarativa na MT; 

2. depois, traduz-se a descrição proposicional em forma procedimental ("se...então..."), 

eliminando a informação de contexto, como no exemplo seguinte: se o objetivo é reduzir 

duas frações ao mesmo denominador, então usa o processo x. 

A eliminação do contexto torna-se possível através duma maior especificação da 

informação de objetivo na parte-condição. 

Existem dois obstáculos para a procedimentalização. Primeiro, a MT é limitada e tem 

dificuldade em manter ativas todas as proposições necessárias ao funcionamento da sequência de 

ações ainda em forma declarativa. Veja-se por exemplo, a série de proposições que serão 

necessárias para que uma criança aprenda a somar frações. Segundo, a aprendizagem de 

sequência de ações exige como condição necessária outros conhecimentos prévios que o sujeito 

não possui. 

O CP é mais rápido do que o CD porque a recuperação de novas proposições é automática 

já que a ação de uma produção se torna na condição doutra produção ao passo que a recuperação 

de novas proposições depende da difusão de ativação, que é mais morosa. 

6.1.2 Apoio Instrucional da Procedimentalização 

A procedimentalização é encorajada ajudando a remover os dois obstáculos já indicados, 

(a) ultrapassando a limitação da capacidade da MT, (b) remediando a falta de conhecimentos 

prévios necessários, normalmente, sob a forma de CD, e (c) facilitando a transferência de 

conhecimentos para novas situações. 

A MT pode ser apoiada fornecendo-se um guia com as pistas necessárias para acompanhar 

as repetidas ações que virão a ser integradas nos futuros procedimentos. (Não parece útil 

memorizar a sequência de proposições). A falta de conhecimentos prévios, que constituía o 

segundo escolho a ultrapassar para a aquisição de procedimentos, pode ser suprida através de 

instrução individualizada. A transferência pode ser facilitada através da apresentação de 

problemas variados. 
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6.1.3 Composição ou Unitização 

A composição resulta da fusão de várias produções numa só. A composição realiza-se 

automaticamente, de forma probabilístico, quando mais que uma produção se encontram ativas 

na MT ao mesmo tempo. No caso de duas produções seriadas, a ação da primeira torna-se na 

condição da segunda, e assim por diante; a nova produção tem a condição da primeira e as ações 

das que se lhe seguem. 

A composição pode também manifestar algumas desvantagens, dificultando a atuação do 

sujeito em situações novas devido ao que se chama fixidez funcional ou efeito de disposição ou 

efeito de hábito (set effect), que consiste numa certa rigidez de comportamento. O efeito de 

disposição dificulta o encontro de soluções alternativas, que não chegam a aparecer na MT. A 

utilidade da composição pode ser avaliada pela presença de dois critérios: 

1. improbabilidade de mudar os procedimentos, que afaste o perigo do efeito de disposição; 

2. probabilidade de uso frequente, que justifique o interesse por maior velocidade na ação. 

6.1.4 Apoio Instrucional da Composição 

Dois processos facilitam a composição: prática e fidebeque ou retroação. (a) A prática 

oferece oportunidade para que as duas produções se encontrem simultaneamente ativas na MT, 

oferecendo oportunidades para a composição. (b) O fidebeque informa se se está a processar a 

composição que interessa. Note-se que os PSA não são eficazes sem acompanhamento dos PRP, 

que indicam quando se deve usar os PSA. Embora a aprendizagem da generalização, 

discriminação, procedimentalização e composição impliquem estratégias de ensino diferentes, 

pode dizer-se que a prática e o fidebeque estão implicadas em todas as estratégias da 

aprendizagem de procedimentos (não necessariamente na aprendizagem de conhecimento 

declarativo). Também a utilidade do recurso a analogias familiares na aprendizagem de novos 

procedimentos tem sido sublinhada por vários autores pelo facto de permitir o acesso a alguma 

informação logo à partida. 

6.1.5 Implicações Educacionais da Metodologia do 

Processamento de Informação 

A teorização do processamento de informação como foi resumida acima poderá ter 

implicações nas seguintes áreas: 

1. uso de analogias da psicologia cognitiva na sala de aulas; 

2. estudo sobre estratégias de aprendizagem a partir do tempo gasto; 

3. atenção ao movimento dos olhos dos alunos; 

4. técnica de pensar em voz alta para seguir o trabalho do aluno; 

5. uso de relatório Verbal imediato; 

6. uso do teste diagnóstico usando o computador; 

7. ênfase no ensino de estratégias de aprendizagem. 
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7 SUMÁRIO DOS SISTEMAS DA MEMÓRIA HUMANA 

Os primeiros estudos sobre sistemas de memória precedem o aparecimento da psicologia 

científica. Foi no entanto o incremento da psicologia cognitiva que veio incentivar o estudo 

sobre os sistemas da memória na segunda parte do Século 20 e com mais intensidade depois da 

década de 70. A psicologia cognitiva veio considerar a memória como um elemento 

indispensável nos estudos dos processos cognitivos. 

Existe uma memória ou existem várias memórias? Sob um ponto de vista educacional 

podemos considerar apenas uma única memória com vários conteúdos e vários estados de 

ativação já que sob um ponto de vista cognitivo as várias funções da memória estão integradas. 

Podemos, porém, considerar também várias memórias pelas razões que seguidamente vão ser 

expostas. Além da distinção entre memória a curto prazo, mais recentemente considerada como 

memória de trabalho, e memória a longo prazo, outras categorizações da memória se foram 

estabelecendo. Na história dos estudos sobre a memória, teve especial importância um artigo de 

Neisser (1978) pondo em dúvida a validade ecológica dos estudos tradicionais, pelo facto de se 

basearem em tarefas artificiais de laboratório e não tomarem em consideração os aspetos sociais 

significativos da memória. A tendência atual tende a incorporar as investigações mais 

naturalísticas e as investigações de laboratório (Neisser & Winograd, 1988). 

As últimas décadas permitiram grandes sínteses dos estudos teóricos e empíricos pioneiros 

e assim introduziram maior rigor conceptual. Schacter e Tulving (1994) definem sistema de 

memória em termos de seus mecanismos cerebrais, do tipo de informação processada e dos 

princípios que regem as suas operações. Seguindo essa definição, os mesmos autores encontram 

cinco sistemas da memória humana, que aparecem referidos no Quadro 2. Esses grandes 

sistemas de memória, que são também grandes sistemas de aprendizagem, são os seguintes: 

sistema procedimental, sistema de representação percetual, sistema semântico, sistema da 

memória de trabalho e sistema episódico. Os próximos parágrafos refletem essa síntese de 

Schacter e Tulving (1994). 

Quadro 2 

Os Cinco Grandes Sistemas da Aprendizagem e da Memória Humanas 

Sistema Outras de-

signações 

Subsistemas Recuperação Estruturas cerebrais 

1 

M. procedi-

mental 

Não decla-

rativa 

Competências motoras 

Competências cognitivas 

Condicionamento simples 

Aprendizagem associativa 

simples 

Implícita Fora da área hipocâmpica 

Gânglios basais implicados 

na aprendizagem de 

competências motoras 

Córtex motor e pré-motor 

2 

M. de repre-

Não decla-

rativa 

S. de forma de palavra visual 

S. de forma de palavra 

auditiva 

Implícita Córtex occipital (não 

semântico) 

Sistemas de audição 
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sentação 

percetual 

 

S. de descrição estrutural 

diferentes nos dois 

hemisférios 

Córtex temporal inferior 

3 

M. de trabalho 

Primária Executivo central 

Circuito articulatório auditivo 

Rascunho visuoespacial 

Explícita Lobos frontais 

4 

M. semântica 

Genérica 

Factual 

Conheci-

mento 

Espacial 

Relacional 

Implícita Área hipocâmpica 

Regiões do lobo médio-

temporal 

5 

M. episódica 

M. pessoal 

M. autobio-

gráfica 

M. de eventos 

 Explícita Áreas corticais pré-frontais 

Legenda. M. = memória; S. = sistema. 

 

1. O sistema procedimental é o sistema que está menos estudado. Possivelmente, engloba 

várias categorias que podem ter pontos em comuns e podem também ter pontos diferentes. Por 

isso mesmo é frequentemente designado por forma negativa como sistema não declarativo. 

Constitui por isso uma vasta categoria de aprendizagens relacionadas com o desempenho. 

Abrange competências comportamentais e competências e algoritmos cognitivos. Apresenta 

características de certa rigidez. Está mais adequada para lidar com as invariâncias temporais do 

ambiente. Caracteriza-se pelo gradualismo incremental da aprendizagem. O seu produto não é de 

natureza cognitiva nem têm valor de verdade. 

Estabelece-se uma primeira distinção entre competências motoras e competências 

cognitivas. Sabe-se que os gânglios basais estão implicados na aprendizagem de competências 

motoras e que as computações neuronais envolvidas nessa aprendizagem implicam a ativação do 

córtex pré-motor e motor ao passo que a aprendizagem de competências cognitivas pode também 

implicar estas últimas estruturas de forma opcional, não obrigatória. 

A memória procedimental é a mais primitiva, servindo as funções elementares meramente 

associativas. Apenas este sistema procedimental inclui aprendizagens não cognitivas. Os outros 

quatro sistemas são de caráter cognitivo e podem sempre ser acedidos pela consciência 

introspetiva. Estes quatro sistemas só num segundo momento, posterior à recuperação das 

representações, podem originar um comportamento expresso: por isso gozam de grande 

flexibilidade no que respeita à sua transposição para o comportamento. Estes sistemas cognitivos 

permitem a aquisição de associações relacionais e configurais. 

2. O sistema de representação percetual tem como função a identificação de palavras e 

objetos num nível pré-semântico, normalmente de modo implícito e não consciente, tal como 

acontece no processo de indiciação (priming). Este sistema mantém-se estável mesmo em 

indivíduos amnésicos, que sofreram lesões nas áreas hipocâmpicas e por isso ficaram 
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gravemente afetados a nível semântico. Inclui três subsistemas: sistema de forma de palavra 

visual, sistema de forma de palavra auditiva e descrição estrutural. O sistema de palavra visual 

identifica as palavras a um nível pré-semântico, isto é, a um nível anterior à significação. O 

sistema de forma de palavra auditiva é o subsistema menos estudado. A sua existência justifica-

se pelos casos de pacientes com incapacidade de repetir palavras ouvidas, sem deficiências muito 

notáveis noutros domínios. O sistema de descrição estrutural identifica os objetos na sua forma 

global e na sua estrutura, tomando em consideração as relações entre as partes, num nível pré-

semântico; não toma em conta a informação semântica sobre as propriedades associativas e 

funcionais dos objetos identificados.  

3. O sistema da memória de trabalho caracteriza-se pela brevidade com que retém e 

processa a informação. A memória de trabalho unifica as referências de diferentes fontes 

relativas ao mesmo objeto. Na expressão de Baddeley (1976, 1990), compreende três 

subsistemas: um subsistema executivo e dois subsistemas servos, um dos quais é o circuito 

fonológico, e o outro é o rascunho visuoespacial. Destes subsistemas, aquele que se encontra 

mais fundamentado empiricamente é o circuito fonológico. O executivo central é o subsistema 

menos estudado e relaciona-se com o controlo da atenção. 

4. A memória semântica lida com a aquisição e retenção da informação relativa a factos e 

eventos relacionados com o mundo em sentido alargado. Constitui o grosso dos conhecimentos 

que representam a realidade externa e interna. 

5. A memória episódica constitui um sistema desenvolvido a partir da memória semântica 

e da memória de trabalho. Tem como função recolher os acontecimentos experienciados pela 

pessoa, encadeados com os outros acontecimentos que caem no mesmo tempo subjetivo. Na 

memória episódica entrelaçam-se diferentes tipos de informação: espacial, temporal, sensorial, 

contextual. Note-se, porém, que vários autores não distinguem entre memórias semântica e 

episódica, juntando as duas sob a mesma designação de memória declarativa. 

Foi Tulving (1972; 1983; 1985) quem distinguiu entre memória episódica (ME) e memória 

semântica (MS). A ME refere-se a acontecimentos singulares, relacionados com uma data 

específica, dotados de atributos sensoriais e com referências autobiográficas. A MS diz respeito 

à informação que perdeu as referências autobiográficas, relacionadas com o contexto real de 

aprendizagem, e que se generalizou a ponto de fazer parte do conhecimento permanente do 

indivíduo. Tulving (1983) apresenta várias características que distinguem qualitativamente a MS 

e a ME: 

1. a MS está organizada conceptualmente enquanto a ME está organizada segundo o tempo; 

2. a MS refere-se ao universo enquanto a ME refere-se ao próprio; 

3. a MS é confirmada por concordância social enquanto a ME é confirmada pela crença 

pessoal; 

4. as unidades da MS são formadas por factos e conceitos enquanto que as da ME são 

formadas por eventos e episódios;  

5. o conteúdo da MS é alguma coisa que o sujeito sabe enquanto que o da ME é alguma 

coisa que o sujeito lembra. 
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Vários estudos de inspiração ecológica referem-se à memória autobiográfica (Rubin, 

1986), que tem alguma relação com a memória episódica. Brewer (1988) distinguiu quatro 

formas de memória autobiográfica: 

1. memória pessoal ou recordação dum episódio particular; 

2. memória pessoal genérica ou experiência de memória que incorpora acontecimentos 

repetidos; 

3. factos autobiográficos ou memória de informação acerca do próprio sujeito, que não é 

acompanhada por qualquer experiência de recordação consciente; e 

4. autoesquema ou memória derivada de uma grande porção de memórias pessoais 

genéricas. 

Flavell, juntamente com os seus colaboradores, cunhou o termo metamemória para 

designar os conhecimentos do sujeito acerca da própria memória e acerca da forma de a 

controlar. 
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