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O Vê de Gowin

• criado por D. Bob Gowin em 1977

• os alunos saíam das aulas experimentais 
sem entender o que haviam feito:
– não compreendiam o porque do protocolo 

experimental, 

– obtinham resultados que não sabiam explicar, 
etc. 
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Objetivo

• ajudar os estudantes e professores a 
compreender:
– a natureza e os objetivos do trabalho 

experimental em Ciências e 

– a estrutura e o processo de construção do 
conhecimento 
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Perguntas de pesquisa

Domínio                                                  Domínio 
conceitual                    SENTIR              metodológico 

interação

PENSAR                                               FAZER

Acontecimento e/ou objeto de estudo

O Vê de Gowin
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Estrutura

• é dividido em quatro regiões:
– no vértice, vão os eventos, os 

acontecimentos ou fenômenos que estamos 
estudando

– no alto da abertura, vai a pergunta de 
pesquisa, a pergunta que nos fazemos sobre 
os eventos
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Estrutura

– no ramo esquerdo, fica o marco teórico, a 
visão de mundo, filosofias, teorias e modelos, 
princípios e conceitos que permitiram 
formular a pergunta e que dá sentido à 
experimentação que empreendemos

– no ramo direito, vai todo o processo 
metodológico: registros, transformação dos 
dados e  juízos cognitivos, bem como juízos 
de valor acerca da pesquisa
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Relações
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O Vê e o Trabalho Científico
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O Vê e o Trabalho Científico

• Título (1°anzol)

• Resumo (2°anzol)
– Palavras-chave 

(Google AdWords)

• Sumário

• Introdução (3°anzol)
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O Vê e o Trabalho Científico

• Problematização
– Problema (porquê?)
– Hipótese (talvez 

porque...)
– Objetivos (para quê?)

• Geral
• Específicos

• Fund. Teórica (quem 
garante?)
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O Vê e o Trabalho Científico

• Metodologia (como?)

• Dados

• Análise

• Conclusão

• Referências (quem 
garante?)
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O Vê e o Trabalho Científico

• Metodologia (como?)

• Dados

• Análise

• Conclusão

• Referências (quem 
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Palavras-chave via 
GoogleAdWords
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Palavras-chave via 
GoogleAdWords
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Palavras-chave via 
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Palavras-chave via 
GoogleAdWords
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Utilização na análise de 
artigos científicos
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Utilização na análise de 
artigos científicos

• O ‘Vê’ heurístico é útil ao analisar um artigo 
científico ou um capítulo de um livro, 
formulando as questões: 

– Qual/quais foram as questões-foco?
– Que teoria se formulou ou se considerou 

implicitamente, no caso de existir alguma nestas 
condições?

– Os princípios relevantes foram formulados, 
considerados como estando implícitos ou 
ignorados?
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Utilização na análise de 
artigos científicos

– Que objetos e/ou acontecimentos estavam sendo 
observados?

– Que conceitos ou princípios relevantes se referiram 
ou estão implícitos?

– Que registros ou transformações de registros se 
fizeram?

– Reconhecem-se nos registros, de uma forma válida, 
os principais aspectos dos acontecimentos e/ou 
objetos que se observam?
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Utilização na análise de 
artigos científicos

– Formularam-se juízos cognitivos e, caso 
afirmativo, respondem à pergunta de 
pesquisa?

– Formularam-se juízos de valor e, caso 
afirmativo, são congruentes com os juízos 
cognitivos?

– Haveria uma questão foco melhor ou será 
que os resultados respondem a uma certa 
questão central diferente da que foi colocada 
(ou que se imagina implícita)?
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Exercício

• analisar o artigo científico fornecido
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Referências

24-ago-2015 22/27

© www.fisica-interessante.com

Referências

• NOVAK, Joseph D. Uma Teoria da Educação. São 
Paulo: Pioneira, 1981

• GOWIN, D. B. e NOVAK, Joseph D. Learning How to 
Learn, 2002 (Como usar o “V” no ensino)

• CRISTÓVÃO, Cidália; PASCOAL, Filomena; DIAS, 
Maria Armanda & TEIXEIRA Zulmira. Vê Heurístico de 
Gowin (monografia). disponível em 
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