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o

material aqui desenvolvido tof baseado nos textos de Anderson (2000),

Sternberg (1996), Rosser (1994) e Catania(1999).

material

de nossas

incontaveis

particuiar, como seiecionar
miiitam

na docencia

cognic;ao.

anteriores.

conhecimento apropriado?

se deparam

dominado (aprendizagem)
jit dominados.

0

experiencias

Dada

uma situa9ao

Diariamente os que

com a busca do conhecimento

ainda nao

e com a necessidade da expiicitayao de conhecimentos

A area que estuda

0

conhecimento e sua aquisiyao

0 termo cognitivo vem do latim cognoscers

e chamada

de

, que significa conhecer.

Aigumas definiyoes encontradas:

Cognic;ao - cornpreensao formal-

processo pelo qual voce ouve, ou ve alguma

coisa, reconhece e cornpreende.Longman,

Cognic;ao

1995

~ conhecimento

- processo pelo qual urn organismo adquire
ocorrencias e objetos de seu ambiente. Le Petit Robert, 2000

(~~~as

a

Cognic;ao - ato de adquirir conhecimento. Caldas Au/ete, 1958 (Aurelio 1995).
Cogni~ao - ato de conhecer - conhecer - conhecimento cientifico 1932 V. Lingua
Italiana
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humana, sac os objetivos de uma area que se desenvoiveu no sEkulo XX, embora
seja urn tema que vem interessando a todos as povos, desde a Antiguidade.
enta.o havia muita especulac;ao sobre

0

tama, considerado

filos6fica do que cientifica. A Psicologia foi se especiaiizando

importancia

dos

desenvolvimento

process os cognitivos

no comportamento

Ate

mais de natureza
nas estruturas e no

das

pessoas.

da area favoreceu, a partir da segunda metade do secuio XX,

0
0

de uma outra area, mais geral, ciencias cognitivas,

surgimento

interdiscipiinar,

que abrange a psicologia cognitiva, a filosofia, a psicobiologia,

antropologia,
cerebro

a inteligencia

e depende

empirica

de canflter

devem

e

artificial e a lingUistica. A cognigao

de seu desenvolvimento.

ser cotejadas

com

As consideragoes

conhecimento

0

a

realizada no
de natureza

I neuroi6gico.

biologico

Segl,lndo Ro.~~er
L os cie~i_~~~~~c?f1.!2i~\(~.:>~_~~~t~m
E~~~~~os es!~o~'2.t~ressados em
montar modelos da mente que sejam logicamente
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coerentes,
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psicologicamente

_

pl§!~~l~~~~
e b..iologica~entevi~_:~~~_~

mente havia os que se interessavam pela sua estrutura. (anatomia)

e Quiros peias

suas fungoes (process os fisioI6gicos). Oaf surgirem, respectivamente,
pensamento

em psicologia

primeiro tentava responder

denominadas.

as areas de

Est~uturalisi1Jg e Funcionalismo.
() J';'afc

a pergunta

0

\'-))jCL

"quais os conteudos elementares da mente humana?",
enquanto que a pergunta do segundo era
"0

que as pessoas fazem e por que 0 fazem?" .

Esta segunda
conhecimento?"
importantes

corrente

deu origem ao 'p~agmatismo - "0 ~ue

pela sua utilidade. Urn dos nomes

em que este era validado

desta
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ultima area fol Dewey,

primeira

metade

do seculo XX,

lembrado pe!a defesa do uso da pratica na aprendizagem.
Urn outro campo de desenvoivimento

n a area fol

0

Associacionismo,

que estuda

como a aprendizagem pode ser produzida a partir do modo como fatos e ideias se
associam

na mente. Urn outro campo de estudo, que desconsidera,

origem, os mecanismos
comportamento

resposta,

e

0

Behaviorismo,

que explica

0

humane atraves da associa9ao entre esHmulo e resr:>e>§ta
_Q~-=--~t..:-

teoria do condicionamento

Uma alternativa

mentals internos

na sua

a

operante de Skinner.

formuiagao E-R foi

em que 0 organismo

0

esquema

foi considerado

E-O-R - estimulo-organismocom 0 argumento

de que 0

c(lmport§lmento

nao ocorre em urn vacuo mental.

l'Ja area de resoluyao

de

problemas, urn campo de interesse foi a Psicologia da "Gestalt" que reagiu contra
escolas

anteriores,

comportamento,

principalmente

aquelas

que

queria

dividir

em partes

0

para depois explica-Io; sua teoria se baseia no princlpio de que

0

todo difere de soma das partes. Costuma-se

considerar

precursoras da Psicologia Cognitiva. Atuaimente,

mais e mais os psic61ogos estao

interessados

em compreender

as atividades

essas areas como

mentais, tentando detectar

0

que

acontece de importante e de significativo no interior da mente. Ulric Nasser ( anos
60) definiu

Psicologia

Cognitiva

como

estudo do modo como as pessoas

0

aprendem, estruturam armazenam e usam

0

Processos cognitivos

e

teorias

dentro

pensamento
buscou-se
postura

da

incluem julgamento
Psicologia

de que as pessoas
delinear

0

racional

tomada de decisao e ha algumas

que

raciocinam

comportamento

completamente

individuos

Cognitiva

conhecimento.

estudam

raciocfnio.

0

0

de acordo com a 16gica formal,

na tomada de decisao

(natureza

Com

economica)

decidem a partir do momento em que

a partir de uma

que

sup6e

que

os

tem todas as informayoes

posslveis a que conhecem as diferentes 0P90es de dec/sao, usando sempre uma
escolha que _':rlaximize 0 valor (no sentido economico do termo). Alternativamente
a este modele estritamente economico, hit a teoria de utilidade esperada subjetiva:
maximiz.ar
_....._..

0..- ... prazer
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nests contexto

e

e minimizar a dor. Um exemplo que pode ser considerado
.

.

_

a escolha do proximo emprego.

Entretanto nao se dave pensar

que todas as escoihas ou tomadas de decisao sac realizadas segundo regras tao
especfficas e racionais.

Esquemas ta6rico-praticos
envolvem

diretamente

ligados

dedUl;:oes, indu90es e raciocinio

a

area de inferencia estatistica

probabillstig9..

Como a area da

cogniy8o estuda estes tipos de raciocinio?

A inferencia

e

urn processo que permite tirar conclusoes

a partir de urn certo

numero de premissas. Se estas premissas contem a conclusao, a inferencia sera

chamada de dedutiva. Sa a conclusao
~dutiva.

extra_pola as premissas

e

chamada de

Quando a extrapolay<3o e feita mediada por urn racioc!nio probabillstico

temos a chamada inferencia estatistica.

A teoria classica de inferencia estatistica utiliza um raciocinio condidonal
forma!, modus

toJiens, reconhecidamente

diffcil,

ao primeiro

contato,

da logica
para a

maioria das pessoas (ex. tarefa de \Nason).

1) Se chover irei ao cinema
Choveu
.
1 ?\
(f UI/.. nao f'Ul ao cinema
.J

L ogo,

N

2) Se chover irei ao cinema
Nao choveu
Logo

,

(fuil nao fui ao cinema!?)

3) Se chover irei ao cinema
Fui ao cinema
Logo

(choveu! nao choveu!?)

4) Se chover irei ao cinema
Nao fui ao cinema

A resposta do item 1)

e

formal

que, a partir da afirma9ao do antecedente (chover), leva

modus ponens

diretamente leva

direta: fui ao cinema. Aqui aplica-se a regra da logica

a conclusao

( afirma930 do conseqUente) . As respostas do item

2) e do item 3) sac indeterminadas

(?) pois nao estao na dire9ao do conectivo

condicional se. Quanto ao item 4), a resposta

e

obtida por racioclnio inverso,

conhecido como modus tofiens e que, a partir da negat;ao do conseqUente (nao fui
ae cinema) tames a nega9ao de antecedente (nao choveu).

Um dos possiveis motivos de falhas nos tipos de raciocfnio acima mencionados
que a leitura

e feita

(bicondicional)

como se

0

e

conectivo se fosse substitufdo por se e somente se

. Outra possibilidade, de acordo com Anderson,

e que

as pessoas

tern a tendencia de aceitar ou nao uma conciusao dependendo de quae provave!

ela

e.

Ha uma

escolha implicita de probabilidades associadas

a frase

Se chover irei ao cinema

Nao
cinema

Chover e ir ao cinema 40%
Chover e nao ir ao cinema 10%

chover

0,4

o ,1

Nao chover e ir ao cinema 20%

Nao chover

O?,~

0,3

Nao chover e nao ir ao cinema 30%

P(cinema dado que choveu): (0,4/0,5)

= 0,8 (80%)

P(nao ter chovido dado que nao fui ao cinema): (0,3/0,4)

Se

0

individuo

concluir

(75%)

que choveu pelo simples fato de ter ido ao cinema

(afirma9Eto do conseqUente leva a afirmar
da logica formaL No entanto
vista: combinando

= 0,75

e

0

antecedente) isto seria invalido dentro

possivel analisar a conclusao sob outro ponto de

uma probabilidade

a priori (chover)

com uma probabilidade

condicional (ir ao cinema dado que choveu), atraves do teorema de Bayes pode
sar determinada
cinema), que

a chamada probabHidade a posteriori (chover dado que fui ao

e uma

medida da forya da conclusao (neste caso

e 67%).

Seria este um posslvel exemplo do que 5e entende por modele mental? Vamos
explorar urn pouco esta ideia. De acordo co Johnson-Laird

«1983)

as pessoas

resolvem

silogismos

usando

urn processo

iigado

ao significado

(processo

semantico) com base em modelos mentais.
Modelo Mental

e uma

analogia com

que esta sendo representado.

representa~ao

0

representagao interna da informagao que guarda uma certa

funcional

Pode ser considerado

interna de uma dada situa9ao.

Alguns

como uma
modelos se

mostram eficientes e outres nao. A escolha de um modele mental pode afetar
capacidade

de raciocinar para alcan9ar uma conclusao dedutiva valida. Se houver

muitas possibilidades

de model os mentais

haven) grande demanda de mem6ria

de trabalho (*) dificultando a tomada de decisao.

(*) Mem6ria

e 0 meio

usado, no momento presente,

conhecimento passado. A memoria de trabalho

de utilizer nosso

e uma forma

temporaria e

ativa de mem6ria utiiizada em cada momento para processar informagOes
(ou realizartarefas).

Ha quem a considere

como uma memoria de curto

prazo, embora outros achem que ela usa parte da mem6ria de fango
prazo atraves de aspectos recentemente ativados do conhecimento e
parte de mem6ria transit6ria de curto prazo.

Um exemplo, similar ao discutido em Anderson a esse respeito,
Considere as seguintes premissas:
Todos os quadrados sac brancos
Alguns dos objetos brancos tem borda vermelha
Conclusao:

a

.

e oseguinte:

u n

D
0

C)

C)

D D

b)

0

c :>

Alguns dos quadrados tern a borda vermelha
e ele tiver "mental mente modelado"

0

esquema a), ele concluira que a frase

e

verdadeira, e que na verdade pede nae ser verdadeiro (vide esquema b)).
Segundo

J-Laird

hii uma certa dificuldade

alternativas, contentando-se
sempre citado

e 0 famoso

mental do indivfduo

com a primeira que lhe vem

a

mente.

para buscar
Urn exemplo

desastre de Chernobyl: demoraram muito tempo para

descobrir que havia vszsmento no restor:

No processo de compreensao da leitura

0

modele mental seria uma representac;:ao

interna do texto, segundo a compreensao do leitor. A representa~ao mental criada
contem elementos da frase

e pode ir em diversas direc;:oes que tern que ser modificadas assim que a frase
seguinte for Hda -7
Ele tentou se esconder

do tiroteio

A teoria de modslos mentais proposta por JLaird

e

refutada por Braine e outros

que propoem 0 que cham am de teoria "mental-logic" , que consiste de tres partes:
.,

Um conjunto de esquemas inferenciais (rotina de raciocinio + conjunto de
estrategias)

9

Uma linha de racioclnio que seleciona os esquemas

•

Urn conjunto de principios pragmaticos
16gicas (nao necessariamente

que convidam a inferencias extra-

presente em todos os processos)

Braine diferencia i6gica natural ou !6gica primaria da 16gica secunda ria. A ultima

e 0 produto

da educa<;ao formai e mais erudita do que a primaria. Esta seria uma

especie de 16gica universal e uma ferramenta automatica do raciocinio.
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