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APRESENTAÇÃO

O 1º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (1º ENAS), que estamos 
realizando entre os dias 20 e 23 de abril de 2005 em Campo Grande/MS, apesar de 
representar a primeira iniciativa no Brasil, corresponde à quinta reunião sobre a Teoria de 
Aprendizagem Significativa (TAS). O diferencial deste encontro está no público alvo que, 
neste momento, são os pesquisadores e docentes brasileiros e não os de nacionalidade 
ibero-americana que participaram dos anteriores. 

O 1º Encontro Internacional ocorreu em 1992, na Universidade de Cornell, Estados 
Unidos, com o objetivo de divulgar a Teoria e as estratégias facilitadoras da aprendizagem 
significativa  para os participantes.  Do 2º Encontro em diante, pela crescente produção e 
interesse sobre o tema, a apresentação e discussão de estudos fundamentados na teoria 
foram priorizadas. Eles aconteceram, respectivamente, na Universidade de Burgos, Espanha, 
em 1997, em Peniche, Portugal, em 2000 e, o último, em Alagoas, Brasil, em 2003.  O 
Professor Joseph Novak, um dos formuladores da teoria e seu maior divulgador, participou 
de todos os encontros internacionais e foi indicado  como convidado de honra deste evento. 
O Professor Marco Antonio Moreira, outro grande responsável pelo desenvolvimento e 
divulgação da TAS e pelos encontros internacionais, também é organizador desse evento. 
No Brasil, a produção científica fundamentada na TAS, pela ausência de um contexto 
integrador, acaba diluída nos encontros de áreas afins. Assim, antes de caracterizar-se como 
um evento recente, o 1º ENAS possibilitará  a explicitação de uma longa trajetória e a análise 
da mesma.  Um exemplo disso  é a freqüência com que esse referencial teórico aparece 
nos encontros e periódicos voltados para o ensino das diferentes áreas de conhecimento, 
particularmente os de Física, Química e Biologia. O Simpósio Nacional de Ensino de Física 
(SNEF), o Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Física, o Encontro “Perspectivas 
do Ensino de Biologia (EPEB) e o Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Ciências 
(ENPEC), são alguns dos eventos que tradicionalmente acolhem os interessados na TAS. 
Tal situação, embora fecunda e desejável, também tem dificultado o intercâmbio entre os 
profissionais que a ela se dedicam mais estreitamente e, portanto, diminuindo o impacto dos 
seus resultados no cotidiano escolar e da investigação educativa.

A proposta de organização do 1º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (1º 
ENAS) decorre do compromisso assumido pelos pesquisadores de diferentes nacionalidades, 
presentes no último encontro internacional sobre o tema (IVEIAS), de disseminar e aprofundar 
os estudos sobre a Aprendizagem Significativa nos seus respectivos países. Desse encontro, 
que foi promovido pela Universidade Federal de Alagoas, em setembro de 2003, resultaram 
algumas conclusões e apontamentos que expressavam a necessidade e urgência de se definir 
uma agenda de pesquisas em Aprendizagem Significativa, fortalecendo as iniciativas já 
existentes, com vistas a consolidar uma comunidade de pesquisadores na área e que tenha 
como objeto de investigação temas afins.

As investigações sobre esses temas possibilitarão redefinir e reverter o atual status social 
da teoria como um referencial teórico para subsidiar as investigações na área da educação. 
É essencial que nelas sejam utilizados os pressupostos teóricos da Teoria de Aprendizagem 
Significativa na fundamentação, na discussão dos dados e na explicitação dos resultados. Só 
assim poder-se-á avançar nos conhecimentos e consolidação da TAS.

Face a essa agenda de pesquisa e aos demais apontamentos resultantes do evento 
de 2003, os pesquisadores então presentes assumiram, em conjunto, os compromissos de: 
(a)  estabelecer uma Rede Internacional de Investigação em Aprendizagem Significativa, 



valendo-se do site www.mlrg.org, já existente, como fórum de discussão e dos mapas 
conceituais como elementos de comunicação; (b) celebrar um Congresso Nacional de 
Aprendizagem Significativa, em cada país,  com o propósito de divulgação da teoria, dos 
resultados de pesquisas e da identificação da forma  pela qual a Teoria de Aprendizagem 
Significativa  está sendo utilizada. 

Diante dos compromissos assumidos por pesquisadores nacionais e internacionais 
presentes no evento de 2003, justifica-se a realização do 1º Encontro Nacional de 
Aprendizagem Significativa. No Brasil, o compromisso de assumir a organização do 1º 
Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa foi efetivado pelo Mestrado em Educação 
da Universidade Católica Dom Bosco/MS, tendo em vista que uma das linhas de pesquisa do 
programa “Práticas pedagógicas e suas relações com a formação docente”, tem desenvolvido, 
ao longo dos anos, pesquisas com base na TAS, bem como tem mantido uma interlocução 
freqüente e profícua com estudiosos da área. Para realizar essa tarefa convidamos instituições 
parceiras como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação Oswaldo Cruz e a 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal.

A Coordenação
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EXPOSIÇÕES CIENTÍFICAS EM PRAÇA PÚBLICA: 
É POSSÍVEL PENSAR EM APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA?

Wanderley Carvalho (quercus@uol.com.br) - UNICSUL

Na educação escolarizada, dita formal, muitos têm sido os esforços envidados no 
sentido de proporcionar, aos estudantes, a apropriação dos saberes científico-tecnológicos 
capazes de garantir o que se convencionou chamar de alfabetização científica. Busca-se, 
por meio de tais esforços, formar indivíduos críticos e participantes, não apenas cientes da 
presença constante dos recursos científicos e tecnológicos em seu cotidiano, mas também 
capazes de atuar na solução das questões advindas do desenvolvimento experimentado 
nos campos da Ciência e da Tecnologia. Tamanho empenho, contudo, tem falhado em 
seus propósitos, seja em função do perfil educativo assumido pela maioria das escolas, seja 
porque, ao centrar-se no público estudantil, deixa de contemplar a totalidade da população. 
Inadequações em determinados sistemas geralmente se constituem em terreno fértil para que 
sistemas alternativos surjam e se desenvolvam. Assim, os espaços informais de aprendizagem 
3⁄4 especialmente os jardins botânicos e zoológicos, os museus e feiras de ciências e os 
aquários 3⁄4 vêm se tornando cada vez mais expressivos na promoção de uma formação 
científica cidadã. Organizados de forma bastante distinta em relação às salas de aula, não 
só quanto ao acervo que possuem, mas quanto às atividades que oferecem, tais espaços 
são considerados estimuladores da aprendizagem e da criatividade, principalmente por 
possuírem um forte apelo estético e afetivo 3⁄4 capaz de estimular a curiosidade dos visitantes 
3⁄4 e permitirem um maior contato entre estes e situações-problema que envolve assuntos 
e fenômenos científicos. Exposições em praça pública são uma categoria muito particular 
entre as que compõem o universo dos ambientes informais, pois possuem características 
peculiares que lhes conferem um alto grau de informalidade e interatividade, aspectos 
considerados favoráveis em situações que envolvem ensino. Apesar disso, muito pouco se 
tem pesquisado e discutido a respeito das contribuições que espaços como estes oferecem 
em termos de aprendizagem.  Neste artigo, lanço um olhar crítico sobre um conjunto de 
exposições científicas realizadas em praça pública por alunos de um curso de licenciatura 
em Ciências Biológicas, buscando levantar indícios e hipóteses acerca do potencial dessas 
exposições em propiciar aprendizagem significativa. Para tanto, promovo um diálogo entre 
as idéias de Ausubel, Novak e Gowin e o perfil educativo assumido por tais exposições, 
sempre concebendo-as como ambientes informais de aprendizagem que, em sua origem, 
não se apoiavam na teoria da aprendizagem significativa. O exercício reflexivo permite, não 
só, chegar aos indícios e hipóteses almejados, como eleger questões desencadeadoras de 
importantes investigações nesse campo. 

Palavras-chave: Exposições Científicas; Aprendizagem Informal; Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO

Ciência e tecnologia ocupam, atualmente, posição de destaque no cenário mundial. 
Como decorrência, torna-se crescente a preocupação dos educadores da área das Ciências 
Naturais em oferecer, às futuras gerações, a melhor formação científica possível, dotando-as 
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da capacidade de compreender, utilizar e transformar o mundo com ética e responsabilidade. 
No Brasil, em que cerca de 30 milhões de pessoas são consideradas analfabetos funcionais 
e jovens em fins da escolaridade obrigatória demonstram, em sua maioria, dificuldades 
em estabelecer relações entre o que aprendem e aquilo que experimentam e observam 
no seu cotidiano (IVANISSEVICH, 2003), essa preocupação assume contornos ampliados, 
identificados com aspectos ainda mais básicos da cidadania. 

Uma contribuição expressiva tem sido prestada pelos espaços informais de 
educação científica, tais como os museus, aquários e jardins zoológicos e botânicos. 
Seja complementando, seja substituindo a educação formal oferecida pelo ambiente 
escolar 3⁄4 especialmente àquela que se baseia exclusivamente no conteúdo veiculado 
pelos livros-texto 3⁄4 tais espaços vêm sendo crescentemente valorizados e reconhecidos 
por diversos pesquisadores da área da educação. Como bem sinalizam Delizoicov et al. 
(2002, p.35), os ambientes informais “não podem permanecer ausentes ou desvinculados 
do processo de ensino/aprendizagem, mas devem fazer parte dele de forma planejada, 
sistemática e articulada”.

Neste artigo, elegi como foco de reflexão um espaço informal de aprendizagem 
pouco comum: um conjunto de exposições científicas em praça pública, realizadas por 
alunos de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Nesse exercício reflexivo, 
busquei analisar criticamente essas exposições 3⁄4 cujo propósito é o de difundir o 
conhecimento científico e conscientizar a população 3⁄4 quanto ao seu potencial de 
proporcionar ou não aprendizagem significativa ao público visitante. Cabem, aqui, dois 
importantes esclarecimentos, a fim de justificar minhas escolhas. Primeiro, a reflexão 
crítica aqui anunciada se reveste de interesse porque, em sua concepção original, as 
referidas exposições não tiveram como referencial teórico as proposições de Ausubel, 
Novak e Gowin. Segundo deixa de refletir sobre uma possível aprendizagem significativa 
por parte dos expositores porque um estudo devidamente planejado e conduzido poderá 
dar conta de aquilatar se 3⁄4 e em que grau 3⁄4 esta ocorreu; os visitantes, pelo contrário, 
representam um desafio maior, pois, como procurarei demonstrar, compõem um 
universo de acesso mais difícil, dadas as circunstâncias em que se desenvolve o trabalho 
nas exposições, que, conforme destaquei, não se propõem a promover aprendizagem 
significativa. Esse é o desafio que me levou à elaboração deste texto. 

Assim, inicio com uma visão panorâmica dos princípios que subjazem à teoria da 
aprendizagem significativa; a seguir, faço uma breve caracterização dos ambientes informais 
de aprendizagem em Ciências para, em seqüência, apresentar com mais detalhes o conjunto 
de exposições científicas aqui enfocado; por fim, partindo dos dados apresentados, 
desenvolvo algumas reflexões que, antes de serem conclusivas, mostram-se geradoras de 
questionamentos que ampliam em muito aquele que o título deste artigo anuncia.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Em sua concepção original, tal como foi proposta por Ausubel, a aprendizagem 
significativa parte da idéia de que todos os seres humanos possuem uma estrutura 
cognitiva moldada 3⁄4 ou construída 3⁄4 a partir da experiência por que passam 
quotidianamente nos vários âmbitos de sua vida. Diante do novo, que lhes chega a todo 
o momento, homens e mulheres são passíveis de incorporar novos conceitos à rede de 
conhecimentos de que já dispõem, modificando-a. Nosso desenvolvimento cognitivo é, 
portanto, um processo dinâmico e constante.
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Contudo, tal processo, em seu dinamismo e constância, somente se efetiva se: a) a 
estrutura cognitiva do aprendiz dispuser de conhecimentos especificamente relevantes e 
inclusivos 3⁄4 os chamados subsunçores 3⁄4 aos quais o novo conceito ou informação possa 
“ancorar-se” e b) o conteúdo incorporado se identificar com as características essenciais 
comuns a um conjunto de casos particulares e não com os vocábulos exatos empregados 
para representá-las (MINTZES e WANDERSEE, 1998; MOREIRA, 1999; NOVAK, 1981). Diz-
se então que, na aprendizagem significativa, a relação entre o novo conhecimento e aquele 
já existente na estrutura cognitiva do indivíduo ocorre de maneira não-arbitrária e não-literal 
ou substantiva (MINTZES e WANDERSEE, 1998; MOREIRA, 1999; NOVAK, 1981). 

A relação entre o novo conceito e os subsunçores 3⁄4 também chamada de 
assimilação ou ancoragem 3⁄4 não é de caráter meramente associativo, mas interativo. A 
interação é de tal magnitude que, tanto o subsunçor quanto a nova idéia se modificam 
e adquirem significados; no caso do subsunçor, trata-se de significados adicionais 
(NOVAK, 1981). No curso da assimilação, há uma fase inicial de retenção 3⁄4 durante 
a qual os elementos que interagiram, já modificados, podem se dissociar 3⁄4 e uma fase 
posterior, obliteradora, na qual somente o subsunçor modificado se mantém (MINTZES 
e WANDERSEE, 1998; NOVAK, 1981).

O esquema brevemente descrito acima, no qual o novo conhecimento se subordina à 
estrutura cognitiva, caracteriza a aprendizagem significativa por subordinação ou subsunção. 
Se o conteúdo incorporado estiver implícito em um conceito mais inclusivo, já presente na 
estrutura cognitiva, ou for derivável deste, a aprendizagem subordinada é do tipo derivativa; se, 
por outro lado, o novo conteúdo corresponder a uma extensão ou modificação de um conceito 
anteriormente aprendido, fala-se em aprendizagem subordinada correlativa (MINTZES e 
WANDERSEE, 1998; MOREIRA, 1999). Na aprendizagem subordinada derivativa, não ocorrem 
modificações substanciais no subsunçor ao qual se ancorou o novo conteúdo, mas o significado 
adquirido torna-se mais sujeito aos efeitos obliteradores do processo de assimilação; na 
aprendizagem subordinada correlativa, a mais comumente verificada na apropriação de novos 
conteúdos, são comuns as extensões e modificações ocorridas no subsunçor (MOREIRA, 1999).

Um novo conceito pode ser mais abrangente que outros existentes na estrutura 
cognitiva do aprendiz e com os quais pode interagir; em outras situações, dois ou mais 
conceitos subsunçores podem interagir entre si, dando origem a outros mais gerais e 
inclusivos. Em ambos os casos, dá-se a aprendizagem significativa por superordenação 
(MINTZES e WANDERSEE, 1998; NOVAK, 1981). Situações que envolvem raciocínio 
indutivo ou síntese de idéias são potencialmente promotoras desta categoria de 
aprendizagem (MOREIRA, 1999).

Considerem-se, ainda, os casos em que entre o novo conhecimento e determinados 
elementos a ele vinculados e presentes na estrutura cognitiva, a relação estabelecida não é 
nem de subordinação, nem de superordenação. Nestes casos, a aprendizagem significativa 
ocorre por combinação (MOREIRA, 1999).

Dois conceitos ausubelianos adicionais merecem ser aqui apresentados, dada a 
contribuição que oferecem para que possamos explicar e promover modificações na 
rede conceitual de uma pessoa que aprende significativamente. O primeiro deles é o de 
diferenciação progressiva, processo em que idéias e conceitos centrais e mais inclusivos 
passam por elaborações e clarificações graduais e sucessivas, desdobrando-se em crescentes 
níveis hierárquicos e bifurcações ou ramificações, cada vez mais distintos no que se refere 
a detalhe e especificidade (MINTZES e WANDERSEE, 1998; MOREIRA, 1999). O segundo 
conceito é o de reconciliação integrativa, mecanismo por meio do qual se exploram as 
relações entre idéias e conceitos, definem-se claramente a existência de semelhanças 
e diferenças entre eles e reconciliam-se as eventuais discrepâncias, sejam elas reais ou 
aparentes (MINTZES e WANDERSEE, 1998; MOREIRA, 1999; NOVAK, 1981).  
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Qualquer que seja o tipo de relação estabelecida entre o novo conhecimento e a 
estrutura cognitiva do aprendiz, a aprendizagem significativa pode ocorrer, tanto por recepção 
quanto por descoberta (MINTZES e WANDERSEE, 1998; NOVAK, 1981). No primeiro caso, 
o aprendiz toma contato com o novo conceito em sua forma pronta, geralmente verbal, sem 
qualquer experiência empírico-concreta, por meio de um agente externo independente 
como um filme, um computador ou o próprio professor (MINTZES e WANDERSEE, 1998; 
MOREIRA, 1999); no segundo, o novo conceito deverá emergir a partir de atividades que 
permitam descobri-lo. Tanto numa situação quanto noutra, é preciso estar atento para duas 
condições básicas. A primeira delas é a de que o material ou conteúdo a ser apresentado 
para o aprendiz deverá ser potencialmente significativo, ou seja, “ser suficientemente não-
arbitrário e não-aleatório, de modo que possa ser relacionado, de forma substantiva e não 
arbitrária, a idéias correspondentemente relevantes, que se situem dentro do domínio da 
capacidade humana de aprender”.(MOREIRA, 1999, p. 21); a segunda condição “é a de que 
o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar, de maneira substantiva e não-arbitrária, 
o novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.” (Ibid., p. 23). 

Este perfil cognitivista, característico da aprendizagem significativa ausubeliana, assume, 
em Novak, um contorno nitidamente humanista, ao que o próprio autor se refere como 
“construtivismo humano” (NOVAK, 1998, p. 23, grifo nosso). Para ele, os seres humanos 
se caracterizam por sua capacidade de pensar, sentir e agir e, por isso, qualquer evento 
educativo deve levar em conta esses três atributos (MOREIRA, 1999). Assim, Novak defende 
que o ato educativo envolve uma ação intencional na qual professor e aluno trocam, não 
apenas, significados, mas também sentimentos. Ao aprender, o indivíduo toma contato 
com significados já aceitos em um determinado contexto, ao mesmo tempo em que tem a 
oportunidade de verbalizar os significados de que está se apropriando. O processo envolve, 
também, uma considerável experiência afetiva, quer pela interação que o aprendiz estabelece 
com o professor e/ou material de ensino, quer pela qualidade daquilo que experimenta em 
termos de aprendizagem; quanto melhor a compreensão, mais positivo é o resultado em 
termos de afetividade e, conseqüentemente, maior a predisposição para aprender (NOVAK, 
1981). “Predisposição para aprender e aprendizagem significativa guardam entre si uma 
relação praticamente circular: a aprendizagem significativa requer predisposição para aprender 
e, ao mesmo tempo, gera esse tipo de experiência afetiva”.(MOREIRA, 1999, p. 40)  Nesse 
processo, Novak atribui destacada importância para a avaliação, sem a qual grande parte da 
fluidez necessária poderia ser comprometida. Para ele, portanto, todo fenômeno educativo 
envolve cinco elementos: aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação. 

A concepção de Gowin acerca da aprendizagem significativa distingue-se desta, 
novakiana, basicamente por dois aspectos. O primeiro deles diz respeito ao papel 
desempenhado pelo compartilhamento de significados. Para Gowin, professor e aluno 
devem realizar sucessivas apresentações de significados até que o segundo capte os 
significados já aceitos no contexto da matéria ensinada; a partir de então, é possível dar 
início à aprendizagem significativa propriamente dita, ficando a critério do aluno envolver-se 
ou não no processo (MOREIRA, 1999). Dessa forma, embora ambos os protagonistas possuam 
responsabilidades que se influenciam mutuamente, é ao aluno, exclusivamente, que cabe a 
decisão de aprender de forma significativa (MOREIRA, 1999).

O segundo aspecto é, de certa forma, uma conseqüência do primeiro. Trata-se dos elementos 
que Gowin elege como constituintes do que ele chama de “episódio de ensino-aprendizagem”. 
São eles: professor, materiais educativos e aprendiz (MOREIRA, 1999, p.110, grifo do autor). Os 
materiais educativos são o meio dos quais o professor se utiliza, intencionalmente, para que o 
aluno mude os significados construídos a partir da sua experiência; dispondo-se a aprender, o 
aluno atua, também de maneira intencional, buscando compartilhar o significado dos materiais 
apresentados (MOREIRA, 1999). 
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Em síntese, as contribuições de Ausubel, Novak e Gowin nos levam a reconhecer que 
homens e mulheres são construtores de significados e, tanto o processo de construção quanto 
os próprios significados são de natureza singular, individual; não há, entre os humanos, dois 
indivíduos sequer que construam os mesmos significados da mesma maneira, ainda que sejam 
apresentados a objetos e eventos idênticos (MINTZES e WANDERSEE, 1998). O objetivo 
da educação é, pois, propiciar a construção de significados compartilhados, processo que 
pode ser facilitado graças à intervenção de professores devidamente preparados para isso 
(MINTZES e WANDERSEE, 1998).

Nessa perspectiva, o conhecimento é entendido como uma ampla, intrincada, 
idiossincrática e hierarquicamente organizada malha de conceitos inter-relacionados, que 
é construída por qualquer indivíduo ao longo de sua existência. A construção de uma única 
rede conceitual compreende um processo ativo que envolve a conexão consciente entre o 
novo conhecimento e o já existente, seguida dos respectivos confrontos. É a estrutura das 
nossas redes conceituais que determina, em grande parte, o nosso sucesso em utilizar, tanto 
o conhecimento quanto a natureza e a qualidade das nossas experiências subseqüentes 
(MINTZES e WANDERSEE, 1998). Para a maior parte dos indivíduos, essa estrutura possui 
um forte caráter adaptativo e oferece as bases racionais e emocionais necessárias às tomadas 
de decisão (MINTZES e WANDERSEE, 1998).

Dessa forma, no âmbito da aprendizagem significativa, a tarefa de ensinar novos 
conceitos ou proposições está intimamente vinculada à idéia de “mudança conceitual” 
(MINTZES e WANDERSEE, 1998, p. 53, grifo nosso), representada pela capacidade do 
aprendiz de discriminar entre conceitos contextualmente aceitos e não-aceitos e de 
empregá-los nos contextos adequados (MOREIRA, 1999). Busca-se, acima de tudo, priorizar 
a “qualidade sobre a quantidade, o significado sobre a memorização e a compreensão 
sobre a simples noção”.(MINTZES e WANDERSEE, 1998, p. 56). Nesse sentido, o conteúdo 
programático e as experiências de aprendizagem desempenham papel de importância 
indiscutível. Na definição do programa, o foco deve recair sobre: a) alguns poucos conceitos 
que ocupem posição central no corpo conceitual da área do conhecimento em questão; 
b) as relações existentes entre esses conceitos e c) as conexões estabelecidas entre tais 
conceitos e fenômenos do mundo natural (MINTZES e WANDERSEE, 1998). Quanto às 
abordagens, recomendam-se com mais ênfase as que exigem participação ativa, interação 
intensa e reflexão. Atividades dessa natureza podem ser oferecidas na forma de trabalhos 
cooperativos em pequenos grupos ou envolvendo toda uma classe, debates, conversas 
em duplas, demonstrações ou tarefas de laboratório e uso de tecnologias interativas. O 
aprender a aprender não deve ser secundarizado e, para tanto, é recomendável o emprego 
de estratégias metacognitivas, já que estas podem auxiliar o aprendiz a monitorar e controlar 
sua própria aprendizagem (NOVAK e GOWIN, 1999). A esse princípio vincula-se o de que 
a avaliação é um importante elemento balizador, tanto do ensino quanto da aprendizagem. 
Mapas conceituais, portfolios, relatos orais e ensaios, entre outros, são excelentes recursos 
que permitem, não só, monitorar como encorajar a aprendizagem significativa (MINTZES e 
WANDERSEE, 1998; NOVAK e GOWIN, 1999).

Merece destaque a importância assumida pelo diálogo efetivamente estabelecido 
entre professor e aluno na promoção da aprendizagem significativa. Ao tornar explícitas as 
eventuais coincidências existentes entre as perspectivas apresentadas por aluno e professor, 
um diálogo efetivo proporciona a ambos a oportunidade de serem ativos no processo de 
construção de uma compreensão compartilhada (KINCHIN, 2003). Aspectos comuns às 
redes conceituais singulares dos interlocutores constituem-se em uma “interface ativa”, 
por meio da qual é possível estabelecer um diálogo extremamente produtivo (KINCHIN, 
2003, p.111, grifo nosso); graças a esse diálogo, professor e aprendiz intercambiam suas 
interpretações individuais, cada qual baseada nas conexões existentes no restante de suas 
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redes conceituais. Gradual e estruturadamente, as idéias do aprendiz são modificadas e 
formalizadas (KINCHIN, 2003).

Portanto, ao buscarmos a aprendizagem significativa, devemos proporcionar aos 
estudantes um ambiente seguro, acolhedor e de apoio, no qual eles se sintam livres para 
elaborar e expressar suas concepções, sempre como resultado de um saudável exercício de 
articulação com as idéias de outros. À medida que o processo avança, os aprendizes vão 
sendo estimulados a refletir sobre um conjunto crescente de conceitos explicativos novos e 
mais eficientes. Sempre que possível, tal prática será aproveitada para auxiliá-los a eliminar 
contradições em seus pensamentos (MINTZES et al., 1998) . 

AMBIENTES INFORMAIS DE APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS: O 
QUE SÃO E O QUE PODEM

Proporcionar

A aprendizagem informal pode ser definida como aquela que transcorre de maneira 
não-linear, auto-compassada, voluntária e exploratória (SCREVEN, 1986). No âmbito das 
ciências da natureza, esta categoria de aprendizagem costuma ser oferecida por ambientes 
como os aquários, os jardins botânicos e zoológicos e os museus e feiras de ciências e 
história natural. Organizados de forma geralmente distinta das salas de aula, seja quanto ao 
acervo disponível, seja quanto ao tipo de atividades oferecidas, tais ambientes vêm sendo 
crescentemente considerados estimuladores, não só, da aprendizagem, mas da criatividade 
(LACASA et al., 2002), bem como promotores de atitudes favoráveis em relação à ciência e à 
natureza (SUZUKI, 2002). Vejamos, em linhas gerais, que aspectos atribuídos a esses espaços 
são os potenciais responsáveis por estas contribuições.

Visitas a ambientes informais ocorrem, em grande parte, como resultado da livre escolha 
do indivíduo, fenômeno dificilmente verificado em contextos que se dedicam à educação 
formal; a decisão sobre que objetos ou assuntos explorar, sobre o que aprender  e sobre 
quanto tempo dedicar a cada atividade também fica a critério do visitante.  Espaços informais 
costumam possuir um forte apelo estético e afetivo (TUNNICLIFFE, 2001; TUNNICLIFFE e 
DE BEER, 2002); o visitante é colocado em contato com histórias, situações e fenômenos 
desconhecidos, além de ser envolvido em atividades variadas, aspectos que, não apenas, 
estimulam a curiosidade e a mobilização para a ação (THIER et al., 1976), como satisfazem 
as necessidades emocionais do indivíduo (BIRNEY, 1988). 

Curiosidade e interesse variam entre uma pessoa e outra e dependem de uma série 
de fatores, desde os que se poderia chamar de “inatos” até os que resultam de interação 
social estabelecida ao longo da vida; o mesmo se pode dizer a respeito da maneira 
como cada um aprende. Nos ambientes informais, as diferenças individuais relativas a 
curiosidade, interesse e maneira de aprender geralmente são mais respeitadas que nos 
espaços formais, já que, ao poder decidir por caminho e ritmo próprios, o visitante tem 
a possibilidade de refletir sobre seu pensamento e sua aprendizagem (SUZUKI, 2002),  
num valioso exercício de metacognição.

O tipo de interação pessoal estabelecido entre os visitantes e entre estes e os monitores 
ou expositores também merece ser destacado; o caráter dialógico  da exposição cria uma 
relação monitor-aprendiz mais horizontalizada do que a que geralmente se estabelece 
entre professor e aluno, proporcionando ao visitante um ambiente acolhedor 3⁄4 que é 
extremamente propício a uma aprendizagem fluida 3⁄4 por meio da satisfação da curiosidade 
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(KORN, 1995). Acresça-se ainda o fato de que, quando ocorre, a avaliação da aprendizagem 
informal se vale de métodos que não são classificatórios ou excludentes (BIRNEY, 1988). Na 
relação entre os visitantes, o aspecto mais relevante parece ser a possibilidade que cada um 
tem de expor, defender e debater publicamente as próprias idéias (SUZUKI, 2002).

Em pelo menos um estudo (HOFSTEIN et al., 1997), a interatividade oferecida por um 
ambiente informal, seja ela entre visitantes, seja entre estes e os monitores ou os materiais expostos, 
é considerada um fator de extrema relevância na promoção de aprendizagem significativa.

ENSINO INFORMAL DE CIÊNCIAS EM PRAÇA PÚBLICA: O 
PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA”

O reconhecimento de que os ambientes informais podem oferecer ricas experiências 
de aprendizagem 3⁄4 tanto para estudantes quanto para o público geral 3⁄4 e a concepção de 
que a atuação profissional do educador em Ciências não se restringe à esfera escolar figuram 
como elementos-chave na definição do perfil assumido pela disciplina de Prática de Ensino 
de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas oferecido por uma instituição privada do 
município de Jundiaí-SP.

Ao conceberem a referida disciplina, por ocasião da implantação de uma nova grade 
curricular, os professores responsáveis procuraram organizá-la de tal modo que, entre o 
primeiro e o último ano do curso, os alunos passassem gradativamente de experiências de 
ensino informais para as reconhecidamente formais. Além de preparar os alunos-mestres para 
atuar em espaços informais, quer como professores, quer como monitores tal organização 
têm o propósito de proporcionar um contato menos brusco com o universo da sala de aula. 
Acredita-se, ainda, que as abordagens empregadas nas experiências informais de ensino 
possam constituir-se em fonte de inspiração para o planejamento e a condução de aulas de 
cunho formal, enriquecendo-as sobremaneira.

É no seio de um curso de Prática de Ensino com o perfil acima descrito que se deu a 
gênese do projeto “Ciência na Praça”. Atividade obrigatória para alunos da 2a série, o referido 
projeto acontece aos sábados pela manhã em uma praça pública onde funcionam um 
terminal de ônibus urbanos e a estação rodoviária do município. A cada semana, um grupo 
composto por três ou quatro alunos, instalado em uma tenda, realiza a apresentação de um 
tema das Ciências Naturais e/ou Tecnologias correlatas. O tema 3⁄4 que não se restringe ao 
conhecimento escolar, ao que veiculam os livros-texto ou ao que determinam os programas 
ditos “oficiais” 3⁄4 é de livre escolha dos discentes, porém deve apresentar relevância social 
e suscitar interesse por parte do público; a organização do espaço e as abordagens e 
recursos empregados também ficam a critério dos alunos, que devem estar atentos para não 
veicularem erros conceituais e proporcionar um ambiente atraente, acolhedor e interativo, 
no qual os materiais e demais recursos estejam em equilíbrio. 

Semanalmente, durante as aulas de Prática de Ensino, as propostas de temas, organização 
de espaço, abordagens e recursos são submetidas à apreciação crítica dos colegas de classe e 
dos professores responsáveis. As apresentações são acompanhadas por, pelo menos, um dos 
docentes e, posteriormente, durante as aulas, passam por nova apreciação, a partir do relato 
apreciativo dos ministrantes e do parecer dos docentes. O grupo responsável pela apresentação 
fica incumbido, também, de entregar um plano de apresentação acompanhado de uma análise 
crítica onde devem constar suas impressões gerais quanto à experiência vivida e quanto ao 
seu atendimento aos objetivos propostos. Entre o 2o semestre de 2002 e o 2o semestre de 
2004, foram realizadas 53 apresentações. Crianças, jovens e adultos de diversas idades e 
níveis sócio-econômico-culturais 3⁄4 representados por moradores de rua, profissionais dos 
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mais variados segmentos, estudantes e donas-de-casa 3⁄4 a maior parte simples transeuntes 
da praça pública, compuseram o público de cerca de 6.000 visitantes que prestigiaram o 
projeto “Ciência na Praça”.

Estudo destinado a identificar o potencial educativo das exposições que fizeram parte 
do projeto revelou serem elas dotadas de particularidades capazes de atuar favoravelmente na 
popularização do conhecimento científico e tecnológico e na formação de futuros educadores 
em Ciências Naturais (CARVALHO, 2004). No que se refere aos expositores, o trabalho destaca 
a forte interação estabelecida com o público 3⁄4 caracterizada por um diálogo aberto e fluido 
3⁄4 graças à qual dúvidas e curiosidades puderam ser expostas sem qualquer constrangimento 
aparente (CARVALHO, 2004). Esta interação é considerada, pelo autor, um aspecto de grande 
relevância, na medida em que atuou como reveladora dos interesses e necessidades exibidos 
pelos visitantes e como fonte de aprendizagem por parte dos ministrantes. (CARVALHO, 2004). 
Quanto ao público, novamente ganha destaque a grande interação que este estabeleceu, não 
apenas, com os expositores 3⁄4 aos quais foram verbalizadas concepções e dúvidas 3⁄4 mas com 
o material exposto; explorações tácteis, visuais, olfativas e auditivas foram intensas e, a exemplo 
do que se verificou nas orientações oferecidas pelos alunos-mestres, em sua maioria vieram 
acompanhadas de expressões que denunciavam surpresa, satisfação, interesse (CARVALHO, 
2004). Embora o estudo não tenha objetivado aferir aprendizagem, diversas situações foram 
consideradas sugestivas de sua ocorrência (CARVALHO, 2004).

Em suma, as particularidades sugeridas pelo estudo vinculam-se a aspectos como 
espontaneidade, humildade 3⁄4 exibida pelos alunos-mestres perante os visitantes 
e o conhecimento 3⁄4 e diálogo, atento muito mais ao ouvir que ao falar. Atuando 
sinergicamente, tais componentes imprimiram ao ambiente de aprendizagem aqui 
descrito um elevado grau de informalidade (CARVALHO, 2004).  Por propiciar vínculos 
bastante estreitos entre expositores e visitantes, essa informalidade constitui-se no 
grande diferencial entre este conjunto de apresentações e outros ambientes informais de 
ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2004).

DISCUSSÕES FINAIS E CONCLUSÕES

Dados os propósitos do presente artigo, dedico este trecho final ao encaminhamento de 
discussões que contemplam três aspectos fundamentais no que diz respeito à aprendizagem 
significativa: o conteúdo, os materiais e as experiências de aprendizagem. Destaque-se, 
porém, que os argumentos que se seguem devem ser acompanhados sem que se perca de 
vista o fato de que, em sua gênese, as exposições anteriormente apresentadas e ora discutidas 
não tinham o claro propósito de promover aprendizagem significativa. Daí a discussão em 
torno de um potencial e não de um objetivo efetivamente alcançado.

Comecemos pelo conteúdo. Ao chamar para si a responsabilidade de popularizar e 
conscientizar a população a respeito de temas pertencentes à área das Ciências Naturais e 
suas tecnologias, as exposições em praça pública aqui abordadas tendem a tratar, em cada 
apresentação, de um número reduzido de conceitos, o que pode atuar favoravelmente para 
que ocorra aprendizagem significativa. É certo que, até o momento, o grau de inclusividade 
e/ou centralidade de tais conceitos tem se mostrado variável, até mesmo porque nada neste 
âmbito foi devidamente planejado. Contudo, nada impede que decisões sejam tomadas nesse 
sentido, ampliando sobremaneira as possibilidades de que visitantes e expositores aprendam 
significativamente. Além disso, o caráter vulgarizador e conscientizador das apresentações torna 
praticamente obrigatório o estabelecimento de relações entre os próprios conceitos relativos a 
um determinado tema e deles com o mundo natural e/ou a vida quotidiana das pessoas. Dessa 
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forma, as chances de ocorrência de aprendizagem significativa se vêm ampliadas. Tomemos 
como exemplo o tema “Morcegos: mitos e verdades”, cuja apresentação se deu em 15 de 
março de 2003. Ao procurar conscientizar a população a respeito do papel ecológico e dos 
eventuais riscos oferecidos por esses quirópteros, a equipe responsável compreendeu ter diante 
de si a missão de destruir mitos bastante arraigados em torno do assunto. Isto posto, a estratégia 
utilizada para que o conceito de “morcego” pudesse ser devidamente apropriado pelos 
visitantes foi eleger um desses mitos como ponto de entrada. Assim, os expositores partiram 
da crença equivocada de que “morcegos são ratos alados” para desenvolver um trabalho 
comparativo entre ratos e morcegos e entre as várias espécies destes últimos, de forma que, 
gradativamente, o público ampliasse o conceito de “morcego” num espectro entre “não-rato” 
e “mamífero alado, representado por diversas espécies, cada qual com hábitos alimentares 
distintos, a maior parte não-hematófaga e, portanto, pouco ameaçadora à saúde humana...”. 

Os materiais utilizados nas exposições parecem ser os que menos deixam dúvidas 
quanto ao seu potencial em proporcionar a construção de significados, ao menos por parte 
dos visitantes. Planejados, construídos e oferecidos sempre de maneira intencional, ou 
seja, como poderosos recursos a serviço de um rápido, quase efêmero, mas comprometido 
processo de ensino-aprendizagem, tais materiais mostraram-se capazes, não só, de 
atrair a atenção e o interesse do público, como também de suscitar questionamentos. O 
elevado grau de interação que esses materiais proporcionaram não pode deixar de ser 
aqui destacado. Diante destes fatos, parece-me plausível não descartar a possibilidade da 
existência de uma disposição, por parte do público, em relacionar os recursos empregados 
à sua estrutura cognitiva, o que torna tais recursos não-arbitrários e não-aleatórios, ou seja, 
potencialmente significativos. De qualquer forma, não se descarta, também, a necessidade 
de uma investigação acurada a esse respeito, buscando, não, só, aferir, mas aumentar o grau 
de não-arbitrariedade e não-aleatoriedade dos materiais oferecidos.

Chegamos, por fim, às experiências de aprendizagem. De início, cumpre esclarecer que o 
caráter de divulgação e conscientização assumido pelas apresentações imprime a elas um perfil 
mais identificado com a aprendizagem por recepção. Esta característica, contudo, não se constitui 
em obstáculo à aprendizagem significativa.
Se a apresentação de conceitos prontos não é impeditiva à construção de significados, 
a interação entre professor e aprendiz e entre este e os materiais de aprendizagem é, 
sem dúvida, considerada um poderoso aliado. Ora, conforme destaquei, o alto grau de 
interação estabelecido entre expositores e visitantes e entre estes e o material foi um dos 
elementos mais marcantes das exposições. No diálogo, um dos pontos altos a testemunhar 
essa interação, tanto os visitantes quanto os expositores tiveram e continuam tendo a 
oportunidade de verbalizar os significados de que se apropriaram, fato que, entendo, me 
autoriza a pelo menos admitir a possibilidade de uma compreensão compartilhada. Se isto 
for verdadeiro, as concepções dos visitantes a respeito do tema e dos conceitos abordados 
passam a ser do conhecimento dos expositores, que podem utilizá-las na condução do seu 
trabalho. Devidamente encaminhada tal situação pode propiciar o estabelecimento de 
uma interface ativa entre o público e os alunos-mestres, ampliando, assim, as chances de 
ocorrência de aprendizagem significativa. Interação, diálogo e verbalização de concepções 
e dúvidas sugerem um grande interesse e, conseqüentemente, uma forte disposição para 
aprender. Estes elementos, aliados às constatações de surpresa e satisfação por parte dos 
visitantes, são sugestivos da existência de uma afetividade satisfatória. Eis, aqui, um quadro 
estreitamente identificado com a aprendizagem significativa.

A avaliação constitui-se, até o momento, num grande “gargalo”, principalmente 
se tivermos como referência a teoria da aprendizagem significativa. Em primeiro lugar, 
porque, na perspectiva novakiana, nada, em termos de aprendizagem significativa, pode 
ser efetivamente alcançado sem a avaliação. Em segundo, porque nada nas apresentações 
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foi sistematicamente planejado e/ou implementado nesse sentido, tomando-se como base 
as contribuições de Novak, Gowin ou Ausubel. Conteúdo, materiais e estratégias passaram 
e vêm passando pelo devido escrutínio de expositores e seus docentes, porém não em 
confronto com os princípios da aprendizagem significativa.

Assim, se o objetivo deste texto era apresentar elementos indicativos de que as 
exposições científicas em praça pública são passíveis ou não de proporcionar aprendizagem 
significativa, creio que a meta tenha sido atingida. Os argumentos parecem apontar para 
a existência de um potencial nada desprezível nesse campo. Restam, contudo, algumas 
questões, que quero dividir com os leitores deste texto. Apresento-as a seguir:

a) Em que medida seria possível relacionar a suposta disposição para aprender, 
demonstrada pelos visitantes, com uma disposição para aprender significativamente?;

b) Dada a alta heterogeneidade do público presente, que aspectos devem ser levados em 
conta para que seja possível oferecer situações verdadeiramente propiciadoras de aprendizagem 
significativa, porém sem comprometer as peculiaridades do espaço ali criado? Como definir o 
grau de não-arbitrariedade e não-aleatoriedade dos materiais utilizados nas exposições?;

c) Seria a efemeridade dos episódios educativos ocorridos nas exposições um elemento 
dificultador da aprendizagem significativa?; 

d) Seria ousado demais admitir que transeuntes de uma praça pública possam construir 
significados apenas partindo do princípio de que a mudança conceitual não representa a 
simples troca de um conceito por outro, mas a distinção entre conceitos contextualmente 
aceitos e não-aceitos? Afinal, ao nos propormos a conscientizar um determinado público e, 
em atingindo nossos objetivos, não estaríamos promovendo mudança conceitual?;

e) Embora indiscutivelmente necessária, a avaliação não poderia interferir de forma 
negativa na espontaneidade e na informalidade típicas do ambiente aqui apresentado 
e discutido? Estratégias identificadas com relatos orais e entrevistas, estrategicamente 
implementadas, poderiam eliminar ou minimizar essas dificuldades? De que maneira?

f) O fato de os expositores se encontrarem ainda em situação de formação inicial 
poderia constituir-se em elemento facilitador para o estabelecimento de uma interface 
ativa entre eles e os visitantes? Como identificar e avaliar a criação dessa interface sem 
comprometer o próprio processo que a cria?

Estas questões certamente não representam a totalidade de inquietações que acometem 
a mim e àqueles que porventura tenham lido este texto. São, mesmo assim, importantes 
deflagradores de investigações no âmbito da aprendizagem significativa em Ciências Naturais. 
Articuladas às tantas outras que aqui deixam de figurar, estas perguntas certamente atuarão 
como estímulo em nossa busca por conquistar e proporcionar conhecimento. Eis, aqui, um 
terreno fértil para a construção, quiçá compartilhada, de significados.
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POSSÍVEIS PONTOS DE CONVERGÊNCIA ENTRE 
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José Augusto da S. Pontes Neto (japontes@femanet.com.br) - UNESP/Marília 

O presente texto representa um esforço teórico de apontar possíveis semelhanças 
e/ou complementaridades entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a Teoria 
da Atribuição. Especificamente nos aspectos de influência da motivação e fatores de 
personalidade na aprendizagem, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa e atribuição 
de causalidade, suas categorias e dimensões, a vivência de emoções, expectativas e auto-
estima, segundo enfoque da Teoria da Atribuição.

Palavras-Chave: Teoria da Aprendizagem Significativa; Teoria da Atribuição.

INTRODUÇÃO

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) tem nos pressupostos de Ausubel (1963) 
sua fundação e fonte de incentivo para numerosos pesquisadores posteriores. Esta teoria rica e 
extensa pode ser abordada também em aspectos específicos, como neste caso, a influência de 
fatores motivacionais e de personalidade na aprendizagem.

  Pretendo enfocar estes pressupostos e investigar possíveis intersecções e 
complementaridades entre o pensamento de Ausubel (1980) e os teóricos da Teoria da 
Atribuição, ambas ocupadas em estudar os efeitos da motivação e fatores como auto-estima 
e expectativas sobre o desempenho acadêmico. Torna-se, portanto necessário discorrer 
sobre alguns construtos dessas teorias.

Auto-estima, expectativas e ainda autoconceito são analisados pela Teoria da Atribuição 
como influenciados pelas explicações causais elaboradas pelos indivíduos em seguimento 
aos eventos que observam ou vivenciam, o que se daria de forma espontânea, pois seria uma 
tendência natural atribuir causas aos fenômenos.

 COMPARAÇÃO TEÓRICA

Embora Ausubel (1980) considere os fatores afetivos e sociais que influenciam 
a aprendizagem em sala de aula menos determinante que outros fatores (estrutura 
cognitiva, prontidão, habilidade intelectual, a prática e as variáveis instrucionais), ele 
os valoriza consideravelmente.

 “As características motivacionais de personalidade, de grupo, sociais e do 
professor são suficientemente importantes na aprendizagem escolar para 
que mereçam nossa mais séria consideração, se é que desejamos maximizar 
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a influência da psicologia educacional na aprendizagem em sala de aula” 
(Ausubel, Novak e Hanesian, 1980, p. 331).

Para ele, as variáveis motivacionais atuam de forma diferenciada das cognitivas, 
energizando o processo de aprendizagem significativa e afetam a fase de assimilação da 
aprendizagem pelo fato de aumentarem os limiares de disponibilidade.

Sobre motivação de realização ele nos fala:

“A motivação de realização, ao contrário do que em geral se supõe nessa 
área, não é uma variável unitária. Consiste (dependendo de fatores 
normativos de personalidade; diferenças individuais no desenvolvimento da 
personalidade; diferentes interações com pais, companheiros, professores 
e com a cultura mais ampla; traços de temperamento geneticamente 
determinados; e posição quanto a classe social, raça e sexo) de proporções 
variadas de (1) impulso cognitivo, (2) impulso afiliativo e (3) motivação de 
engrandecimento do ego” (Ausubel, Novak e Hanesian, 1980, p.332).

Considerado o mais importante dos três fatores, o impulso cognitivo é, em grande 
parte, inerente à própria tarefa e orientado para esta, no sentido de que a aprendizagem 
constitui-se, ela própria, na recompensa, prescindindo de recompensa ou aprovação 
extrínsecos. O impulso afiliativo compõem-se pela necessidade do aluno em obter um bom 
desempenho para preservar a aprovação de figuras com as quais apresenta dependência 
emocional ( pais , professores ) . Este impulso normalmente torna-se menos importante à 
medida que a criança se aproxima da adolescência. A motivação de engrandecimento do 
ego constitui-se na necessidade de status, considerado conquistado pela competência ou 
habilidade do indivíduo e adquire importância crescente a partir da idade escolar. Seria o 
principal componente da motivação de realização em nossa sociedade. 

Apesar de Ausubel (1980) considerar a motivação (intenção de aprender) dispensável 
para o advento de aprendizagem em situações particulares, ela é fundamental para 
a ocorrência de aprendizagem significativa de longo prazo. Ausubel considera ainda 
que, motivos intrínsecos e positivos (direcionados para a tarefa), são mais efetivos 
motivacionalmente que recompensas explícitas, sendo exemplos curiosidade, exploração, 
perícia ou competência e necessidade de estimulação. Assim, alunos que tem pouca 
necessidade de saber empreendem pouco esforço para aprender.

 “Mas, como a significação é, em grande parte , um fenômeno de ordem 
pessoal, ela  só poderá ser alcançada se o indivíduo estiver disposto a 
despender o esforço  ativo requerido para integrar novo material conceitual 
ao seu quadro de referência particular. Isso significa traduzir e estruturar 
novas idéias nos próprios termos do indivíduo e relacioná-las com sua própria 
experiência, história pessoal e sistemas de idéias” (H.D.Carter,1935)”.

 Os três componentes, impulso cognitivo, impulso afiliativo e motivação de engrandecimento 
do ego compõem a motivação para a realização, possuindo especificidades e relativa influência 
sobre aprendizagem e retenção. 

Particularmente no tocante ao impulso cognitivo, Ausubel o considera o mais importante 
tipo de motivação na aprendizagem significativa:

“É potencialmente o mais importante tipo de motivação na aprendizagem 
significativa. Deve provavelmente derivar, de um modo muito geral, de 
tendências de curiosidade e com predisposições a elas relacionadas para 
explorar, manipular, compreender e tratar o ambiente” (Ausubel, 1956a, 
1963; White, 1959).
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Curiosamente, os teóricos da Teoria da Atribuição como Heider (1958) pressupõem 
que o homem é motivado para descobrir as causas dos eventos e entender seu ambiente, 
facilitando seu controle. Presumem que as relações que estabelecemos (acreditamos), 
existentes entre o indivíduo e o meio ambiente influem em nossa forma de nos comportarmos. 
Não é possível deixar de notar uma certa confluência entre as duas concepções, embora 
Ausubel acredite que esse desejo não leva, necessariamente, a um trabalho de aprendizagem 
disciplinado, buscando-se mais uma gratificação imediata.

Considerado o grande responsável pelo atual interesse nesta área, Heider (1958) 
propunha que nossas ações derivam de causalidade pessoal ou impessoal. A primeira depende 
do controle do indivíduo. A segunda está subordinada às forças externas, ao ambiente. Se 
percebermos uma ação como derivada de forças pessoais, estamos fazendo uma atribuição 
de causalidade pessoal. Se atribuímos o evento a forças externas às pessoas, sobre as quais 
elas não têm controle, estamos fazendo uma atribuição de causalidade impessoal.

Segundo essa teoria, os alunos têm suas ações influenciadas por suas explicações 
causais e expectativas, gerando em muitos casos sucesso ou fracasso. Se, por exemplo, diante 
de uma disciplina, o aluno considerar que sua aprovação dependerá apenas do que fizer, 
sua forma de agir será consideravelmente diferente do que se considerar que o professor o 
persegue e tudo fará para reprová-lo.

Os pressupostos elaborados por Weiner, Frieze, Kukla, Reed, Rest e Rosenbaum (1971) 
concluem que o empenho das pessoas na realização de uma tarefa depende, em parte, das 
suas expectativas de sucesso ou fracasso nesta tarefa específica. E, essas expectativas são 
determinadas em grande parte, pelas atribuições causais que estabelecem para os eventos 
que se seguiram ao seu comportamento ou de outros. Portanto, as atribuições causais influem 
nas expectativas e, por conseguinte, na motivação, motivação esta considerada por Ausubel 
fundamental para a aprendizagem significativa de longo prazo. 

 Para Weiner (1984), principal teórico da vertente educacional desta teoria, as 
expectativas dependem da percepção de habilidade versus a dificuldade percebida da tarefa, 
mais a estimativa do esforço pretendido e da sorte antecipada. Elas, ainda, são fortemente 
determinadas pelas experiências anteriores.

Afirma também que, determinadas atribuições afetam as expectativas que influem no 
desempenho. Mas, as expectativas também influenciam na hora de atribuirmos causas ao 
fracasso e sucesso, constituindo-se em um processo dinâmico.

Para Weiner (1984) auto-estima, autoconceito e expectativas são grandes determinantes 
do desempenho, e são influenciados pelas atribuições causais.

Weiner (1985) acredita que a teoria da atribuição causal integra o pensamento, o 
sentimento e a ação (apud Boruchovitch, 1994). Toda vez que um evento positivo ou negativo 
ocorre, certas emoções o acompanham (Weiner, 1984, 1985). Se o resultado do evento é 
mais positivo, sentimos prazer, felicidade, bem-estar, etc. Se for negativo, sentimos tristeza, 
insatisfação, etc. Estas emoções dependem das características do evento, do resultado, e 
antecedem e independem das atribuições.   

Weiner postula que, em contextos relacionados com realização as pessoas atribuem 
o resultado, sucesso ou fracasso, a determinadas crenças causais. As categorias causais mais 
comumentemente apontadas como causas para sucesso ou fracasso escolar foram definidas 
por Graham & Weiner (1996). Os autores indicam, como causas mais relevantes no 
desempenho a capacidade, o esforço, a facilidade ou dificuldade da tarefa, a sorte, o humor 
e o auxílio ou estorvo de parte de outros.

Weiner não considera as causas que indica como únicos determinantes passíveis 
de serem percebidos para fracasso ou sucesso. Elas podem ser inúmeras, sendo inexata a 
tentativa de limitá-las rigidamente.
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As crenças causais podem ser classificadas segundo fatores de semelhança e 
diferença das mesmas. E, por ambos levando-se em conta as suas propriedades básicas, 
é possível estabelecer-se dimensões.

As três dimensões propostas por Weiner (1984) são a dimensão de locus de 
causalidade, estabilidade e controlabilidade. 

 Na dimensão de causalidade as causas são distribuídas a fatores internos ou externos ao 
indivíduo. Para Weiner (1984) nela estariam incluídas causas como o esforço típico, esforço 
imediato, habilidade, humor, fadiga e doença como fatores internos; e viés do professor, 
dificuldade da tarefa, sorte e ajuda não usual de outros como causa externas.

 A atribuição para causas de fracasso ou sucesso a fatores internos ou externos propiciam 
fortes reações emocionais, conforme já visto, com reflexos na auto-estima. Assim, atribuições 
de capacidade e esforço para sucesso eliciam sentimentos de orgulho, competência e 
satisfação. Atribuições de capacidade e esforço para fracasso eliciam sentimentos de 
incompetência e vergonha. Para Weiner, a auto-estima e a expectativa de desempenho 
futuro interferem no desempenho de realização.

A dimensão de estabilidade define as causas em estáveis (invariantes) e instáveis 
(variantes), sob a forma de um continuum. Assim, habilidade, esforço típico, viés do 
professor, família, dificuldade da tarefa, etc, podem ser vistos como relativamente estáveis; 
esforço imediato, humor, fadiga, doenças, ajuda não usual de outros, sorte, etc, podem ser 
vistos como mais instáveis.

Para Weiner (1984) essa dimensão tem especial influência nas alterações das expectativas 
de desempenho futuro. Atribuições causais após sucesso a fatores estáveis produzem acréscimos 
nas expectativas de sucesso futuro, e decréscimos nas expectativas após fracasso.

 “O fracasso que é atribuído à pouca habilidade ou à dificuldade 
de uma tarefa diminui a expectativa de sucesso futuro mais do que 
o fracasso que é atribuído a má sorte, humor ou falta de esforço 
imediato. De maneira similar, o sucesso atribuído à boa sorte ou ao 
esforço dispendido resulta em menores acréscimos na expectativa 
subjetiva de sucesso futuro na tarefa do que o sucesso atribuído à alta 
habilidade ou à facilidade da tarefa”. (Weiner, 1984, p. 5).

Quanto ao aspecto afetivo, atribuição de causas estáveis para fracasso, como habilidade 
e dificuldade da tarefa (portanto, que dificilmente variarão), podem suscitar emoções de falta 
de confiança e desalento. Atribuição de causas estáveis como habilidade e esforço típico 
para sucesso podem suscitar confiança.

A dimensão de controlabilidade consiste em perceber se a causa atribuída é controlável 
ou não. Causas como habilidade, dificuldade da tarefa, sorte, viés do professor e ajuda dos 
outros seriam vistas como incontroláveis pelo sujeito. Porém, ajuda dos outros e viés do 
professor são controláveis, só que não pelo aluno.

Dificuldade da tarefa, sorte, habilidade, humor, fadiga e doença são vistas 
como incontroláveis.

A dimensão de controlabilidade está associada a emoções como, gratidão em caso de 
sucesso atribuído à ajuda de outros e raiva em caso de fracasso em função de interferência 
externa. Esta dimensão também está associada a emoções de vergonha e culpa em caso de 
fracasso. O indivíduo vivencia ainda a emoção de orgulho se atribuir seu sucesso a causas 
controláveis por si próprio (exemplo: esforço).

Esta dimensão também está relacionada às alterações na auto-estima e autoconceito. 
Ausubel (1980), postula fatores de personalidade influenciam a aprendizagem e isto se dá por 
sua interrelação com os componentes motivacionais vistos anteriormente, principalmente o 
impulso afiliativo e a motivação de engrandecimento do ego.
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Ausubel acredita que se uma criança é aceita e valorizada intrinsecamente pelos pais 
(pelo que é e não pelo que faz), esta adquire uma atitude satelizadora em relação a eles, pois 
adquire um status derivado deles e que reflete essa aceitação. Desta forma, ela não tem sua 
auto-estima dependente de habilidade de desempenho e desejará ter um bom desempemho 
para obter a aprovação dos pais, sentindo-se culpada e desleal se adotar valores contrários 
aqueles com os quais adota uma atitude de satélite. 

A criança satelizadora sente culpa se adotar valores contrários, ou seja, apresentar 
um mau desempenho, o que é diverso daquilo que os pais e professores normalmente 
desejam. Esta percepção de fracasso gera culpa. Lembremos que para Weiner (et al, 
1978), a Teoria da Atribuição integra pensamento, sentimento e ação, e que determinados 
sentimentos são vivenciados após atribuições causais. Se o satelizador vivencia culpa, 
não parece temerário inferir que esta é sentida pelo fato do mesmo haver efetuado uma 
atribuição de culpa a ele mesmo após um desempenho negativo. Pelo menos, ela será 
maior (culpa) se ele assim houver atribuido.

Esta culpa, uma vez que realmente tenha se seguido a uma atribuição interna, 
provavelmente seria direcionada à categoria causal esforço despendido ou habilidade 
(capacidade). Dentro da dimensão de causalidade, essas categorias de atribuição interna, 
quando vivenciado fracasso, elicia sentimentos de incompetência e vergonha, exercendo, 
conforme já visto, fortes reflexos na auto-estima. Dentro da dimensão de estabilidade 
que propõe a percepção de causas como estáveis ou instáveis, a percepção da categoria 
habilidade como causa do fracasso tende a suscitar sentimentos de desalento, uma vez que 
a habilidade é vista como relativamente invariável (estável). Se a categoria apontada for 
esforço (esforço típico), a influência sobre as expectativas de desempenho futuro são mais 
promissoras. Lembremos que esta dimensão afeta particularmente as expectativas. Já, na 
dimensão de controlabilidade uma atribuição de fracasso interna elicia sentimentos como 
vergonha, culpa e raiva. 

Weiner (1994a, apud Woolfolk, 2000) resume a seqüência de motivação quando o 
fracasso é atribuído à falta de capacidade (incontrolável) e à falta de esforço (controlável) de 
forma semelhante:

Quadro 3

Fracasso è falta de è incontrolável è vergonha ou è desempenho declina

Capacidade      embaraço

Fracasso è falta de esforço è controlável è culpa  è desempenho melhora

Fonte: Woolfolk, 2000, p. 339, adaptado.

A criança que é rejeitada ou valorizada de modo extrínseco, ou seja, não por si própria, mas 
pelo engrandecimento vicário do ego que seus pais podem obter através de suas realizações. Esta 
criança poderá esforçar-se de modo compensatório e frequentemente irrealístico para obter um 
grau superior de status. Portanto, sua motivação para a realização escolar é a de engrandecimento 
do ego, a qual é mais forte que o impulso afiliativo da criança satelizadora. Esta maior aspiração 
ao desempenho escolar não leva necessariamente a uma maior realização, uma vez que podem 
lhe faltar traços de personalidade ou habilidade intelectual para a realização ou por estar exposto 
a um nível de ansiedade prejudicial à aprendizagem.
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As crianças que não satelizam estão mais predispostas à ansiedade neurótica 
do que as satelizadoras porque não possuem sentimentos intrínsecos de auto-
estima e porque sua alta necessidade de status conquistado, estabelecida 
de modo compensatório e frequentemente irrealístico, é frequentemente 
frustada. Essa situação leva a uma catastrófica deteriorização da auto-estima. 
A deteriorização da auto-estima, por sua vez , leva as crianças a reagirem 
com ansiedade exagerada diante de qualquer situação de aprendizagem 
que ameace prejudicar ainda  mais sua auto-estima, especialmente no caso 
de situação nova para a qual não disponham de uma solução pronta em sua 
estrutura cognitiva. Devido ao fato de lhes faltar a autoconfiança necessária 
para improvisar em situações novas de aprendizagem, seu desempenho e 
prejudicado logo de inicio””(Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, p.361).

Esta ansiedade neurótica diminui com a familiaridade com a situação escolar, 
diminuindo seus efeitos na realização.

Acredito que a criança satelizadora tenda a vivenciar mais sentimentos de culpa 
e vergonha quando fracassa, pois não atende aos anseios das pessoas com as quais se 
identifica. Talvez a criança não-satelizadora tenda a vivenciar mais raiva, por não atingir seus 
ideais de desempenho.

Para Ausubel (1980), as crianças apresentam componentes cognitivos, afiliativos e de 
engrandecimento do ego invariavelmente na sua motivação de realização, mas em função de 
características de personalidade agem mais determinantemente influenciadas por um deles, 
tendo diferentes reflexos em sua auto-estima. 

CONCLUSÃO

Acredito que a confrontação de duas teorias que enfocam a motivação e sua relação 
com o desempenho acadêmico é no mínimo instigante; passível de suscitar elementos 
que confirmem ou questionem pressupostos de ambas. A visão sobre expectativas de 
desempenho e auto-estima e seu papel no processo de aprendizagem não me parece 
excludentes. Ausubel propõe a motivação em construtos distintos e cada um com diferentes 
atuações sobre o desejo de realização, realização efetiva e influenciados por distintos traços 
de personalidade. Os sujeitos possuidores desses traços sofrem influências de fontes também 
distintas em sua auto-estima. Este autor também admite o papel importante das emoções na 
motivação e desempenho.

Weiner e outros autores visualizam as atribuições causais como frequentes após 
sucesso ou fracasso escolar (neste caso particular, segundo a percepção dos alunos), que 
estas atribuições eliciam emoções e essas (atribuições seguidas de emoções) influenciam as 
expectativas e a auto-estima. 

Seria temerário afirmar que essas suposições possam ser melhor estudadas e 
comparadas,  suscitando novos questionamentos para  pesquisas? 
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E APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO CRÍTICA DE CONHECIMENTOS 
NA DISCIPLINA DE FÍSICA II EM CURSOS DE ENGENHARIA
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Carla Busato Zandavalli Maluf de Araújo (carlabz@mslink.com.br) - UNIDERP

A Uniderp através de seu núcleo de educação a distância desenvolve programas nesta 
modalidade de educação. Estes cursos são oferecidos através de um ambiente virtual de 
aprendizagem com ferramentas de comunicação e colaboração. A disciplina de Física II 
foi oferecida para alunos dos cursos de Engenharia que necessitam cursar dependência 
ou adaptação. A investigação tem como objetivo analisar as relações entre a utilização do 
ambiente e a aprendizagem dos conceitos abordados na disciplina de Física II da Uniderp. A 
coleta de dados foi feita a partir de questionário fechado para identificar o perfil dos alunos 
interessados nesta modalidade de educação e questionários abertos para  determinar as 
suas concepções prévias. A disciplina foi elaborada de forma a utilizar todas a ferramentas 
disponíveis no ambiente (fórum, chat, galeria, midiateca, tutoria, monitoria e avaliação). As 
avaliações foram compostas pela participação do aluno nas ferramentas disponibilizadas, 
atividades desenvolvidas a distância,  avaliações presenciais e atividades de laboratório. As 
informações referentes a utilização do ambiente relacionadas com a forma de utilização das 
ferramentas, freqüência de utilização, tempo de permanecia nas atividades, foram monitoradas 
pelo próprio sistema. A análise qualitativa do processo de aprendizagem foi realizado pela 
verificação do conteúdo das atividades e avaliações realizadas. O nível de participação dos 
alunos no ambiente foi considerado satisfatório frente os parâmetros estabelecidos. Quanto 
às concepções prévias ficou demonstrado que o aluno não tem domínio dos conceitos 
básicos estudados. Os alunos demonstraram uma incerteza quanto ao que os esperava em 
relação a educação a distância.  Foi possível observar que o aproveitamento pedagógico está 
diretamente relacionado com a efetiva participação do aluno nas atividades.

Palavras-Chave: Educação a distância, engenharia, física, aprendizagem significativa.

INTRODUÇÃO

A discussão contemporânea encaminha-se, sobre as formas possíveis de relação entre 
educação e tecnologia. De acordo com Lévy (1999), a tecnologia abre possibilidades de ação, 
mas não determina por si só as decisões humanas. O essencial, no momento, é avaliar os 
efeitos que seus usos podem trazer e decidir o que fazer dela.



38

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

39

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Maraschin (2000, p.107) faz algumas reflexões apontando os impactos que as novas 
tecnologias produzem no cotidiano da vida escolar: 

Os sintomas seriam sinalizadores dos pontos de impacto de algumas 
transformações técnico-científicas no cotidiano escolar, sendo reconhecidos 
como pontos críticos de desestabilização, mas também de criação, de 
potencialidades.

Moran (2000, p.35), trazendo esta discussão especificamente para o ensino, esclarece que 
há a expectativa de que os meios tecnológicos trarão resultados rápidos para o ensino, como já 
se pensou também em outras épocas. 

Sem dúvida as novas tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, 
espaço e tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas 
entre o presencial e o virtual, entre estar juntos e o estarmos conectados a 
distância. Mas se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado 
as melhores soluções há muito tempo. 

O ensino depende de outras relações mais amplas, que implicam e extrapolam o 
uso de novos meios. Assim, conclui que as tecnologias novas são importantes, mas não 
resolvem questões de fundo. Para o autor, o processo de transição do modelo industrial para 
o de informação e do conhecimento traz consigo um grande desafio particularmente para a 
educação, muito maior do que já vivenciado em outras épocas (MORAN, 1999).

Assim sendo, pode-se afirmar que o aspecto essencial continua sendo a 
organização do processo educativo, pois visto na perspectiva de constituir-se 
como trabalho humano, condiciona-se às modificações globais, que trazem novos 
processos de produção e desencadeiam solicitações diferentes para o trabalhador e 
alterações em sua formação.

Para tanto, não bastam modificações periféricas de processos educativos, mas mudanças 
estruturais, associadas à ampliação do acesso à educação, inicial e continuada.

A educação a distância inclui toda a gama de processos (carta, rádio, televisão, 
internet...) que visam ao repasse sistemático de informações, por sistemas não 
presenciais ou semipresenciais.

Vianney (2000) esclarece que nos encontramos na terceira geração da educação a 
distância. A primeira foi caracterizada pelo ensino por correspondência, com material 
impresso, acrescido de guia de estudo, com tarefas e exercícios enviados pelo correio. A 
segunda geração, a partir da década de setenta, inicia-se com o surgimento das primeiras 
universidades abertas, que fazem uso, além do material impresso, de transmissões por 
televisão aberta, rádio e fitas de áudio e vídeo, integrando telefones, satélites e TV a 
cabo. E a terceira geração é centrada na internet, baseada em redes de conferência por 
computador com estações de trabalho multimídia e redes de videoconferência.  

Quanto ao processo de aprendizagem, Updegrove (1995) salienta que o papel do estudante 
muda enormemente com o amplo uso dos recursos da internet. Quando os métodos de ensino 
são mais flexíveis, os estilos de aprendizagem também poderão ser e as necessidades individuais 
e os interesses dos estudantes podem ser facilmente acomodados. Isso indica que uma variedade 
de estilos de aprendizagem pode ser verificada por meio das ferramentas da Internet, e os 
estudantes não precisam ficar limitados pelo tempo, espaço ou recursos locais.

Conforme Bédard (1998), a mediatização dos conteúdos e dos caminhos de 
aprendizagem para EAD permitem uma grande flexibilidade das modalidades de 
aprendizagem. Assim, é possível colocar o aprendiz no bojo do processo e tomar conta de 
seu meio físico, das suas disponibilidades temporais, do seu estilo de aprendizagem e do 
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seu meio ambiente cultural. Isso pode ser viabilizado oferecendo-se caminhos pedagógicos 
que podem ser adaptados aos aspectos dos conteúdos, da estrutura e das modalidades 
de interações, compondo uma atividade de formação à distância, que pode favorecer a 
aprendizagem significativa. 

Para Ausubel (1980) a aprendizagem resulta da ação, pelo indivíduo, de processar 
e armazenar, organizada e dinamicamente, as informações na mente que aprende. A 
este complexo organizado e ativo dá-se o nome de estrutura cognitiva, entendida como 
o conteúdo organizado total de conceitos de  um indivíduo, ou conteúdo e organização 
conceitual de suas idéias, em uma determinada área particular de conhecimento.

A idéia principal da teoria de Ausubel é a de aprendizagem significativa. Para ele 
esta aprendizagem é o processo através do qual uma nova informação relaciona-se, de 
modo substantivo, com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do sujeito. 
A nova informação relaciona-se  ou ancora-se em conceitos significativos ou relevantes 
preexistentes na estrutura cognitiva  (conceito subsunçor ou simplesmente subsunçor). 
Esta relação é feita de maneira organizada e hierárquica e consiste numa assimilação ou 
inclusão do novo ao já existente, de tal forma que conceitos mais específicos são ligados 
(assimilados ou inclusos) a conceitos mais gerais (inclusivos ou receptores).

O conhecimento previamente adquirido é a verdadeira pedra de toque 
para interiorizar e tornar compreensíveis novos significados (de palavras, de 
conceitos, e proposições...), uma vez que, o processamento destas idéias exige 
um relacionamento, não arbitrário, com tais conhecimentos prévios.”( Santos, 
1991,  p.74).

Ou nos dizeres de Ausubel

A aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem 
implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma 
nova informação a outras com as quais o aluno já esteja familiarizado, e 
quando o aluno adota uma estratégia correspondente para assim proceder. 
(AUSUBEL, 1980, p. 23).

Diferente da aprendizagem significativa pode acontecer a aprendizagem mecânica, 
que é aquela onde as novas informações têm pouca ou nenhuma associação com 
conceitos relevantes, existentes na estrutura cognitiva do sujeito, são como que opostos ou 
sobrepostos aos conceitos existentes. Esta falta de relação pode-se dar, pela inexistência de 
conceitos subsunçores adequados. Quando esta aprendizagem ocorre a nova informação 
é armazenada de maneira arbitrária, não havendo interação com conceitos subsunçores 
específicos, não se podendo fazer uso dela. 

Quando o aluno é capaz de transferir o conhecimento adquirido para situações novas 
e distintas, podemos dizer que temos evidências de uma aprendizagem significativa.

Atualmente, vivencia-se um período de mudança dos paradigmas que norteiam as 
relações entre os homens e as nações. Por conseguinte, o processo educativo encontra-
se em momento de construção de novos modelos, e as novas tecnologias, presentes nos 
processos produtivos contemporâneos requerem da escola, enquanto meio por excelência 
da mediação do saber, a sua inserção no processo educativo (SAVIANI,1999).

O conteúdo do curso pode ser organizado utilizando-se ferramentas e seqüências que 
possibilitem uma reflexão do aluno sobre seus conceitos prévios e articulação dos novos 
conceitos com os já assimilados, ou seja, o ambiente virtual também pode ser utilizado como 
instrumento para planejamento de aulas que visem a aprendizagem significativa. 
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Esta foi a proposta da disciplina de Física II, possibilitar aprendizagem significativa a alunos 
e Engenharia e Matemática utilizando um ambiente virtual de aprendizagem da UNIDERP.

Com uso das novas tecnologias aplicadas ao processo educacional dos cursos a 
distância, os alunos adquirem um conjunto de habilidades mais diversificado. Nesse sentido, 
as novas tecnologias não assumem apenas caráter somatório à atividade humana, mas sim, 
caráter transformador que se adeqüa a filosofia da aprendizagem significativa.  

O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA UNIDERP E A 
DISCIPLINA DEFÍSICA II NAS ENGENHARIAS

A Uniderp por intermédio do Núcleo de Educação a Distância, desenvolve programas 
nesta modalidade de educação, e, entre os quais, vem implantando algumas disciplinas 
na forma de reoferecimento para alunos que estão de dependência ou necessitam 
realizar adaptações. Esta prática tem possibilitado uma maior comodidade, em relação à 
compatibilidade de horário, para os alunos que necessitam deste tipo de curso.

O ambiente contém ferramentas de comunicação, colaboração e administração (figura 
1), que permitem ao professor desenvolver diferentes atividades e acompanhá-las com 
comodidade e segurança.

Figura 1 – Barra do ambiente de aprendizagem UNIDERP

A disciplina de Física II foi oferecida nos meses de outubro, novembro e dezembro de 
2003, na modalidade a distância para os alunos dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica e Computação. 

Os alunos tiveram inicialmente um primeiro contato presencial com o ambiente, no 
Núcleo de Educação a Distância, onde puderam obter algumas orientações técnicas sobre 
como trabalhar com o mesmo e algumas informações de como se daria o curso. Nesta 
ocasião também responderam a um questionário de identificação de perfil e conhecimentos 
já internalizados, quando das outras vezes em que fizeram a disciplina e receberam material 
impresso de apoio para as aulas on-line e de laboratório. 

As atividades distribuíram-se em: a) aulas teóricas - que foram disponibilizadas no 
ambiente num total de oito unidades com eqüivalência a oito horas-aula por unidade; b) em 
aulas de laboratório - que  foram realizadas no laboratório de Física nos horários que melhor se 
ajustaram a cada aluno, num total de 16 horas aula e em quatro momentos presenciais para a 
realização de avaliações.  Na figura 2, estão ilustradas duas páginas de unidades do curso.

Os conteúdos das unidades foram organizados de forma que os alunos refletissem 
sobre os conceitos apresentados com questões específicas sobre o porque de determinados 
resultados encontrados na solução dos problemas. Os conceitos foram relacionados com 
observações praticas (aulas de laboratório). As ferramentas de colaboração e comunicação 
do sistema foram utilizados para a interação entre os alunos e entre o professor e os alunos. 
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Figura 2 – Páginas de unidades do curso

APRESENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS DURANTE O 
DESENVOLVIMENTO DO CURSO

Do questionário respondido no primeiro encontro, pode-se observar que: 100% dos 
alunos estavam entre a faixa etária de 18-20 anos, eram solteiros e do sexo masculino; 67% 
não estavam matriculados em suas turmas (semestres) de ingresso no curso, por causa de 
reprovações; 50% estavam se matriculando pela segunda vez na disciplina; 33% pela quarta 
vez e 17% pela terceira vez; 100% dos alunos acreditavam que as aulas seriam realizadas 
pela internet com apoio da ferramenta “chat” e que esta forma de ensino seria mais atrativa 
e demandaria menos tempo; 50% acreditavam que seria mais fácil e 50% que a dificuldade 
seria a mesma da disciplina presencial; trinta e três por cento dos alunos pretendiam fazer 
as atividades no trabalho e 67% em casa; 70% dos acessos ao ambiente foram no período 
noturno com 5% de acessos na madrugada.

As atividades disponibilizadas no curso requeriam uma dedicação equivalente a 80 
horas-aula, subdividas em atividades de laboratório, no ambiente, na biblioteca, resolução 
de problemas e avaliações presenciais. No total foram registrados, em média, 250 interações 
nas ferramentas do ambiente por aluno, exemplificadas na figura 3, distribuídas em acessos 
realizados em média em vinte e quatro dias. Consideramos que a participação foi adequada 
já que as atividades exigiam um tempo maior fora do ambiente. 

Figura 3 - Participação dos alunos no Fórum
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Das 13 questões respondidas no primeiro encontro sobre os conteúdos que seriam 
estudados 33% dos alunos acertaram menos que 5 questões e 67% ficaram na faixa entre 
5 - 7 questões, o que demostra que não tinham interiorizado os conteúdos apesar de 
terem cursado esta disciplina várias vezes como foi exposto anteriormente. 

No desenvolver do curso 33% dos alunos obtiveram aprovação sem provas 
substitutiva ou exame. Estes alunos foram os que desenvolveram todas as atividades 
solicitadas, incluindo as que deveriam ser feitas no ambiente virtual de aprendizagem. 
Já dos 67% restantes, 25% tiveram que fazer exame e 75% prova substitutiva. Destes 
alunos todos deixaram de realizar atividades, principalmente as que deveriam ser 
realizadas no ambiente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os alunos matriculados no curso já haviam cursado Física II, alguns por 
várias vezes, sem êxito. Acreditamos que esta modalidade de ensino possa ajudar no 
desenvolvimento das competências citadas por Belloni (2000) e que através de sua 
utilização seja possível se alcançar a aprendizagem significativa de conceitos. Adaptabilidade 
e flexibilidade diante de novas tarefas, habilidade na resolução de problemas, capacidade de 
assumir responsabilidades e aprender de modo autônomo, são competências que facilitam 
a aprendizagem e consequentemente a aprovação. Apesar de apresentarem dificuldades na 
aprendizagem dos conteúdos de Física II, após o desenvolvimento do curso demonstraram 
nas avaliações presenciais, nas aulas de laboratório e nas atividades realizadas no ambiente 
que os conteúdos haviam sido satisfatoriamente assimilados.

Muitos alunos não têm a oportunidade de finalizar seus estudos por falta de disponibilidade 
de horários formais para freqüentar aulas de disciplinas de dependência, variável que incide 
sobre o fracasso escolar e que pode ser minimizada através do ensino a distância. 

Neste contexto, o oferecimento da disciplina de Física II na modalidade a distância 
apresentou-se como um excelente meio de aliar ensino de qualidade à flexibilidade geográfica 
e temporal necessárias para resolver o problema de dependência/adaptação entre os alunos.
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TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE 
DAVID AUSUBEL : PERGUNTAS E RESPOSTAS

José Augusto da Silva Pontes Neto (japontes@femanet.com.br) - UNESP/Marília      

O trabalho, de natureza teórica, coloca em evidência cinco questões relacionadas 
à teoria da aprendizagem significativa, proposta e desenvolvida por David P. Ausubel. 
Essas questões são: 1) Em síntese, o que é a teoria da aprendizagem significativa de David 
Ausubel ? 2) Quais idéias deram origem a essa teoria? 3) A teoria de Rogers também se 
chama teoria da aprendizagem significativa. O que ela tem em comum com a teoria de 
Ausubel? 4) A disposição para a aprendizagem é a mesma coisa que motivação para a 
aprendizagem na perspectiva ausubeliana? 5) A teoria da aprendizagem significativa leva 
em conta estratégias de aprendizagem? A reflexão sobre essas questões sugere que: 1) A 
teoria de Ausubel gira em torno de dois conceitos de maior poder explicativo ou de maior 
generalidade (aprendizagem significativa e estrutura cognitiva) e é difícil sintetizá-la sem 
cair no erro da simplificação excessiva; 2) Supostamente, as idéias de F. C. Bartlett estão 
na base da construção da teoria da aprendizagem significativa. Esta não se fundamenta 
em Piaget, apesar da aparente semelhança entre o conceito de assimilação utilizado por 
este autor e por Ausubel; 3) A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e a teoria 
da aprendizagem significativa de Rogers, excetuando-se a importância dada à motivação 
intrínseca, nada têm em comum; 4) Disposição para a aprendizagem e motivação são 
conceitos diferenciados e não estão sequer relacionados na teoria da aprendizagem 
significativa. Com efeito, há necessidade que se reflita e se pesquise mais sobre essa 
predisposição afetiva, uma das condições indispensáveis para a ocorrência da aprendizagem 
significativa, conforme o modelo em pauta; 5) Alguma consideração sempre foi dada pela 
teoria da aprendizagem significativa às estratégias de aprendizagem, mas a visibilidade 
destas só se tornou evidente com o aparecimento dos mapas conceituais e aqui também 
há necessidade de que se divisem novas estratégias de aprendizagem compatíveis com 
o referencial ausubeliano. Estas elaborações devem ser entendidas mais como tentativas 
de respostas ou como uma possível maneira de pensar sobre o conteúdo das questões 
propostas, de acordo com o próprio referencial ausubeliano. O texto é um texto não 
acabado e reflete momentaneamente as idéias disponíveis sobre o assunto na estrutura 
cognitiva do autor. Esta parece ser uma postura possível para abordar tópicos referentes a 
uma teoria que é extremamente recente e que ainda está em fase de construção. 

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Estrutura Cognitiva; Motivação.

INTRODUÇÃO

Tenho trabalhado com a teoria da aprendizagem significativa, proposta por David 
Ausubel, com alunos de graduação em Psicologia da UNESP, Câmpus de Assis, e com alunos da 
Pós-graduação em Educação também da UNESP, Câmpus de Marília.

            Ao longo de anos, deparei-me com questões de diferentes tipos formuladas por 
esses alunos, o que me levou a estudar ainda mais a teoria de Ausubel. Para a composição 
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deste texto, selecionei algumas dessas questões, bem como procurei respondê-las. É evidente 
que as respostas devem permanecer mais como tentativas de respostas ou como uma possível 
maneira de pensar sobre o conteúdo das mesmas. Considero esta a postura correta para 
abordar tópicos referentes a uma teoria que é extremamente recente (os primeiros escritos 
datam da década de 60) e que, a meu ver, ainda está em fase de construção. 

Este é um texto, também não acabado, que reflete momentaneamente as idéias 
disponíveis sobre o assunto em minha estrutura cognitiva. Isto posto, vamos às questões e às 
reflexões sobre elas.

EM SÍNTESE, O QUE É A TEORIA DE APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA DE DAVID P. AUSUBEL?

A teoria da aprendizagem significativa é uma teoria voltada para a explicação de 
como ocorre a aprendizagem de corpos organizados de conhecimento que caracterizam 
a aprendizagem cognitiva em contexto escolar. Nessa teoria, aprendizagem diz respeito à 
assimilação de significados (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.). Estes são concebidos 
como o conteúdo que emerge quando material potencialmente significativo é incorporado 
a uma estrutura cognitiva, de forma substantiva e não arbitrária (Ausubel, 1966; Ausubel, 
Novak & Hanesian, 1980, trad.).

Para Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.), a ocorrência da aprendizagem 
significativa pressupõe: disposição da parte do aluno em relacionar o material a ser aprendido 
de modo substantivo e não arbitrário a sua estrutura cognitiva, presença de idéias relevantes 
na estrutura cognitiva do aluno, e material potencialmente significativo.

O primeiro pressuposto implica que, mesmo que o material de aprendizagem possa 
se relacionar a idéias da estrutura cognitiva do aluno (subsunçores), substantiva e não 
arbitrariamente, não haverá aprendizagem significativa, se houver o propósito de memorizar 
ipsis litteris e arbitrariamente as partes componentes desse material, em vez de se procurar 
aprendê-lo significativamente.

O segundo pressuposto requer que o aluno possua, de fato, essas idéias subsunçoras 
na sua estrutura cognitiva, a fim que possa relacionar, de forma substantiva e não arbitrária o 
novo conteúdo àquilo que já conhece.

Finalmente, a aprendizagem significativa pressupõe material de aprendizagem 
potencialmente significativo, a saber, um material que possa ser relacionado à estrutura 
cognitiva em bases substantivas e não arbitrárias. Assim, um material ou tarefa de 
aprendizagem para ser potencialmente significativo depende da sua própria natureza e da 
natureza da estrutura cognitiva particular do aluno. 

Quanto a sua natureza, o material a ser aprendido deve ser suficientemente não 
arbitrário, isto é, deve possuir significação lógica para poder ser relacionado a idéias que 
estão dentro do domínio da capacidade humana de aprendizagem. O relacionamento não 
arbitrário ocorrerá quando o material exibir suficiente plausibilidade ou não-casualidade 
para proporcionar suporte ideacional que o possibilite interagir com diferentes subsunçores, 
que os seres humanos são capazes de armazenar em sua estrutura cognitiva. E é nisso que 
reside a significação lógica de um material de aprendizagem, que materiais arbitrários como 
sílabas sem sentido, placas de automóveis e sentenças esparsas não possuem.

O relacionamento substantivo, por sua vez, requer que o material de aprendizagem 
seja não arbitrário e implica que a compreensão não é prejudicada se características 
diferentes, que conservam a mesma essência do material a ser aprendido, são utilizadas 
numa determinada tarefa de aprendizagem.
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Isto posto, vale esclarecer que a aprendizagem significativa – ou a emergência do 
significado psicológico - depende, no caso de haver disposição por parte do aluno de efetivá-
la, da estrutura cognitiva desse aluno, do material que se quer aprender e do relacionamento 
entre essa estrutura cognitiva particular e o material de aprendizagem.

 A aprendizagem mecânica caracteriza-se ou pela falta de disposição do aluno em aprender 
significativamente ou por ser o material de aprendizagem não potencialmente significativo. A 
aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica não são dicotômicas e se encontram em 
um continuum (Cf. Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.; Pontes Neto,1999, 2001). Ausubel 
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.) também considera que a aprendizagem pode ser 
receptiva (quando a estratégia de ensino fornece ao aluno o que é para ser aprendido em sua 
forma final) ou por descoberta (quando a estratégia de ensino propõe algumas “pistas” sobre o 
conteúdo final a ser aprendido e não o apresenta em sua forma definitiva). Ausubel (1980, trad.) 
chama a atenção para que não se confunda estratégia receptiva com aprendizagem mecânica 
e estratégia por descoberta com aprendizagem por descoberta. O caráter da aprendizagem 
– significativa ou mecânica – independem da estratégia de ensino utilizada. 

A aprendizagem significativa é a responsável pela construção do conhecimento. O 
conjunto dessas aprendizagens fica armanezado na estrutura cognitiva, um contructo de 
alto poder explicativo (Ausubel, 1966) e o principal fator desencadeador da aprendizagem 
significativa, de acordo com a teoria ausubeliana.  Desse modo, dada a importância do 
conhecimento anterior na aprendizagem atual, Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, 
trad.) enfatizou que a psicologia educacional poderia ser reduzida a um único princípio: o de 
que a nova aprendizagem deve ser realizada de acordo com o que o aluno já conhece. Em 
outras palavras: o ensino deve sempre encontrar ressonância na estrutura cognitiva do aluno.

Em um de seus artigos, Ausubel (1966) explica que a estrutura cognitiva é organizada 
hierarquicamente. No topo da hierarquia, estão as idéias de maior poder explicativo ou mais 
inclusivas, que assimilam as menos inclusivas, as informações específicas ou os detalhes. 
Assim, por meio do processo de assimilação1, idéias se “ligam” entre si na estrutura cognitiva, 
propiciando uma diferenciação progressiva da própria. 

No modelo teórico proposto por Ausubel (Ausubel,1966; Ausubel, Novak & Hanesian, 
1980, trad.), a assimilação explica: a facilitação da aprendizagem e a retenção, a extensão do 
intervalo de retenção, a organização do conhecimento em forma de diferenciação progressiva 
e a assimilação obliterativa. Muitas idéias ao serem assimiladas implicam reorganização do 
conhecimento preexistente e das próprias idéias que estão sendo adquiridas. Nesse sentido, 
ao assimilar idéias desse tipo, a estrutura cognitiva necessita realizar uma reconciliação 
integrativa entre as idéias nela contidas e as idéias que estão sendo assimiladas, de forma 
a explorar semelhanças e diferenças entre idéias afins e amenizar inconsistências, o que 
possibilita maior diferenciação progressiva dos conhecimentos assimilados.

Quando a assimilação se torna obliterativa, surge a tendência reducionista da estrutura 
cognitiva, que é uma outra fase do processo de assimilação. Então, idéias de pequeno 
poder explicativo perdem sua força de dissociabilidade e tornam-se, portanto, indissociáveis 
como idéias discretas, das idéias subunçoras que as incorporaram à estrutura cognitiva 
(Ausubel,1966; Ausubel, Novak & Hanesian, 1980,trad.). No entanto, o efeito residual da 
assimilação obliterativa apresenta uma influência favorável à aprendizagem significativa de 
idéias relacionadas, ao contrário do esquecimento de idéias aprendidas mecanicamente. 

A estrutura cognitiva possui, ainda, algumas propriedades que afetam positivamente a 
aprendizagem significativa, ou seja: a disponibilidade de idéias subunçoras (idéias prontas 
para serem utilizadas) em nível apropriado de inclusividade; a discriminação entre essas idéias 
(possibilidade de disjunção) e o novo material a ser aprendido; e a clareza (compreensão 
ou ausência de ambigüidade) e a estabilidade (consolidação) dessas idéias subsunçoras já 
estabelecidas na estrutura cognitiva (Ausubel, 1964). 
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Caso os conhecimentos preexistentes não possuam idéias que possam atuar como 
subsunçores para a nova aprendizagem, Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980,trad.) 
recomenda o uso de organizadores prévios, isto é, um conteúdo, de maior nível de 
generalidade do que aquele que será aprendido, que relaciona idéias contidas na estrutura 
cognitiva e idéias contidas na tarefa de aprendizagem. Este conteúdo deve ser estudado antes 
do aluno realizar a tarefa de aprendizagem, em questão, e tem o intuito de servir como elo 
entre o que ele já sabe e o que deseja saber, de maneira a evitar a aprendizagem mecânica 
e garantir a aprendizagem significativa. 

A estrutura cognitiva pode ser manipulada de forma substantiva (por meio do uso de 
conceitos mais inclusivos ou de maior poder explanatório, adequadamente organizados) e de 
forma programática (pelo emprego de princípios de seqüenciação de conteúdo, estratégias 
de fornecimento de feedback, etc.) (Ausubel, 1966).

Então, a teoria da aprendizagem significativa tem como conceitos básicos o próprio 
conceito de aprendizagem significativa e o conceito de estrutura cognitiva. A ocorrência 
da aprendizagem significativa depende em boa parte de como a estrutura cognitiva está 
organizada e esta só se desenvolve por meio de aprendizagens significativas. 

Quais idéias deram origem à teoria da aprendizagem significativa?
Em abril de 1979, Ausubel esteve na PUC de São Paulo, ministrando um seminário. 

Tive, então, a oportunidade de conversar com ele pessoalmente (já havíamos trocado 
idéias por meio de cartas) e perguntar a respeito dos fundamentos em que sua teoria estava 
assentada e que relação ela mantinha com o que já havia sido produzido em termos de 
psicologia da aprendizagem, até então. Eu esperava uma longa explanação, mas ele foi 
econômico nas palavras. Disse que criou a teoria de aprendizagem significativa inspirado 
na confusão que havia sido o seu curso de medicina, cheio de conteúdos desencontrados e 
fragmentados. E a sua resposta ia ficar por aí, quando insisti sobre os estudos e os autores que 
subsidiaram a construção do seu arcabouço teórico. Então, com muito custo, ele mencionou 
apenas um autor: Bartlett, autor do clássico Remebering (1932) e nada mais. Talvez, não fosse 
mesmo necessário acrescentar mais nada, pois segundo Mayer (1981, trad.), Bartlett (1932) 
é considerado o maior precursor da psicologia cognitiva. Ele sugeriu idéias importantes sobre 
os processos mentais do seres humanos, ou seja:

a) Ao adquirir um novo conteúdo, as pessoas necessitam assimilar esse conteúdo aos 
conceitos já aprendidos (chamados de esquemas por Bartlett);

b) A aprendizagem resultante dessa assimilação não é uma réplica do que foi proposto 
para ser aprendido; 

c) Novos conteúdos decodificados para serem compatíveis com os esquemas 
preexistentes acabam sendo envolvidos por informações mais amplas;

d) Durante o ato de lembrar, um esquema pode ser ativado para criar ou recriar 
detalhes a ele relacionado.

Como esses quatro itens poderiam encontrar ressonância na teoria da aprendizagem 
significativa, criada por Ausubel? Comecemos pelo primeiro item. Ele privilegia o conhecimento 
prévio ou a interação entre o que o aluno já sabe com aquilo que deseja aprender, isto é, 
refere-se ao próprio conceito de aprendizagem significativa. O item b pode ser relacionado 
à idéia de que o subsunçor, ao interagir com um novo conteúdo, acaba por modificá-
lo, que é o que acontece no processo de assimilação da teoria de Ausubel. O item c diz 
respeito ao conceito ausubeliano de assimilação obliterativa, em que detalhes vão perdendo 
gradativamente a sua força de dissociabilidade e não podem mais ser recuperados como 
entidades discretas, quando interagem com idéias de maior inclusividade. Finalmente, o item 
d pode ser interpretado como a ativação de idéias de maior poder explicativo para iniciar a 
evocação de especificidades a elas relacionadas, pois a teoria da aprendizagem significativa 
privilegia o trabalho com idéias mais abrangentes, pelo menos num primeiro momento.
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É claro que esta interpretação de Bartlett em termos ausubelianos é um esforço para 
dar sentido àquilo que me foi dito pelo próprio Ausubel. Na realidade, Bartlett chegou às 
suas conclusões ao trabalhar com versões de uma história fictícia, por meio do método de 
reprodução serial. De acordo com esse método, o sujeito # 1 lia a história e a reproduzia por 
escrito e de memória para o sujeito # 2, que procedia do mesmo modo para com o sujeito 
# 3 e assim sucessivamente. Bartlett estava mais interessado nos processos de lembrar e 
esquecer do que na compreensão do processo de aprendizagem significativa. Mas é possível 
que Ausubel tenha se inspirado no seu estudo clássico para visualizar algumas noções da 
teoria da aprendizagem significativa.

Ademais, tanto Bartlett (1932) quanto Ausubel (1968) advogaram, o que hoje é chamado de 
validade ecológica (Brewer, 2000). Bartlett (1932) sugeriu que pesquisas sobre eventos menmônicos 
de seres humanos não se restringissem à recordação de sílabas sem sentido e se aproximassem mais 
de como as pessoas usam a memória no cotidiano e Ausubel (1969, 1971) criticou a extrapolação 
de conclusões de pesquisas com material arbitrário para o contexto escolar, pois tais pesquisas 
são oriundas de condições restritivas e estão distante daquilo que ocorre quando se focaliza a 
aprendizagem de alunos em relação a corpos organizados de conhecimento. 

Uma outra possível fonte, em que Ausubel poderia ter baseado a sua teoria, é 
o trabalho de Piaget. A bem da verdade, vale dizer que Ausubel não menciona, em 
nenhuma de suas obras, Piaget como seu inspirador. Analogias entre Ausubel e Piaget, no 
entanto, podem ser feitas (Cf. Coll, 1994, trad., Moreira, 1999). Por exemplo, o conceito 
de assimilação de Piaget pode ser relacionado ao conceito de aprendizagem subordinada 
derivativa para Ausubel. Ambos implicam aquisição de novo conteúdo com praticamente 
nenhuma alteração da estrutura ou esquema que serve como base para ancorá-los. Além 
disso, o conceito piagetiano de acomodação pode encontrar algum respaldo explicativo 
nos conceitos ausubelianos de aprendizagem subordinada derivativa e de aprendizagem 
superordenada. Quando ocorre a acomodação, as estruturas preexistentes sofrem alguma 
alteração. O mesmo acontece com a aprendizagem subordinada correlativa, em que o novo 
conteúdo a ser adquirido é uma extensão, modificação ou elaboração de significados já 
adquiridos. Na aprendizagem superordenada, então, a alteração das estruturas preexistentes 
é ainda maior, pois a o conteúdo de maior poder explicativo ou mais abrangente é o que vai 
ser aprendido e não o que a pessoa já aprendeu. 

Mas, embora concordem, também, em vários aspectos sobre o desenvolvimento 
cognitivo (Cf. Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.) e sobre a prevalência da motivação 
intrínseca sobre a extrïnseca (Ausubel, 1968; Evans, 1979, trad.), o trabalho de Ausubel em 
termos de aprendizagem significativa, é, em suas características básicas, distinto do trabalho de 
Piaget. Nas palavras do próprio Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad., p.193):

Alguns leitores podem notar uma semelhança geral entre o seu assim 
chamado processo de “assimilação” e a nossa teoria da assimilação em 
relação com a aprendizagem e a retenção. A semelhança reside no fato 
de que a noção de assimilação de Piaget deixa lugar para a absorção do 
novo nos esquemas já existentes. Nesse sentido ela é análoga, de um modo 
geral, ao princípio da subordinação. Contudo, Piaget não vai além dessa 
afirmação geral da assimilação e não descreve explicitamente como ocorre 
a assimilação; também concebe a assimilação em termos de progressões 
evolutivas ao invés de em termos de um fenômeno contemporâneo da 
aprendizagem.                                

Por outro lado, Ausubel também discorda de Piaget sobre a pouca ênfase que este 
coloca na aprendizagem formal. Além disso, a respeito do papel da linguagem, Ausubel (Ausubel, 
Novak & Hanesian, 1980, trad., p. 34) afirma que esta desempenha no pensamento um papel que é 
operativo, mais do que apenas comunicativo:
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A linguagem é um facilitador importante da aprendizagem significativa. O 
aperfeiçoamento da manipulação de conceitos e proposições por meio 
das propriedades representacionais das palavras, e através do refinamento 
das compreensões sub-verbais emergentes na aprendizagem significativa 
clarifica tais significados e os torna mais precisos e transferíveis.

Assim, apesar de Ausubel e Piaget serem considerados importantes teóricos cognitivistas 
e de trabalharem ambos na perspectiva construtivista, parece não proceder a idéia de que 
Ausubel teria derivado sua teoria da aprendizagem significativa das idéias de Piaget.      

A teoria de Rogers também se chama teoria da aprendizagem significativa. O que ela 
tem em comum com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel?

A teoria de Rogers e de Ausubel têm o mesmo nome apenas em português. Em inglês, 
a expressão rogeriana para aprendizagem significativa é “significant learning”, enquanto que 
ausubeliana é “meaningful learning”. As teorias são bem diferentes. 

Rogers é um autor humanista, preocupado com os aspectos afetivos e relacionais da 
aprendizagem. Já Ausubel, como cognitivista, enfatiza aspectos relacionados à aquisição, 
organização e consolidação do conhecimento. A aprendizagem significativa de Rogers, no 
campo educacional, surge da transposição da sua teoria terapêutica (terapia centrada no 
cliente) para o contexto de sala de aula (Rogers, 1972, trad.). Essa aprendizagem aproxima o 
aluno da sua própria experiência (Mahoney, 1976) e provoca mudança no seu autoconceito 
(Rogers, 1972, trad.). A aprendizagem significativa de Ausubel está, como conceito nuclear, 
no bojo de uma teoria criada especificamente para analisar questões de aprendizagem de 
conteúdos escolares (Ausubel, Novak & Haneisan, 1980, trad.). Num certo sentido, essa 
aprendizagem tem um caráter estritamente pessoal, pois cada estrutura cognitiva é única. Mas 
o produto dessa aprendizagem deve ajustar-se aos significados já estabelecidos culturalmente.

Rogers afirma que a primazia no processo de aprendizagem é do aluno (Rogers, 1972, 
trad.). E isto em todos os sentidos, incluindo-se aí a avaliação da aprendizagem. Esta deve ser auto-
avaliação, pois a avaliação externa é desprovida de utilidade e prejudica a criatividade do aluno 
(Mahoney, 1976). Ausubel não concorda com isso. Para ele, o professor é quem deve comandar 
o ensino, não podendo se descartar dessa responsabilidade (Ausubel, Novak & Hanesian, 
1980, trad.). E isto implica fixar objetivos, selecionar conteúdos, organizá-los de acordo com o 
conhecimento anterior do aluno e com os princípios de diferenciação progressiva e reconcialiação 
integrativa, conduzir a aprendizagem, sobretudo, pela dimensão receptiva, promover exercícios 
de revisão e consolidação do conteúdo e fazer verificação da aprendizagem.

Ambos privilegiam a motivação intrínseca e o relacionamento interpessoal é básico para 
a aprendizagem significativa de Rogers (1972, trad.). As características pessoais/relacionais do 
professor (congruência, empatia e consideração positiva incondicional) são vitais para uma 
aprendizagem significativa bem sucedida na ótica rogeriana. Ausubel - mas não com a ênfase 
de Rogers -  também se preocupa com um bom relacionamento interpessoal,  na medida 
em que ele facilita a aprendizagem de caráter cognitivo, isto é, a assimilação de corpos 
organizados de conhecimento (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.)

As teorias de Ausubel e de Rogers têm muito pouco em comum. Salvo melhor juízo, 
embora tivessem sido contemporâneos (Rogers faleceu em 1987) e morassem no mesmo 
país (Estados Unidos), nas obras de Ausubel não há menção ao nome de Rogers. O inverso 
também é verdadeiro.

De qualquer modo, porém, a psicologia humanista e, sobretudo, o trabalho de 
Rogers serviram para chamar a atenção sobre algumas qualidades relacionais-afetivas que 
professores necessitam possuir. Novak (1981, trad.) chama a atenção para a necessidade de 
que não se descuide da experiência emocional e do desenvolvimento afetivo nos ambientes 
de aprendizagem escolar. Ele indica o livro de Rogers, Freedom to Learn  (1969), como um 
dos melhores para orientar esse enfoque (Novak, 1981, trad., p. 132).
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Para finalizar este tópico, seria interessante, sem abraçar o conceito de aprendizagem 
significativa exposto na teoria de Rogers, realizar o empreendimento de transportar as características 
afetivo-relacionais dessa teoria para a teoria de Ausubel, com os necessários ajustes. 

Disposição para a aprendizagem é a mesma coisa que motivação para a aprendizagem 
na perspectiva ausubeliana? 

Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.) supõe que para aprender 
significativamente ou mecanicamente o aluno precisa estar disposto para fazê-lo. Novak 
(1998) coloca essa disposição como sendo uma opção voluntária e consciente da parte 
do aluno. Assim, cabe ao aluno escolher se quer aprender de um jeito ou de outro, o que 
significa que, além das características do material a ser aprendido e das características da 
estrutura cognitiva, existe um outro fator, como já foi comentado, que induz o aluno a 
aprender significativamente ou mecanicamente.

Esta noção de disposição ou predisposição para aprender é pouco elaborada na teoria da 
aprendizagem significativa. Moreira (1999, p. 104) refere-se ao assunto do seguinte modo: 

A predisposição para aprender, colocada por Ausubel como uma das 
condições para a aprendizagem significativa está, para Novak, intimamente 
relacionada com a experiência afetiva que o aprendiz tem no ato educativo. 
Sua hipótese é a de que a experiência afetiva é positiva e intelectualmente 
construtiva quando o aprendiz ganha em compreensão e, reciprocamente, 
a sensação afetiva é negativa e gera sentimento de inadequação quando o 
aprendiz não sente que está aprendendo o novo conhecimento.

Na realidade, a questão da disposição para aprender é o aspecto afetivo (atitudinal-
motivacional) envolvido nos componentes necessários para a ocorrência da aprendizagem 
significativa ou mecânica na teoria ausubeliana. E esse aspecto envolve uma complexidade 
de fatores nada desprezível. Segundo Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad., p. 
36), entre esses fatores estão: a) o apego à “literalidade das repostas” por parte de certos 
professores; b) a experiência crônica de fracasso associada à ansiedade elevada, numa 
determinada disciplina, em função de falta de aptidão do aluno ou de ensino ineficiente; 
c) a pressão para revelar domínio ou desenvoltura e não deixar transparecer falta de 
entendimento, por meio da verbalização inócua de algumas idéias sem a compreensão dos 
conceitos que lhes são subjacentes.

Nos três itens acima mencionados, fica clara a posição de constrangimento do aluno. 
Uma atitude negativa deve permear a sua atuação nesses casos. Do mesmo modo, a 
disposição para aprender significativamente parece estar associada a situações em que o 
aluno experimenta aspectos afetivos e relacionais que são positivos para ele (Ausubel, Novak 
& Hanesian, 1980, trad.).

Então, em termos motivacionais, disposição para aprender significativamente deveria 
estar relacionada a alguns motivos e disposição para aprender mecanicamente a outros. Mas 
esse raciocínio não é desenvolvido na perspectiva ausubeliana. 

Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.) considera que a motivação de 
realização pode ser dividida em três impulsos: o impulso cognitivo, o impulso afiliativo e o 
impulso de engrandecimento do ego. O impulso cognitivo é intrinsecamente recompensador, 
pois a aprendizagem significativa por si só constitui uma fonte de gratificação para o aluno. 
O impulso afiliativo é de natureza relacional. O aluno precisa ter uma boa realização para 
manter a aprovação daqueles de quem depende emocionalmente. Esse impulso, que se 
torna gradativamente menos importante quando a criança cresce, faz com que a ela busque 
aprender para agradar pais, professores e outras pessoas com quem está afetivamente 
envolvida. O impulso de engrandecimento do ego, por sua vez, não está voltado para a 
tarefa de aprendizagem, como é o caso do impulso cognitivo. Busca, sim, a realização como 
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fonte de status conquistado e não derivado de outros adultos. “Trata-se de engrandecimento 
do ego na medida em que o grau de realização que determina o status conquistado 
simultaneamente determina quão adequado o indivíduo se sente” (Ausubel, Novak & 
Hanesian, 1980, trad. p.343).2

E é isso. Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, trad.) não procura relacionar 
esses tipos de impulso da motivação de realização com a disposição para aprender 
significativamente ou mecanicamente, embora pareça plausível supor que o impulso 
cognitivo esteja mais próximo da disposição para aprender significativamente do que os 
outros dois tipos de impulso.

Sem trabalhar com um referencial exclusivamente ausubeliano, vários autores 
(e.g.: Biggs, 1984; Rossum & Schenk, 1984) estão procurando relacionar concepção de 
aprendizagem, motivação para a aprendizagem e estratégias de aprendizagem. Penso 
que também poderíamos descobrir mais a respeito da disposição para a aprendizagem 
significativa e para a aprendizagem mecânica por meio de pesquisas com o referencial 
teórico da atribuição de causalidade, sobretudo na ótica de Weiner (1984, trad.).

Assim sendo, nesta altura, algumas questões podem ser levantadas, tais como: de 
que modo se forma a disposição para a aprendizagem mecânica? Como é a formação 
de um professor que incentiva a disposição para a aprendizagem mecânica? Qual é a sua 
concepção de ensino, aprendizagem e conhecimento? Quais motivos estão subjacentes 
a essa disposição? O ensino de estratégias de aprendizagem pode combater a disposição 
para a aprendizagem mecânica? A disposição para aprender mecanicamente é um estilo 
cognitivo, uma tendência invariante no tempo e própria da pessoa? 

Para finalizar este tópico, considero que seria interessante haver mais pesquisas voltadas 
a essa questão, de acordo com o referencial teórico da teoria da aprendizagem significativa. 
De fato, a teoria da aprendizagem significativa não relaciona disposição para aprendizagem e 
motivação. Aliás, esse aspecto afetivo, que é um dos requisitos da aprendizagem significativa, 
é muito pouco enfatizado dentro da teoria de Ausubel e é preciso que se reflita e se pesquise 
mais a respeito do mesmo.

A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA LEVA EM CONTA 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM? 

Embora, não de maneira enfática, a teoria da aprendizagem significativa, dá alguma 
atenção às estratégias de aprendizagem. Ausubel (1968) considera que a própria definição 
de aprendizagem significativa inclui a revisão, por parte do aluno, na medida em que a 
assimilação de material potencialmente significativo e a conseqüente mudança da sua 
estrutura cognitiva dependem de como esse aluno responde às apresentações iniciais e 
subseqüentes do material a ser aprendido. Mas, por que a revisão pode ser considerada uma 
estratégia de aprendizagem?

A resposta implica entender estratégias de aprendizagem como ações mentais e 
comportamentais que propiciam aos alunos condições para atingir melhores realizações 
escolares (Wienstein & Mayer, 1986), considerando-se que melhores realizações, via de 
regra, acarretam melhor qualidade de aprendizagem. Assim, apenas o esforço, a persistência 
e à tolerância à frustração do aluno, ao realizar atividades escolares, podem não redundar 
em aprendizagem de qualidade se este não organizar esses aspectos motivacionais de forma 
a utilizar estratégias de aprendizagem. 

A revisão é um modo que o aluno tem para aprender sem a supervisão direta do 
professor. Ela melhora a qualidade da aprendizagem de várias maneiras. Quando da 
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apresentação inicial do material, o aluno pode não conseguir assimilar informações com 
clareza ou assimilá-las com baixo índice de discriminabilidade (poder de disjunção) em 
relação a subsunçores já existentes. A revisão propicia condições de focalizar significados 
antes despercebidos e aumenta a clareza e o índice de discriminabilidade do conteúdo 
que está sendo aprendido para com o conteúdo preexistente relacionado. Além disso, para 
significados já assimilados, a revisão enriquece a sua estabilidade (consolidação), melhorando 
a força de dissociação dos mesmos. Isto tem como conseqüência o aumento da retenção e 
da disponibilidade (acesso ao uso) desses significados (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, 
trad.; Pontes Neto, 1991).   

Além da revisão, dois conceitos importantes da teoria da aprendizagem significativa 
poderiam ser utilizados como estratégias de aprendizagem: a diferenciação progressiva e 
a reconciliação integrativa. No estudo de um conteúdo, o uso da diferenciação progressiva 
requer a reorganização do mesmo. Então, as idéias desse conteúdo devem ser organizadas 
hierarquicamente, com base no seu nível de generalidade ou poder explanatório. Quando 
se coloca em foco a reconciliação integrativa para estudar um determinado conteúdo, o que 
se requer é que sejam mostradas diferenças e semelhanças entre idéias relacionadas, com a 
finalidade de matizar inconsistências reais ou aparentes entre essas idéias.

Ora, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, se utilizadas pelo 
aluno, poderiam transformar-se em profícuas estratégias de aprendizagem para dirigir a sua 
motivação com vistas a uma aprendizagem de qualidade. Mas, salvo melhor juízo, a teoria 
da aprendizagem significativa só se preocupou com isso, quando Novak e colaboradores 
começaram a desenvolver o recurso dos mapas conceituais, a partir de 1972 (Moreira, 1999), 
recurso este que pode ser utilizado de diferentes maneiras em termos de aprendizagem 
escolar (Cf. Novak & Gowin, 1984; Moreira & Buchweitz, 1987). Mapas conceituais são uma 
estratégia ampla de aprendizagem, envolvendo basicamente a diferenciação progressiva e 
a reconciliação integrativa de conceitos em forma de diagrama. Conforme Pontes Neto 
(1991), alunos de Psicologia que estudaram utilizando mapas conceituais como estratégia de 
aprendizagem revelaram boa compreensão dos textos e uma atitude positiva em relação a 
esse uso de mapas conceituais.

Segundo Moreira, uma outra estratégia de aprendizagem que, apesar ter sido 
desenvolvida fora do contexto da teoria de Ausubel, pode facilitar a aprendizagem 
significativa, é o Vê de Gowin (Gowin, 1981). Como é um instrumento metacognitivo e que 
ajuda o aluno a refletir sobre o próprio conhecimento que pretende assimilar, o Vê de Gowin 
também pode auxiliar o aluno a aprender por conta própria e constituir-se assim em uma 
produtiva estratégia de aprendizagem.     

Desse modo, o que consigo perceber é que inicialmente não preocupada com estratégias 
de aprendizagem, a teoria da aprendizagem significativa tem se mostrado heuristicamente 
relevante para implementar avanços nesta área. Mas muito ainda está para ser efeito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, propus e procurei responder algumas questões sobre a teoria da 
aprendizagem significativa de David P. Ausubel. Iniciei com a pergunta sobre o que é a teoria 
da aprendizagem significativa, enfatizando os conceitos básicos propostos por Ausubel, 
quando da construção do seu modelo teórico. Posteriormente, hipotetizei, com base numa 
conversa que tive com Ausubel, que F. C. Bartlett teria sido um dos inspiradores da teoria da 
aprendizagem significativa. Também, escrevi que Ausubel não considera a teoria de Piaget 
como suporte para seu trabalho. Uma terceira questão proposta foi a respeito da semelhança 
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entre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e a teoria de aprendizagem 
significativa de Rogers. A semelhança, como se pôde ver, não existe, pois ambos trabalham 
com enfoques diversificados. A seguir, comentei sobre motivação e disposição para a 
aprendizagem na perspectiva ausubeliana. Indiquei que motivação e disposição para 
aprender na teoria da aprendizagem significativa não estão sequer relacionadas e que o 
conceito de disposição para a aprendizagem precisa ser melhor focalizado e pesquisado. Por 
fim, salientei que a teoria da aprendizagem significativa, apesar de ter potencial para tanto, 
não enfatizava, em sua fase inicial, estratégias de aprendizagem. Em tempos mais recentes, 
estratégias de como aprender a aprender ganharam bastante realce dentro da teoria de 
aprendizagem significativa, sobretudo com os mapas conceituais e o Vê epistemológico.

Por outro lado, cumpre consignar que a teoria da aprendizagem significativa está sendo 
cada vez mais difundida no nosso país. Inicialmente introduzida na PUC de São Paulo, na 
segunda metade da década de sessenta e não no início dos anos setenta, como quer Ronca 
(1994), ela foi incrementada pela presença do próprio Ausubel no Brasil, em dois momentos. 
A tradução para o português de Psicologia Educacional de autoria de Ausubel, Novak & 
Hanesian, em 1980, permitiu acesso à teoria para pessoas que não conseguiam ler em 
língua inglesa. Mas a sua visibilidade só se tornou maior quando Moreira traduziu um livro 
de Novak (1981) e lançou juntamente com Masini (Moreira & Masini,1982) Aprendizagem 
significativa: a teoria de David Ausubel. Moreira, aliás, é o grande estudioso e divulgador da 
teoria da aprendizagem significativa no Brasil e em outros países.

A teoria de Ausubel passou a representar o ponto de vista cognitivista da aprendizagem 
em manuais de Psicologia da Aprendizagem (Witter & Lomônaco, 1984) e Psicologia Geral 
(Bock et al, 2002). Além disso, hoje podem ser encontradas dissertações e teses, que têm como 
referência a teoria da aprendizagem significativa, em várias universidades brasileiras. Entre elas, 
vale mencionar a PUC de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas, a UNESP (Câmpus 
de Assis e Marília) e a Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande.

Quem acessava em algum “buscador” da Internet o nome de Ausubel há  três anos, 
e acessa-o hoje, pode verificar um sensível aumento de freqüência referente a sua busca. 
Mas dada a importância da obra ausubeliana, a teoria da aprendizagem significativa merece 
ainda ser muito mais estudada e divulgada.
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MAPAS CONCEITUAIS EM PROJETOS DE 
APRENDIZAGEM QUE INTEGRAM RECURSOS 
TELEMÁTICOS: REPRESENTAÇÕES E 
CONSEQÜÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO

Júlio César Castilho Razera (juliorazera@uesb.br) - UESB

O artigo apresenta um perfil sobre as representações e conseqüências de utilização 
de mapas conceituais em projetos de aprendizagem que integram recursos telemáticos. O 
estudo investigativo foi delineado com aporte teórico e observação participante de um fórum 
de discussões, no ambiente virtual e-Proinfo, do Ministério da Educação, com um grupo de 
21 Assistentes Técnicos Pedagógicos, dos Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional do 
Estado de São Paulo, em curso de Especialização em Informática na Educação. Apesar de todos 
os participantes do fórum serem experientes na formação continuada e acompanhamento 
de professores no desenvolvimento de projetos em informática educacional, algumas 
representações deram indícios de um grupo incipiente na utilização de mapas conceituais 
e outras apresentaram distorções ou inconsistências no entendimento teórico-prático sobre 
o assunto, com prevalência de uma visão simplista, superficial e nem sempre vinculada às 
fundamentações do tema. Entretanto, ainda que não fosse possível detectar em todos os 
participantes do fórum, houve uma progressiva compreensão sobre o assunto no decorrer 
das discussões e com a ampliação do enfoque teórico debatido.

Palavras-chave: mapas conceituais; projetos de aprendizagem; recursos telemáticos

INTRODUÇÃO

Os recursos telemáticos estão provocando transformações na educação escolar 
(Echeverría, 2000), apresentando potencial para torná-la mais próxima das expectativas dos 
alunos, através da maior afinidade e/ou interesse deles ao uso desses recursos tecnológicos, 
ampliando a oportunidade desses alunos se envolverem como protagonistas em atividades 
autênticas  que  respondam a seus próprios desafios e problemas.  A telemática deve ser 
integrada aos projetos de aprendizagem em “aplicações metodológicas que conduzam 
e influenciem a geração de sujeitos autônomos” (Butter e Barros, 2004), favorecendo a 
articulação de conceitos e a produção de novos conhecimentos. Os projetos, nesse caso, 
deixam de ser apenas simples intenções e passam a ser processo coletivo da escola, adquirindo 
sentido e se definindo em ações articuladas (Ribeiro, 2000) para servir principalmente à 
aprendizagem dos alunos.

Os mapas conceituais inserem-se nesses pressupostos, através da aplicação de softwares 
que podem estrategicamente ser usados nos projetos. Projetos de aprendizagem que integram 
recursos telemáticos, inserindo estratégias com mapas conceituais, podem aproveitar-se, por 
exemplo, do software Cmap®, a ferramenta sugerida e utilizada em atividades desse tipo 
(como ocorreu no curso de especialização acompanhado neste estudo). 

O Concept Map Software, desenvolvido pelo Institute for Human and Machine 
Cognition, da Universidade de West Florida, permite criar, formatar e editar mapas 
conceituais. Através do CMap® é possível a organização e a representação de diferentes tipos 
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de mapas conceituais. Além do Cmap®, há outros softwares que também oferecem recursos 
variados e com a finalidade de construção de mapas conceituais, como o Inspiration® 
(www.inspiration.com) e o Visual Mind® (www.visual-mind.com).

Os mapas conceituais, através dos softwares anteriormente mencionados ou mesmo na 
forma tradicional, são ferramentas de incremento aos projetos de aprendizagem significativa, 
desde que usados dentro de suas potencialidades e legitimados pelos alunos. Os softwares e seus 
respectivos conteúdos (nesse caso, o mapeamento conceitual) necessitam de conhecimento da 
fundamentação teórica e muita reflexão na utilização para não serem apenas mais um instrumento 
em favor da educação tradicional e para não ocorrer desperdício de potencial dos recursos.

O mapeamento de conceitos foi um recurso desenvolvido por Novak e seus colaboradores 
para promover a aprendizagem significativa, teoria fundamentada na Psicologia Cognitiva de 
Ausubel (Ausubel et al., 1980; Moreira e Masini, 1982; Moreira, 2000). Nesta teoria, novas 
idéias e informações são internalizadas e ancoradas na estrutura cognitiva, modificando-a. 
Aprendizagem significativa é aquela que ocorre de maneira não arbitrária, não literal e que 
altera e torna úteis e relevantes os conceitos existentes na estrutura cognitiva, ou seja, um 
novo conceito aprendido de forma significativa ancora-se no já existente, provocando a sua 
modificação. Se isso não ocorrer, a aprendizagem será do tipo mecânica (Moreira, 2000).

Os mapas conceituais podem ser utilizados em todas essas etapas, assim como 
na obtenção de evidências de aprendizagem significativa: identificar a estrutura de 
significados no contexto da matéria de ensino; identificar os subsunçores necessários para 
a aprendizagem significativa da matéria de ensino; identificar os significados preexistentes 
na estrutura cognitiva do aprendiz; organizar seqüencialmente o conteúdo e selecionar 
materiais curriculares, usando as idéias de diferenciação progressiva e reconciliação 
integrativa como princípios programáticos; ensinar usando organizadores prévios, para 
fazer pontes entre os significados que o aluno já tem e os que ele precisaria ter para 
aprender significativamente a matéria de ensino (Moreira, 2000, p. 242). Entretanto, 
como isso ocorre na prática docente ou nas representações daqueles que utilizam mapas 
conceituais como recursos em projetos de aprendizagem que integram a telemática?

Esta pesquisa é parte de um processo investigativo maior que se estendeu durante 
1 ano no acompanhamento de 8 fóruns virtuais, com objetivos voltados para a realidade 
prática na execução de projetos de aprendizagem que utilizam recursos telemáticos. 
Entretanto, o seminário sobre mapas conceituais recebeu por mim maior interesse em razão 
desse tema ter gerado dúvidas, resistências e algumas inconsistências no seu entendimento, 
em encontro que reuniu grupos de Assistentes Técnicos Pedagógicos e Multiplicadores do 
Proinfo (Programa de Informática Educacional do Ministério da Educação) de todo o Brasil, 
aproximadamente 6 meses antes do início desta investigação.

O seminário foi instrumento pertinente aos objetivos específicos desta pesquisa, que 
consistiu traçar, ainda que parcialmente, um perfil do grupo de profissionais atuantes na 
formação continuada de professores da rede pública estadual paulista, através de suas 
concepções sobre mapas conceituais e respectivas possibilidades de conseqüência ao 
uso dessas ferramentas na prática docente, permitindo a ampliação de diagnósticos que 
subsidiam reflexões e ações de intervenção nos processos formativos dos educadores. 

METODOLOGIA

No período de 43 dias, entre os meses de março e abril de 2003, um grupo de 21 
Assistentes Técnicos Pedagógicos de Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional do Estado 
de São Paulo, sob orientação de 2 professores da Universidade Federal do Espírito Santo, 
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participou de um seminário sobre mapas conceituais no fórum do ambiente virtual e-Proinfo, 
sendo este seminário uma das atividades do curso de Especialização em Informática na 
Educação, modalidade EAD (Educação a Distância), que se estendeu pelo período de 1 ano.

O seminário iniciou-se com a sugestão de leitura do artigo “Aplicações de Mapas 
Conceituais na Educação como Ferramenta Metacognitiva” (Gava et al., 2003), disponibilizado 
na biblioteca do aluno, no ambiente e-Proinfo (disponível também em http://www.nte-
jgs.rct-sc.br/mapas.htm), juntamente com alguns endereços eletrônicos na internet para 
leituras complementares.

As discussões foram orientadas pela seguinte pergunta apresentada pelos professores 
ao grupo: “De que maneira mapas conceituais se apresentam como ferramenta para 
verbalizar conhecimento?”. No decorrer do seminário, outras 3 perguntas foram inseridas 
para orientar as discussões: “Como avaliar a aprendizagem com mapas conceituais?”; 
“Como construir conhecimento usando mapas conceituais?”; e  “Como usar os mapas 
conceituais em projetos de aprendizagem?” 

Neste trabalho investigativo, estive integrado ao grupo de Assistentes Técnicos 
Pedagógicos desde o início até o final do curso, no qual foram desenvolvidos 8 seminários 
sobre diferentes temas relacionados a projetos de aprendizagem integrados aos recursos 
telemáticos. Especificamente no fórum que se refere a este trabalho, utilizei a técnica de 
observação participante, realizada “através do contato direto [...] com o fenômeno observado 
para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos, [...] 
no qual o observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação 
face a face com os observados” (Neto, 2003, p. 59). Fiz, portanto, o papel de pesquisador-
observador, com participação ativa nas discussões através da inserção de questionamentos e 
intervenções provocativas, com a finalidade de sistematizar as idéias dos participantes sobre 
mapas conceituais e as possíveis conseqüências na utilização deles no processo de ensino e 
aprendizagem. Houve freqüente interação entre pesquisador e sujeitos envolvidos no processo, 
na perspectiva de Thiollent (1996, p. 14) para uma abordagem qualitativa de pesquisa-ação, 
“um tipo de pesquisa [...] realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.

Ao término do seminário, todos os depoimentos e discussões foram impressos, 
sistematizados em categorias, através de aproximação nas afinidades das representações 
e/ou concepções (Gomes, 2003) e, por fim, analisados. 

RESULTADOS E ANÁLISE

Houve um total de 248 intervenções dos participantes para as 4 questões que 
orientaram o fórum sobre mapas conceituais. Para efeito de análise, todos os depoimentos 
foram agrupados indistintamente às perguntas, pois nem sempre os participantes orientaram-
se por elas em suas discussões. Em vários momentos, independente da questão orientadora 
do debate, foi possível localizar fragmentos de discurso que serviram para construir as 
representações dos participantes.

As discussões envolvidas em torno do questionamento inicial (verbalização do conhecimento 
através de mapas conceituais) foram múltiplas, nas quais os discursos apresentaram evidências de 
pouco conhecimento teórico-prático sobre o assunto. Alguns integrantes do grupo de início se 
declararam não conhecer ou apenas ter “ouvido falar” sobre mapas conceituais. 

Houve um tratamento superficial sobre o tema, com tentativas posteriores de 
aprofundamento. Quando era inserido um questionamento de maior especificidade ou 
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complexidade, não havia resposta ou aparecia uma resposta superficial, sem maiores 
explicações. Alguns basearam seus argumentos na leitura do texto indicado ou em 
depoimentos de colegas; outros, no decorrer do debate, procuraram novas fontes de 
informação. O que contribuiu para incrementar as discussões.

Não foi possível construir representação única para o grupo, mas alguns aspectos se 
destacaram, sem, no entanto, que maiores detalhes fossem dados para os conteúdos discursados. 

Apesar de outras possibilidades, optou-se pela organização dos discursos nas 
seguintes categorias (ocorreu de um mesmo participante contribuir em mais de uma 
categoria de representação):

1. Aspectos visuais, detectados em conteúdos de discurso de 8 participantes. Exemplos: 
“Acho este processo dos mapas um facilitador do aprendizado pela facilidade de ver num 
único espaço os registros”; “Fica mais fácil recordar uma imagem do mapa que todo o texto”; 
“Por ser uma ferramenta de natureza gráfica, facilita o aluno.”

2. Aspectos de síntese, detectados em conteúdos de discurso de 13 participantes. 
Exemplos: “Sua grande qualidade [do mapa] é a forma sintética de apresentação”; “Auxilia nas 
sínteses de textos”; “Proporcionam um resumo esquemático do que foi aprendido.”

3. Aspectos de linguagem, detectados em conteúdos de discurso de 12 participantes. 
Exemplos: “Forma alternativa para expressão de idéias”; “Linguagem visual muito 
enriquecedora, dinâmica e ao mesmo tempo simples.”

4. Aspectos de estilo, detectados em conteúdos de discurso de 11 participantes. 
Exemplos: “Mais fácil desenhar um mapa que redigir um texto”; “O mapa seria o esqueleto 
de um texto”; “Ao estudarmos para uma prova fazíamos um esquema para estudo e percebo 
que é muito semelhante ao mapa conceitual”; “Ensinamos a criar um novo projeto e um novo 
mapa [no Cmap®], rapidinho eles [alunos] já viram as possibilidades de adicionar fundo, 
fonte, imagens etc.”; “É essa liberdade que incentiva na construção de mapas.”

5. Aspectos cognitivos, detectados em conteúdos de discurso de 12 participantes. Exemplos: 
“Uma das formas de expressão do conhecimento”; “Auxilia na construção do conhecimento.”

Todos os conteúdos de discurso inseridos nessas categorias seguiram a direção do aspecto 
auxiliador ou de facilidade aos processos de ensino e aprendizagem, mesmo que tais conteúdos 
nada ou pouco tivessem relação às inerências teórico-práticas sobre mapas conceituais. 

No conjunto do seminário, houve citações referentes: a diagramas; à relação entre 
conceitos; à organização hierárquica; ao estilo sem regras na elaboração; à identificação de 
significados; à organização de conteúdos; e avaliação da aprendizagem. Não apareceram 
menções referentes: às evidências de significados dos conceitos; à explicação dos significados 
e das suas relações; às palavras-chave para explicitar as relações entre 2 conceitos; à 
identificação da estrutura de significados; e à  identificação dos subsunçores. Não houve 
em nenhum momento das discussões utilização de termos técnicos, como subsunçores, 
reconciliação integrativa, diferenciação progressiva, entre outros.

Sobre as relações e/ou conexões entre conceitos, os participantes fizeram algumas 
citações, embora com carência de comentários explicativos que pudessem tirar as discussões 
da superficialidade, o que pode representar falta de maior entendimento e possíveis distorções 
na prática docente. Participantes do fórum confundiram conceitos com palavras-chave. 
Fizeram menções de conceitos como sendo as “palavras-chave” e não como conectivos 
nas relações entre conceitos: “Os mapas seriam uma ferramenta onde há a possibilidade de 
estabelecer relações entre conceitos”; “Os mapas facilitam o aluno expor todos os conceitos 
e interligados entre si”; “Quando estudamos para uma prova colocamos algumas palavras 
chaves para posteriormente fazermos as devidas conexões”.

As hierarquias dos conceitos são contextuais e suas relações não podem ser entendidas 
como poder de um sobre o outro (Moreira, 2000). A teoria de Ausubel sustenta que a 
interação entre os conceitos pré-existentes e os novos não é uma simples associação. Há 
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integração e, portanto, aquisição de significados. Na aprendizagem mecânica, não há essa 
interação, porém é passível de ficar armazenado na estrutura cognitiva e ser posteriormente, 
em outro momento, base para interação. Potencialmente nos mapas conceituais podemos 
avaliar os tipos de aprendizagem que está ocorrendo e explorar o fato nas estratégias de 
ensino para ampliar e/ou facilitar a aprendizagem significativa. 

Quanto às vantagens no uso de mapas conceituais, o aspecto auxílio/facilidade 
prevaleceu: “facilidade na preparação de um discurso”; “recurso melhor, porque o aluno não 
gosta de escrever textos”; “mais fácil desenhar um mapa que escrever textos”; “visualização: 
registros num único espaço”; “memorizar tópicos”; “ferramenta diferente, provocando 
interesse do aluno”; “faz o aluno buscar palavras certas”; “verbalizar de forma sintética o que 
aprendeu”; “visualizar idéias”; “uma forma de o aluno escrever mais”.

Sobre o uso em processo avaliativo dos mapas conceituais, o entendimento foi direcionado 
para a leitura do mapa e não para a externalização oral originada por ele, ou seja, ficou 
entendido sobre uma leitura do mapa do aluno pelo professor e não que é necessário avaliar a 
leitura que o aluno faz de seu mapa: “É mais fácil representar os conceitos por gráficos (mapas) 
do que verbalizar ou escrevê-los”; “No uso dos mapas, visualizar as idéias, as informações, os 
conceitos e os cruzamentos entre eles ficam claramente visíveis [grifo meu] no desenho traçado”; 
“Os mapas nos dirão como vai a construção do conhecimento por parte do aprendiz; se ele 
detém a padrões pré-estabelecidos, se ele foge do tema. O mapa é sempre como um retrato do 
momento”; “Como eu sei que os mapas que eu mandei estão corretos? Preciso ter mais clareza 
sobre a aprendizagem com mapas, para depois ter argumentos para avaliar”.

Segundo Moreira (2000, p. 238), esses posicionamentos são equivocados, pois “mapas 
conceituais devem ser explicados por quem os faz; ao explicá-los, a pessoa externaliza significados. 
Reside aí o maior valor de um mapa conceitual” Sobre mapas certos ou errados, “o que o aluno 
apresenta é o seu mapa e o importante não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá 
evidências de que o aluno está aprendendo significativamente o conteúdo” (p. 243).

Ficou bastante evidente nas discussões que não ocorrem muitas práticas e/ou exercícios 
com mapas conceituais no cotidiano escolar. Quando ocorrem tentativas, aparecem os 
equívocos, como o uso para elaboração de árvore genealógica: “ Usei com a garotada 
para construir uma árvore genealógica dos seus descendentes [ascendentes(?)], não foi fácil, 
tivemos que apelar para uma especialista na genética”.

Houve também interpretações equivocadas sobre mapeamento conceitual na 
representação de um novo tipo de quadro sinóptico, com função classificatória, ou ainda 
diagramas de fluxo, com flechas para sintetizar e facilitar a leitura de textos. No entanto, a 
utilidade dos mapas conceituais está em revelar a “estrutura conceitual de um texto que, 
geralmente, está implícita, subjacente, subentendida e, [portanto], não tem nada que ver 
com um diagrama de fluxo: os conceitos não são passos em uma seqüência de operações” 
(Moreira, 2001, p.42). Portanto, mapas conceituais não se referem simplesmente à leitura, 
estilização ou comparação de artigos ou textos em um diagrama.

Em alguns conteúdos de discurso, o processo de mudança conceitual foi representado como 
substituição de significados. Mais uma idéia equívocada, pois os significados ficam, alteram-se os 
subsunçores. E não se pode dizer que aprendizagem iguala-se com mudança conceitual, apesar 
de que estabelecer uma diferenciação entre elas é muito difícil (Moreira, 2000).

Não foi objeto de investigação e não será expandida aqui a discussão, mas existem 
muitas informações disponíveis sobre mapas conceituais, tanto em artigos impressos como 
em diferentes textos na internet, que requerem maior atenção nas suas interpretações para 
não provocar confusões ou distorções no entendimento, principalmente naqueles que iniciam 
ou pretendem iniciar um trabalho prático sobre o tema. Se lidos de maneira despretensiosa, 
poderá haver incongruências nas interpretações, aumentando as possibilidades de distorção 
para um entendimento mais pertinente sobre mapas conceituais. 
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Leituras de fragmentos soltos, sem a devida contextualização, podem gerar idéias falsas 
sobre os mapas conceituais: 

Falsa idéia de fluxograma: “Semelhante a um fluxograma, um mapa de conceitos 
é também uma forma de representação...” (citação que aparece no site do Núcleo da 
Universidade de Évora, Portugal, em: www.minerva.uevora.pt)..

 Afirmativa isolada do contexto que pode reforçar a idéia equivocada de que mapas 
conceituais sejam auto-explicativos: “Os mapas são representações explícitas da estrutura 
cognitiva” (Gava, et al., 2003). 

Idéia paradoxal sobre a redução do esforço intelectual e da sobrecarga cognitiva dos 
alunos na utilização de mapas conceituais: “A construção de mapas conceituais requer 
dos alunos menor esforço intelectual que a construção de redes conceituais para o mesmo 
conteúdo conceitual” (Ciliberti e Galagovsky, 1999); “Os mapas podem trazer contribuições 
através da redução da sobrecarga cognitiva...” (Gava et al., 2003). 

Ênfase ao aspecto grafo-visual: [O mapeamento conceitual] uma maneira alternativa 
de estruturar a informação, [...] decorre da teoria das redes semâticas que basicamente 
uma representação visual do conhecimento, uma espécie de grafo orientado (Amoretti e 
Tarouco, 2000, p. 1).

Antes, porém, da leitura desses e de outros textos que tratam sobre o tema, sugere-se uma 
leitura mais apurada do referencial teórico básico sobre Aprendizagem Significativa, a fim de 
evitar distorções nas interpretações.

Além disso, não podemos esquecer que a aprendizagem significativa depende exclusivamente 
do desejo do aluno em querer aprender, ou seja, é necessário que haja intencionalidade (Moreira, 
2000). Os alunos não devem, portanto, apenas participar das ações propostas pelos professores, 
pelos coordenadores ou pelos gestores educacionais. Eles devem ser protagonistas também no 
planejamento e nas propostas iniciais de trabalho que realizarão. Sem contar que essa estratégia 
acaba também incidindo sobre a metacognição, termo utilizado pela 1ª vez na década de 1970 
pelo psicólogo John Flavell e que significa “o conhecimento que o indivíduo tem dos próprios 
processos cognitivos” (Valente, 1989). Nenhuma atividade de aplicação pedagógica pode 
resumir-se ao adestramento, essas atividades têm que ser verdadeiros despertadores da atividade 
cognitiva de alunos e professores. O grande desafio é ajudar o aluno a utilizar de forma consciente, 
produtiva e racional o seu potencial de pensamento, tornando-o consciente das estratégias de sua 
aprendizagem na (re)construção dos conceitos científicos (Santos,1998).

Os alunos criam oportunidades de aprendizagem a partir de seus próprios interesses 
e também são capazes de participar da escolha de ferramentas que irão trabalhar. “Se o 
mapa não tem significado para os alunos, eles podem encará-lo apenas como algo mais a ser 
memorizado” (Moreira, 2001, p.11).

Sobre a minha participação no fórum, atuei em 26 intervenções. Em determinados 
momentos fiz algumas contraposições ou comentários que denotassem preocupações ou 
cuidados e restrições ao uso de mapas conceituais, objetivando contribuir no aprofundamento 
e em maiores possibilidades de uma visão mais abrangente sobre o tema:

Importância da fundamentação teórica: “Antes de começar a fazer uso, é necessário 
amplo estudo das fundamentações e teorias que dão suporte aos mapas conceituais, a fim 
de evitar equívocos”.

Interpelando sobre a leitura da mudança conceitual nos mapas conceituais: “Você 
me fez pensar no seguinte: Como realmente saberemos se os conceitos foram assimilados 
e compreendidos pelos alunos? Digo isso porque pode ocorrer de os conceitos alternativos, 
também chamados prévios, não científicos etc. ainda persistirem nos alunos (inclusive eles 
podem voltar a utilizá-los)”.

Tentativa de diminuir a euforia inicial que era dada à ferramenta em detrimento ao 
processo de aprendizagem: “Trata-se de apenas mais uma e não única ferramenta que pode 
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ser utilizada no acompanhamento do processo de aprendizagem significativa. Sem a devida 
consciência, cria-se o risco de dar tratamento genérico e simples ao que é um processo 
interno, individual e bastante complexo”.

Questionamento provocativo sobre as situações de uso dos mapas conceituais: “Basicamente 
concordo com suas idéias. O que me deixa preocupado e com dúvidas é se essa fonte [mapas 
conceituais], que é boa para você, também é boa para todos e em todas as situações. Como saber 
o quando e o com quem utilizar os mapas conceituais? Ou a utilização é genérica e indistinta?”

Intervenção sobre a idéia de resumos esquemáticos dada aos mapas: “Só achei 
estranho você chamar os mapas conceituais de resumos esquemáticos, pois por trás dos 
mapas conceituais existe um suporte teórico muito mais elaborado e complexo do que os 
resumos esquemáticos. É sempre essa minha preocupação quando se discute a utilização dos 
mapas conceituais: reducionismo e simplificação daquilo que é mais complexo”.

Inserção do desenvolvimento moral, da legitimação de uso e da participação dos 
alunos na escolha dos recursos pedagógicos nas discussões do fórum:

“Talvez pelo fato de estar envolvido em pesquisa sobre ética no ensino, também sou 
forçado a pensar sobre as imposições, aos modismos e os perigos da generalização ou 
coletivização daquilo que pode ser específico para cada pessoa. O que eu procuro chamar 
a atenção é que, antes de mais nada, a utilização dos mapas conceituais deve ser legitimada 
por quem os utilizam. Não entro aqui no mérito das vantagens da ferramenta, mas no 
envolvimento da consciência ética de sua utilização e no caminhar conjunto de dois processos 
de desenvolvimento de nossos alunos: cognitivo e moral. Como este último é pouco explorado 
e como a pendência do debate está muito inclinada para o outro lado, achei pertinente essa 
breve argumentação. E só lembrando que Novak, o pai dos mapas conceituais, é da linha 
construtivista-humanista, fundamentando a aprendizagem a vários aspectos do ser humano, 
como respeito, afetividade, relacionamento social etc.”

Apresentação de minhas intenções no transcorrer do fórum: “Aproveito a oportunidade 
para dizer que intencionalmente apresentei algumas idéias provocativas sobre mapas 
conceituais com o intuito tão somente de alimentar as nossas discussões sobre alguns aspectos 
que, na minha opinião, não poderiam ser deixados de lado”.

Em algumas respostas a essas ou outras intervenções, ficou a idéia do não entendimento 
ou desconhecimento de seu teor. Contudo, do início até o final do seminário o grupo passou 
a refletir mais e não simplesmente aceitar e enxergar apenas alguns poucos aspectos em 
detrimento de outros. Houve um processo de conscientização/aprendizagem. O entusiasmo 
inicial, quando deixaram-se levar pelo pragmatismo do recurso, sem levar em consideração 
o corpo de conhecimento teórico, não foi tão perceptível no final das discussões.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os recursos telemáticos servem a muitos fins aos processos de ensino e aprendizagem 
quando são integrados a projetos das disciplinas, incluindo aquelas que no início se acreditava 
estarem fechadas às técnicas informáticas (Schaff, 2000).

Os softwares que permitem a construção de mapas conceituais, sugeridos e utilizados 
como ferramentas em projetos que integram recursos telemáticos, oferecem um grande 
potencial à aprendizagem significativa. Entretanto, pouco ou nada poderão contribuir se 
forem utilizados de maneira inadequada ou não forem entendidos dentro dos pressupostos 
ou fundamentações teóricas que os sustentam.

No seminário, algumas representações indicaram entendimento incipiente sobre 
o assunto e outras, inconsistências ou fragilidades no entendimento teórico-prático 
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da utilização de mapas conceituais. Houve, entretanto, como permite a característica 
interativa de um fórum, entendimento progressivo do tema, com a busca de informações 
e a amplitude das discussões. 

Seja em projetos com recursos telemáticos, utilizando-se computadores e softwares, 
ou de modo convencional, sem esses recursos tecnológicos, pode haver uma visão reduzida, 
parcial ou distorcida se leituras básicas e complementares sobre núcleo e entorno da 
Aprendizagem Significativa, incluindo mapas conceituais, não forem realizadas para melhorar 
a compreensão sobre os propósitos dos projetos realizados.

Os mapas conceituais, nas diversas situações de uso pedagógico, podem não servir aos 
propósitos da aprendizagem significativa, se não forem consideradas as teorias de Ausubel 
e Novak, além de outras que tratam, por exemplo, sobre o desenvolvimento moral para as 
fundamentações e entendimento sobre o processo de legitimação de uso da ferramenta.

A falta de certos cuidados e a não observância de determinados conhecimentos sobre 
os processos de desenvolvimento cognitivo e moral podem trazer prejuízos aos alunos na 
utilização dos mapas conceituais. Além do perigo do “reducionismo” que, nesse caso, 
também traria prejuízos por não possibilitar progressos no aprendizado pela avaliação 
incompleta e/ou inconsistente do recurso utilizado. O professor pode até mudar o rumo dos 
objetivos do recurso, como a utilização equivocada dos mapas conceituais para elaboração 
de árvores genealógicas. Ou, ainda, achar suficiente e com a missão cumprida ao perceber 
que o aluno fez conexões entre conceitos e parar nessa fase. 

Maior estudo teórico é sugerido aos professores, para não promoverem apenas 
aprendizagem mecânica em detrimento da significativa quando utilizam os mapas conceituais 
em suas atividades, o que seria um desperdício do potencial da ferramenta. Também é 
necessário que se faça uma maior difusão entre os professores, nas capacitações em serviço, 
pois o uso de mapas conceituais parece não ocorrer na prática docente.

Após a apresentação de suas potencialidades e mesmo com os ajustes das distorções 
no entendimento de mapas conceituais como ferramenta aos processos de ensino e 
aprendizagem, essa prática parece não ter se efetivado no grupo, sendo aspecto aberto à 
investigação. Deste grupo que participou do fórum, quantos atualmente utilizam, difundem, 
repassam ou pelo menos discutem mapas conceituais no seu cotidiano, em oficinas e cursos 
que trabalham nas capacitações em serviço que periodicamente realizam?

Para finalizar, a educação formal é um ambiente importante para o desenvolvimento 
da aprendizagem significativa e também para mudanças nas relações sociais dos indivíduos, 
pois tem possibilidades de oferecer e trabalhar a ampla realidade do cenário histórico-crítico 
que construímos e no qual vivemos. 
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A AVALIAÇÃO COMO PRINCÍPIO PROGRAMÁTICO 
FACILITADOR DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

José Luis de Paula Barros Silva (joseluis@ufba.br) - UFBA

Aprender significativamente é um processo que requer conhecimentos prévios 
adequados para a assimilação do conhecimento novo, nem sempre disponíveis na estrutura 
cognitiva dos aprendizes. É possível iniciar uma tarefa de aprendizagem mecanicamente, 
porém, a passagem à aprendizagem significativa é uma mudança complexa que exige um 
esforço deliberado por parte dos alunos. Partindo da constatação de que a avaliação é 
intrínseca à aprendizagem significativa e ao ensino de material potencialmente significativo, 
propomo-la como princípio programático para influenciar a estrutura cognitiva dos aprendizes. 
Vinculada a tal proposta está a idéia de que ensino e aprendizagem interagem dialeticamente, 
podendo ser entendidos como facetas de um mesmo processo educativo incrementado pela 
cooperação entre professores e alunos.O emprego de instrumentos adequados de avaliação 
pode ajudar a identificar a natureza das relações que os alunos constroem e direcionar tanto 
o ensino quanto a aprendizagem para a facilitação da assimilação de significados. 

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Avaliação; Estrutura Cognitiva. 

INTRODUÇÃO

A teoria da aprendizagem significativa tem orientação cognitivista, à medida que 
busca explicar os processos de aquisição, transformação, armazenamento, recuperação e 
emprego das informações, embora considere a importância dos fatores afetivo-sociais na 
aprendizagem (Ausubel, Novak, Hanesian, 1980: 24-26).

A primeira idéia fundamental da teoria da aprendizagem significativa é que cada 
indivíduo possui um corpo organizado de conhecimentos, denominado estrutura cognitiva 
(Ausubel, Novak, Hanesian, 1980: 137; Moreira, 1983: 18).

Entende-se a organização da estrutura cognitiva como hierarquizada, onde estruturas 
com significados mais amplos, gerais, incluem outras com significados específicos (Ausubel, 
Novak, Hanesian, 1980: 107, 137-138; Moreira, 1983: 18). 

De fato, ao longo da existência as pessoas adquirem conhecimentos que utilizam 
em situações posteriores. Esta possibilidade de acesso às informações armazenadas e seu 
emprego em situações diversas àquelas em que as informações foram adquiridas, revela a 
existência de relações entre os conhecimentos. As relações entre as informações provêm 
uma estrutura para o todo, daí a denominação estrutura cognitiva. 

A estrutura cognitiva é passível de modificação tanto de conteúdo, quanto de 
organização, à medida que novas informações que podem ser inseridas vão estabelecer 
relações com os conhecimentos ali contidos e provocar a alteração das relações pré-
existentes. Por outro lado, pode também ocorrer modificação da estrutura cognitiva por 
esquecimento (Ausubel, Novak, Hanesian, 1980: 96-133; Moreira, 1983: 18-54). 
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Outra idéia fundamental da teoria da aprendizagem significativa é que aprendizagem 
ocorre pelo relacionamento dos conhecimentos novos, a aprender, com os conhecimentos 
já possuídos pelo indivíduo [3].

As relações podem ser substantivas (essenciais, não-literais) e não-arbitrárias, 
originando novos significados por interação do conhecimento novo com o conhecimento 
prévio, o que caracteriza a aprendizagem significativa. Ou podem se constituir em 
associações literais e arbitrárias, simples adição de informação sem produção de 
significados, resultando em aprendizagem mecânica ou automática (Ausubel, Novak, 
Hanesian, 1980: 23; Moreira, 1983: 20-22).

Estes dois tipos de aprendizagem não são mutuamente excludentes. Um indivíduo 
pode, também, iniciar uma tarefa de aprendizagem de modo mais próximo do mecânico 
(por exemplo, gravando expressões matemáticas com a finalidade de resolver problemas) 
e posteriormente assimilar os significados daquele assunto (os significados das expressões 
matemáticas que havia memorizado mecanicamente). Por isso, pode-se pensar em uma 
dimensão da aprendizagem em que é possível passar continuamente da aprendizagem 
mecânica à significativa (Ausubel, Novak, Hanesian, 1980: 21; Moreira, 1983: 22). 

Contudo, os processos psicológicos subjacentes à aprendizagem significativa e à 
aprendizagem mecânica são qualitativamente diferentes, de modo que, nesse sentido, os 
dois tipos de aprendizagem são descontínuos (Ausubel, Novak, Hanesian, 1980: 20, 120).

O propósito desta comunicação é discutir a facilitação da passagem da aprendizagem 
mecânica à aprendizagem significativa através da avaliação.

AQUISIÇÃO DE NOVA INFORMAÇÃO PELA ESTRUTURA 
COGNITIVA

Analisemos um episódio comum na educação escolar: a aprendizagem de um conceito 
{a} subordinado a {A}, {B}, ⋅⋅⋅ [4]. Por hipótese, os alunos estão dispostos a aprender 
significativamente, mas, cada um dispõe de diferentes conhecimentos prévios ao ensino. Por 
isso, a aprendizagem de cada indivíduo será diferente, situando-se em diferentes posições ao 
longo da dimensão aprendizagem mecânica-aprendizagem significativa (AM-AS). 

O processo de aprendizagem começa quando os alunos travam contato com o conceito 
{a}, potencialmente significativo. A distinção entre aprendizagem mecânica e aprendizagem 
significativa estabelece-se desde os primeiros momentos deste contato.

Consideremos um aluno que não disponha de quaisquer idéias-âncora relevantes para a 
assimilação de {a}. Seu motivo para aprender será o cumprimento da tarefa escolar e, como 
conseqüência, sua aprendizagem será idealmente mecânica. Trata-se da situação-limite que 
acontece quando a nova informação é inserida na estrutura cognitiva, mas, não interage.

Nessas condições {a} é percebido como uma informação literal, sem significado, ou 
seja, somente aspectos sensíveis dos sinais que compõem a informação {a} são assimilados 
sem que haja uma interpretação. Os sinais são decompostos em elementos reconhecíveis 
— por exemplo: formas, cores e sons específicos — e a associação se dá por relações 
de semelhança que estes elementos estabelecem com outros — formas, cores e sons 
— presentes na estrutura cognitiva. São associações literais, “entidades discretas encerradas 
em si mesmas, organizacionalmente isoladas, para todos os fins práticos,” (Ausubel, Novak, 
Hanesian, 1980: 121) que não possibilitam interpretar a nova informação.

Consideremos, agora, a situação-limite oposta, em que um aluno possui todas as 
idéias-âncora — {A}, {B}, ⋅⋅⋅ — necessárias para a aprendizagem de {a}. Nessa situação, 
quando o aluno entra em contato com os sinais que compõem {a}, está apto a interpretá-
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los em termos de {A}, {B}, ⋅⋅⋅. Ao primeiro contato do aluno com {a} ocorre uma interação 
que modifica a estrutura cognitiva do aluno que, então, percebe a nova informação à luz de 
seus conhecimentos prévios:

{a}   +   {A}   +   {B}   +   ⋅⋅⋅  → {a’}   +   {A’}   +   {B’}   +   ⋅⋅⋅         

Os sinais que compõem {a} produzem a interpretação {a’} que pode ser incorporada 
à estrutura cognitiva como um caso particular de {A’}, {B’}, ⋅⋅⋅, produzindo o significado 
de {a’}. As várias relações sinal-interpretação que se estabelecem constituem a substância 
das relações que se formam entre {a’} e {A’}, entre {a’} e {B’}, entre {a’}, {A’} e {B’}, etc. 
Portanto, são relações que vão muito além da associação de aspectos sensíveis dos sinais 
envolvidos na comunicação, como acontece na aprendizagem mecânica. 

Uma vez que o aluno esteja, por hipótese, disposto a internalizar a informação, forma-
se o produto de interação {a’A’B’⋅⋅⋅}  (Ausubel, Novak, Hanesian, 1980: 105) 

{a’}   +   {A’}   +   {B’}   +   ⋅⋅⋅  → {a’A’B’⋅⋅⋅}

que realiza a incorporação dos significados de {a’} à estrutura cognitiva. 
Neste estágio, tanto a nova informação {a’} quanto as idéias-âncora mais diferenciadas, 

{A’}, {B’}, ⋅⋅⋅, são identificáveis e reprodutíveis individualmente. A aprendizagem 
propriamente dita está completa e a disponibilidade dos novos significados é máxima. Os 
significados são facilmente dissociáveis do produto de interação

{a’A’B’⋅⋅⋅} ←   → {a’}   +   {A’}   +   {B’}   +   ⋅⋅⋅

e a aprendizagem é idealmente significativa. 
As relações substantivas formadas no processo de aprendizagem significativa são coordenadas 

pelos significados de {a’}, {A’}, {B’}, etc. Esses conhecimentos interligados determinam a não-
arbitrariedade das relações, pois é na relação com {A’}, {B’}, ⋅⋅⋅, que o significado de {a} se 
manifesta como {a’}. Se as relações fossem outras, o significado de {a} seria diferente.

Por outro lado, no caso da aprendizagem mecânica, as relações entre {a} e a estrutura 
cognitiva são arbitrárias porque inexistem significados a coordenar a aquisição dessa nova 
informação. Os elementos aos quais a {a} se associa são componentes de caráter sensível, gerais, 
que podem fazer parte de quaisquer significados, não implicando, com isso qualquer coordenação 
das associações estabelecidas. Conseqüentemente, não há produção de significado.

CONTINUIDADE E DESCONTINUIDADE ENTRE APRENDIZAGEM 
MECÂNICA E APRENDIZAGEM

Significativa

Situações intermediárias dos extremos da dimensão AM-AS ocorrerão quando alunos 
possuírem apenas uma parte dos conhecimentos necessários — apenas {A}, ou apenas {A} e 
{B}, por exemplo — para a aprendizagem de {a}. Como faltam conhecimentos aos alunos para 
interpretar {a} como {a’}, uma parte da informação será aprendida mecanicamente, porque seu 
significado só poderia ser alcançado através de relações com as idéias-âncora que lhes faltam.
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A continuidade AM-AS pressupõe uma gradação das relações quando se passa de um a 
outro tipo de aprendizagem. Ao percorrer a dimensão AM-AS de ponta a ponta, no sentido 
da aprendizagem idealmente mecânica para a aprendizagem idealmente significativa, cada 
ponto intermediário representa uma situação em que o aluno estabelece maior quantidade 
de relações substantivas coordenadas, o que produz um aumento na intensidade da interação 
de {a} com sua estrutura cognitiva. Portanto, a continuidade AM-AS pode ser compreendida 
como sendo de ordem quantitativa.

Entretanto, cada nova relação substantiva coordenada que é formada perturba a 
estrutura cognitiva do aluno, diferenciando-a da estrutura pré-existente e requerendo a 
reconciliação dos conhecimentos através da criação e recriação de relações substantivas 
coordenadas, como forma de integrar harmoniosamente os significados emergentes de 
{a}. Há, portanto, uma mudança qualitativa da estrutura cognitiva que é descontínua e 
irreversível: uma vez que tenha aprendido {a} significativamente, o aluno não retorna ao 
estado anterior à aprendizagem, pois, havendo assimilação obliteradora de {a’}, sua estrutura 
cognitiva permanecerá modificada

{a’A’B’⋅⋅⋅} → {A’B’⋅⋅⋅}.

Em vista do exposto, podemos concluir que a passagem da aprendizagem mecânica 
à aprendizagem significativa não é tarefa trivial, requer um esforço deliberado (estudo) por 
parte dos alunos para adquirir os conhecimentos que lhes faltam e que são necessários à 
aprendizagem significativa de {a}. Tal esforço pode ser potencializado por um ensino mais 
atento aos aspectos automáticos da aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação pode orientar 
o ensino e facilitar a aprendizagem significativa (Silva, Moradillo, 2002).

A AVALIAÇÃO COMO PRINCÍPIO FACILITADOR DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Entendemos que o ensino tem por objetivo a aquisição de conhecimento pelos 
alunos. O ensino se realiza quando alunos e professores atingem a congruência acerca dos 
significados em discussão (Gowin, 1981; Moreira, 1990). O processo requer que o professor 
avalie se os significados que os alunos estão captando são aqueles planejados para serem 
aprendidos e os alunos devem avaliar se estão captando os significados propostos pelo 
professor para, então, elaborar sua crítica. Nesta concepção de ensino, professor e alunos 
necessitam avaliar continuamente o conhecimento que circula em aula para estabelecer os 
patamares de entendimento. Desse modo, o ato de avaliar é intrínseco ao ensino.

Após o ensino, os alunos podem decidir internalizar os significados captados, 
gerando a aprendizagem significativa. A assimilação de significados exige que os alunos 
relacionem as novas informações trazidas à aula com o conhecimento que possuíam 
anteriormente ao ensino. Cabe aos alunos, além de analisar as possíveis relações entre 
conhecimento novo e conhecimento prévio, avaliar o potencial que os significados 
emergentes possuem para sua vida, a fim de decidir sobre sua aprendizagem. Logo, a 
avaliação é também intrínseca à aprendizagem.

Pelo exposto, fica claro que a avaliação pode ser uma atividade cotidiana de 
colaboração entre professores e alunos na busca do conhecimento. Nesse sentido, propomos 
que a avaliação seja praticada diariamente na sala de aula, de modo a aumentar a eficácia do 
ensino e ajudar no esclarecimento dos significados, produzindo razões para a aprendizagem. 
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O objetivo da avaliação não é a atribuição de notas, mas, a facilitação da aprendizagem dos 
alunos e a orientação do ensino do professor: avaliação, ensino e aprendizagem são, assim, 
vistas como facetas de um mesmo processo educativo. 

Uma vez que informações novas só adquirem significado no âmbito de um sistema de 
significados, torna-se fundamental para uma avaliação que pretenda facilitar a aprendizagem 
significativa que os alunos tenham conhecimento do processo de assimilação de informação, 
para que possam avaliar a própria aprendizagem sob este prisma. Esse conhecimento 
propiciará a compreensão do emprego da diferenciação progressiva e da reconciliação 
integradora tanto pelo professor quanto pelos alunos, de modo explícito e consciente. Assim, 
a construção do conhecimento pode ser permanentemente avaliada por alunos e professores, 
possibilitando identificar as dificuldades que induzem à aprendizagem mecânica, de modo 
a que se possa superá-las ou contorná-las.

Um ensino para a aprendizagem significativa precisa implementar a cooperação 
entre professores e alunos. A participação dos alunos na avaliação é fundamental para 
que se apossem de sua aprendizagem. Além de agir internamente, incorporando os 
significados captados durante o ensino, é preciso interagir fortemente com os colegas e 
o professor, partilhando seus significados e submetendo-os às críticas. Esse processo de 
troca é de uma riqueza ímpar, esclarece dúvidas, facilita a congruência de significados 
entre os participantes do processo.

Num processo desse tipo, provas e testes convencionais não fazem sentido. A 
verificação da aprendizagem precisa considerar o contexto onde os significados estão 
inseridos através de situações-problema que possibilitem os alunos expor seus raciocínios, 
de modo que possa ser avaliada a pertinência dos conceitos utilizados nas soluções 
propostas pelos alunos, a correção (contextual) das relações conceituais, a coerência da 
argumentação e a adequação da linguagem empregada.

As respostas dos alunos às situações-problema são dados importantes para a avaliação 
da aprendizagem e do ensino praticado, pois, se o ensino não assegura a aprendizagem, 
tem como função facilitá-la. Desse modo, a avaliação da aprendizagem dos alunos é, 
simultaneamente, avaliação do ensino do professor. Como resultado das avaliações tem-se a 
manutenção ou o re-direcionamento do ensino, sempre no sentido de reduzir a mecanização 
da aprendizagem facilitar a aquisição de significados claros pelos alunos. 

Um instrumento particularmente útil na avaliação é o mapa conceitual (Moreira, 
Buchweitz, 1987; Moreira, 1992; Novak, Gowin, 1984). Um mapa conceitual é uma 
representação da estrutura cognitiva de quem o confecciona, no momento em que 
o confecciona. À medida que as pessoas mudam suas estruturas cognitivas, os mapas 
conceituais elaborados com um mesmo conjunto de conceitos sofrem alterações. Por isso, 
são úteis para investigar mudanças em estruturas de conhecimentos. 

Confeccionados pelos alunos no início de um curso, mapas conceituais constituem-se 
em avaliação do conhecimento prévio ao ensino. Do ponto de vista da teoria da aprendizagem 
significativa, a estrutura cognitiva do aluno é determinante de sua aprendizagem e um 
mapeamento conceitual sobre a matéria a ser ensinada e conhecimentos correlatos, é de 
grande utilidade no planejamento do ensino.

A construção de mapas conceituais pelos alunos ao longo de um curso possibilita a 
avaliação processual da aprendizagem. A comparação entre mapas confeccionados antes 
e após os diversos tópicos do ensino fornece informações sobre o que foi aprendido. A 
avaliação por mapas conceituais não requer condições especiais, é confiável, rápida e 
sucinta, fornecendo uma visão global das estruturas de significados construídas (Markham, 
Mintzes, Jones, 1994).

Um aspecto importante na avaliação por mapas conceituais é a possibilidade de 
identificação de informações aprendidas mecanicamente. É esperado que os alunos 
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apresentem dificuldades em precisar o significado de relações que tenham estabelecido entre 
essas informações e outros conhecimentos durante a construção de um mapa conceitual, 
porque, associadas à estrutura cognitiva de modo literal, arbitrário, não podem ser expressas 
de modo significativo. As dificuldades dos alunos podem chegar ao ponto que informações 
aprendidas de modo mecânico não sejam incluídas em seus mapas conceituais.

Visto que o estabelecimento de ligações substantivas e coordenadas (não-arbitrárias) 
não é uma tarefa fácil, a confecção de mapas conceituais pode conduzir os alunos à 
percepção de dificuldades no entendimento da matéria em estudo. De fato, alunos 
reconhecem nos mapas conceituais um instrumento cognitivo de valor que ajuda 
na organização de material de aprendizagem complexo, facilitando a aprendizagem 
significativa (Barenholtz, Tamir, 1992).

Os mapas conceituais também podem ser empregados pelo professor para exibir 
a estrutura conceitual do conteúdo a ser estudado pois, devido à sua natureza concisa, 
proporcionam uma visão global do assunto. À medida que se vai progredindo nos estudos, 
os mapas podem ser empregados como instrumentos para percepção da progressiva 
diferenciação dos conceitos mais gerais e de integração dos conceitos específicos na estrutura 
como um todo (Moreira, 1983: 81). A concordância ou discordância dos alunos em relação 
aos mapas do professor é um possível ponto de partida para a troca de significados e o 
alcance da congruência pretendida pelo ensino. 

Contudo, uma das principais virtudes dos mapas conceituais, a compacidade, é também 
sua grande limitação: um mapa, por si só, é incompleto. Para que se possa compartilhar dos 
significados de um mapa confeccionado por um dado indivíduo, faz-se necessária uma 
complementação na forma de explicação oral ou escrita. Como as relações conceituais 
que cada um estabelece em sua estrutura cognitiva apresentam natureza idiossincrática, 
o discurso complementar possibilita a explicitação dos componentes dessas relações, 
facilitando a compreensão por quem examina o mapa.

Em suma, mapas conceituais são poderosos instrumentos para a avaliação do ensino e 
da aprendizagem. Representando o conhecimento possuído por seu construtor, eles podem 
ser entendidos, no dizer de Wandersee (1990), como mapas de cognição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de aprendizagem convencional feita pelo professor ao longo de um curso 
ou disciplina, só permite identificar — quando muito — os significados captados pelos alunos 
durante o ensino. Sendo a decisão de aprender exclusiva dos alunos, uma avaliação posterior 
pode mostrar que aquilo que foi verificado como captado não foi aprendido, de fato. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o papel dos alunos para uma avaliação 
mais conseqüente, que venha a facilitar, efetivamente, a aprendizagem significativa. É 
essencial que os alunos tenham clareza de sua responsabilidade nos processos de ensino e 
aprendizagem. É muito importante que adquiram conhecimentos da teoria da aprendizagem 
significativa, de modo a utilizá-la como referencial na avaliação tanto do seu processo de 
assimilação de novas informações quanto das atividades de ensino. O reconhecimento de 
associações mecânicas pode ser um primeiro passo na busca dos significados das tarefas de 
aprendizagem. A identificação de conceitos unificadores, estruturantes do conhecimento, 
é crucial na organização da estrutura cognitiva e na percepção da diferenciação progressiva 
dos conteúdos estudados e em possíveis estratégias de reconciliação integradora. Desse 
modo, é possível estabelecer uma dialética entre ensino e aprendizagem fundada na 
cooperação de professores e alunos.
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Por isso, entendemos que a proposição da avaliação como princípio programático 
para influenciar as estruturas cognitivas dos aprendizes vem ampliar o leque das implicações 
didáticas da teoria da aprendizagem significativa, integrando-se aos outros princípios 
facilitadores da aprendizagem significativa.
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TEORIA DA MUDANÇA CONCEITUAL – UM 
OLHAR QUE VAI ALÉM DOS PRESSUPOSTOS 
AUSUBELIANOS

Miriam Xavier (miriam.x@terra.com.br) - UEMS

Desde a Grécia antiga, já se buscava constantemente desvendar e compreender o 
desconhecido. Assim, ao longo do tempo, surgiram várias explicações de “como se conhece” 
e apesar de muitas apresentarem variações, todas foram elaboradas tendo como enfoque 
o objeto, ou o sujeito, ou a interação entre o sujeito e o objeto. Neste sentido, o estudo 
recupera algumas teorias clássicas da aprendizagem por reestruturação como por exemplo, 
a da Gestalt que se opõe ao principio do condutismo  e advoga que o indivíduo aprende 
por “insight” ou “compreensão súbita do problema”. Propõe-se também a estabelecer um 
diálogo entre as teorias de Piaget e Vygotsky distinguindo a concepção de desenvolvimento 
e aprendizagem proposta pelos autores. Entretanto, dá ênfase á teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel, por ser entre as teoria organicistas, a única centrada na 
aprendizagem produzida no contexto escolar. A idéia central da teoria de Ausubel é a da 
Aprendizagem Significativa que resulta de um processo através do qual uma nova informação 
relaciona-se com os conceitos relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz. Destaca-se 
ainda, os tipos de Aprendizagem Significativa e as condições para que ela ocorra.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Teoria da Mudança Conceitual.

INTRODUÇÃO

Na busca de condições para a sua sobrevivência, o homem atua sobre a natureza 
procurando suprir necessidades. Durante esse processo, o homem vai incorporando experiências e 
conhecimentos que serão transmitidos de geração para geração através da educação e da cultura. 

O conhecimento produzido pelo homem, no decorrer de sua história, é determinado pela 
sua necessidade e expressa a tentativa de entender e explicar os fenômenos que o cercam.

Entre as muitas formas de conhecimento - artístico, religioso, mitológico e metafísico - está 
a ciência, que se caracteriza por ser a tentativa de o homem entender e explicar racionalmente a 
natureza, procurando formular leis e teorias universais que servirão para prever novas ocorrências, 
o que, por sua vez, lhe possibilitará maior controle e atuação mais eficiente sobre ela.

Nessa busca constante para tentar  desvendar e compreender o desconhecido, surgem, 
ao longo do tempo, várias explicações a respeito de “como se conhece”.

Na Grécia antiga, por volta do século IV antes de Cristo, Platão fundou a escola de 
Filosofia para difundir as idéias de Sócrates, que objetivava revelar a natureza e a origem do 
conhecimento. No livro VII de “A República”, Platão expõe o conhecido mito da caverna, 
segundo o qual o mundo que nós conhecemos, acorrentados como estamos aos nossos 
sentidos, não é senão a sombra projetada em um parede da caverna da alma. Dessa maneira, 
o conhecimento é sempre a projeção de nossas “idéias inatas”. Essa doutrina platônica 
ressurgiu na tradição filosófica no pensamento racionalista. 
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Frente à corrente racionalista, inicia-se mais tarde outra tradição que tem sua origem 
em Aristóteles, discípulo predileto de Platão. Aristóteles rejeita a doutrina das “idéias inatas” 
substituindo-a pela da “tábula rasa” sobre a qual vão sendo impressas as sensações. Dessa 
maneira, o conhecimento provém dos sentidos que dotam a mente de imagens que se 
associam entre si. No século XVII e XVIII essa idéia atingirá com Hobbes, Locke e Hume, sua 
expressão máxima dentro da Filosofia. 

O conceito de “tábula rasa” foi introduzido na Filosofia por Ebbinghaus com o nome de 
condutismo, exercendo uma influência decisiva, principalmente na Psicologia da aprendizagem

Mas, apenas neste século, com a evolução da Psicologia, várias teorias de aprendizagem 
se desenvolveram. Apesar de muitas variações, elas foram elaboradas tendo como enfoque 
o objeto ou o sujeito, ou a interação entre sujeito e objeto

A partir de 1930, foi consolidada uma forma de entender os processos de 
aprendizagem, denominada condutismo. Durante esse período, estuda-se a aprendizagem 
mediante condicionamento, desconsiderando o estudo dos processos mentais superiores 
para a compreensão da conduta humana.

Entretanto, esse modelo explicativo apresentou inúmeras anomalias empíricas, fazendo 
com que o condutismo entrasse em crise por volta de 1950. Em meados dessa década, será 
substituído pelo “processamento de informação” que, apoiando-se na poderosa metáfora do 
computador, estudará os processos mentais, ignorados pelo condutismo.

A partir de 1956, uma tendência organicista e estruturalista aponta para uma concepção 
de sujeito humano radicalmente oposta à do condutismo. A aprendizagem passa, então, a 
ser entendida como um processo que se constrói e onde ocorre reestruturação de idéias mais 
simples em outras mais complexas.

A Gestalt é uma escola que surge com idéias opostas aos princípios do condutismo. 
Segundo a Gestalt, a aprendizagem por reestruturação efetua-se por “insight” ou 
“compreensão súbita do problema”. O sujeito aprende  reorganizando os elementos dos 
problemas com que se depara e/ou reinterpretando seus fracassos, sempre mediante o 
processo de reflexão.

A idéia de reestruturação da Gestalt pode ser vinculada ao conceito de equilíbrio que é 
desenvolvido pela teoria de aprendizagem de Piaget. Segundo Piaget, a aprendizagem ocorre 
mediante o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. A assimilação é um processo pelo 
qual o sujeito interpreta a informação que provém do meio, em função de seus esquemas 
conceituais disponíveis e, a acomodação seria qualquer mudança desses esquemas 
conceituais quando estes não conseguem abordar a realidade. A acomodação pressupõe 
não somente uma modificação dos esquemas prévios em função da informação assimilada, 
mas também uma nova assimilação ou reinterpretação dos conhecimentos anteriores.

Mas, para que ocorra a aprendizagem ou mudança cognitiva, é importante que o 
equilíbrio entre a assimilação e acomodação seja rompido, pois só assim novos esquemas 
serão construídos a fim de atingir o novo processo equilibrador o qual Piaget denominou 
“equilibração majorante”. É através da equilibração majorante que o conhecimento humano 
desenvolve-se e se estrutura.

Piaget distingue ainda os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem. Segundo ele, 
o desenvolvimento é um processo espontâneo, endógeno, ligado ao desenvolvimento do 
organismo, enquanto a aprendizagem é provocada por situações externas e limitada a um 
problema. Nesse sentido, “a aprendizagem estará subordinada ao desenvolvimento e não 
vice-versa” (Piaget, 1972: 11).

A partir do conceito de reestruturação, Vygotsky desenvolve uma teoria segundo a qual a 
aprendizagem consiste na interiorização de instrumentos através da mediação proporcionada 
pelo meio social. O autor rejeita não só a idéia condutista de que os significados estão na 
realidade, sendo necessário apenas copiá-lo, como também a teoria Piagetiana que advoga a 
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construção de símbolos pelos indivíduos através das ações sensório-motoras individuais. Para 
ele, os significados provêm do meio social externo e são reconstruídos de forma particular. 
Nesse sentido, a aquisição do conhecimento inicia-se sempre em nível interpessoal e depois 
no nível intrapessoal. Vygotsky, ao contrário de Piaget, entende que “a aprendizagem precede 
temporalmente ao desenvolvimento”.

Vygotsky distingue dois níveis de desenvolvimento. O primeiro nível corresponde 
ao “desenvolvimento efetivo” ou atual, que é aquele medido habitualmente por testes 
e determinado pelo que o sujeito consegue fazer de maneira autônoma, sem a ajuda de 
outras pessoas ou mediadores externos. O segundo nível corresponde ao “desenvolvimento 
potencial” que estaria constituído pelo que o sujeito é capaz de fazer com a ajuda de outras 
pessoas ou instrumentos mediadores externos. “A diferença entre o desenvolvimento efetivo 
e o desenvolvimento potencial [...] seria a zona de desenvolvimento potencial” (Pozzo, 1998: 
197). Em termos de domínio pedagógico, essa postulação traz consigo a idéia de que o papel 
do professor consiste exatamente na interferência na zona de desenvolvimento potencial 
com o objetivo de provocar avanços que não ocorreriam espontaneamente. É nesse sentido 
que a teoria da aprendizagem de Vygotsky confere uma importância especial aos processos 
de instrução ou facilitadores externos como mediadores para interiorização de condutas e 
conhecimentos. Tal idéia faz com que a posição de Vygotsky a respeito da aprendizagem 
resulte em colocar os processos de aprendizagem em estreita relação com a instrução.

A idéia da zona de desenvolvimento potencial, elaborada por Vygotsky, contraria a tese 
postulada por Piaget quando defende o ensino por descoberta. Nessa perspectiva, com a 
célebre frase “cada vez que se ensina prematuramente a uma criança alguma coisa que ela 
poderia descobrir sozinha, se lhe impede de inventá-la, consequentemente, de entendê-la 
completamente”, Piaget  não somente está exagerando na possibilidade de aprendizagem 
por descoberta como também está minimizando o processo de instrução.

Outro ponto de extrema importância discutido por Vygotsky diz respeito ao processo 
de formação de conceitos que para o autor “é um ato real e complexo de pensamento que 
não pode ser ensinado por meio de treinamento” (Vygotsky;1989: 71).

Vygotsky faz uma distinção entre conceitos espontâneos e conceitos científicos, 
assinalando que os primeiros são construídos a partir da observação e experiência cotidiana 
das crianças, mas os científicos são construídos não pela ação direta e acessível à observação, 
mas sim mediante instrução sistemática e intencional.

Para demonstrar o desenvolvimento dos processos que resultam na formação dos 
conceitos, Vygotsky utilizou o método de dupla estimulação que consiste na introdução, de 
palavras que a princípio não possuem sentido para o sujeito. Introduzem-se também conceitos 
artificiais ligando cada palavra sem sentido a uma determinada combinação de características 
dos objetos. A partir dessa metodologia, Vygotsky concluiu que o processo de formação de 
conceitos passa por quatro estágios: sincretismo, complexo, pré-conceitos e conceitos, sendo 
que cada estágio constrói-se a partir de generalizações do nível anterior porque “os produtos 
da atividade intelectual das fases anteriores não se perdem” (Vygotsky; 1989: 98).

Vygotsky concluiu ainda que, no processo de formação dos conceitos tanto os  espontâneos 
quanto os científicos relacionam-se e se influenciam constantemente, apesar de serem construídos 
em diferentes condições. Nesse caso, “o desenvolvimento de conceitos espontâneos na criança 
é ascendente, enquanto o desenvolvimento de conceitos científicos é descendente para um 
nível mais elementar e concreto” (Vygotsky; 1989:93). Em outras palavras, o desenvolvimento 
dos conceitos espontâneos da criança parte da experiência enquanto o desenvolvimento dos 
conceitos científicos geralmente começa com sua definição verbal.

Apesar dessas teorias terem proporcionado inúmeras contribuições no âmbito da 
Psicologia cognitiva para desvendar o processo pelo qual ocorre a aprendizagem, nenhuma 
delas se debruçou especificamente sobre a questão da instrução em sala de aula como a 
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teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel que enfoca os processos de ensino 
e aprendizagem dos conceitos científicos a partir de conceitos previamente formados pelo 
sujeito em seu meio.

Para Ausubel (1980) a aprendizagem significativa resulta de um processo através do 
qual a nova informação relaciona-se de maneira não-arbitrária e substantiva à estrutura 
cognitiva do aprendiz. A não-arbitrariedade quer dizer que o relacionamento não é com 
qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas sim com os conceitos ou proposições claras e 
relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. A substantividade significa que 
o que é incorporado à estrutura cognitiva é a substância do novo conhecimento e não as 
palavras usadas para expressá-la.

O contrário da aprendizagem significativa seria uma aprendizagem mecânica em que 
as novas informações são armazenadas de maneira arbitrária, não havendo interação entre 
elas e aquelas já existentes na estrutura cognitiva do aluno.

Esses conceitos ou proposições claras e relevantes que já existem na estrutura 
cognitiva do aprendiz, Ausubel denomina subsunçores. Esses conceitos são adquiridos pela 
criança através de um processo conhecido como formação de conceitos, o que envolve 
generalização de instâncias específicas. Ao atingir a idade escolar, a maioria das crianças já 
possui um conjunto adequado de conceitos que torna possível a aprendizagem significativa. 
A partir daí, apesar de ocasionalmente ocorrer ainda formação de conceitos, a maioria deles 
é adquirida mediante relação entre os novos conceitos e os conhecimentos prévios

A aprendizagem significativa é facilitada pela utilização dos organizadores prévios, 
definidos como materiais introdutórios de maior nível de abstração, generalidade 
e inclusividade que o novo material que se vai aprender (Madruga; 1996: 74). Os 
organizadores prévios devem ser apresentados antes do material a ser aprendido em si, 
constituindo-se como pontes cognitivas entre os novos conteúdos e a estrutura cognitiva do 
aluno, favorecendo assim uma aprendizagem mais eficaz.

Os organizadores podem ser de dois tipos, segundo o conhecimento que tem o aluno 
da matéria a ser aprendida.

1) Organizador expositivo: emprega-se naqueles casos em que o aluno tem pouco 
conhecimento sobre a matéria. Sua finalidade é proporcionar os inclusores necessários para 
integrar a nova informação.

2) Organizador comparativo: nos casos em que o aluno já possui certo conhecimento 
sobre o assunto, a função do organizador será de proporcionar suporte conceitual.

A utilização de organizadores prévios envolve três etapas (A. Ontoria; 1994): 
apresentação do organizador; apresentação da tarefa ou material de aprendizagem e 
potenciação da organização cognitiva, que confirma relação existente entre o material de 
aprendizagem e as idéias existentes no aluno. O objetivo desta última fase é fixar o novo 
material na estrutura cognitiva já existente no aluno, ou seja, aos subsunçores.

Como já vimos, a aprendizagem significativa resulta de um processo através do qual 
uma nova informação relaciona-se com os conceitos relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz. 
Entretanto, para que uma aprendizagem seja significativa, são necessárias três condições. A primeira 
está relacionada com a potencionalidade significativa do novo material a ser aprendido, no sentido 
de que este seja susceptível de contribuir para construção de significados. Uma segunda condição, 
já enunciada, refere-se à disponibilidade de idéias relevantes na estrutura cognitiva do indivíduo, 
ou seja, os subsunçores. E, finalmente, uma terceira condição diz respeito à manifestação ativa 
por parte do sujeito no processo de aprendizagem. Assim, o sujeito deve apresentar uma atitude 
favorável para aprender significativamente; deve ter intencionalidade e procurar dar sentido àquilo 
que aprende. Isto significa que o aprendiz só terá sucesso na construção de seu conhecimento se 
participar ativamente do processo, procurando estabelecer relações entre os novos materiais e os 
conhecimentos de que já dispõe em sua estrutura cognitiva.
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Ausubel distingue ainda três tipos de aprendizagem significativa: a primeira refere-se 
à aprendizagem de símbolos individuais ou do que eles representam e que é denominada 
aprendizagem por representação. Este tipo de aprendizagem aparece vinculada à aquisição 
do vocabulário, ocorrendo predominantemente no primeiro ano de vida. O segundo tipo 
seria a aprendizagem de conceitos, que se dá quando o indivíduo consegue perceber a 
relação entre determinados objetos, eventos ou situações com atributos comuns a todos eles 
e são adquiridos por meio de experiência direta e através de generalizações. Dessa forma, 
a criança aprende o conceito “cachorro” por meio de encontros sucessivos com cachorros, 
gatos e vacas, até generalizar os atributos que constituem o conceito “cachorro”. É importante 
ressaltar que, nesses dois exemplos de aprendizagem, o significado do conceito ocorre de 
forma unitária, enquanto no terceiro tipo de aprendizagem, denominada aprendizagem por 
proposições, os vários conceitos relacionam-se entre si e com a estrutura cognitiva do aluno, 
produzindo um novo significado composto. A aprendizagem por proposições consiste em 
entender o significado de novas idéias expressas numa frase que contém vários conceitos. 
Como exemplifica Ontoria (1992) “poderia dizer-se que as proposições são as “moléculas” 
a partir das quais se constrói o significado, enquanto os conceitos são os “átomos” dos 
significados”. Pelo fato de a aprendizagem por proposições implicar relações de conceitos, 
esta forma de aprendizagem só pode ocorrer através da assimilação.

A assimilação é o ponto central da teoria de David Ausubel sobre a aprendizagem 
significativa. Este processo ocorre quando um conceito relevante que o aluno possui na 
estrutura cognitiva relaciona-se com a nova informação. Esta relação será dita subordinada 
quando a estrutura cognitiva do indivíduo tiver conceitos mais gerais do que o novo 
material. Este tipo de aprendizagem pode ser derivativa quando os novos conceitos 
tiverem um caráter de exemplo. Neste caso, o novo material a ser aprendido é derivado 
diretamente do conceito ou proposição já existente na estrutura cognitiva. Um exemplo 
seria compreender que escarlate e alfazema são também nomes de cores como vermelho ou 
roxo. A aprendizagem subordinada pode ser ainda correlativa quando os novos conceitos 
acabam modificando significados do conceitos que o sujeito já possui. Por exemplo, primeiro 
a criança aprende o conceito célula e, posteriormente, aprende a diferenciar, a partir dos 
conteúdos relevantes e inclusivos, que existem células procarióticas e células eucarióticas. A 
aprendizagem subordinada leva a uma diferenciação progressiva. 

Diferenciação progressiva é, então, o processo mediante o qual ocorrem modificações 
de conceitos mais gerais, existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, para conceitos 
mais específicos que se deseja aprender. Este processo de diferenciação progressiva produz 
uma estrutura cognitiva organizada hierarquicamente na direção de cima para baixo, o 
que promove um fortalecimento das idéias nas quais se possam ancorar os conceitos. 
Por esse motivo, Ausubel defende que a maior parte dos conhecimentos é adquirida por 
diferenciação progressiva dos conceitos já existentes e recomenda a apresentação, no início 
do desenvolvimento de um conteúdo, das idéias mais gerais e abrangentes.

A relação superordenada dá-se quando os conceitos presentes na estrutura cognitiva 
do aluno forem mais específicos que o novo material.Com a nova informação, os conceitos 
já existentes adquirem novos significados, produzindo uma reconciliação integradora. A 
aquisição de significado superordenado ocorre mais comumente na aprendizagem conceitual 
do que na aprendizagem proposicional, como por exemplo, quando a criança aprende que 
os conceitos espinafre, cenoura e vagem podem ser agrupados sob o termo vegetal.

Reconciliação integradora são, portanto, modificações produzidas entre os aspectos 
peculiares de uma série de conceitos que dão lugar a um novo conceito mais geral. 

Pode ocorrer ainda um terceiro tipo de relação denominada combinatória, em que 
o novo conceito não se relaciona hierarquicamente com idéias relevantes particulares de 
uma estrutura cognitiva. São “combinações sensíveis de idéias previamente aprendidas 
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que podem relacionar-se não arbitrariamente ao amplo armazenamento de conteúdo, 
geralmente relevante, na estrutura cognitiva, em virtude de sua congruência geral com este 
conteúdo como um todo” (Ausubel; 1980:50). Pelo fato de na aprendizagem combinatória 
não ocorrer o relacionamento com as idéias relevantes e particulares da estrutura cognitiva, 
este tipo de aprendizagem é mais difícil de ocorrer e de ser lembrado. Entretanto, quando 
a relação é formulada adequadamente demonstra a mesma estabilidade interna como 
qualquer idéia inclusiva ou superordenada na estrutura cognitiva. Constitui-se um exemplo 
de aprendizagem resultante de uma relação combinatória, a compreensão da relação 
existente entre estrutura genética e variabilidade. 

Assim, David Ausubel, com sua teoria da aprendizagem significativa foi o primeiro a 
alertar sobre a importância dos conhecimentos prévios como estruturas necessárias para 
se estabelecer ligações entre o que é ensinado e o que o aluno já conhece. É importante 
ressaltar, que esses conhecimentos prévios são construídos por cada criança para dar 
significado ao que acontece a sua volta, e constituem um corpo organizado de conhecimentos 
pertencentes a uma estrutura, dotados de certa coerência interna e que persistem ao longo 
do tempo, resistindo até mesmo ao ensino formal. Essas construções previas, pelas quais os 
alunos, de forma mais ou menos espontânea, intuitiva, inconsciente e imediata, elabora, as 
representações do mundo que os cercam, são chamadas concepções alternativas.

Durante as décadas de 70 e 80, inúmeros pesquisadores trabalharam na linha de 
investigação sobre concepções alternativas, como objetivo de diagnosticar as representações 
dos alunos que interferem na aprendizagem escolar. Entre eles, vale destacar Osborne 
(1983), Wittrock (1974), Cachapuz (1992), Santos (1991), Driver (1981), entre outros que, 
com suas pesquisas, colocaram à disposição dos professores uma gama de informações sobre 
a natureza das concepções alternativas, contribuindo para a realização de estudos voltados 
para a formulação de métodos de ensino que favoreçam a aprendizagem.

Todavia, Ausubel não aborda a questão do conhecimento prévio do aluno ser errôneo 
e, nesse caso, funcionar como obstáculo para construção do conhecimento. Já autores 
considerados pós-ausubelianos como Santos e Cachapuz, apoiados na epistemologia de 
Bachelard, advogam que os conhecimentos prévios, fruto de convicções com base em 
observações empíricas, imediatas, podem funcionar como obstáculos epistemológicos que 
dificultam e até mesmo fazem retroceder o desenvolvimento do conhecimento científico. 

Olhar as concepções alternativas a partir desta perspectiva epistemologica significa encará-
las como erros positivos, necessários e úteis no processo ativo de construção do conhecimento. 
São passos obrigatórios que, embora espontâneos e errados, precisam se entendidos como 
fundamentais ao desenvolvimento cognitivo e a aquisição do saber racional.

De acordo com o modelo pedagógico construtivista, atribui-se uma conotação positiva 
as concepções alternativas que são entendidas como ponto de partida obrigatório para a 
construção do conhecimento cientifico. Essa nova proposta desponta para influenciar uma 
nova forma de pensar o desenvolvimento do conhecimento no âmbito da educação escolar, 
dando origem ao denominado modelo de mudança conceitual. 

De acordo com Santos (1991), a teoria da mudança conceitual diz respeito não apenas a uma 
mudança nos conteúdos da estrutura conceitual, mas também a uma mudança na organização 
estrutural desses conteúdos. Nessa perspectiva, desenvolveram-se duas vertentes epistemológicas. 
A primeira, denominada modelo de captura conceptual, focaliza a atenção nos aspectos das 
representações dos alunos que são consistentes e, portanto, conciliáveis com aspectos dos conceitos 
científicos a aprender. Assim, o novo é sempre construído continuamente, a partir do prolongamento 
familiar por incorporação de novos elementos de forma a reconciliar idéias que, inicialmente, 
pareciam opostas. A segunda perspectiva, denominada modelo de troca conceitual, defende 
que as representações dos alunos são inconsistentes e, portanto, irreconciliáveis com os conceitos 
científicos a aprender, sendo necessário chamar à consciência essas representações e promover 
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uma desorganização estrutural a fim de construir os novos conceitos. A partir do pressuposto de 
que o ensino, para ser significativo, deve partir das concepções prévias do aluno e que estas podem 
manifestar-se sob a forma de obstáculos para a construção do conhecimento científico, Santos 
(1991) traçou uma estratégia apoiada em um modelo de aprendizagem por mudança conceitual, 
epistemologicamente fundamentada nas teses bachelardianas. 

Essa estratégia metodológica que, segundo a autora, é organizada numa estrutura 
geral de tempos mais lógicos do que cronológicos, é dividida em duas fases. A primeira, 
denominada de desestruturação, está relacionada a estratégias de desconstrução, ou seja, 
significa “voltar atrás para retificar as representações que são obstáculos à aprendizagem”. 
Nesta fase podem ser identificados três tempos lógicos que são: consciencialização, 
desequilibração e familiarização.

A consciencialização é uma estratégia que tem como objetivo levar o aluno a explorar 
idéias próprias e à explicitação de suas certezas. Neste momento, o professor recolhe informações 
de caráter diagnóstico, que lhe servirão de indicadores para traçar sua linha de ação.

O propósito principal da segunda estratégia, denominada desequilibração, é fazer 
com que o aluno desconfie de suas idéias prévias. O professor deverá criar situações que 
levem os alunos a duvidarem de suas concepções, favorecendo o conflito cognitivo.

O processo de desequilibração completa-se quando tem início o processo de 
construção, ou seja, de familiarização com novas idéias. Neste período, ocorre a introdução 
de novas idéias com a ajuda de materiais instrucionais para que o aluno possa iniciar o 
processo de familiarização com o conhecimento científico e, a partir daí, atribuir sentido as 
suas próprias informações.

Na segunda fase, a da reestruturação, as estratégias cognitivas só serão eficazes se for 
levado em consideração o fator tempo, pois o amadurecimento das construções dialéticas 
entre as novas idéias e as novas estruturas do pensamento é um processo demorado.

No processo de reestruturação, podem ser identificadas três etapas sucessivas que são: 
abstração , dialetização e síntese transformante.

A abstração é o período do processo que visa preparar o aluno para descobrir e  
validar suas conquistas intelectuais. É necessário proporcionar condições para a utilização 
desse novo conhecimento em outras situações de verificação, comparação e estruturação, 
estimulando o aluno para que alcance o nível de abstração.

Na fase seguinte, denominada dialetização, estimula-se a comparação entre as 
concepções alternativas iniciais e os conceitos científicos construídos com o objetivo de levar 
o aluno a tomar consciência das mudanças ocorridas durante o processo.

A fase de síntese transformante é considerada muito semelhante à anterior e só poderá 
ser identificada se ocorrer um salto qualitativo muito significativo entre as representações 
iniciais e as científicas. 

As estratégias acima citadas, sugeridas por Santos (1991), objetivam o desenvolvimento 
das competências do pensar, a tomada de consciência por parte do aluno, da sua atividade 
cognitiva e a mudança qualitativa no conteúdo conceitual da sua estrutura cognitiva. A 
partir do modelo de aprendizagem por mudança conceitual, começa a delinear-se um novo 
modelo que reflete orientações inovadoras para o ensino de ciências.

Considerado pós-mudança conceitual e designado Ensino por Pesquisa (EPP), 
este novo referencial tem como objetivo promover no aluno “a compreensão da ciência, 
da tecnologia, do ambiente, das relações entre umas e outras e das implicações sociais” 
(Cachapuz; 1999: 7), o que favorece o desenvolvimento pessoal e social dos alunos 
como parte de uma educação para a cidadania. Nesse sentido, o processo de ensino e 
aprendizagem não se reduz apenas à construção de conceitos, mas busca o desenvolvimento 
de atitudes nos alunos, que os capacitem a tomar decisões e escolhas de ações responsáveis 
frente aos problemas relacionados à ciência e à tecnologia.
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Este trabalho tem por objetivo investigar como alunos da oitava série avaliou uma 
intervenção didática proposta para o desenvolvimento e discussão da concepção de nanomundo. 
A intervenção foi proposta como uma atividade extraclasse e constou de quatro encontros, 
com duração de três horas, e uma sessão de entrevistas. Para este trabalho, foram analisadas as 
entrevistas feitas individualmente com sete alunos, ao final da intervenção. As entrevistas foram 
gravadas em áudio e transcritas para análise. Os dados foram analisados tomando por base a 
teoria da aprendizagem significativa (Ausubel et al, 1980) e a utilização de mapas conceituais 
(Novak in Ausubel et al, 1980), como ferramenta de sistematização do conhecimento e de 
avaliação da aprendizagem. Nessa perspectiva, o processo de aprendizagem dos alunos foi 
analisado levando-se em consideração as suas concepções prévias sobre o nanomundo e o 
conhecimento adquirido a partir da intervenção didática. Os alunos foram solicitados a elaborar 
dois mapas conceituais, o primeiro com o objetivo de identificar conceitos subsunçores e, o 
segundo, para que pudessem incorporar novos conhecimentos na estrutura do mapa anterior, 
estabelecendo relações entre o novo e o já conhecido. Na entrevista, os alunos foram solicitados 
a avaliar as estratégias e temas apresentados na intervenção didática e puderam comparar os 
mapas elaborados, avaliando o uso dessa ferramenta e o processo de aprendizagem. A análise 
dos dados mostrou que, de uma forma geral, os alunos não avaliaram a intervenção didática do 
ponto de vista das estratégias utilizadas. Nesse sentido, eles apenas manifestaram explicitamente 
uma preferência pela atividade experimental realizada com um microscópio eletrônico de 
varredura. Eles apresentaram indiretamente alguma avaliação sobre a intervenção didática 
quando expressaram suas opiniões sobre os temas abordados. Um ponto a destacar nas respostas 
dos alunos diz respeito à descoberta de que o mundo pode ser observado a partir de diferentes 
escalas dimensionais. Com isso, eles parecem ter ampliado a idéia comum de que a dimensão 
microscópica se restringe a células e bactérias. Isso pode ser considerado como um importante 
passo na construção da concepção de nanomundo. Com relação aos mapas conceituais, em geral, 
os alunos reconheceram a importância dessa ferramenta na sistematização do conhecimento, 
mesmo que alguns tenham manifestado preferência pela utilização de outras ferramentas. O 
ponto importante a ressaltar neste trabalho é que, no esforço por avaliar as atividades e os 
instrumentos utilizados na intervenção didática, os alunos foram impulsionados a refletir sobre o 
processo de ensino-aprendizagem no qual estavam envolvidos.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Concepção de Nanomundo; Mapas Conceituais.
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INTRODUÇÃO

No novo século que se inicia, a educação em ciências surge como uma preocupação 
fundamental em todos os países do mundo. O ensino e aprendizagem das ciências são cada 
vez mais valorizados como fator essencial para o progresso da tecnologia e da economia, a 
construção de sociedades democráticas e principalmente para a formação de especialistas 
altamente qualificados.

Contudo, a compreensão da ciência e da tecnologia tal como se apresenta hoje, inclusive 
em seu aspecto de patrimônio cultural da sociedade moderna, exige que os indivíduos 
detenham conhecimentos multidisciplinares que não poderão ser construídos apenas sob a 
influência do ensino formal praticado nas escolas (BONZANINI e BASTOS, 2004). 

No que diz respeito à nanociência e nanotecnologia, a mídia vem trazendo um grande 
número de informações, que ainda não são exploradas nos processos de educação científica na 
escola. .Fala-se, por exemplo, de fármacos de dimensões diminutas que são inteligentes e liberam 
os medicamentos de forma gradual no organismo, de vidros auto-limpante contendo uma camada 
hidrofóbica em sua superfície que impede a deposição da água e da sujeira e ainda em uma língua 
eletrônica que está sendo utilizada para selecionar as melhores safras de café e de uva. As questões 
gerais que levantamos para uma pesquisa mais ampla são: será que os alunos compreendem as 
pesquisas e conceitos científicos envolvidos no desenvolvimento destes produtos? Será que eles 
têm alguma idéia da dimensão da escala nanométrica? Dessa forma, estarão cientes dos seus riscos 
e benefícios? No sentido de buscar respostas para estas questões, foi proposta uma intervenção de 
ensino sobre aspectos fundamentais da nanociência e da nanotecnologia, que envolveu sete alunos 
da oitava série em um programa de atividades extraclasse, desenvolvidas em quatro encontros de 
três horas. Neste trabalho, pretendemos investigar como os alunos avaliaram as atividades e temas 
desenvolvidos na intervenção e o trabalho com os mapas conceituais feito durante a mesma.

Os avanços recentes em ciência e tecnologia ocupam pouco ou nenhum espaço nas 
aulas da educação científica, no nível fundamental. Porém, com a evolução dos microscópios 
de tunelamento que permitem a manipulação atômica e o desenvolvimento de produtos, que 
vão de cosméticos a chips de computadores em escala nanométrica, é praticamente impossível 
admitir que os alunos permaneçam alheios a essas descobertas. Assim, consideramos que é 
papel da escola e, conseqüentemente do professor, proporcionar oportunidades para a 
discussão desses assuntos cada vez mais presente no cotidiano dos alunos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) destacam que numa sociedade em que se 
convive com a supervalorização do conhecimento científico e com a crescente intervenção 
da tecnologia no cotidiano, não é possível pensar na formação do cidadão crítico deixando-o 
à margem do saber científico.

Para Bonzanini e Bastos (2004) que estudaram a inserção da temática Genoma 
Humano no ensino médio, a maneira como esses temas atuais são tratados em aula, ou 
seja, a didática utilizada pelo professor, faz toda diferença e pode provocar o interesse 
ou a recusa por parte dos alunos em aprender tais temas e os seus conceitos científicos 
correlatos. Para tanto, os professores precisam desenvolver estratégias e recursos com 
o intuito de instigar e surpreender os alunos. Nessa perspectiva, eles devem dispor de 
diversos instrumentos para que as aulas sejam mais interessantes, e também participar de 
discussões levantadas a partir do ponto de vista de cada aluno e não somente expor o seu 
ponto de vista científico como verdade absoluta.

Existem algumas iniciativas para a inserção da nanociência na educação científica 
fundamental como, por exemplo, a do governo alemão que investiu num projeto chamado 
de “NanoTruck”. Trata-se de um caminhão equipado com modernos instrumentos que é 
usado para visitas a instituições, escolas e feiras nas quais são apresentados experimentos e 
exibições relacionados à nanociência (WEISER e KRANZ, 2004). 
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No Brasil, as iniciativas ainda são muito incipientes e direcionadas prioritariamente para 
a montagem de laboratórios e redes de pesquisa visando mais o desenvolvimento tecnológico 
propriamente dito, do que a formação inicial de recursos humanos (TOMA, 2004). 

Neste trabalho, optou-se por adotar a Teoria da Aprendizagem Significativa 
(AUSUBEL et al,1980) como o referencial teórico mais adequado para acompanhar o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos durante seus processos de construção. Dentre outros 
aspectos, foi considerado que a concepção de nanomundo é bastante abstrata, mas está 
presente em artefatos tecnológicos da vida cotidiana dos alunos. Dessa forma, os alunos 
podem apresentar em suas estruturas cognitivas algumas concepções pré-estabelecidas 
sobre o nanomundo, a partir das quais poderá ser construído um novo conhecimento. 
Para Ausubel, a aprendizagem significativa acontece por meio da interação entre o novo 
conhecimento e conceitos relevantes e inclusivos que já estavam presentes na estrutura 
cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 1999). 

De acordo com Moraes (2000) um dos grandes diferenciais da teoria de Ausubel 
consiste no fato dela priorizar o conhecimento das estruturas cognitivas dos alunos, e como 
estas evoluem durante o processo de ensino-aprendizagem. As estruturas cognitivas de 
um indivíduo são caracterizadas principalmente pelos aspectos implícito e pessoal e por 
estarem sujeitas a mudanças ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Partindo desse 
pressuposto e pensando no desenvolvimento de uma ferramenta que auxiliasse os seus 
alunos a explicitarem suas estruturas cognitivas, Novak desenvolveu, na década de 70, os 
mapas conceituais (AUSUBEL et al, 1980). 

Os mapas conceituais são diagramas ou esquemas, que têm como objetivo representar 
relações significativas entre conceitos, concepções ou exemplos. Podem ser utilizados na 
identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, para extrair e negociar significados 
de textos, como ferramenta facilitadora da aprendizagem e como ferramenta de avaliação 
(MARTINEZ-MUT e GARFELLA, 1998). 

É interessante ressaltar que mesmo quando os mapas conceituais são utilizados como 
ferramenta de avaliação o aluno não é julgado pelo professor, visto que não existe um mapa 
certo ou errado. Não há um tamanho padrão para um mapa conceitual nem um número exato 
de relações entre conceitos a ser estabelecido. É dada ao aluno a liberdade para organizar o 
seu conhecimento, modificar o seu mapa quantas vezes forem necessárias até achar que este 
reflita, de maneira aproximada a sua maneira de ver o mundo (AMORETTI, 2001).

Outro aspecto relevante no trabalho com os mapas conceituais é que eles permitem 
a possibilidade de auto-avaliação pelos alunos. Ela pode ocorrer no momento em que o 
aluno reflete sobre o crescimento e a reestruturação do seu conhecimento por meio da 
comparação de alterações evidenciadas nos diversos mapas conceituais elaborados ao longo 
do processo de ensino-aprendizagem.  Além disso, por ocasião da auto-avaliação o educador 
conta com um fator de valor afetivo de fundamental importância na aprendizagem, que é o 
desenvolvimento da auto-estima (AMORETTI, 2001).

Devido à sua versatilidade os mapas de conceitos têm servido como ferramenta 
educacional em diversos campos do conhecimento e para alunos de todas as idades, 
refletindo a forma como os eles organizam seu conhecimento. Uma outra questão 
colocada neste trabalho é: como os alunos vêm a utilização desta ferramenta? Têm 
dificuldades e/ou gostam de utilizá-la? 

De acordo com o que foi colocado anteriormente, a inserção de temas atuais tem 
uma relação estreita com o tipo de atividades propostas pelo professor. Nessa perspectiva, 
a receptividade e envolvimento dos alunos nas estratégias de ensino propostas também 
depende dos instrumentos utilizados, dentre outras coisas, para a avaliação da aprendizagem. 
Dessa forma, consideramos importante investigar a opinião dos alunos sobre a utilização de 
mapas conceituais na intervenção proposta neste trabalho.
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OBJETIVOS

Diante do exposto, o presente trabalho apresenta os seguintes objetivos:
1. Investigar a opinião dos alunos sobre a intervenção proposta e a temática abordada. 
2. Investigar a opinião dos alunos sobre a utilização dos mapas conceituais como 

instrumento de avaliação da concepção de nanomundo.

METODOLOGIA

Com o intuito de cumprir os objetivos estabelecidos para esta pesquisa, foram 
analisadas as entrevistas feitas individualmente com os alunos ao final da intervenção. A 
intervenção foi ministrada em outubro de 2004, junto a uma turma de 8º série do Ensino 
Fundamental regularmente matriculados no Colégio Souza Leão na cidade de Jaboatão dos 
Guararapes, região metropolitana do Recife-PE. Ela foi estruturada em 4 encontros, cada 
um com duração média de 3 horas. Estes ocorreram sempre às sextas-feiras pela manhã em 
horário extraclasse para não comprometer o cronograma de aulas da escola. 

Em linhas gerais as atividades realizadas durante os encontros foram:

q Manipulação de lupas e preparação de uma lâmina para observação no microscópio óptico;

q Apresentação de seqüências de imagens com ampliação crescente partindo da escala 
macro até a escala nanométrica;

q Exibição e discussão de um vídeo on-line sobre as aplicações na nanotecnologia;

q Visita ao Laboratório de Microscopia Eletrônica da Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP) para uma palestra sobre o princípio de funcionamento do microscópio eletrônico 
de varredura (MEV) e para a observação de amostras neste equipamento;

q Discussões sobre questões éticas, sociais e econômicas vinculadas à temática da nanociência;

q Elaboração de mapas conceituais e produção de textos pelos alunos;

q Entrevistas individuais com os alunos.

As solicitações para que os alunos elaborassem os mapas conceituais foram feitas no 
primeiro e quarto encontros. No primeiro encontro, a pretensão era de que o mapa retratasse 
as idéias iniciais dos alunos sobre o nanomundo, enquanto que, no quarto encontro a 
proposta de elaboração de mapas conceituais teve como objetivo permitir ao pesquisador e 
aos alunos avaliar o desenvolvimento da concepção de nanomundo a partir de uma análise 
comparativa com o mapa elaborado inicialmente. As entrevistas foram realizadas em um 
quinto encontro e tiveram como objetivo levantar as opiniões dos alunos sobre a utilização 
dos mapas conceituais, sobre a intervenção aplicada e a temática abordada. Essas entrevistas 
foram analisadas para este trabalho.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram analisadas as questões nas quais os alunos avaliaram as atividades 
e temas desenvolvidos na intervenção. 

A seguir na Tabela I tem-se resumidas as opiniões dos alunos sobre a intervenção e a 
temática abordada.

Tabela I - Transcrição de trechos das entrevistas realizada com os alunos.

ALUNO OPINIÃO SOBRE A INTERVENÇÃO
OPINIÃO SOBRE O TEMA

Aluno 01
As aulas foram muito interessantes, 

mas eu gostei mesmo da visita a 
UNICAP.

Eu achava que não existia essa coisa de nano, 
não sabia nem o significado dessa palavra. O 

que eu aprendi durante as aulas poderá ter uma 
importância no futuro, caso eu decida ingressar 

no ramo das Ciências.

Aluno 02
As aulas foram boas. A visita a 
UNICAP foi o que gostei mais.

Sabia que existiam coisas pequenas, como 
bactérias, células. Não sabia que já se estava 

trabalhando na criação de medicamentos que 
são verdadeiros microcomputadores para o 

tratamento de câncer.

Aluno 03

Gostei da visita porque ao redor da 
pessoa tem tanta coisa que a gente 
não vê, que podem ser coletadas e 
fazer análise no microscópio para 

ver um monte de detalhes. 

Agora eu penso nas estruturas que não se pode 
vê, como a pele onde existem mais detalhes, 

bem como as moléculas no ar.

Aluno 04
A avaliação poderia ser mais 
completa se utilizasse texto.

Ao chegar em casa eu falo sobre o que aprendi 
na escola e ninguém ouviu falar em nanomundo 

aí eu explico o que é.

Aluno 05
Legal, gostei. As aulas foram 
divertidas. Foi fácil aprender.  

Coisas que antes eu não sabia que existia 
porque eu achava impossível ver, agora eu sei 

que não é porque a gente não ver que não 
existe. As partículas no ar, coisas do corpo, 

coisas que não se vê a olho nu.

Aluno 06

As explicações foram claras.
A visita a UNICAP foi boa porque 
permitiu ver microscópios mais 

avançados

Não sabia que existia o nanomundo, não 
conhecia nada...

Aluno 07
Foi bom conhecer a UNICAP eu só 
conhecia a UFRPE. As aulas foram 

boas.

Foi bom vi a relação desse conteúdo só com 
biologia, mas foi uma experiência. 

As opiniões dos alunos sobre a intervenção didática aplicada foram, em geral, positivas, 
no entanto, não há informações suficientes que permitam uma análise em maior detalhe, 
por exemplo, sobre a estruturação das atividades propostas. Ficou evidente que a visita 
ao laboratório e o contato com o microscópio eletrônico de varredura foi marcante para 
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praticamente todos os alunos. Contudo, quando as respostas expressaram as descobertas 
feitas a partir do estudo do tema, de forma indireta, elas refletiram uma avaliação sobre as 
atividades propostas na intervenção. 

Com muita freqüência os alunos citaram a descoberta de um mundo que não vê. Isso 
provavelmente se deve às dinâmicas nas quais foram utilizadas, por exemplo, a observação 
de imagens de artefatos e seres, obtidas por meio do MEV. Essas imagens foram significativas 
ao levarem os alunos a perceber diferentes escalas a partir das quais o mundo pode ser 
observado e que o mundo nanométrico não se limita a células ou bactérias. Além disso, 
foi explicitado que através de microscópios especiais pode-se observar uma infinidade de 
coisas, como, por exemplo, detalhes da pele, a liberação gradual do princípio ativo por 
fármacos nanométricos e até moléculas e átomos. 

A percepção de que o mundo pode ser observado a partir de diferentes escalas e 
dimensões foi importante para que os alunos começassem a construir uma concepção do 
que chamamos de nanomundo.

Uma outra atividade marcante para os alunos foi à visita ao Laboratório de Microscopia 
Eletrônica da UNICAP, através da qual eles tiveram oportunidade de conhecer o microscópio 
eletrônico e observar todo o processo para a obtenção das imagens. Como foi dito 
anteriormente, a maioria dos alunos quando questionados sobre a intervenção ressaltaram o 
quanto gostaram da visita, a exceção foi o aluno A04. 

Acredita-se que a preferência por esta atividade específica se deva ao fato do laboratório 
representar um contexto no qual o aluno recebe incentivo para experimentar e questionar a 
partir de um contato mais direto com objetos e instrumentos científicos. Por tratar-se de uma 
situação concreta, em geral, todos os envolvidos no processo acabam por explorar melhor os 
conceitos científicos em estudo, o que facilita a construção de pontes entre a realidade que 
nos rodeia e os modelos explicativos propostos pela ciência. 

Conforme colocado por Bonzanini e Bastos (2004), os alunos aprendem e assimilam 
teoria e condutas não apenas como conseqüência da transmissão de idéias, mas 
principalmente por meio das interações sociais que ocorrem na escola e fora dela.

A partir do quadro apresentado podemos observar que quando questionados sobre o 
tema abordado na intervenção didática, alguns alunos relataram como descreveram para os 
familiares e amigos a experiência vivida na escola. A partir desse relato eles puderam falar 
das coisas que descobriram e que não sabiam anteriormente, ou ainda mencionar como o 
tema estudado pode vir a contribuir para a sua formação no futuro. Dessa forma, percebe-
se que na construção da concepção de nanomundo foi importante ter levantado discussões 
sobre a relevância que este tema tem nos dias atuais. Isso aponta para o fato de que o ensino 
e a aprendizagem de conceitos científicos tornam-se mais significativos quando se tenta 
fazer compreender como esses conceitos estão implicados na vida cotidiana dos alunos, por 
exemplo, a partir da sua aplicação na produção de artefatos tecnológicos.

De uma forma geral, nas suas respostas os alunos demonstraram que eles perceberam uma 
forma diferente de ver e compreender o mundo, a partir da qual poderão ser introduzidos outros 
conceitos importantes para o estudo da nanociência e da nanotecnologia, neste nível de ensino. 

 Em uma segunda etapa, foi analisada a avaliação dos alunos sobre a utilização de mapas 
conceituais na intervenção. Para a análise das respostas dadas com relação à construção dos 
mapas, foram estabelecidas 3 categorias relativas ao posicionamento dos alunos quanto 
ao trabalho com os mapas conceituais. Foram elas: um posicionamento receptivo; um 
posicionamento inicialmente reticente, mas que percebe a validade da ferramenta e por fim 
um posicionamento contrário a utilização de mapas.

As respostas abaixo se referem à categoria 1, na qual os alunos explicitaram uma atitude 
receptiva com relação ao trabalho com os mapas conceituais. Observou-se que estes alunos 
não teceram nenhuma crítica a ferramenta mencionando apenas os aspectos positivos.
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“Eu não sabia fazer os mapas embora a professora já tenha trabalhado, me enrolava 
toda. Os mapas são bons, pois são construídos com o que se sabe.” (A01)

“Eu aprendi na construção do mapa. Ele me ajudou a entender o nanomundo.”(A03)
Em seguida têm-se as respostas que foram classificadas na categoria 2, por apresentarem 

uma resistência inicial a utilização do mapa. 
“Foi cansativo fazer mais de um mapa, mas eu gostei porque cada vez fiz melhor, é 

possível sempre melhorar.”(A06)  
“Os mapas conceituais são chatos, mas necessários. O segundo mapa não ta bom, mas 

é bem melhor que o primeiro.”(A05)
“Acho que o mapa conceitual é complicado fazer, por que você sabe o assunto, mas 

tem que organizar as idéias.”(A02)
Observou-se que estes alunos apresentaram algum tipo de resistência ao trabalho com 

os mapas, seja por não saberem como construí-los, por achá-los chatos ou por não terem o 
hábito de pensar sobre o que foi vivenciado organizando as suas idéias para depois explicitá-
las. Contudo, apesar da pouca receptividade inicial, eles foram unânimes ao considerar a sua 
importância no processo de aprendizagem da concepção de nanomundo.

Com relação às respostas classificadas na categoria 3 observou-se um posicionamento 
dos alunos que pareceu resistente quando comparavam a construção dos mapas com a 
elaboração de textos. Alguns alunos disseram não ter gostado da ferramenta em questão 
e apresentaram uma outra preferência para a organização e sistematização de idéias, a 
elaboração de textos.  

“Acho mais fácil produzir textos do que mapa.”(A04)

“Não gostei, preferia fazer texto. Acho que ainda não sei fazer um bom mapa.”(A07)
Esses posicionamentos podem representar um modo particular e subjetivo de 

aprendizagem, que pode ser característico de alguns indivíduos. É importante ressaltar que 
existem formas heterogêneas de construção de significados para diferentes indivíduos.De 
uma forma geral, foi interessante observar que mesmo sem o conhecimento teórico sobre 
os mapas conceituais, os alunos foram capazes de perceber alguns dos aspectos que fazem 
desta ferramenta uma estratégia de ensino-aprendizagem e de avaliação tão significativa. 

Os pontos destacados por eles como relevantes foram:

q O fato da elaboração dos mapas considerar o conhecimento que o aluno já tem;
q O fato da utilização dos mapas permitir a reestruturação das idéias bem como das relações 
entre elas;
q O fato de poderem a partir dos mapas fazer uma auto-avaliação do que foi aprendido.

Os resultados acima apontam para um aspecto importante no trabalho com os 
mapas conceituais, que foi apontado por Amoretti (2001): o aluno tem a oportunidade 
de refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Este fato pode contribuir para 
torná-lo consciente do caminho percorrido desde as suas concepções primeiras sobre um 
determinado tema e aquelas que foram sendo agregadas e/ou modificadas no processo de 
ensino/aprendizagem. Dessa forma, consideramos que as entrevistas propiciaram aos alunos 
um momento de reflexão sobre o instrumento utilizado – os mapas conceituais - e sobre 
as suas preferências na forma de organizar e sistematizar os conhecimentos existentes e 
adquiridos. Na entrevista, eles puderam comparar os dois mapas que elaboraram e isto se 
configurou para o professor e o aluno como um momento de avaliação (MARTINEZ-MUT e 
GARFELLA, 1998). 
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De uma forma geral, podemos considerar que esse tipo de avaliação não é comumente 
encontrado nos processos de ensino-aprendizagem. Na maioria das vezes, os professores 
não têm acesso a questões levantadas sobre os alunos sobre os instrumentos de avaliação e 
auto-avaliação.

CONCLUSÕES

Com o presente trabalho, pôde-se verificar como o tema contemporâneo nanociência, 
despertou o interesse e a curiosidade dos alunos podendo vir a ser utilizado para estudos de 
conceitos básicos das diversas áreas, considerando o seu caráter interdisciplinar. A intervenção 
proposta motivou os alunos e contribuiu significativamente para a construção da concepção 
na nanomundo.  Verificou-se que um passo importante para a construção dessa concepção 
foi o desenvolvimento de atividades e estratégias didáticas que apresentam o mundo em 
diferentes escalas. A avaliação dos alunos aponta para a descoberta da existência de um 
mundo que não se pode ver. Esse fato pode ser importante para facilitar a compreensão 
de conceitos mais abstratos presentes nos principais modelos explicativos da ciência. De 
uma maneira geral, a literatura aponta para uma dificuldade dos alunos em compreender 
os fenômenos do ponto de vista microscópico, que está associada a uma tendência de 
descrevê-los apenas a partir de suas características observáveis em um nível macroscópico.

Finalmente, com relação aos mapas conceituais observou-se que de modo geral os 
alunos perceberam sua importância no processo de sistematização dos conhecimentos 
prévios e daqueles apresentados na intervenção didática.  Dessa forma, neste trabalho, os 
mapas conceituais se revelaram como uma importante ferramenta para a pesquisa e para o 
processo de ensino-aprendizagem. Neste último, os mapas conceituais podem ser utilizados 
como instrumento de avaliação, na qual o aluno pode se tornar consciente do seu próprio 
processo de aprendizagem. Isso pode ser favorável para imprimir uma dimensão mais 
ampla ao processo educativo, neste caso, nas áreas das ciências, a partir do qual o aprendiz 
desenvolve um processo de autoconhecimento em paralelo à aquisição e significação do 
conhecimento científico para a sua vida.
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TELECOMUNICAÇÕES E APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE MAPAS 
CONCEITUAIS NA SALA DE AULA DE ENGENHARIA

David Bianchini – (david.b@uol.com.br) - PUCCAMP

Joni de Almeida Amorim – (amorimja@yahoo.com.br) - UNICAMP

O curso de Engenharia Elétrica da PUC-Campinas, com habilitação em telecomunicações, 
insere em seu terceiro semestre a disciplina “princípios de telecomunicações”. Tal disciplina objetiva 
oferecer ao aluno uma compreensão sistêmica das telecomunicações, apreendendo as relações 
existentes com outras áreas do conhecimento, incluindo-se aí as ciências matemáticas e físicas. 
Neste contexto, se trabalha a motivação dos alunos, que desponta conforme a aprendizagem se 
torna realmente significativa e, à medida que as novas informações se relacionem com aspectos 
relevantes da estrutura de conhecimento dos alunos. Embora considerando que há um continuum 
que envolve a resolução dos primeiros exercícios, pela simples aplicação mecânica de fórmulas, 
até a conquista do momento em que se resolve um problema de engenharia, com plenitude do 
uso do conhecimento que se lhe incorporou em sua estrutura cognitiva, é importante ao professor 
diagnosticar o quanto seus alunos se encontram mais ou menos distantes da fase inicial e quais 
são as dificuldades encontradas no estabelecimento das relações entre os diversos conceitos 
apresentados no desenrolar de sua disciplina. Neste artigo, pretende-se apresentar um relato de 
experiência de utilização de mapas conceituais em uma sala de aula tradicional. O objetivo é o 
de estimular a discussão em torno das possibilidades oferecidas pela aprendizagem significativa 
com o intuito de fomentar o desenvolvimento de novas pesquisas nesta área. 

Palavras-Chaves: Aprendizagem Significativa; Telecomunicações; Engenharia Elétrica.

INTRODUÇÃO

NOVAK (1998), especialista em aquisição, representação e retenção do conhecimento, 
indica que idéias, habilidades e conhecimento, ou seja, recursos humanos, vêm tomando o 
lugar de outros recursos enquanto maior fonte de vantagem competitiva para as empresas e as 
nações. No momento atual, o recurso econômico básico já não é mais o capital, os recursos 
naturais ou o trabalho, mas sim o conhecimento. Em termos econômicos, valor é agora criado 
por produtividade e inovação, ambos conceitos resultantes das aplicações do conhecimento 
ao trabalho. Nesse sentido, tanto indivíduos em instituições de diferentes tipos como as 
instituições em si devem se dedicar à aprendizagem contínua, transformando informação em 
conhecimento, e aplicando este conhecimento na busca de produtividade e inovação. 

Conforme indicam FARIA & SILVA (2004), tendo como base depoimentos de 
professores, as instituições educacionais têm uma dificuldade estrutural em inovar, 
experimentar e reinventar modelos pedagógicos, sejam eles voltados ao ensino presencial 
ou ao ensino virtual. Ou seja, há uma forte resistência à inovação e, por isso, instituições 
educacionais precisam estimular seus professores de diferentes formas.
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A inovação é dependente da criatividade. Segundo MORONI (2003), é da interação de 
três elementos que resulta a criatividade. Tais elementos seriam necessários para uma idéia 
criativa acontecer; são eles: uma cultura que contém regras simbólicas, uma pessoa que traz 
novidades dentro do domínio simbólico e um júri de especialistas que reconhecem e validam 
a inovação. Assim, a criatividade surge da interação dos pensamentos de uma pessoa com 
um contexto sócio-cultural; trata-se de um fenômeno sistêmico ao invés de um fenômeno 
individual e, por isso, deve ser elaborada de maneira a ser compreensível por outros.

NOVAK & GOWIN (1984) oferecem a base teórica para o uso de mapas conceituais 
em educação de um modo geral. Tais mapas são diagramas onde se podem perceber 
relações entre conceitos que são mapeados quando se busca uma representação gráfica 
do conhecimento. Mapas conceituais têm inúmeras possíveis utilidades, inclusive no que 
se refere à criação e à inovação (NOVAK, 1998) e também à aprendizagem cooperativa, 
visto que alunos tendem a estar na mesma Zona de Desenvolvimento Proximal (NOVAK & 
CAÑAS, 2004). Também podem ser úteis na transformação de conhecimento tácito, inerente 
às habilidades pessoais, em explícito, possível de verbalizar e registrar.

Um mapa conceitual pode ser utilizado como um organizador prévio, sendo deste 
modo útil na introdução ao estudo do novo conteúdo pela apresentação prévia de outro 
conteúdo já conhecido que possa ajudar o estudante a organizar sua abordagem e modo de 
pensamento. O termo “advance organizer” (ROMISZOWSKI & ROMISZOWSKI, 1998) foi 
inventado por Ausubel para descrever qualquer tentativa de criação de um elo de ligação 
entre o que se vai aprender e a estrutura cognitiva de quem aprende; um organizador prévio 
difere de uma introdução ou um sumário pelo fato de não apresentar o conteúdo da lição 
em questão, mas outro conteúdo analógico ou facilitador.

Neste artigo, pretende-se apresentar um relato de experiência de utilização de 
mapas conceituais em uma sala de aula tradicional. O objetivo é o de estimular a 
discussão em torno das possibilidades oferecidas pela aprendizagem significativa no 
ensino de temas da área de engenharia. 

Após uma visão geral da aprendizagem significativa, o artigo relata uma experiência 
de utilização de mapas conceituais em uma disciplina ministrada a alunos de Engenharia 
de Telecomunicações, evidenciando os aspectos metodológicos envolvidos. Em seguida, são 
apresentadas reflexões sobre tal relato. 

VISÃO GERAL DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

AUSUBEL (2000) define “conceitos” como objetos, eventos, situações ou 
propriedades que possuem atributos comuns e que são designados pelo mesmo símbolo 
ou signo. Mapas conceituais seriam diagramas que permitem organizar o conhecimento. 
Tais mapas podem ser úteis em Educação em Engenharia (TURNS et al., 2000) e seu 
uso se fundamenta, em parte, na Teoria da Aprendizagem Significativa de AUSUBEL 
(1963), a qual é vista como a melhor teoria de aprendizagem focada na aprendizagem 
de conceitos e proposições compostas de conceitos. Trata-se de uma teoria cognitiva de 
aprendizagem com foco na aquisição e retenção do conhecimento (AUSUBEL, 2000). 
Busca-se, a seguir, oferecer uma visão geral desta teoria.

MOREIRA & MASINI (1982) definem cognição e psicologia cognitivista. Cognição 
seria o processo através do qual o mundo de significados tem origem, visto que o ser humano 
atribui significados à realidade em que se encontra. Estes significados são “pontos de partida” para a 
atribuição de outros significados, constituindo-se de “pontos básicos de ancoragem”. Nesse sentido, 
os primeiros significados dariam origem ao que se poderia denominar “estrutura cognitiva”. A 
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psicologia cognitivista (ou cognitivismo) seria, então, aquela parte da psicologia que se preocupa 
com o processo da compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação envolvida 
na cognição. Seu objetivo seria o de identificar os padrões estruturados dessa transformação. 

Segundo MOREIRA & MASINI (1982), Ausubel é um representante do cognitivismo 
que propõe uma explicação teórica do processo de aprendizagem em uma perspectiva 
cognitivista que reconhece a importância da experiência afetiva. Para Ausubel, aprendizagem 
significa organização e integração do material na estrutura cognitiva, estrutura esta que pode 
ser entendida como conteúdo total organizado de idéias de um certo indivíduo. Tal estrutura 
cognitiva seria, desta feita, uma estrutura hierárquica de conceitos que são abstrações da 
experiência do indivíduo; tais conceitos seriam chamados de conceitos subsunçores. O 
indivíduo estará capacitado a adquirir significados através da posse de habilidades que tornam 
possível a aquisição, retenção e aparecimento de conceitos na estrutura cognitiva, havendo 
um processo de interação pelo qual conceitos mais relevantes e inclusivos interagem com 
o novo material, funcionando como ancoradouro, mas também se modificando em função 
dessa ancoragem. Assim, a idéia central da teoria de Ausubel é a de que o fator isolado mais 
importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 

O estilo de aprendizagem que ocorre quando há pouca ou nenhuma associação entre 
novas informações e a estrutura cognitiva do aprendiz seria chamada de aprendizagem 
mecânica (“rote learning”), visto que a nova informação é armazenada de forma arbitrária 
na estrutura cognitiva. Ou seja: o conhecimento adquirido fica arbitrariamente distribuído 
na estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos. Ainda que tal estilo 
contraste com a aprendizagem significativa, este se faz necessário (MOREIRA & MASINI, 1982) 
quando um indivíduo adquire informação numa área de conhecimento completamente nova 
para ele. Ou seja: a aprendizagem é mecânica até que alguns elementos de conhecimento 
existam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores pouco elaborados; na medida 
em que a aprendizagem passa a ser significativa, esses mesmos subsunçores passam a ficar 
cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. 

Ausubel recomenda, como estratégia para manipular a estrutura cognitiva, o uso de 
organizadores prévios (MOREIRA & MASINI, 1982) que sirvam de âncora para a nova 
aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a 
aprendizagem subseqüente. Tais organizadores prévios seriam materiais introdutórios 
apresentados antes do próprio material a ser aprendido e teriam a função de servir de 
“pontes cognitivas” entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, buscando-se 
garantir que a aprendizagem seja significativa. 

Resumidamente, pode-se dizer que os organizadores devem ser apresentados no início 
das tarefas de aprendizagem e precisam ser formulados em termos familiares ao aluno, além 
de permitir ao aluno o aproveitamento das características de um subsunçor (MOREIRA & 
MASINI, 1982): identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância 
desse conteúdo para a aprendizagem do novo material; salientar relações importantes ao se 
oferecer uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração; fornecer elementos 
organizacionais inclusivos que destaquem o conteúdo específico do novo material. Nesse 
sentido, a aprendizagem significativa pressupõe que o material seja potencialmente 
significativo para o aprendiz e que o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o 
novo material de maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva. Conforme 
indica AUSUBEL (2000), os estudos sobre a aquisição e retenção do conhecimento não 
se restringem aos contextos da instrução formal em escolas e universidades; na verdade, 
aquisição e retenção do conhecimento são tópicos de interesse nas diversas áreas da 
sociedade que envolvem aprendizagem contínua na busca de mais eficiência.  

MOREIRA & MASINI (1982) ressaltam que a compreensão genuína de um 
conceito ou proposição implica a posse de significados claros, precisos, diferenciados e 
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transferíveis. Nessa perspectiva, ao se procurar evidência de compreensão significativa, 
deve-se utilizar questões e problemas que sejam novos e não-familiares e que requeiram 
máxima transformação do conhecimento existente, atitude que poderia evitar a 
simulação da aprendizagem significativa.

Neste contexto, é fundamental o princípio da assimilação de Ausubel, cujo processo é 
descrito de modo simplificado e por etapas por MOREIRA & MASINI (1982). Inicialmente, 
há apenas o conceito subsunçor existente na estrutura cognitiva, chamado aqui de “A”, ao 
qual se pretende relacionar uma nova informação potencialmente significativa, chamada 
“a”. No processo de assimilação, não somente a nova informação “a” mas também a idéia ou 
conceito mais inclusivo “A” se modifica, surgindo daí “A*” e “a*”. Dessa interação entre a nova 
informação e o conceito subsunçor surge o produto interacional “A*a*”. Imediatamente após 
a aprendizagem significativa, as novas idéias tornam-se progressivamente menos dissociáveis 
da estrutura cognitiva, em um segundo estágio de subsunção, ao qual se denomina 
assimilação obliteradora. Na assimilação obliteradora, as novas informações não são mais 
reproduzíveis como entidades individuais, de modo que “A*a*” reduz-se simplesmente 
a “A*”. Isso se deve ao fato de que é mais simples e econômico reter apenas as idéias, 
conceitos e proposições mais gerais e estáveis do que as novas idéias assimiladas. Trata-se, 
portanto, de uma tendência reducionista da organização cognitiva que ocorre às custas de 
perda de diferenciação do conjunto de idéias detalhadas e de informações específicas que 
constitui o corpo de conhecimentos. Assim, deve-se buscar neutralizar ou baixar o nível de 
assimilação obliteradora que caracteriza a aprendizagem significativa. 

O processo de subsunção descrito (MOREIRA & MASINI, 1982), onde um conceito 
potencialmente significativo “a” é assimilado sob o conceito subsunçor “A”, é chamado de 
subsunção subordinada ou aprendizagem subsunciva ou, ainda, aprendizagem subordinada. 
Divide-se em dois tipos: subsunção derivativa, onde, geralmente, o material aprendido 
é um exemplo específico de conceitos estabelecidos na estrutura cognitiva; e subsunção 
correlativa, onde, geralmente, o material aprendido é uma extensão, elaboração, modificação 
ou qualificação de conceitos estabelecidos na estrutura cognitiva. Vale ressaltar que também 
pode ocorrer outra modalidade de aprendizagem que pode ser denominada superordenada, 
a qual ocorre quando um conceito ou proposição potencialmente significativo “A” é adquirido 
a partir de idéias ou conceitos menos gerais e menos inclusivos “a”, “b” e “c” já estabelecidos 
na estrutura cognitiva. 

De acordo com MOREIRA & MASINI (1982), conforme ocorre a aprendizagem 
significativa, conceitos são desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de 
sucessivas interações, o que leva à diferenciação progressiva e à reconciliação integrativa. 
Na diferenciação progressiva, o assunto deve ser programado de forma que as idéias mais 
gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e progressivamente diferenciadas, 
com a introdução de detalhes específicos. Na reconciliação integrativa, a programação do 
material instrucional deve ser feita para explorar relações entre idéias, apontar similaridades 
e diferenças significativas além de reconciliar inconsistências reais ou aparentes. 

No diagrama a seguir, adaptado de MOREIRA & MASINI (1982), onde há um conceito 
mais geral (ou mais inclusivo), dois conceitos intermediários e quatro específicos (ou pouco 
inclusivos), as linhas contínuas sugerem a direção recomendada para a diferenciação progressiva 
de conceitos, enquanto as linhas pontilhadas sugerem a reconciliação integrativa. 
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Figura 1 - Representação esquemática do modelo de Ausubel indicando diferenciação progressiva e 
reconciliação integrativa.

A diferenciação progressiva pode se beneficiar do uso de organizadores hierarquizados 
em ordem decrescente de inclusividade (MOREIRA & MASINI, 1982). Tais organizadores, 
quando utilizados em situações práticas de aprendizagem, visariam fornecer um 
ancoradouro antes do aprendiz se confrontar com o novo material, de modo a se possibilitar 
a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. Nesse sentido, mapas conceituais 
(NOVAK & GOWIN, 1984) seriam diagramas que permitiriam dispor hierarquicamente 
conceitos superordenados e subordinados de uma disciplina ou corpo de conhecimento, 
onde a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa poderiam ser atingidas de 
forma mais eficaz “descendo e subindo” nas estruturas conceituais hierárquicas na medida 
em que novas informações fossem apresentadas. 

Em princípio, tais mapas conceituais (MOREIRA & MASINI, 1982) poderiam ter uma, 
duas ou três dimensões. No primeiro caso, seriam listas e tirariam proveito apenas da dimensão 
vertical; no segundo caso, utilizando duas dimensões, vertical e horizontal, permitiriam uma 
representação mais completa das relações entre conceitos de uma disciplina; já no terceiro 
caso, teriam demasiada complexidade para fins instrucionais. 

No caso bidimensional (MOREIRA & MASINI, 1982), a orientação é tal que os conceitos 
mais gerais e inclusivos aparecem no topo do mapa. Os demais conceitos aparecem em 
ordem decrescente de inclusividade até que se chegue aos conceitos mais específicos (ou 
pouco inclusivos) na base do mapa, onde também estarão eventuais exemplos. As linhas 
ou setas conectando conceitos indicariam as relações entre eles. Trata-se, portanto, de uma 
hierarquia vertical de cima para baixo que indica relações de subordinação entre os conceitos. 
Ademais, vale ressaltar que conceitos com aproximadamente o mesmo nível de generalidade e 
inclusividade aparecem na mesma posição vertical, o que dá ao mapa sua dimensão horizontal. 
Ainda, é fato que não existe apenas um mapa que represente uma certa estrutura conceitual, 
mas sim um conjunto de mapas para um mesmo conjunto de conceitos. 

Tendências atuais relativas ao uso educacional de mapas conceituais (JARAMILLO, 2000) 
não pressupõem essa caracterização hierárquica vertical de cima para baixo. Isso se deve ao 
fato de que a representação do conhecimento através de mapas conceituais deve respeitar 
as escolhas de organização do próprio usuário; ainda assim, essas escolhas podem vir a sofrer 
alterações de significado a partir da negociação compartilhada (MISKULIN, 2001).
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Nas áreas da educação matemática e da educação em ciências, tem grande 
importância a teoria dos campos conceituais de Gérard Vergnaud, uma teoria psicológica 
cognitivista de base piagetiana onde a conceitualização é considerada a pedra angular da 
cognição. De acordo com MOREIRA & SOUSA (2002), “a teoria de Ausubel, é uma teoria 
de aprendizagem em sala de aula, de aquisição de corpos organizados de conhecimento em 
situação formal de ensino, enquanto que a teoria de Vergnaud é uma teoria psicológica do 
processo de conceituação do real que se propõe a localizar e estudar continuidades e rupturas 
entre conhecimentos do ponto de vista de seu conteúdo conceitual”. Nesse sentido, a teoria 
dos campos conceituais pode ser útil na análise das dificuldades dos alunos na resolução de 
problemas, na aprendizagem de conceitos científicos e na mudança conceitual. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MAPAS 
CONCEITUAIS EM SALA DE AULA

A Faculdade de Engenharia Elétrica, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas5, 
oferece habilitação em Telecomunicações. Em seu curso, alunos que ingressaram na 
universidade pelas portas do vestibular deparam-se com disciplinas que fundamentam 
o conhecimento do engenheiro. Já de início, os alunos vêem-se às voltas com cálculo 
diferencial e integral, geometria analítica, desenho técnico, física, dentre outras disciplinas.

Nesta fase inicial de adaptação, os alunos muitas vezes vêem seu entusiasmo se 
desvanecer diante das dificuldades a serem vencidas nestas disciplinas e pelo distanciamento 
que sentem entre este ferramental básico e as telecomunicações que lhe motivaram a 
ingressar na faculdade.

Dentro deste quadro, se insere no terceiro semestre do curso uma disciplina denominada 
“Princípios de Telecomunicações”, com o escopo de criar um olhar diferenciado nestes alunos 
de forma a compreenderem as relações existentes entre os conteúdos que já estudaram e 
que necessitarão estudar futuramente no curso de engenharia. Estando esta disciplina 
localizada em um momento em que os recursos matemáticos estudados ainda são iniciais, 
o desenvolvimento do conteúdo deve considerar como fatores de grande importância, a 
bagagem de conhecimentos de física e matemática trazidos do ensino médio assim como o 
novo conhecimento que as disciplinas já estudadas na faculdade propiciaram. 

A utilização de mapas conceituais em sala de aula, em conformidade com a Teoria da 
Aprendizagem Significativa, se faz em três momentos distintos, os quais são apresentados a seguir. 

O primeiro destes três momentos corresponde à introdução do conceito, que é feito de 
forma gradativa pelo professor explicando e construindo um mapa que apresenta o primeiro 
período da história das telecomunicações brasileiras. Este primeiro trabalho, nesta disciplina, 
se volta para o entendimento da história das telecomunicações brasileiras, a partir do Império 
com a vinda de D. Pedro II. Por trás desta atividade se constrói uma visão política e social dos 
fatos que influenciaram o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. 

Estando os alunos já cientes de como elaborar um mapa conceitual, parte-se para 
o segundo destes três momentos; nele, grupos de quatro participantes elaboram seus 
diagramas, os quais serão apresentados em seminário aos colegas. Nesta segunda atividade, 
as transformações ocorridas no setor após as privatizações são estruturadas na forma de 
mapas conceituais, com o objetivo de se contextualizar as mudanças ocorridas no mundo. 
Em cada apresentação efetuada, observa-se o maior ou menor empenho dos alunos no 
conhecimento dos fatos, o que propicia mais ou menos facilidade em se estabelecer relações 
e tornar visível causas e conseqüências que marcaram a história. Ultrapassa-se desta forma 
uma simples exposição de fatos históricos e evita-se o esforço mecânico de memorização, 
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dado que, em geral, a aprendizagem mecânica tem como efeito danoso mais imediato 
o rápido esquecimento dos conteúdos pelos alunos. Pretende-se, portanto, garantir a 
existência de debates entre os grupos sobre a correta percepção de causas e conseqüências 
dos acontecimentos. Dado que a realidade das transformações atuais no setor de 
telecomunicações, especialmente na área de telefonia, está diretamente relacionada com o 
dia a dia dos participantes, a estruturação das informações buscada na disciplina visa permitir 
a realização de um aprendizado significativo. Pretende-se, neste caso, trazer à tona aspectos 
relevantes da estrutura de conhecimento dos alunos, visto que estes também são usuários do 
sistema de telecomunicações. A apresentação dos seminários permite exercitar a interação, 
num diálogo aberto entre os alunos que pode vir a trazer a oportunidade de correção quanto 
ao entendimento do processo de elaboração de mapas conceituais. Este trabalho realça 
a importância de um olhar mais amplo da sociedade, buscando-se compreender as suas 
transformações e propiciando um entendimento sistêmico dos problemas que a prática da 
engenharia encontra em seu cotidiano. 

É a partir de então que se inicia o terceiro momento, que vai se estender ao longo 
da disciplina, onde se busca construir com o estudante todos os passos de um modelo 
simplificado de telecomunicações, desenvolvendo gradativamente um olhar mais crítico 
para o processo. Tal processo envolve a geração da informação em si, a presença do sinal e 
o manipular deste sinal para transmiti-lo de forma a transportar a informação que deve ser 
recebida no destinatário com a qualidade desejada.

Outros exercícios vão sendo feitos ao longo da disciplina, ora envolvendo, por 
exemplo, sinais com seus tipos e modos, influências no meio de transmissão, a presença de 
ruídos, a relação entre sinal e ruído, etc. Trata-se de um conjunto rico de conceitos que deve 
ter significado claro para o futuro engenheiro de telecomunicações, o qual deve estar apto a 
associar e desassociar cada um dos conceitos nas inúmeras formas em que se apresentam ao 
longo de um sistema de telecomunicações. 

A seguir, uma figura mostrando um mapa conceitual em fase inicial de elaboração onde 
ainda não se evidenciam totalmente as hierarquias entre os diferentes conceitos assim como 
não se encontram explícitas as diferentes relações possíveis entre estes mesmos conceitos. 

Figura 2 – Exemplo de mapa conceitual sobre transporte de informações por sinais.
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Diante da diversidade de mapas conceituais apresentados e discutidos, chama atenção 
a diferente postura dos alunos quanto à correta estruturação das informações. Conquanto 
muitos trabalhem com facilidade esta construção, achando-a até relativamente fácil, 
outros há que encontram dificuldade para sua elaboração, opinando que uma descrição 
pura e simples deste ou daquele conteúdo estudado é muito mais rápido e objetivo. Estes 
últimos apresentam mapas conceituais não tão ricos e criativos quanto os demais. Num 
diálogo mais cuidadoso, realizado de modo informal junto a estes alunos, percebe-se que 
a organização e integração do conteúdo estudado estariam encontrando dificuldades para 
se incorporar em sua estrutura cognitiva, refletindo-se numa incapacidade de transpô-
los para o papel de modo estruturado em um mapa conceitual. Dentre outros aspectos, 
observa-se facilmente que há uma relação entre o baixo desempenho de certos alunos na 
resolução de determinados problemas e sua dificuldade em explicitar os conceitos que 
subsidiam a solução do mesmo em forma de diagrama.

Embora considerando que há um continuum que envolve desde a resolução dos 
primeiros exercícios, pela simples aplicação mecânica de fórmulas, até o momento da 
conquista da habilidade de se resolver um problema prático de engenharia, com plenitude do 
uso do conhecimento que se lhe incorporou em sua estrutura cognitiva, torna-se importante 
ao professor diagnosticar em seus alunos o quanto se encontram mais ou menos distantes 
da fase inicial. O docente deve também buscar diagnosticar que dificuldades tais estudantes 
encontram no estabelecimento das relações entre os diversos conceitos que se apresentam 
no desenrolar de sua disciplina.

Em especial, nesta disciplina que se propõe ao papel de propiciar uma visão sistêmica 
das telecomunicações, é fundamental que o estudante compreenda que o estudo da 
transmissão de sinais periódicos simples, assim como a compreensão de meios lineares e 
sem interferência de ruídos, são fases preliminares para situações reais e, portanto menos 
complexas que aquelas a serem estudadas posteriormente em outras disciplinas. Dentro 
deste quadro, o uso de mapas conceituais se apresenta como um meio eficiente de 
acompanhamento e avaliação de aprendizado. Segundo TURNS et al. (2000) a construção de 
mapas conceituais se torna um processo exploratório que possibilita ao estudante apreender 
sua própria evolução no aprendizado. 

REFLEXÕES SOBRE O RELATO DE EXPERIÊNCIA

MOREIRA & MASINI (1982) indicam vantagens e desvantagens do uso de mapas 
conceituais do ponto de vista instrucional. Entre as vantagens, teríamos: a possibilidade 
de se enfatizar a estrutura conceitual de um assunto e o papel dos sistemas conceituais no 
seu desenvolvimento; a possibilidade de se mostrar que os conceitos de um certo assunto 
diferem quanto ao grau de inclusividade e generalidade, buscando-se apresentar esses 
conceitos em uma ordem hierárquica de inclusividade que facilite a aprendizagem e a 
retenção dos mesmos; e a possibilidade de prover uma visão mais global do assunto e uma 
indicação daquilo que foi abordado nos materiais instrucionais. 

Certamente, a grande vantagem buscada na experiência descrita era a possibilidade de se 
prover uma visão mais global do assunto “telecomunicações”, como já se afirmou antes. Buscou-
se também indicar nos diagramas aquilo que já havia sido abordado nos materiais instrucionais 
de semestres anteriores, relacionando-se conhecimento novo ao que os alunos já sabiam. 

Entre as possíveis desvantagens (MOREIRA & MASINI, 1982), teríamos: uma eventual 
memorização dos mapas por alunos que não conseguissem entendê-los; uma demasiada 
complexidade dos mapas que poderia, eventualmente, dificultar a aprendizagem e a 
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retenção; uma eventual inibição da habilidade dos alunos de construir suas próprias 
hierarquias conceituais ao receber estruturas já prontas de seu professor. 

De modo a se evitar uma demasiada complexidade dos mapas conceituais, o que poderia, 
eventualmente, dificultar a aprendizagem e a retenção por parte dos alunos, o professor 
sempre teve por norma aumentar a complexidade dos mapas conceituais de modo gradativo a 
cada aula, em conjunto com os alunos. Deste modo, o professor evitava, tanto quanto possível, 
apresentar diretamente mapas conceituais de maior complexidade, já prontos. 

Ainda que tenha sido notada uma certa inibição da habilidade de alguns dos alunos 
em construir suas próprias hierarquias conceituais, ao receber estruturas já prontas de seu 
professor, notou-se que, com o passar do tempo, esse problema diminuiu, provavelmente 
pelo fato dos alunos compreenderem cada vez melhor como elaborar os mapas. Desta 
forma, o uso dos mapas conceituais se torna excelente ferramental de diagnóstico, 
permitindo identificar no estudante se ele está retido ainda nas fases iniciais de um dado 
aprendizado, ou se consegue estabelecer os necessários enlaces entre os diversos pontos da 
matéria assim como as relações com as demais disciplinas e estudos que complementarão 
seus conhecimentos da área de engenharia.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um professor não deve temer inovar em sala de aula quando busca novas estratégias 
que possam ser mais eficientes que as normalmente utilizadas. Nessa perspectiva, deve-
se analisar, avaliar e repensar as estratégias, utilizando-as e experimentando-as sem receio 
de erros ou frustrações. Ainda assim, ao invés de optar por outras estratégias que não 
privilegiassem a aprendizagem significativa, o professor investigou o que poderia vir a auxiliar 
os alunos a melhor compreender como deveria ocorrer a utilização dos mapas conceituais. 
Essa atitude surtiu efeito na medida em que mais e mais alunos passaram a utilizar 
adequadamente os mapas conceituais com o passar do tempo. Contudo, mesmo utilizando 
os mapas conceituais de modo cada vez mais consciente, alguns dos alunos que sabiam 
como construí-los falhavam ao ter que expressar as relações entre os conceitos envolvidos, o 
que permitiu ao professor utilizar este tipo de ferramenta em suas avaliações.

Neste contexto, a instituição citada trabalha o processo de avaliação contínua aliado ao 
processo de aprendizagem, buscando-se fazer uso dos mapas conceituais para ajudar o aluno 
a aprender e não apenas para classificá-lo como aprovado ou reprovado. Nesta perspectiva, 
evidenciou-se que mapas conceituais se prestam também a avaliações intermediárias que 
ampliam o diálogo entre professor e aluno, permitindo ao professor reformular sua maneira 
de abordar determinados conteúdos. 

Em síntese, tal abordagem permite vivenciar o que FREIRE (1996) sugere no que se 
refere à busca de compreensão: “Meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo a ou 
b, não é apenas o de me esforçar para, com clareza máxima, descrever a substantividade 
do conteúdo para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o 
objeto, é incitar o aluno a fim de que, com os materiais que ofereço, produza a compreensão 
do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, de mim.”

De um modo geral, a utilização de mapas conceituais, além de favorecer a aprendizagem 
significativa, se mostrou adequada ao diagnóstico das fases nas quais se encontra o 
aprendizado. Também permitiu que se verificasse quais alunos conseguiram estabelecer 
os necessários relacionamentos entre os diversos pontos da matéria, entre as disciplinas 
já estudadas e entre os próximos tópicos que complementariam seus conhecimentos de 
engenharia, os quais foram apresentados de modo breve porém completo pelo professor. 
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Dada a viabilidade cada vez maior da utilização de software na elaboração de mapas 
conceituais, trabalhos futuros poderiam envolver a elaboração de diagramas por alunos em 
laboratórios de informática, conforme sugere MISKULIN (2001), buscado-se, assim, investigar 
as potenciais vantagens desta nova abordagem (FARIA & SILVA, 2004).
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Nos cursos de graduação em enfermagem são trabalhados temas fundamentais para o 
exercício da profissão, porém, nem sempre ocorre uma efetiva preocupação dos professores 
no sentido de assegurar uma aprendizagem verdadeiramente significativa para seus alunos. 
Em conseqüência disso, muitos egressos se deparam com situações onde há a necessidade 
de tomar decisões como profissional da área da enfermagem sem dominar os conhecimentos 
que constituem as estruturas básicas desse campo do saber.  Em outras palavras, não 
dominam aspectos importantes do campo conceitual específico e que constituem a base 
para a sua atuação no dia-a-dia e para a sua autonomia profissional.Esse estudo resultou 
de minhas experiências como docente num curso de graduação em enfermagem, ao 
ensinar técnicas básicas de enfermagem e constatar que após aulas teóricas e práticas os 
resultados da avaliação demonstravam que os alunos não haviam dominado os conceitos 
e conhecimentos necessários para tomar decisões e realizar procedimentos diante de casos 
clínicos que retratavam situações práticas. Tratava-se, então de buscar uma nova forma 
de ensinar que favorecesse aprendizagens significativas desses conteúdos e conceitos 
específicos que constituem a base do conhecimento necessário para a realização de tais 
procedimentos. No caso específico desta intervenção, os conteúdos, conceitos e técnicas a 
serem ensinadas-aprendidas eram os necessários para preparar os futuros profissionais para 
tomarem decisões e agirem frente à situação de “fazer curativo”.   As atividades de ensino 
e aprendizagem foram, então, programadas e desenvolvidas com base nos pressupostos 
da Teoria da Aprendizagem Significativa, o que possibilitou que os alunos apreendessem a 
complexidade e integração dos conhecimentos teóricos e práticos necessários à realização 
do procedimento em questão. A avaliação da aprendizagem baseou-se em “análises de 
casos clínicos”, contemplando diferentes situações que solicitavam dos alunos uma tomada 
de decisão com as devidas justificativas sobre os procedimentos adotados diante do caso 
relatado ou dos procedimentos descritos.  A análise dos resultados dessas provas sugere 
um nível maior de domínio, pelos alunos, dos conceitos e conteúdos envolvidos, melhor 
desenvolvimento de habilidades de aplicação desses conteúdos, o que confere maior 
segurança ao futuro profissional. Os resultados gerais do estudo indicam a importância de 
se repensar continuamente o projeto pedagógico do curso e a pratica dos docentes, na 
perspectiva do aperfeiçoamento contínuo dos mesmos.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Formação de Conceito; Graduação em Enfermagem.
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INTRODUÇÃO

Nos cursos de graduação em enfermagem são trabalhados inúmeros temas fundamentais 
para o exercício da profissão, porém, nem sempre se verifica uma efetiva preocupação 
dos professores responsáveis pelas disciplinas, no sentido de assegurar uma aprendizagem 
verdadeiramente significativa para seus alunos. Em conseqüência disso, muitos egressos 
desses cursos se deparam com situações onde há a necessidade de tomar decisões como 
profissional da área da enfermagem sem realmente dominar os conhecimentos que constituem 
as estruturas básicas desse campo do saber.  Em outras palavras, são profissionais que, por 
deficiência de formação, não dominam aspectos importantes do campo conceitual específico 
e que constituem a base para a sua atuação no dia-a-dia e para a sua autonomia profissional. 

Tendo como ponto de partida esta preocupação, o presente estudo focalizou o 
domínio que os acadêmicos do quarto semestre do curso de enfermagem1 demonstram 
sobre os conceitos essenciais, que dão suporte ao entendimento de técnicas específicas no 
tratamento de feridas e já estudados nas disciplinas básicas, como por exemplo, anatomia 
humana, fisiologia e biofísica humana, microbiologia e parasitologia, em semestres anteriores.  
Tendo constatado a insuficiência do aprendizado desses conhecimentos e conceitos básicos, 
necessários para a compreensão e manejo de uma situação complexa como é a “realização de 
curativos” nas mais diversas situações, foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas com 
esses alunos mediante procedimentos de ensino fundamentados em concepções cognitivistas 
de ensino e aprendizagem, especialmente na Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Estudos relacionados com a preocupação de ultrapassar a forma de ensino que leva a 
um aprendizado mecânico e de memorização, favorecendo aprendizagens significativas têm 
sido desenvolvidos por pesquisadores em inúmeros campos do conhecimento. Magalhães et 
al. (2002 p. 489-96) realizaram pesquisas no campo do ensino de física, sobre os conceitos de 
campo elétrico e magnético, num colégio de ensino médio no Rio de Janeiro fundamentados 
na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e Novak, concluindo que o uso 
de conhecimentos prévios dos alunos para introduzir novos conceitos ou até mesmo teorias 
é uma prática que deve ser explorada enfática e sistematicamente, e que uma abordagem 
histórica parece ser uma ferramenta muito eficiente, pois possibilita melhor organização 
da estrutura conceitual, na medida em que revela as concepções que fundamentam um 
conceito ou até teorias, culminando num desempenho satisfatório na compreensão dos 
conceitos., tornando realmente a aprendizagem significativa. 

Da mesma forma Struchiner et al. (1999, p. 55-68) trabalharam os conhecimentos e as 
concepções sobre saúde oral nos alunos da odontologia numa universidade pública no Rio 
de Janeiro em 1999, utilizando o referencial da TAS e concluíram que a formação de novos 
conceitos é um aspecto fundamental e eles devem ser cuidadosa e intensamente trabalhados 
visando a construção de profissionais altamente capacitados e com uma visão holística do ser 
humano como ser biopsicossocial.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

O presente estudo baseia-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel 
e suas interfaces com as idéias de Jean Piaget (teoria psicogenética) e Lev Semnovich Vygotsky 
(teoria sócio-histórica), no que se refere às condições que favorecem a aprendizagem. A 
contribuição desses autores para se pensar o processo de ensino e aprendizagem numa 
perspectiva de mudança na forma de organização do ensino visando a construção do 
conhecimento pelo aluno, o que torna a aprendizagem verdadeiramente significativa.
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A crítica ao ensino tradicional, com ênfase na transmissão-memorização dos conhecimentos 
e a ascensão de propostas fundamentadas em teorias cognitivistas e com ênfase no construtivismo 
tem sido registrada nas diferentes áreas do ensino. Nas palavras de Moreira (1977):

Atualmente as palavras de ordem são aprendizagem significativa, mudança 
conceitual e construtivismo. Um bom ensino deve ser construtivista, 
promover a mudança conceitual e facilitar a aprendizagem significativa. É 
provável que a prática docente ainda tenha muito do behaviorismo, mas o 
discurso é cognitivista/significativo. Quer dizer, pode não ter havido, ainda, 
uma verdadeira mudança conceitual nesse sentido, mas parece que se está 
caminhando em direção a ela (p. 19).

Para David Ausubel, “aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova 
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva 
(não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz” (ibid., p.20). Tomar o conceito de aprendizagem 
significativa como um elemento explicativo central da aprendizagem escolar equivale a 
enfatizar, com todas as suas conseqüências, o processo de construção de significados que 
os alunos realizam. Isso significa que o aluno aprende um conteúdo escolar quando é capaz 
de atribuir-lhe um significado, ou seja, quando pode construir uma representação mais ou 
menos ajustada do conteúdo; ou, usando termos das teorias do processamento humano da 
informação, quando pode construir um esquema de conhecimento relativo a este conteúdo.

Os esquemas de conhecimento – como diria Piaget - são ao mesmo tempo, os 
instrumentos cognitivos básicos com que o aluno conta para realizar a sua tarefa de 
aprender conteúdos escolares e o produto da atividade mental construtiva que essa tarefa 
implica. (MOREIRA, 1999 p. 12). No modelo apresentado por Ausubel (ibid., p.21), a 
estrutura cognitiva do aluno é a variável mais importante no processo de ensino que tem 
por objetivo a consecução de uma aprendizagem significativa. A atuação do professor numa 
sala de aula deverá estar primordialmente voltada para a utilização daquelas estratégias 
que facilitem, nos seus alunos, a aquisição de conhecimentos de tal forma organizados 
que os conceitos mais amplos de uma dada disciplina estejam claramente estabelecidos 
e sirvam como “ancoras” para novas aprendizagens. Para tanto, dois fatores devem ser 
levados em conta pelo professor ao ensinar. Primeiro, o uso de conceitos e princípios que 
tenham o mais amplo poder de explanação, de extensão e generalização, e em segundo, 
o emprego de métodos de apresentação e ordenação do assunto que aumentem a clareza 
e estabilidade da estrutura cognitiva.

Ausubel propõe dois princípios para a organização de um conteúdo, tendo em 
vista promover a aprendizagem significativa: o princípio da diferenciação progressiva e o 
princípio da reconciliação integrativa. Segundo o principio da diferenciação progressiva, na 
programação de um conteúdo, as idéias mais gerais e inclusivas devem ser apresentadas 
primeiramente, para depois serem progressivamente diferenciadas, em termos de detalhes 
e especificidades. A reconciliação integrativa, por sua vez propõe que na apresentação do 
conteúdo, o professor procure tornar claras as semelhanças e diferenças entre idéias, quando 
estas são encontradas em vários contextos (RONCA, 2000. p.66 -8). 

O autor também se refere a três tipos de aprendizagem significativa: a aprendizagem 
de representações, a aprendizagem de proposições e a aprendizagem de conceitos, sendo 
esta última o foco deste estudo.

Ausubel distingue duas maneiras mediante as quais os conceitos são adquiridos: a 
formação de conceitos e a assimilação de conceitos. A formação de conceitos é própria da 
criança até cinco a seis anos, sendo indutiva e espontânea. É um tipo de aprendizagem por 
descoberta no qual intervêm processos psicológicos como discriminação, generalidade, o 
levantamento e a comprovação de hipóteses. Esses processos também podem ocorrer em 
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pessoas de idade mais avançada, mas os processos psicológicos nesses casos se caracterizam por 
um nível mais elevado de elaboração. Um dos aspectos mais positivos da proposta de Ausubel 
se apresenta quando ele diz que os professores e educadores ficam tão preocupados com o 
significado denotativo e que se esquecem do significado conotativo. Isto é, se esquecem que 
os conceitos provocam reações a partir das experiências vividas pelos alunos e insistem com 
conceitos e palavras que não tem nada a ver com a experiência concreta dos seus alunos.

O outro modo  de aquisição de conceitos proposto por Ausubel é a assimilação de 
conceitos, sendo esse o processo próprio de crianças a partir dos de seis a sete anos, dos 
adolescentes e dos adultos que aprendem novos significados conceituais quando lhes 
apresentam os atributos criteriais dos conceitos e quando eles relacionam esses atributos 
com idéias pertinentes estabelecidas em suas estruturas cognitivas. 

Ausubel (ibid., p. 75), cita ainda o caso da aprendizagem de conceitos ou 
proposições que não são subordinados a nenhum outro conceito. A este tipo dá-se o 
nome de aprendizagem significativa combinatória. Segundo ele, generalizações inclusivas 
e amplamente explanatórias tais como as relações entre massa e energia, calor e volume, 
estrutura genética e variabilidade, oferta e procura requerem este tipo de aprendizagem.

A INTERPRETAÇÃO PIAGETIANA DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA 

Os conceitos mais importantes da teoria de Jean Piaget são os de assimilação, 
acomodação, adaptação e equilibração, utilizados para explicar o processo do 
desenvolvimento cognitivo humano. Todavia, a teoria de Piaget não enfatiza o conceito de 
aprendizagem e menos ainda a aprendizagem escolar. Ele prefere falar em “aumento de 
conhecimento”, só havendo aumento do conhecimento (aprendizagem) quando o esquema 
de assimilação sofre o processo de acomodação. Portanto, somente podemos fazer uma 
analogia se considerarmos que a assimilação piagetiana guarda uma certa equivalência com 
os subsunçores ausubelianos. Quando o material de aprendizagem não é potencialmente 
significativo, não é possível a aprendizagem significativa. De maneira análoga, quando o 
desequilíbrio cognitivo gerado pela experiência não-assimilável é muito grande, não ocorre a 
acomodação. Tanto em um caso como no outro a mente fica como estava; do ponto de vista 
ausubeliano, não foram modificados os subsunçores existentes e do piagetiano não foram 
construídos novos esquemas de assimilação.

Por outro lado, os conceitos-chave de Piaget podem ter seus correspondentes na TAS, 
na medida em que “assimilar” e “acomodar” podem ser interpretados em termos de dar 
significados por subordinação ou por superordenação. Naturalmente, isso não quer dizer que 
os esquemas de Piaget e os subsunçores de Ausubel sejam a mesma coisa; trata-se apenas 
de uma analogia que permite conferir significado ao conceito de aprendizagem significativa 
em um enfoque piagetiano.

 A INTERPRETAÇÃO VYGOTSKYANA DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA

Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência ao 
contexto social, histórico e cultural em que ocorre. Para ele, os processos mentais superiores 
(pensamento, linguagem, comportamento voluntário) têm sua origem e processos sociais; 
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o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em funções mentais. Nesse 
processo, toda relação/função aparece duas vezes, primeiro em nível social e depois em 
nível individual, primeiro entre pessoas (interpessoal, interpsicológica) e após no interior 
do sujeito (interpessoal, intrapsicológica). A aquisição de significados e a interação social 
são inseparáveis na perspectiva de Vygotsky, os significados dos signos são construídos 
socialmente, sendo signos, as palavras, a linguagem (Moreira, 1997, p. 26).

A aprendizagem significativa envolve construção/aquisição de significados, sendo no 
curso da aprendizagem significativa que o significado lógico dos materiais de aprendizagem 
se transforma em significado psicológico para o aprendiz, como diz Ausubel. A atribuição 
de significados às novas informações por interação com significados claros, estáveis e 
diferenciados já existentes na estrutura cognitiva, que caracteriza a aprendizagem significativa 
subordinada, ou a emergência de novos significados pela unificação e reconciliação 
integradora de significados já existentes, típica da aprendizagem superordenada, em geral, 
não acontecem de imediato. Ao contrário, são processos que requerem uma troca de 
significados, uma negociação de significados, tipicamente vygotskyana (ibid. p. 27).

 Moreira (1997), fazendo uma comparação entre as abordagens de Ausubel e 
Vygotsky, destaca que um argumento em favor da relevância da interação social para a 
aprendizagem significativa é a importância que Ausubel atribui à linguagem para esse tipo 
de aprendizagem:

 “Portanto, há muito sentido falar em aprendizagem significativa em um 
enfoque vygotskyano à aprendizagem. A tal ponto que se poderia inverter 
o argumento e dizer que tem muito sentido falar em interação social 
vygotskyana em uma perspectiva ausubeliana à aprendizagem” (MOREIRA, 
1997, p. 27).

O PONTO DE PARTIDA DO ESTUDO 

Esse estudo resultou da minha experiência como docente num curso de graduação 
em enfermagem, ao procurar ensinar técnicas básicas de enfermagem e constatar que após 
aulas teóricas e práticas os resultados da avaliação final demonstravam que os alunos não 
haviam dominado os conceitos e os conhecimentos básicos necessários para tomar decisões 
e realizar procedimentos diante de casos clínicos que retratavam situações práticas. Na 
referida avaliação, cerca de 85% dos alunos, não conseguiram atingir nota igual ou superior 
a sete, e destes, cerca de 70% tiveram notas entre quatro e seis e nove, e 30% ficaram com 
notas abaixo de quatro.

Frente a esses resultados e mediante a análise das respostas dadas por eles às questões 
da prova, ficou evidenciada a falta de compreensão dos conceitos básicos e a dificuldade para 
utilizar os conhecimentos eventualmente aprendidos ao responder questões que remetam 
para situações da rotina profissional do enfermeiro.  Com isso, surgiu a preocupação com 
a qualidade da aprendizagem, se ela é ou não significativa, se resulta em novas aquisições 
para o aluno que depois deverá utilizar tais técnicas como ferramenta básica no seu trabalho 
como profissional de enfermagem. 

Ficou evidente também que a forma como vinha sendo organizado e conduzido 
o ensino, com ênfase na transmissão dos conceitos teóricos, científicos, sem maiores 
preocupações com a sua contextualização e sem relacioná-los com a prática, aliada ao tipo 
de avaliação habitualmente praticada, levavam os alunos a memorizar, decorar e devolver 
mecanicamente os conteúdos, definições e conceitos supostamente aprendidos. Por essa 
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razão, os acadêmicos apresentam dificuldades para decidir sobre condutas e como realizá-
las em situações práticas ou frente a questões que se refiram a casos clínicos.

REVENDO A METODOLOGIA DO ENSINO

Tratava-se, então de buscar uma nova forma de ensinar que favorecesse  aprendizagens 
significativas desses conteúdos, mediante aulas teóricas e práticas, tratando dos   vários  
conteúdos e conceitos específicos  que constituem a base do conhecimento necessário 
para a realização de curativos. Como exemplos desses conhecimentos e conceitos, podem 
ser citados: o domínio da anatomia e fisiologia da pele; as diferenciações de histologia; 
noções de microbiologia; noções de assepsia; técnicas de descontaminação; fisiologia da 
cicatrização; fatores que afetam a cicatrização; processo inflamatório; técnica de curativos;  
uso de drenos;  debridamento;  a importância nutricional na cicatrização, e qual o alcance 
do processo de aprendizado.

As aulas passaram a ser mais dinâmicas, apoiadas em casos clínicos, enfatizando o 
contexto, investigando os conceitos prévios dos alunos para favorecer o alcance objetivo final 
que era o domínio dos conceitos, conhecimentos, e técnicas necessárias para a realização 
correta de curativos em diferentes situações. A avaliação final consistiu na construção de 
um protocolo de atendimento em situações diferenciadas, sendo, então, possível observar 
o novo olhar que o aluno apresenta ao tomar decisões relacionadas com o conceito e a 
situação de curativo quando solicitado.

Após a retomada do conteúdo de forma diferenciada foi aplicada uma nova prova a 
um grupo de dez acadêmicos, escolhidos aleatoriamente. Nessa prova são descritas situações 
(casos) para as quais o acadêmico deve apresentar avaliações e decisões fundamentadas 
ao indicar uma dentre as muitas possibilidades de curativos. A análise das respostas dos 
alunos às questões dessa prova colocou em evidência o nível de domínio dos conteúdos que 
constituíam pré-requisitos para o aprendizado sobre curativos, agora viabilizados pela nova 
metodologia adotada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados aleatoriamente dez alunos dos quais dois se negaram a responder a 
prova clínica, alegando ser extensa, não terem estudado e estarem indispostos.  Analisando as 
respostas dos 8 alunos pode-se chegar a alguns indicadores do aproveitamento e entendimento 
dos conceitos trabalhados na disciplina de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. 

Quadro 1:  Notas dos alunos na prova com casos clínicos

Notas Alunos Total de alunos

5,0   a   7,0 alunos A e B 2

7,5  a    8,5 Alunos C, D, H 3

9,0  a 10,0 Alunos A, F, G 3
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A prova foi organizada em quatro questões (relatos de casos clínicos), sendo cada uma 
delas subdividida em duas partes, como no exemplo a seguir:

A) JAG, sexo masculino, 36 anos, internado no setor de clinica cirúrgica em POI de 
vasectomia, apresentado-se calmo, SSVV estáveis, com cicatrização acontecendo sem 
intercorrências, com presença de grande quantidade de tecido de granulação. O paciente 
faz uso crônico de Dexametasona VO 1 cp/dia, para controle de LES (lúpus eritematoso 
sistêmico). Responda,

a) Qual (is) fator (es) você considera que podem influenciar negativamente na 
cicatrização desta ferida? Justifique.

b) Analisando esta situação acima, como você realizaria tal procedimento? (técnica).

Questão 1:

100% de acertos (pergunta sobre o grau de contaminação da ferida).
81,5% de acertos (pergunta pedindo que o aluno avaliasse a adequação das soluções 
utilizadas no curativo)

Questão 2:

100% de acerto (pergunta descrevendo um procedimento errado e indagando qual seria a 
decisão do aluno) 100% de acerto (pedido de descrição da técnica correta de realização do 
curativo indicado nas situações relatadas nas questões 1 e 2)

Questão 3:

75% de acertos (questão envolvendo análise de uma situação em que existem fatores 
extrínsecos à ferida que podem retardar o processo cicatricial)
75% de acertos (item que indaga como solucionar um problema novo)

Questão 4:

62,5% de acertos (pergunta que pede classificação baseada na descrição clínica, diferente de 
outros quadros citados)
62,5% de acertos (pergunta envolvendo outras disciplinas – que justifiquem o quadro clínico 
de um dado paciente, e se pede para que o aluno relacione com a questão da cicatrização.

O gráfico abaixo oferece uma visão de conjunto dos resultados     
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DISCUSSÃO

Os resultados das questões da prova clínica aplicada demonstraram um grande avanço 
na qualidade da aprendizagem dos alunos em relação a primeira avaliação, demonstrando 
que o desenvolvimento dos conceitos básicos para entendimento de curativo foram 
trabalhados de forma a produzir significado. A primeira questão demonstrou maior domínio 
atingindo 100% de aproveitamento provavelmente por se tratar de situação similar a outras já 
analisadas no ensino regular da disciplina, mas apesar de alternar as questões com situações 
diferentes, mesmo considerando os resultados inferiores das questões 3 e 4 pode-se dizer 
que houve um avanço positivo.

Os fatores que justifiquem a diferenciação de domínio dos diversos conceitos podem 
estar relacionados às outras disciplinas que trabalham conceitos necessários nessa fase da 
seriação, ou talvez, a não adequação ainda da forma de trabalhá-los, necessitando claro, de 
maior desenvolvimento nas técnicas didáticas para assimilação desses novos conceitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar alguns procedimentos – e a própria palavra procedimento traz o entendimento 
de algo premeditado, invariável, postulado, mecanizado na enfermagem, que trata de pessoas 
diferentes, e conseqüentemente com respostas orgânicas diferentes, a princípio pode dar a 
impressão de simplicidade, repetição. Porém, quando analisamos um desses procedimentos 
isoladamente, e aqui no caso do curativo, notamos a complexidade no que se refere ao 
domínio não só prático, mas também teórico, para poder executar tal tarefa.

E tal necessidade de aprimoramento no domínio dos conteúdos e conceitos parece 
não ser uma necessidade para os profissionais da área nem tampouco na formação do 
profissional. E neste trabalho foi possível chegar ao final com os acadêmicos produzindo após 
receberem orientação, um esquema de atuação nas diversas situações que pode encontrar, 
demonstrando crescimento no domínio do conteúdo de forma significativa e não tradicional, 
de memorização, o que afirma Moreira:

Quando o material de aprendizagem é relacionável à estrutura cognitiva 
somente de maneira arbitrária e literal que não resulta na aquisição de 
significados para o sujeito, aprendizagem é dita mecânica ou automática. A 
diferença básica entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica 
está na relacionabilidade  à estrutura cognitiva: não arbitrária e substantiva 
versus arbitrária e literal. Não se trata, pois, de uma dicotomia, mas sim de 
um contínuo no qual elas ocupam os extremos (Moreira, 1997, p. 21)



112

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

113

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAGALHÃES, M. F., SANTOS, W.  M. S. e DIAS, P. M. C. Uma Proposta para Ensinar os 
Conceitos de Campo Elétrico e Magnético: uma Aplicação da História da Física. Rev. Bras. Ens. 
Fls., 2002, vol.24, no.4, p.489-496. 

MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. Actas Encuentro 
internacional sobre el aprendizaje significativo. Burgos, Espanha, 1997, p. 14-44.

______________ A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. In: Moreira, M.A. Teorias 
de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.

______________ A teoria de educação de Novak e o modelo de ensino-aprendizagem de 
Gowin. In: Moreira, M.A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.

RONCA, A. C. C. Psicologia e ensino. São Paulo: Editora Papelivros, 2000.

STRUCHINER, M, VIEIRA, A. R. e RICCIARDI, R. M. V. Análise do conhecimento e das 
concepções sobre saúde oral de alunos de odontologia: avaliação por meio de mapas 
conceituais. Cad. Saúde Pública, 1999, vol.15 supl.2, p.55-68. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MAGALHAES,+MURILO+DE+F.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+WILMA+M.+S.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DIAS,+PENHA+M.+C.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=STRUCHINER,+MIRIAM
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VIEIRA,+ALEXANDRE+REZENDE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RICCIARDI,+REGINA+MARIA+VIEIRA




A QUESTÃO DA POLUIÇÃO DO MAR NO PRIMEIRO 
SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UM 
ESTUDO DE CASO SOBRE A POLUIÇÃO DA PRAIA 
DE CHARITAS, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, RIO DE 
JANEIRO

Kátia Mendonça (roberta_mendonca@uol.com.br) - Centro Educacional Charitas

Cláudia Kamel (ckparslow@ioc.fiocruz.br) - FIOCRUZ

A pesquisa teve como principais objetivos investigar os conhecimentos prévios dos 
alunos a respeito da questão da poluição do mar , relacionando- o a poluição da Baía de 
Guanabara. Objetivou também investigar as representações de meio ambiente e Educação 
Ambiental (EA) de alunos da 1a. série do ensino fundamental de uma escola da rede 
particular no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Para a realização do trabalho, optou-
se pela pesquisa qualitativa, uma vez que as concepções dos alunos aliadas a fontes variadas 
de informações foram aqui contempladas. Foi verificado neste trabalho que o interesse pela 
temática ambiental é muito significativo para a maioria dos alunos e que este interesse foi 
associado principalmente à preocupação com a degradação do meio ambiente.

Palavras-chave: Representações Sociais; Prática Pedagógica; Educação Ambiental.

INTRODUÇÃO

O trabalho em questão teve como base as concepções sugeridas pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais ( PCNs). Os temas transversais Educação para a saúde, Educação 
ambiental ( meio ambiente ) e Formação cidadã estiveram presentes durante a elaboração 
e realização do projeto. Consideramos fundamental alcançar uma formação integrada, que 
superasse a heterogeneidade das informações que cotidianamente são percebidas diretamente 
pelos alunos. Neste trabalho, um estudo de caso, serão apresentadas as fases do processo da 
construção de conhecimentos relativos a poluição da Praia das Charitas, projeto que ganhou 
vida, cor, forma e significado para os alunos envolvidos na realização do projeto.

Segundo Rizzo ( 1987 ), A ação dos educadores que trabalham com a infância e 
juventude é determinante da qualidade de vida futura de um sociedade visto que os padrões 
de personalidade e desenvolvimento de seus indivíduos são fruto das relações e experiências 
vividas sob sua liderança e responsabilidade. Dentro desta visão integradora e responsável, o 
trabalho em questão foi delineado. O núcleo dessa formação integrada é, não somente um 
objetivo pessoal enquanto educadora, mas também compartilhado pela direção da escola; o 
conceito de virtudes cidadãs: a responsabilidade, a tolerância e a solidariedade. Acreditamos 
que em torno delas podemos organizar uma formação consistente para todos os alunos, 
levando-os a perceber a vida de forma integrada. Segundo Freire ( 1997 ) os membros de 
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uma sociedade que busca e pretende a justiça devem ser solidários, responsáveis e tolerantes 
, porque essas virtudes são indissociáveis da democracia, e a democracia é uma condição 
indispensável para uma sociedade justa. 

Nosso trabalho teve início a partir do texto de Mantovani “Água no ambiente”, onde 
o assunto foi abordado utilizando uma linguagem adequada a faixa etária dos alunos. A 
leitura do texto foi feita individualmente pelos alunos e depois em voz alta pela professora. 
Após a leitura, houve debate para que pudéssemos juntos, identificar a idéia central do 
texto. A leitura seguida do debate provocou grande exteriorização de sentimentos, idéias 
e opiniões que estavam estreitamente relacionadas com a poluição da praia de Charitas, 
ambiente freqüentado pelos alunos e por apresentar sinais de comprometimento em 
função do despejo de esgoto proveniente dos quiosques e também de algumas residências.  
Imediatamente os alunos sugeriram que uma visitação a praia das Charitas fosse organizada 
para que pudessem verificar a questão da poluição mais direta, feita pelos freqüentadores 
e constatar também a questão do despejo de esgoto diretamente na praia. A visitação foi 
realizada com o consentimento dos responsáveis. A primeira visitação a praia de Charitas  foi 
feita com o objetivo de destacar a importância de um ambiente sadio contrastando com as 
conseqüências causadas pela poluição. A visitação a praia trouxe reflexões importantes aos 
alunos uma vez que ao chegarem, encontraram lixo não somente na areia mas sobretudo 
na água do mar. Constataram que a coloração geral da água, escura e leitosa, poderia Ter 
sido causada pelo despejo de esgoto sem tratamento  diretamente no mar, causando a 
morte de alguns peixes encontrados, fatos estes que causaram consternação nos alunos. 
Surgiram outras questões: Como se processa a limpeza da praia ? Quem a realiza ? Como 
os proprietários dos quiosques conservam o ambiente, uma vez que dependem dele para 
atrair turistas e locais ?  A professora tomou nota dos comentários feitos pelos alunos com o 
objetivo de, ao retornar à sala de aula, poderem traçar algumas metas a serem alcançadas, 
para que a realização do projeto pudesse fazer sentido para os alunos e que eles pudessem 
compreender a importância desse conhecimento. A professora serviria de mediadora entre 
os conhecimentos científicos e o conhecimento dos alunos, procurando sensibilizá-los da 
necessidade e importância de sua participação nessa construção, para que a apreensão 
pudesse ocorrer de maneira significativa e contextualizada. Para a elaboração do projeto, 
foi necessário pensar atividades que apresentassem formas criativas de abordagens dos 
conteúdos, de maneira que os alunos pudessem desenvolver o pensamento operatório na 
construção das noções de tempo, espaço, de sujeito histórico e de vida social, fundamental 
para o desenvolvimento do raciocínio histórico. Assim, as atividades elaboradas criaram 
oportunidade para que os alunos pudessem ( PCNs,1997):

- Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelece com outros grupos, 
tempos e espaços;

- Situar acontecimentos históricos numa multiplicidade de tempos;
- Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos 

e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 
semelhanças e diferenças;

- Reconhecer que as histórias individuais são partes integrantes das histórias coletivas;
- Questionar alternativas políticas, econômicas e culturais utilizadas e propor formas de 

atuação com responsabilidade social;
- Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, 

aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos e sonoros;
- Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como 

um direito dos povos e indivíduos e como elemento de fortalecimento da democracia.
A professora solicitou que os alunos pesquisassem em casa e trouxessem informações 

sobre os órgãos responsáveis pela limpeza do município, solicitou também que os alunos 



116

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

117

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

conversassem com seus familiares para saber deles como era a situação da praia há alguns 
anos atrás. Essas informações seria utilizadas para traçar uma linha do tempo, resgatando 
com os alunos parte da história de suas famílias, da comunidade e do desenvolvimento sócio 
cultural do município. Assim, não somente o ensino de ciências, mas o ensino das outras 
disciplinas como um todo, foi adaptado aos alunos a partir de seus questionamentos.  Nossa 
concepção de ensino de ciências encontrou apoio nos PCNs (1997) quando afirma que: 
Se a intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam uma 
autonomia no pensar e no agir, é importante conceber a relação de ensino aprendizagem 
como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e com determinado papel, está 
envolvido na construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, 
na formação de atitudes e valores humanos.

Os alunos trouxeram muitas informações a respeito do sistema de limpeza do município. 
Descobriram que a CLIN (Companhia de limpeza de Niterói) é a empresa responsável não 
só pela limpeza da cidade, mas também das praias do município e que é a pioneira em 
reciclagem do lixo público e doméstico em todo o estado do Rio de Janeiro. Aprenderam 
também que a empresa recolhe lixo reciclável das residências do município e organiza 
visitações em sua sede para que a população possa conhecer de que forma os materiais são 
separados, prensados e organizados para serem reutilizados, reaproveitados ou reciclados. 
Uma excursão à sede da CLIN foi organizada para que os alunos pudessem vivenciar esse 
processo e fazer suas perguntas à medida que suas dúvidas fossem surgindo. Após a visitação 
das estações de separação, os alunos foram conduzidos ao salão das exposições de artesanato; 
utilizando papel, garrafas de refrigerante, etc. Receberam de presente uma camiseta tecida 
de fio reciclado de garrafas de refrigerante (PET) e folhetos explicativos da visitação impressos 
em papel reciclado de embalagens TetraPack, utilizadas para embalar leite, suco, etc.

Na sala de aula, os alunos montaram um mural contando da visitação à sede da 
CLIN e relataram sua importância para conservação do ambiente e diminuição do 
lixo levado para os aterros sanitários. A visitação surtiu grande interesse nos alunos 
no sentido de que se mostraram sensibilizados com a importância da coleta seletiva 
para o reaproveitamento de materiais que levam muitos anos para serem naturalmente 
degradados e com o acúmulo deles na superfície da Terra de forma irresponsável trazendo 
conseqüências irreversíveis ao meio ambiente. A oportunização da visita estreitou os 
laços afetivos dos alunos em relação à sua cidade, uma vez que o slogan do município 
de Niterói diz: Niterói, a primeira cidade em qualidade de vida do Brasil; e essa afirmação 
está relacionada com os serviços de coleta seletiva da CLIN. 

Os relatos dos familiares mostraram que a paisagem natural do local foi consideravelmente 
modificada com as edificações nos últimos 10 anos. A orla não somente da praia de Charitas como 
também da praia de São Francisco, praia vizinha; foi completamente tomada pela construção 
de bares, restaurantes e quiosques na beira da areia, trazendo com isso um volume muito maior 
de esgoto sendo lançado nessas duas praias, contribuindo para o aumento da poluição da Baía 
de Guanabara - corpo de água que abrange essas duas praias. O primeiro passo consistiu no 
conhecimento prévio que os alunos tinham em relação ao assunto. Através de conversas informais, 
foi possível identificar que todos os alunos entendiam que as pessoas que fazem parte do ambiente 
podem viver em harmonia ou não com o ambiente no seu entorno. Quando não havia harmonia 
entre homem e ambiente, certamente haveria prejuízo , algumas vezes danos irreversíveis que 
poderiam comprometer toda uma comunidade. Os familiares enviaram fotos que comprovaram 
tal fato, relatando inclusive que antes da construção da ponte Rio-Niterói, Niterói era um município 
muito pouco visitado por turistas, pois o acesso era através de uma balsa que transportava em 
torno de 40 carros de cada vez e a travessia durava  em torno de 1 hora e 20 minutos, causando 
grandes filas de espera, fato que desencorajava muitas pessoas a fazerem a travessia a fim de 
evitar longas esperas. Outra opção são barcas que transportam em torno de 1.500 pessoas por 
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viagem, que dura em torno de 20 minutos, transportando em sua maioria residentes do município 
que utilizam as barcas para trabalhar ou estudar no Rio de Janeiro. Os alunos constataram, por 
análise das informações colhidas através dos relatos de seus familiares que a construção da ponte 
Rio-Niterói trouxe muitos benefícios sócio econômicos para o município, gerando aumento do 
comércio, criando mais oportunidades de empregos para os residentes do município, mas também 
proporcionou um enorme aumento das edificações em determinadas áreas, causando problemas 
de superpopulação e poluição. Todos os relatos foram transcritos pelos alunos e colocados no mural, 
que resgatou boa parte da história local. Um relato muito significativo partiu da diretora da escola, a 
Sra. Marina Kamel que contou que quando pequena, sua avó se locomovia através de um barco a 
remos da praia de Jurujuba até a praia de Charitas - pois não havia estrada que ligassem esses dois 
bairros vizinhos - para que de lá pudessem pegar o ônibus para o centro de Niterói, local onde se 
encontravam as lojas e mercados nesta época, na década de 1950.

Com a construção de noções temporais do desenvolvimento do local, as crianças 
ficaram muito entusiasmadas em localizar, junto aos familiares, fotografias antigas da praia de 
Charitas para a montagem de uma exposição para a comunidade, buscando compreender 
e revelar a ação dos diferentes agentes sociais que tiveram participação fundamental no 
processo de transformação do aspecto paisagístico geral da praia de Charitas, que têm sido, 
na maioria das vezes esquecidos, com sua história oculta ou negada. As fotografias obtidas, 
através de familiares foram organizadas tematicamente relacionando imagem e texto.

Na Segunda visitação a praia, os alunos coletaram alguns objetos e presenciaram a 
máquina da companhia de limpeza de Niterói realizando a limpeza da areia da praia por 
varredura. Concordo com Krasilchick (1997)  quando enfatiza que uma das características 
do mau ensino de ciências é faze-lo de forma expositiva, autoritária, livresca, mantendo os 
estudantes inativos, tanto intelectual como fisicamente. Mesmo quando lidam com materiais, 
espécimes, instrumentos, eles podem se manter passivos do ponto de vista mental. Isto 
porque o aprendizado de ciências inclui não só habilidade de observação e manipulação e 
formação de idéias próprias. Desse processo de interação, podemos perceber um aumento 
na motivação dos alunos em relação ao tema do projeto.

Alguns objetos recolhidos na praia durante a visitação foram levados à escola onde 
puderam ser utilizados sob forma de arte. Os alunos puderam confeccionar brinquedos 
a partir de materiais recicláveis. Entrevistaram um pescador que relatou com tristeza e 
decepção que pescava ali há vários anos e que nunca viu a praia tão suja e que cada vez 
mais a quantidade de peixes vem diminuindo. Disse também que as pessoas não conservam 
o ambiente, jogando objetos não só na areia como também no mar. 

Os alunos entrevistaram um proprietário de um quiosque que abordou o fato de 
que alguns freqüentadores não utilizavam devidamente o ambiente encontrando-o limpo e 
deixando-o imundo. Falou ainda que a praia de Charitas recebe muitos turistas de outros 
estados, o que é muito bom para o turismo local, contudo a poluição poderá vir a ser um fator 
redutor do turismo nos próximos anos. Sugeriu que mais lixeiras fossem colocadas pela orla e 
até mesmo na areia para facilitar o depósito do lixo.

No terceiro momento, confeccionaram cartazes, onde antes da visitação e observação 
eles traziam concepções irreais do ambiente da praia. Após a visitação, os alunos externaram 
através de desenhos, concepções mais próximas da realidade, mostrando o mar poluído, 
peixes mortos, o despejo de esgoto na água do mar, sobretudo o homem como agente 
causador da poluição. Durante a confecção dos cartazes. Os alunos levantaram a questão do 
tratamento do esgoto, fato percebido durante a visitação.

No quarto momento construíram um cartaz chamando a atenção para a importância 
da água como recurso natural essencial para todos os seres vivos. O cartaz convocava pessoas 
para a sensibilização no que diz respeito à conservação do ambiente. 
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Segundo Vigotsky ( 1991 ) O desenvolvimento pleno do ser humano depende do 
aprendizado que realiza num determinado grupo cultural a partir da interação com outros 
indivíduos da sua espécie.      

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto foi exposto na escola 
durante o evento da Feira de Ciências, com visitação aberta aos alunos, responsáveis e 
membros da comunidade.

CONCLUSÃO

No artigo de Minda Borum, Christine Massey e Tiiu Lutner (1993), a aprendizagem é 
entendida como um processo pelo qual concepções ingênuas ou espontâneas são substituídas 
por informações mais poderosas, capazes de explicar um número maior de fenômenos. Dentro 
dessa concepção, entendemos que levando em consideraçào os conceitos prévios dos alunos 
em relação as questão da poluição do mar e suas causas diretas, ainda assim percebemos 
uma visão distanciada da realidade. Os alunos não tinham conhecimento da relação direta 
que a praia de Charitas tem com a Baía de Guanabara e não sabiam que a poluição não é 
somente aquela visível aos olhos. Acreditamos que a interação direta e dinâmica dos alunos 
com o objeto de estudo tenha trazido válidas contribuições nas concepções atuais dos 
alunos. Esse fato foi comprovado não somente através da qualidade dos trabalhos realizados 
pelos alunos, mas sobretudo à mudança de atitudes, de posturas passivas e distanciadas a 
demonstrações de relações afetivas pelo ambiente no sentido de preservação do município 
não somente como patrimônio histórico-cultural, mas sobretudo como local  onde vivem,  o 
ambiente como patrimônio comum .
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE CONTEÚDOS 
DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO, MEDIANTE O 
USO DE ORGANIZADORES PRÉVIOS E MAPAS 
CONCEITUAIS, COM APOIO DE UM SOFTWARE 
ESPECÍFICO

Ronny Moraes (ronnymm@hotmail.com) - UCDB

A idéia para esta investigação partiu das minhas reflexões acerca dos resultados dos 
processos de ensino e de aprendizagem dos conteúdos de ciências, em especial da biologia, 
disciplina que leciono no ensino médio. Tenho constatado na minha prática que esses resultados 
muitas vezes ficam aquém do esperado, não correspondendo à dedicação e empenho do 
professor e dos alunos em geral. O objetivo principal deste estudo foi  acompanhar e avaliar 
os resultados da aprendizagem dos alunos de uma primeira série do ensino médio,  ao 
vivenciarem uma situação de  ensino e aprendizagem  planejada e desenvolvida na disciplina 
Biologia, com base na Teoria da  Aprendizagem Significativa – Ausubel (1963, 1968, 1978) 
-  com o  uso dos Mapas Conceituais - Novak (1977, 1978, 1980, 1981) - construídos com 
o apoio de um programa específico  de computador (CMap Tools) e organizadores prévios. 
Acredita-se que a inserção do computador no processo de construção de mapas conceituais 
poderá ser um fator de promoção da motivação, favorecendo a aprendizagem significativa, 
uma vez que facilita o trabalho de construção geométrica, do desenvolvimento de uma visão 
estética e a construção do conhecimento. Esta investigação foi desenvolvida mediante uma 
intervenção em sala de aula utilizando um delineamento de natureza experimental, com 
uso de Grupo Controle (GC) e Grupo Experimental (GE) e coleta de dados quantitativos e 
qualitativos. Os dados colhidos foram obtidos através de provas e testes, análise dos mapas 
conceituais produzidos pelos alunos no decorrer do estudo, além de entrevista através da 
técnica de grupo focal. Constatou-se que o envolvimento e a motivação foram maiores no 
GE e a análise estatística (test “t”) dos resultados da aprendizagem, sugere que os alunos 
desse mesmo grupo apresentaram melhor desempenho. Além disso, os resultados sugerem 
que a metodologia de ensino fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa pode 
ser especialmente valiosa para os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, Organizadores-Prévios.

APRESENTAÇÃO

Fica cada vez mais evidente que no mundo contemporâneo a linguagem da ciência 
está se popularizando, seja para aumentar as possibilidades de venda de certos produtos, 
agregando a eles determinadas qualidades da ciência como “testado cientificamente”, 
”testado nos melhores laboratórios” ou explicitando alguns de seus componentes, com 
o intuito claro de dar maior credibilidade, como presença de ”enzimas”, ”nanosferas”, 
”colágeno”, “multivitaminas” ou então termos como “light” ou “diet” etc. 
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Um dos desafios da escola é prover o aluno dos conhecimentos necessários para 
esse entendimento, ao mesmo tempo que  desenvolve a consciência crítica, para que ele 
possa fazer suas escolhas de forma consciente num mundo cada vez mais dominado pelos 
conhecimentos científicos e tecnológicos. Formar este tipo de cidadão, portanto, é um 
desafio a qualquer escola.

Neste sentido, esse projeto partiu das minhas reflexões acerca dos resultados dos 
processos de ensino e de aprendizagem dos conteúdos de ciências, em especial da 
biologia, disciplina que leciono no ensino médio. 

Tenho constatado na minha prática que esses resultados muitas vezes ficam aquém 
do esperado, não correspondendo à dedicação e empenho do professor e dos alunos em 
geral. Os alunos apresentam dificuldades na compreensão da hierarquia entre os conceitos 
e princípios científicos e, consequentemente também na compreensão das relações de 
subordinação existentes entre as suas partes na composição do todo. 

Em conseqüência, ocorre muitas vezes um aprendizado de simples memorização, no 
qual o aluno esforça-se por decorar; decora o que “não entende”, tendo a falsa impressão 
de que aprendeu. 

Neste tipo de aprendizagem o aluno não é estimulado a estabelecer relações com 
outros conhecimentos. Por conseguinte, a aprendizagem não é significativa para o aluno; 
ele estuda somente para a prova e esquece.  Embora seja alvo de críticas, este tipo de ensino 
e aprendizagem é bastante difundido na escola e seus resultados são bem conhecidos: o 
conteúdo é carente de significado para o aluno, uma vez que não se relaciona com seus 
outros conhecimentos ou situações vividas, por isso não é verdadeiramente assimilado e 
acaba sendo facilmente esquecido. 

O aprendizado de forma enciclopédica e compartimentarizada como a que ocorre 
ainda no ensino de ciências, não permite ao aluno a compreensão do conjunto dos 
conceitos e princípios básicos de uma disciplina, muito menos a interação com outras 
áreas de conhecimento, bem como a apropriação crítica de seu campo conceitual. Dessa 
maneira, o ensino não o capacita para as escolhas que terá que fazer num mundo cada vez 
mais técnico-científico.

É preciso ter presente que, se o aluno apenas aprendeu o significado do símbolo, 
reconhecendo a palavra associada ao objeto, isto não deixa de representar um tipo de 
aprendizagem significativa, que ocorre e é necessária nos primeiros anos de vida de uma 
criança. Mas tratando-se do ensino médio, este tipo de aprendizagem simplesmente 
representacional não é mais suficiente. 

Porém é necessário que o aluno passe da aprendizagem meramente representacional, 
para a efetiva e significativa aprendizagem conceitual. Esta tarefa não é muito fácil, visto que 
o significado emerge das diversas situações em que o conceito pode ser utilizado. Entender 
o significado não significa somente que o indivíduo é capaz de repeti-lo meramente, mas 
que seja ele capaz de usar este conhecimento em situações diversificadas.

OBJETIVO

O objetivo principal deste estudo foi acompanhar e avaliar os resultados da 
aprendizagem dos alunos de uma primeira série do ensino médio,  ao vivenciarem uma 
situação de  ensino e aprendizagem   planejada e desenvolvida na disciplina Biologia, 
com base na TAS e com o  uso dos Mapas Conceituais, construídos com o apoio de um 
programa específico  de computador.
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 A hipótese que orienta a presente investigação é a de que o ensino organizado e 
conduzido conforme os pressupostos da TAS, favorece a aprendizagem significativa dos 
conteúdos disciplinares.  

REFERENCIAL TEÓRICO

A presente investigação apoia-se na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e 
Novak (1980, 1981), em que a idéia central é de que a aprendizagem se dá mediante um 
processo no qual as novas informações se relacionam, de modo não-arbitrário e substantivo, 
a um aspecto relevante preexistente na estrutura cognitiva do sujeito.

Os conhecimentos prévios seriam os suportes onde o novo conhecimento se apoiaria. 
A este processo Ausubel designou de “ancoragem”. Esta idéia foi expressa pelo pesquisador 
na seguinte frase “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo 
que o aprendiz já sabe. Averigüe isso e ensine-o de acordo”. (AUSUBEL, 1980)

Em sua teoria, Ausubel (1963, 1968, 1978, 1980) investiga e descreve o processo de 
cognição segundo uma perspectiva construtivista. Esta teoria ficou conhecida como teoria da 
aprendizagem verbal significativa, por privilegiar o papel da linguagem verbal.  Foi o próprio 
psicólogo que optou por renomeá-la de Teoria da Aprendizagem Significativa - TAS. 

Autores como Santos (1998) e Cachapuz (1992) que desenvolveram uma linha de 
investigação sobre “mudança conceitual” entenderam que muitas vezes esses conhecimentos 
prévios se constituem em obstáculos ao aprendiz e por isso devem ser investigados pelo professor.

Esta teoria procura elucidar os mecanismos internos que ocorrem na estrutura cognitiva 
humana em relação ao processo de aprendizagem. Embora já tenha sido classificada como 
uma teoria “condutivista”, a TAS focaliza e entende a aprendizagem de modo cognitivista e 
procura explicar também como os conhecimentos estão estruturados na mente humana. 

O foco principal de suas pesquisas foi a aprendizagem escolar, por este motivo 
acreditamos que as suas idéias sobre a aprendizagem podem contribuir para melhorar 
o processo de ensino-aprendizagem escolar. Ausubel propõe, portanto, uma teoria que 
enfatiza a aprendizagem que ocorre na escola. 

Coube a Novak (1978, 1980, 1983, 1998) desenvolver, refinar e divulgar os os 
pressupostos da TAS e acrescentar os aspectos que são de domínio afetivo, dando um 
toque humanista à teoria Ausubel, ao considerar que “a aprendizagem significativa subjaz à 
integração construtiva entre, pensamento, sentimento e ação que conduz ao engrandecimento 
humano”. (ibid., 1998, p. 15)

Para ele, as atitudes e sentimentos positivos em relação à experiência educativa têm 
suas raízes na aprendizagem significativa e, por sua vez, a facilitam.

A proposição de uma hierarquia na organização cognitiva do indivíduo é de suma 
importância, quando se trata da aprendizagem de conceitos científicos. Uma vez que o 
conhecimento científico é constituído por uma rede de conceitos e proposições, formando 
uma verdadeira teia de relações. 

Quando uma informação não é aprendida de forma significativa ela é aprendida de 
forma mecânica. Ao contrário da aprendizagem significativa, na aprendizagem mecânica as 
informações são aprendidas praticamente sem interagir com informações relevantes presentes 
na estrutura cognitiva. A nova informação é armazenada de maneira arbitrária e literal. 

No entanto, Ausubel nâo vê oposição entre a aprendizagem mecânica e a significativa, 
mas as vê como um continuum.  Segundo Ausubel, a aprendizagem mecânica é inevitável 
no caso de conceitos inteiramente novos para o aluno, mas posteriormente ela passará a se 
transformar em significativa. 
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Por exemplo, ao se apresentar ao aluno o conceito de célula “unidade morfológica e 
fisiológica de todos os seres vivos” este só terá sentido, à medida que ele for relacionado 
com alguma idéia relevante, que esteja clara e organizada na sua estrutura  cognitiva, caso 
contrário, a princípio será armazenada de forma mecânica. 

O conhecimento anterior sobre a sua morfologia básica e a fisiologia da célula, facilitará 
a construção do conceito “célula”.

Somente no decorrer do tempo, com a aquisição das “idéias âncoras” é que o conceito 
passará a ter significado para o aluno. Objetivando acelerar este processo, Ausubel sugere a 
manipulação da estrutura cognitiva do aluno através do uso de organizadores prévios. 

Novak considera que a utilização de Mapas Conceituais favorece a aprendizagem 
significativa, na medida em que enfatiza o sentido de unidade, articulação, subordinação e 
hierarquização dos conhecimentos sobre determinado tema, possibilitando, assim,  a visão 
integrada e compreensiva dos diversos saberes disciplinares, bem como as suas inter-relações. 

A abordagem dos MC está fundamentada na teoria construtivista, entendendo que 
o indivíduo constrói seu conhecimento e seus significados a partir da sua predisposição 
para realizar esta construção, e servem como instrumentos para facilitar o aprendizado do 
conteúdo sistematizado em conteúdo significativo para o aprendiz. 

A construção de mapas conceituais valoriza, sobremaneira o processo de construção e 
reestruturação do conhecimento pelo próprio sujeito. Este instrumento encontra-se no grupo 
de propostas de cunho construtivista, visto que favorece, a atividade do aluno na elaboração 
e integração de seus conhecimentos. 

Os MC construídos por determinados grupos consistem de conhecimentos partilhados, 
advindos de situações de conflitos e de discussões. A aprendizagem é, portanto, construída 
coletivamente, através de consenso. 

O MC constitui um código de representação cognitiva de cada sujeito, ou grupos 
de sujeitos, ele exige para a sua decodificação, que o emissor e o receptor partilhem de 
conhecimentos mínimos sobre a sua forma e semântica utilizada. 

Com a finalidade de favorecer e potencializar a aprendizagem significativa, nesta 
pesquisa foi utilizada a técnica de construção colaborativa de diagramas denominados mapas 
conceituais, apoiada por um programa específico de computador denominado CMap Tools. 

Muitas vezes, no ensino da biologia, aos estudantes são exigidos que aprendam uma 
gama de conceitos, que não lhe são familiares, sem que antes tenham adquirido um corpo 
adequado de subordinadores relevantes num nível adequado de inclusividade. Os alunos 
possuem essas idéias de base mas, elas não estão ativadas. Caberia então ao professor 
descobrir esses conhecimentos prévios, ativá-los e a partir disso ensinar o novo tema.

Ausubel (1980, p. 71 ), propôs o uso de organizadores prévios - OP ou antecipatórios, 
quando o sujeito não dispõe de “subsunçores” que ancorem novas aprendizagens, ou quando 
for constatado que os subsunçores existentes em sua estrutura cognitiva, não são suficientemente 
claros e estáveis para desempenhar as funções de ancoragem do novo conhecimento. Esses 
instrumentos também podem servir como ativadores de subsunçores que não estavam sendo 
usados pelo indivíduo, mas que estão presentes na estrutura cognitiva. 

O OP constitui um instrumento (textos, trechos de filmes, esquemas, desenhos, fotos, 
pequenas frases afirmativas, perguntas, apresentações em computador, mapas conceituais etc.) 
que é apresentado ao aluno em primeiro lugar, num nível de maior abrangência, que permita 
a integração dos novos conceitos aprendidos. Um organizador prévio prescinde de nível de 
inclusividade e abrangência sobre o conteúdo que será posteriormente apresentado. 

A utilização de um determinado texto pelo professor, por exemplo, sobre o câncer, pode 
contribuir para que o conceito mitose (processo de divisão celular) seja assimilado de forma 
significativa, uma vez que apresenta algumas situações em que ele é utilizado, contribuindo 
para dar sentido. Cabe ressaltar a contribuição de Vygotsky, em relação a determinação da 
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existência da Zona de Desenvolvimento Proximal- ZPD. A ZPD é distância entre o nível 
de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. (VYGOTSKY, 1989)

METODOLOGIA

Esta investigação foi desenvolvida mediante uma intervenção em sala de aula utilizando 
um delineamento de natureza experimental, com uso de Grupo Controle (GC) e Grupo 
Experimental (GE) e coleta de dados quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos 
referem-se ao desempenho dos alunos em provas com questões abertas e questões objetivas, 
aplicadas no inicio e ao longo do semestre letivo.

 Os dados qualitativos resultaram basicamente de dois procedimentos: (1) avaliação 
da evolução do aprendizado dos alunos mediante a análise dos mapas conceituais por eles 
produzidos ao longo do estudo e (2) realização de uma entrevista com um grupo de alunos 
mediante a técnica de Grupo Focal na qual eles foram levados a discutir e avaliar, sob 
diferentes ângulos, a experiência vivida ao longo do semestre.

A investigação ocorreu entre fevereiro e junho do ano de 2004. Na primeira série os 
alunos têm três aulas semanais de biologia, sendo assim distribuídas: uma para o ensino 
de ecologia e duas para a citologia. A citologia, matéria sob minha responsabilidade, 
foi a escolhida para a realização da pesquisa porque possui uma melhor organização 
seqüencial dos conteúdos.

Para organizar as salas que funcionariam como grupo controle e grupo experimental foi 
aplicada uma prova inicial envolvendo conhecimentos básicos relacionados ao conteúdo de 
ciências do ensino fundamental, nas nove salas que compõem a 1ª série do Ensino Médio de 
um colégio particular. Neste ínterim foram selecionados e organizados os conteúdos a serem 
desenvolvidos com os alunos e o software que seria utilizado. 

No grupo controle, as aulas eram organizadas sem o uso dos textos, utilizados no grupo 
experimental (organizadores prévios) e mapas conceituais. No entanto, os alunos eram 
estimulados a participarem das aulas através de questionamentos, mas que no entanto, era 
restrita ao material didático (apostila).

Para a construção dos mapas conceituais foi utilizado o programa CMap Tools, que é 
distribuido gratuitamente, e é destinado à construção de MC.

 O programa foi escolhido com base nos seguintes critérios: (a) que favorecesse a 
construção de mapas conceituais, apresentando previamente aos alunos locais para a 
inserção dos conceitos e das palavras de ligação; (b) que não apresentasse restrição de uso 
em educação; (c) que não apresentasse recursos além dos necessários à construção dos MC, 
a fim de evitar a dispersão dos alunos; (d) que apresentassem capacidade de armazenamento 
das informações no próprio programa ou em outro de fácil acesso; (e) que favorecesse a 
estética na construção dos MC.

As provas previstas no calendário da escola são realizadas, no meio do bimestre e ao 
final deste, sendo designadas, respectivamente, prova mensal (P1) e prova bimestral (P2) na 
elaboração dessas provas, foram utilizadas questões que envolviam resolução de problemas, 
perguntas diretas e questões contextualizadas. 

Assim, no decorrer do semestre foram aplicadas cinco provas: uma prova de sondagem, 
duas provas mensais, duas provas bimestrais e ao término do período, uma prova final, 
abrangendo os conteúdos de todo o semestre. 
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Na construção dessas provas foram privilegiados pelo menos dois aspectos que 
consideramos importantes a serem avaliados: os conteúdos  conceituais e a capacidade do 
aluno de dissertar sobre determinado tema de biologia fazendo as devidas relações. 

Novak (2000, p. 11), destaca que os MC podem ser vistos como recursos auxiliares 
de avaliação, seja analisando o progresso dos alunos pela comparação dos MC por eles 
produzidos ao longo do estudo de um tema, levando em conta a quantidade crescente de 
informações, a sua complexidade e as relações estabelecidas, seja pela comparação dos MC 
dos alunos com MC por especialistas.1

Em algumas ocasiões, foi analisada a capacidade do aluno de introdução de novas 
informações no mapa, solicitando que revisassem o mapa construído anteriormente. 
Essencialmente era feita a seguinte pergunta. Relendo o MC construído por vocês, o que 
vocês acham que pode ser acrescentado?

 No decorrer do semestre foram construídos vários MC referentes aos diversos temas 
estudados. Os temas selecionados para a construção dos MC foram os mais gerais e inclusivos.

Também foi realizada uma prova final que foi aplicada nos grupos controle e 
experimental, foi realizada ao término do semestre e objetivou avaliar a aprendizagem 
conceitual de todo o semestre. Ao contrário das provas P 1 e P 2, que são previamente 
marcadas, esta prova foi uma prova “surpresa”.  Essa prova constou de nove questões com 
um nível elevado de abrangência de conteúdos. Por tratar-se de uma prova com a pretensão 
de avaliar o conteúdo do semestre, ela foi cuidadosamente construída de modo a verificar 
a aprendizagem através de questões mais gerais, relativas a cada um dos temas estudados 
pelos alunos. Nessa prova foram utilizados os mesmos critérios de escolha das questões das 
provas mensais e bimestrais.

RESULTADOS

O conjunto dos dados coletados foi analisado mediante procedimentos quantitativos 
e qualitativos, de forma a possibilitar uma compreensão mais elaborada dos elementos 
envolvidos na situação de ensino e aprendizagem, organizada em função do problema 
objeto da presente investigação

As análises apresentadas a seguir baseiam-se no desempenho dos alunos em 
provas  convencionais, na  análise dos MC por eles produzidos ao longo do estudo e nas 
considerações expressas por um grupo representativo de alunos, ao participarem de uma 
entrevista mediante a técnica do Grupo Focal, avaliando a experiência por eles vivida.

Um primeiro nível de análise envolve a comparação do desempenho acadêmico 
dos alunos do GE e do GC , em provas convencionais, realizadas ao longo do semestre, 
conforme o calendário previsto pela escola. Na Tabela 1 (Anexo 1) são apresentados os 
dados resultantes do cálculo das médias, desvios padrão e do teste estatístico aplicado (teste 
“t” para comparação de duas médias independentes): 

Uma primeira comparação entre os resultados dos dois grupos mostra uma certa 
vantagem do desempenho dos alunos do GE em relação aos alunos do GC.  As médias do 
GC foram inferiores às médias do GE em todas as provas aplicadas,  sendo que em três delas 
( P1, P4 e P5) a diferença é estatisticamente significativa.  Esses dados evidenciam, portanto, 
que o rendimento escolar dos alunos do GE foi superior ao dos alunos do GC.  

Ao se analisar o desempenho dos alunos, percebe-se que os alunos que apresentam 
geralmente um bom desempenho escolar independe do método ou da atuação do professor. 
Esse grupo de alunos, normalmente são pouco favorecidos pelo método.
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O desafio dos professores é encontrar os meios para favorecer a aprendizagem 
significativa dos alunos que não apresentam um bom rendimento. É nesse sentido que a TAS 
pode ajudar o professor a organizar o seu ensino de modo que esses alunos efetivamente 
passem a apresentar um rendimento melhor.

Para verificar essa possibilidade foram analisados os desempenhos dos alunos de maior e 
menor rendimento dos grupos experimental e controle, comparando-se os resultados da Prova 
de Sondagem com a média das quatro provas convencionais aplicadas ao longo do semestre.

As notas da prova de sondagem dos alunos de ambas as salas (GE e GC) foram 
ordenadas e, então, foram destacadas as 10 notas mais altas e as 10 mais baixas de cada um 
dos grupos cf. Anexo 2 e Anexo 3.  Dessa forma, ficaram definidos quatro  sub grupos: dois 
de baixo rendimento ( GE e GC) e dois de melhor rendimento (GE e GC).  A comparação 
entre a nota da prova de sondagem e a média das notas alcançadas nas quatro provas do 
semestre, possibilitou avaliar os “ganhos” dos alunos de cada um desses subgrupos, conforme 
pode ser visto nas tabelas que se seguem:

A princípio nota-se que conjunto dos quatro sub grupos (maior e menor rendimento, 
dos grupos experimental e controle), todos registraram ganhos. Em relação aos dois grupos de 
menor rendimento, tanto o GE como o GC apresentaram ganhos positivos maiores, porém o 
GE apresentou ganhos relevantes se comparado o GC (32,1 do GE contra 20,9 do GC), por 
isso que a suposição de que o GE foi favorecido devido a TAS pode, segundo mostra a Tabela 
3 (Anexo 3) pode ser considerada.  

Esta vantagem é expressiva, no entanto,  talvez análises mais detalhadas como por exemplo 
a prova da mediana ou um teste paramétrico poderiam acrescentar mais informações.

Ao se analisar o conjunto dos dados (Anexo 2 e 3) a conclusão a provavelmente 
chegaremos é de que os  grupos tiveram desempenhos muito próximos, mas ao se analisar 
caso a caso, há algumas situações que merecem ser destacadas do conjunto dos dados. 

Podemos destacar que no grupo de melhor desempenho GE, os ganhos obtidos foram 
melhor distribuídos ao longo do grupo, por exemplo, o aluno (a) obteve um ganho de 4,9 
pontos; os alunos (c), (d) e (e) também tiveram ganhos, respectivamente 2,9 , 2,8 e 3,9 
pontos, se compararmos os ganhos desse pequeno grupo de alunos no GC, verificaremos 
que os ganhos foram, além de menores, mal distribuídos, a distribuição ficou assim, aluno (a) 
2,4 pontos, (c), (d) e (e), respectivamente 0,7 , 1,4 , e 1,9. 

No grupo de menor desempenho o aluno (f) do GE que apresentou o maior ganho (6,9 
pontos), fez par (na construção dos MC) com o aluno (g)  do grupo de menor desempenho, 
porém que apresentou o terceiro maior ganho (3,8 pontos);  o aluno (i), também do grupo 
de menor desempenho, apresentou um ganho maior (6,0 pontos) e fez par com o aluno (g) 
do grupo de maior desempenho.

A explicação para tal fato pode estar nas considerações de Vygotsky, para ele, o professor 
ou um aluno de melhor desempenho pode atuar como mediador entre o conhecimento e o 
sujeito, propiciando a ele um maior desenvolvimento na ZDP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A idéia fundamental da teoria de Ausubel é a de que a aprendizagem significativa resulta 
de um ensino no qual as novas informações ou conhecimentos estejam relacionadas com um 
aspecto relevante, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo (NOVAK, 2000, p. 
51). Para ele, a determinação dos conhecimentos prévios constitui a variável de ensino mais 
importante, por isso, ele defende que os professores/educadores devem criar situações didáticas 
com a finalidade de descobrir esses conhecimentos e a partir deles organizar o ensino.
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Em relação à organização dos conteúdos, Ausubel ressalta que a apresentação das 
idéias mais gerais e inclusivas de um determinado tema de estudo em primeiro lugar, antes 
de serem progressivamente diferenciadas em termos de detalhes e especificidades, também 
pode contribuir para dar unidade e organização ao conhecimento.  

O que vemos hoje nos livros textos de biologia do ensino médio é uma organização 
que inicia com o estudo das moléculas, terminando no estudo da biosfera sendo, portanto, 
contrária ao que preconiza Ausubel. 

Outra pré-condição para que a aprendizagem significativa ocorra, é a predisposição 
favorável do sujeito para isso. A expressão “predisposição favorável do sujeito” indica que 
é relevante o que o sujeito sente. Neste sentido, as contribuições de Novak & Hanesian 
(1980) à teoria da aprendizagem significativa, conferem a ela uma visão mais humanista. 
Novak (ibid, p. 19), de certa forma amplia a teoria ao defender que o sujeito pensa, sente e 
age e que as experiências de aprendizagem potencialmente significativas são aquelas que o 
levam a um engrandecimento pessoal, proporcionando ao mesmo tempo um certo domínio 
conceitual que lhe permita o uso eficiente na solução de problemas reais, do dia a dia.  
Portanto, a busca de uma articulação entre o conteúdo e temas do cotidiano dos alunos 
pode ser um fator que predispõe à motivação.

Há ainda outros aspectos a serem considerados na organização do ensino como, por 
exemplo, as concepções alternativas dos alunos que são conceitos, idéias ou proposições de 
que os alunos são portadores e que muitas vezes se chocam com o conhecimento científico  
que deve ser trabalhado na sala de aula. 

Essas concepções alternativas são apontadas como um dos desafios para o ensino de 
ciências, uma vez que são resistentes à mudança, por serem esquemas que apresentam certa 
coerência interna. (SANTOS, 1998, p. 92).

Ampliando as propostas de Ausubel, pesquisas sobre “mudança conceitual” consideram 
que cabe ao professor investigar essas concepções alternativas, a fim de determinar quais 
elementos podem contribuir para as novas aprendizagens ou aqueles que são obstáculos ao 
aprendizado do conhecimento científico e, portanto, precisam ser “desconstruídos”.

Em relação a facilitação da aprendizagem dos conteúdos, sua articulação e 
subordinação,  Novak (1960) defende a idéia de que a utilização de “mapas conceituais 
favorece a aprendizagem significativa, na medida em que enfatiza o sentido de unidade, 
articulação, subordinação e hierarquização dos conhecimentos sobre determinado tema, 
possibilitando, assim,  a visão integrada e compreensiva dos diversos saberes disciplinares, 
bem como as suas inter-relações.”

Embora tenha sido constatado na presente investigação que o uso sistemático de MC 
pelo professor e pelo aluno, pode constituir importante recurso no processo de ensino e de 
aprendizagem, ele não deve ser o único recurso utilizado pelos professores.

Ausubel (1980) propõe a utilização de organizadores prévios com a finalidade de 
preparar a estrutura cognitiva dos alunos para novas aprendizagens contextualizar ou tornar 
evidentes os conhecimentos prévios, No estudo desenvolvido, organizadores prévios foram 
utilizados sistematicamente na introdução de cada tema a ser estudado, despertando o 
interesse, promovendo o envolvimento dos alunos e ajudando a estabelecer as bases para 
o estudo pretendido.   Segundo os alunos, os organizadores prévios foram importantes 
principalmente no sentido de se criar um contexto ao conteúdo, alguns deixaram claro que 
os textos utilizados serviram para introduzir o conteúdo.  

A organização do trabalho em sala de aula de forma a valorizar as experiências 
relacionadas com a realidade sócio-cultural do aluno, a construção do conhecimento, aliadas ao 
uso das novas tecnologias, também fazem parte dessas novas abordagens no ensino de ciências e 
podem contribuir para tornar efetivo o ensino.
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A aplicação de uma metodologia de ensino baseada nas idéias de Vygotsky (1989), 
contribui para uma melhoria, do processo de ensino e aprendizagem uma vez que estimulam 
o trabalho colaborativo, de forma a potencializar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
Evidenciou-se que as idéias relativas à Zona de Desenvolvimento Proximal, onde o controle da 
tarefa de aprendizagem é gradualmente transferido do professor ao aluno ou do aluno que está 
num nível mais elevado de desenvolvimento para outro que se encontra em nível intermediário 
(VYGOTSKY, 1989), pode ser potencializado a partir de ambientes interativos. 

Uma das conclusões da presente investigação, é que um ambiente interessante e estimulante, 
onde os alunos sejam desafiados a construir e/ou estruturar o seu próprio conhecimento, pode 
ser um importante fator motivador das aulas de ciências. Nesse sentido é que o desenvolvimento 
de ambientes de aprendizagem apoiados em computadores e tecnologias associadas, valorizam 
este tipo de abordagem, criando um espaço de trabalho em conjunto. 

Ao se usar softwares que favoreçam a construção do conhecimento, como o CMap 
Tools, a aprendizagem advém do fato de o aluno ter que buscar novos conteúdos e 
estratégias de organização e hierarquização dos conceitos. No caso de trabalho em grupos, 
este conhecimento torna-se produto de intensa atividade cognitiva e negociação e  como 
resultado desse processo, temos  aprendizagens mais significativas, mais duradouras e  
passíveis de serem transferidas para outras situações.  Em conseqüência, os alunos começam 
a se perceber “capazes de aprender” e a desenvolver responsabilidade e autonomia em 
relação à própria aprendizagem.  Provavelmente sejam estes os maiores ganhos e os mais 
importantes objetivos de uma prática educativa.

  Em muitas ocasiões os alunos expressaram suas dificuldades e resistências em relação 
a uma forma de trabalho e de estudo exigente, que cobrava deles o uso do raciocínio, a 
busca de relações, a compreensão crítica, o embate de idéias, a disposição para rever e 
aperfeiçoar suas representações (mapas conceituais) sobre um dado assunto.  Mas, muitas 
vezes também reconheceram que o estudo assim conduzido, diferentemente do ensino 
que cobra, sobretudo, a memorização dos conteúdos, resultava em melhor aprendizado, e 
muitas vezes se entusiasmaram com as “regras do jogo”. 

Cabe ressaltar, ainda que os resultados do presente estudo sugerem que uma metodologia 
fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa pode beneficiar especialmente os 
alunos com maiores dificuldades de aprendizagem.  Esse dado é particularmente importante, 
uma vez que o verdadeiro e maior desafio dos professores e da escola é criar condições que 
favoreçam o aprendizado desses alunos.  Novos estudos poderão investigar mais a fundo o 
potencial da Teoria da Aprendizagem Significativa nesse sentido.

Além disso, o desenvolvimento de análises mais refinadas e de instrumentos adequados 
de avaliação, que valorizem o conhecimento prévio do aluno, sua historicidade e seu 
contexto, podem ajudar a evidenciar a aprendizagem significativa, uma vez que ela é difícil 
de ser verificada pelos métodos convencionais de avaliação.

Uma das propostas apresentadas sugere que o foco de professores e pesquisadores das 
áreas de ciências deva ser redirecionado para compreender os mecanismos de aprendizagem 
e os caminhos de menor dificuldade para que os estudantes aprendam significativamente 
melhor, além de testar a eficácia de propostas didáticas e encontrar maneiras eficientes de 
formar professores que sejam gestores da aprendizagem.
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ANEXOS

Anexo 1 (Tabela) - Média, desvio-padrão das notas das 5 provas aplicadas e resultado do teste estatístico (teste “t”).

Grupo Experimental
n= 43

Grupo Controle
n=40

NS = 0,05  tc = 1,66

Provas Média (DP) Média (DP)

P1 6,5 (2,7) 5,0 (3,1) * t  = 2,60

P2 5,1 (2,8) 4,9 (2,6) - t = 0,63

P3 5,4 (3,1) 4,8 (2,8) - t = 1,00

P4 7,2 (2,9) 6,2 (3,1) * t = 2,00

P5 4,5 (2,2) 3,5 (2,3) * t = 1,98

(*) Significativo: A média do GE é maior que a do GC.

Anexo 2 (Tabela 1) - Evolução dos 10 alunos do GE e do GC com as melhores notas na prova de sondagem.  
O cálculo do “ganho” (pontos) foi  feito pela comparação entre a nota da prova de sondagem e a média das 
quatro provas  aplicadas.

GRUPO DE MAIOR DESEMPENHO

PS P1 P2 P3 P4 Média Ganhos

E C E C E C E C E C E C E C

a 4,5 4,5 8,5 8,5 9,0 3,0 10,0 6,0 10,0 10,0 9,4 6,9 4,9 2,4

b 5,4 5,1 3,0 10,0 4,5 9,0 4,8 8,5 9,5 9,0 5,5 9,1 0,1 4,0

c 5,9 5,2 9,0 9,0 8,0 3,0 8,0 4,5 10,0 7,0 8,8 5,9 2,9 0,7

d 5,9 5,2 8,0 6,3 7,5 6,0 9,4 6,0 10,0 8,0 8,7 6,6 2,8 1,4

e 6,1 5,6 10,0 8,5 10,0 10,0 10,0 6,5 10,0 5,0 10,0 7,5 3,9 1,9

f 6,4 5,7 4,0 6,5 2,6 4,0 6,0 7,0 4,0 4,5 4,2 5,5 -2,3 -0,2

g 6,7 5,7 10,0 4,0 10,0 7,5 10,0 4,5 10,0 3,5 10,0 4,9 3,3 -0,8

h 6,8 6,1 2,0 7,5 7,5 6,0 5,7 10,0 7,0 10,0 5,6 8,4 -1,3 2,3

i 7,0 6,2 6,0 3,0 4,5 4,5 10,0 10,0 10,0 8,5 7,6 6,5 0,6 0,3

j 7,0 6,2 10,0 5,0 10,0 7,0 8,0 6,5 8,5 4,0 9,1 5,6 2,1 -0,6

Total 20,6 13,0
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Anexo 3 (Tabela 2) - Evolução dos 10 alunos do GE e do GC com as  menores notas na prova de sondagem.  
O cálculo do “ganho” (pontos) foi  feito pela comparação entre a nota da prova de sondagem e a média das 
quatro provas  aplicadas.

GRUPO DE MENOR DESEMPENHO

PS P1 P2 P3 P4 Média Ganhos

E C E C E C E C E C E C E C

a 1,6 1,1 6,0 1,0 4,0 1,5 3,0 1,0 6,5 5,5 4,9 2,2 3,3 1,1

b 2,0 1,5 5,5 0,0 4,5 1,5 5,2 2,0 7,0 2,5 5,6 1,5 3,6 0,0

c 2,1 1,6 4,0 2,0 2,0 4,0 2,5 2,0 10,0 0,0 4,6 2,0 2,5 0,4

d 2,2 1,8 2,0 2,5 4,0 4,5 0,5 4,0 5,0 10,0 2,9 5,3 0,7 3,5

e 2,4 1,9 3,0 4,0 3,0 3,0 2,0 0,5 3,0 4,5 2,8 3,0 0,4 1,1

f 2,6 2,0 10,0 6,0 8,0 3,0 10,0 2,0 10,0 4,0 9,5 3,8 6,9 1,8

g 2,7 2,0 4,5 5,0 4,5 3,0 10,0 7,7 7,0 8,5 6,5 6,1 3,8 4,1

h 2,7 2,1 5,5 5,0 4,5 5,6 4,0 2,5 7,0 4,5 5,3 4,4 2,6 2,3

i 2,7 2,4 8,5 7,5 9,0 4,5 7,4 1,0 10,0 10,0 8,7 5,8 6,0 3,4

j 2,7 2,4 7,0 7,0 3,0 10,0 3,0 0,5 7,0 5,0 5,0 5,6 2,3 3,2

Total 32,1 20,9
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: O CONCEITO DE 
SERES VIVOS NA CONCEPÇÃO DE ALUNOS NAS 
SÉRIES INICIAIS

Célia Beatriz Piatti (celiabp@cdb.br) - UCDB

Leny Rodrigues Martins Teixeira (lteixeira @stetnet.com.br) - UCDB

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a concepção das crianças acerca da formação 
do conceito de seres vivos, conceito este, que integra a disciplina de Ciências e Programa 
de Ensino, componente da grade curricular das séries iniciais. Participaram do estudo 12 
crianças na faixa etária de 5 anos a 7anos e 8 meses, sendo alunos da Educação Infantil e 1ª 
série do Ensino Fundamental, de uma escola particular de Campo Grande-MS. Para coleta de 
dados utilizamos como procedimento a entrevista individual pautada em questões propostas 
às crianças envolvendo a observação, classificação das figuras apresentadas e a explicitação 
do conceito de seres vivos. Como resultado, verificamos um descompasso entre o que a 
criança verbaliza e o que realmente acredita, como também a mediação inadequada do 
professor, considerando a resposta verbal ensinada embora não compreendida. Este trabalho 
oportunizou reflexões a respeito do processo de aprendizagem do conceito de seres vivos, 
bem como, ao papel do professor como mediador no processo ensino-aprendizagem, 
possibilitando ao aluno associar seus conhecimentos prévios às informações recebidas na 
escola, transformando estas informações em conhecimento para que a aprendizagem seja 
significativa de fato.

Palavras-Chave: Conceito; Seres Vivos; Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO

CIÊNCIAS: POR QUÊ E O QUE ENSINAR? 

Muitas vezes nos deparamos com atitudes das crianças que nos levam a refletir sobre o 
real compromisso com o ensino de ciências no currículo escolar. A Lei de Diretrizes e Bases 
9.394/96 (LDB), artigo 32, seção III, afirma que, o Ensino Fundamental apresenta, como 
objetivo, a formação básica do cidadão mediante:

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade 
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação 
de atitudes e valores, bem como o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Esse objetivo nos remete à possibilidade de integração de diferentes questões ligadas à 
saúde, à ética, ao meio ambiente, ao trabalho e ao consumo que propicia ao aluno vivenciar 
diferentes aspectos que serão importantes para sua atuação na sociedade. 
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As crianças no seu cotidiano explicitam por meio de fatos simples, como observar as 
formigas, correr atrás das borboletas, ouvir atenta o canto dos pássaros, pegar uma joaninha 
para ver suas cores e movimentos; olhar por longo tempo as nuvens, o Sol, a Lua,  atitudes  que 
representam a grande curiosidade a respeito de seu próprio ser e das coisas que as rodeiam. 

Nesse sentido, consideramos que o ensino de ciências não deve se basear apenas em 
trazer novas informações para os alunos, mas também trabalhar com o que eles já sabem. 
As crianças trazem conhecimentos anteriores aos que são apresentados na escola, ou seja, 
ao formar os conceitos científicos usam os conceitos subsunçores (subsumers) que, segundo 
Ausubel (1968) existem na estrutura cognitiva do indivíduo para novas idéias e conceitos que 
serão assimilados. 

O ensino deve permitir que os alunos tenham acesso ao conhecimento historicamente 
produzido pelo homem e de posse dos conceitos científicos já elaborados estabeleçam 
relações que propiciem compreender o que está a sua volta, sendo capazes de refletir sobre 
o seu papel na preservação, construção e desenvolvimento no processo de transformação da 
natureza e seus componentes. 

O contexto escolar precisa promover condições para que o educando possa 
desenvolver atitudes, habilidades, criticidade e autonomia para atuar de forma consciente 
no mundo em que vive. Nessa perspectiva, encontramos apoio nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, quando afirmam:

Se a intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento 
cientifico e desenvolvam uma autonomia no pensar e no agir, é 
importante conceber relação de ensino e aprendizagem como 
uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e 
com determinado papel, está envolvido na construção de uma 
compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, na 
formação de atitudes e valores humanos (BRASIL, 1997, p. 32-33). 

No ensino de ciências é essencial desenvolver nos alunos atitudes e valores para 
entender as relações entre os seres e a vida de cada um em seu ambiente. 

O ensino de Ciências Naturais também é espaço privilegiado em que as diferentes 
explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações produzidas 
pelo homem podem ser expostos e comparadas. É espaço de expressão das explicações 
espontâneas dos alunos e daquelas oriundas e de vários sistemas explicativos. Contrapor 
e avaliar diferentes explicações favorece o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica, 
questionadora e investigativa (BRASIL, 1997, p. 25). 

É preciso refletir sobre o fato de que a criança tem um enorme potencial investigativo, 
pois é a sua curiosidade que a desperta para novas aprendizagens.Nesse sentido o ensino de 
Ciências deve então possibilitar ao aluno “passar do conhecimento do senso comum para o 
conhecimento científico”. 

O trabalho com os seres vivos e suas intricadas relações com o meio oferece inúmeras 
oportunidades de aprendizagem e de ampliação da compreensão que a criança tem sobre o 
mundo social e natural (BRASL, 1998, p. 188)

Diante dessa afirmação, é importante que as capacidades e competências que se 
querem do aluno possam propiciar reflexões que permitam compreender que o ser humano 
tem o direito de intervir na natureza e utilizar seus recursos, porém de forma consciente, sem 
causar danos e prejuízos, respeitando a relação entre homem e ambiente. 

Uma das características do mau ensino de ciências é fazê-lo de forma expositiva, 
autoritária, livresca, mantendo os estudantes inativos, tanto  intelectual como fisicamente. 
Mesmo quando lidam com materiais, espécimes, instrumentos, eles podem se manter 
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passivos do ponto de vista mental. Isto porque o aprendizado das ciências inclui não só 
habilidade de observação e manipulação, mas também especulação e formação de idéias. 
Para tanto, é essencial a intensa e profunda integração de cada um dos alunos no processo 
de estudo (KRASILCHIK, 1987). 

Cabe aqui ressaltar a importância de um ensino de ciências, que propicie ao aluno 
oportunidades para observar a natureza, os seres que a habitam, desenvolva habilidades de 
classificação, seriação, organização, enfim possibilite a compreensão do fenômeno da vida  
no mundo. Essa postura é essencial para que as crianças adquiram a capacidade de atuar 
criticamente no mundo. 

A preocupação da escola em oferecer ao aluno oportunidade de adquirir conhecimento 
científico deve levar em conta alguns critérios como a idade, desenvolvimento cognitivo para que 
a aprendizagem seja de fato significativa. É importante que o aluno use os conceitos já formados 
para assimilar novos conceitos que, articulados à prática, transforme-os em conhecimentos 
significativos. Enfim, o ensino de ciências deve ser amplamente trabalhado, visando o 
desenvolvimento integral do aluno como ser responsável para atuar no mundo em que vive.

RELAÇÃO ENTRE ENSINAR E APRENDER NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: 

PAPEL DO PROFESSOR

Muitos professores concebem o conhecimento científico como algo estático, 
definindo-o como um produto pronto e acabado, cuja explicação dos fenômenos deixam 
transparecer para os alunos que o conhecimento que a humanidade produziu, não requer 
questionamentos, e que a única forma de aprender é memorizar os conceitos, deixando de 
mostrar ao aluno seu real papel na compreensão e construção da ciência. 

Cabe ao professor, mediado por seu ensino, mostrar ao aluno que o conhecimento 
científico é conseqüência da ação humana, sempre em busca de entender o que está a 
sua volta, para melhorar e suprir suas necessidades. Essa busca faz do homem um ser em 
processo de intensa construção de conhecimento. 

Reiterando essa perspectiva os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que:

É importante, no entanto, que o professor tenha claro que o ensino de 
Ciências não se resume à apresentação de definições científicas, em geral fora 
do alcance da compreensão dos alunos. Definições são o ponto de chegada 
do processo de ensino, aquilo que se pretenda que o aluno compreenda ao 
longo de suas investigações, da mesma forma que conceitos, procedimentos 
e atitudes também são aprendidos (BRASIL, 1997, p. 34). 

Muitas vezes a curiosidade das crianças vai além do conhecimento do professor sobre 
determinado assunto. Nesse sentido, é importante que o professor adquira o compromisso 
de ser um constante pesquisador da disciplina que ministra, domine os conteúdos, buscando 
sempre aprender, pois ensinar depende de aprender cada vez mais. 

É o professor que deverá propiciar situações, as quais permitem ao aluno ampliar seu 
conhecimento, avançar em seu desenvolvimento intelectual, criar atitudes de preservação do 
ambiente, de respeito a tudo que a natureza oferece, possibilitando uma formação integral 
de valores e atitudes essenciais para sua existência. Nessa perspectiva,
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É o professor que tem condições de orientar o caminhar do aluno, 
criando situações interessantes e significantes e significativas, fornecendo 
informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos conhecimentos 
prévios, propondo articulações entre conceitos construídos, para organiza-
loa em um corpo de conhecimentos sistematizados. [...] Ao professor cabe 
selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo a promover um 
avanço no desenvolvimento intelectual do aluno, na sua construção como 
ser social. Parâmetros Curriculares Nacionais. (BRASIL, 1997, p. 34)

O professor deve entender que, os conceitos apresentados no ensino de Ciências 
devem propiciar ao aluno a compreensão de forma significativa de tudo que o cerca, 
tornando-o capaz de ampliar seus conhecimentos e, sobretudo de saber usar esses conceitos 
para melhoria de sua vida e do planeta. 

Concordamos com Krasilchik (1987, p. 54) quando afirma que:

A aprendizagem constitui-se num processo interno do aluno, sendo ele 
um dos responsáveis pela construção de seu conhecimento. No entanto, 
compete ao educador, elemento mediador entre a ciência e o aluno, 
procurar conscientiza-lo da necessidade e importância de sua participação 
nessa construção, para que a apreensão do conhecimento possa ocorrer de 
maneira significativa. 

O papel do professor no ensino de ciências é fundamental para que o aluno possa 
partir de seus conhecimentos prévios e assimilar novos conceitos, não encarando estes como 
distantes definições científicas. A sua postura está estreitamente ligada à construção dos 
valores que ser quer formar para que o aluno possa atuar como cidadão capaz de melhorar 
a qualidade da vida humana por meio de seus valores e atitudes. 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UM CAMINHO PARA A 
AQUISIÇÃO 

DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS

Questionamentos acerca da aprendizagem dos conceitos científicos na escola nos 
fazem refletir sobre: Como o aluno aprende? Como o professor ensina? O que as crianças 
recebem na escola? São apenas estímulos reforçadores acompanhados de respostas?

Sabemos que a educação vem recebendo, ao longo do tempo, influências de 
diferentes correntes teóricas. As contribuições de Piaget (construtivismo) e Vygotsky (sócio-
interacionismo), têm propiciado aos professores novas reflexões a respeito do processo do 
desenvolvimento cognitivo humano. 

Ancorada em pressupostos semelhantes aos das teorias piagetiana e vygotskiana a teoria 
de Ausubel (1963) também tem contribuído para novas reflexões acerca do desenvolvimento e 
aprendizagem, tendo como idéia central o conceito de aprendizagem significativa Definida como 
o processo pelo qual uma nova informação relaciona com um aspecto relevante da estrutura de 
conhecimento do indivíduo, a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, 
para adquirir e armazenar a vasta quantidade de idéias e informações representadas em qualquer 
campo do conhecimento. Portanto, a aprendizagem das crianças deve partir da relação entre o que 
elas já possuem de conhecimento, servindo assim  de ancoradouro a novas idéias e conceitos. 
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Segundo a teoria Piagetiana o conhecimento é construído em etapas pelo sujeito, quando 
atua sobre o objeto que deseja conhecer. O ser humano utiliza esquemas de ação já formados 
para conhecer e modificar o ambiente e nesse processo cria novas estruturas de pensamento 
mais avançadas. Dessa forma, Piaget (1923) evidenciou a existência de uma sucessão de 
estágios hierárquicos caracterizados pela presença de estruturas cognitivas bem definidas. 

O desenvolvimento das estruturas cognitivas é assegurado quando a criança assimila  
os estímulos do ambiente e se acomoda a ele. Quando a criança está agindo no meio, 
movimentando-se no espaço, manipulando objetos, descobrindo relações entre eles, 
comparando e ordenando fatos e relações, está construindo seu conhecimento. Estas ações 
resultam no desenvolvimento de esquemas, os quais são responsáveis por incorporar novos 
elementos pela assimilação, como por responder aos novos desafios propostos pelo meio, 
acomodando-os por meio de novas ações.

 A teoria piagetiana nos faz percorrer os caminhos do construtivismo que vem sendo 
foco de atenção para professores preocupados em melhorar a qualidade do que se ensina e 
como se ensina na escola. 

O construtivismo é uma concepção ou uma teoria pedagógica que privilegia 
a noção de ‘construção’ de conhecimento, efetuada mediante interações 
entre sujeito (aquele que conhece) e objeto (sua fonte de conhecimento), 
buscando superar as concepções que focalizam apenas o empirismo 
(condições ligadas apenas a percepções ou à estimulação ambiental) ou a 
pré-formação de estruturas (condições ligadas a aspectos inatos ou advindas 
da maturação) (BREGUNCI, 1996, p. 12). 

O construtivismo fortalece a idéia de que nada está pronto, a criança se desenvolve, assimila, 
acomoda e interage com o objeto de estudo ressignificando-o para ampliar seus conhecimentos. 

A teoria vygotskiana destaca a importância das relações interpessoais com o meio no 
desenvolvimento humano, chamando a atenção para o fato de que a interação do sujeito 
com o objeto do conhecimento só  ocorre se for  mediada pela linguagem, pela cultura e 
relação com o outro. 

Nesse sentido, no processo de ensino aprendizagem, o professor é o elo de interação 
dos alunos entre si, o meio social e o objeto de conhecimento. Ao professor cabe a postura 
de mediador, quando fortalece a relação do aluno com o objeto de conhecimento.Por seu 
intermédio, o aluno poderá associar o que já sabe aos conteúdos que são apresentados no 
contexto escolar. Essa associação possibilitará que seus conhecimentos tenham significados e 
possam transformar-se em aprendizagem significativa.

De acordo com Ausubel (1968) a essência do processo de aprendizagem significativa 
é que idéias, simbolicamente expressas, sejam relacionadas de maneira substantiva e não 
arbitrária.A mediação que o professor realiza com o aluno é essencial para que os conceitos 
científicos sejam construídos de forma significativa.

 A formação dos conceitos científicos na escola deve constituir -se de reflexões 
constantes acerca da interação que se possibilita ao aluno na articulação das informações  
que  possui às informações que recebe, saindo do ponto de passividade receptiva para  
uma ação dinâmica e  dialética, na qual a  mediação do professor contribui  para que seu 
desenvolvimento  alcance níveis mais avançados de pensamento.

Nessa perspectiva, a formação de conceitos científicos na escola deve permitir ao 
aluno articular idéias que se aproximem cada vez mais dos conteúdos do currículo escolar, 
transformando-as em aprendizagens que possam ser significativas.
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OBJETIVOS E METODOLOGIA

A aprendizagem dos conceitos científicos na escola é alvo de investigação no presente 
trabalho. Para tal intento temos como principais objetivos, analisar a concepção dos alunos 
das séries iniciais acerca da formação do conceito de “seres vivos”. Oportunizando aos 
alunos descrever o que sabem sobre o conceito em análise, pretendíamos identificar os 
atributos elaborados pelas crianças, acerca desse conceito,bem como avaliar os reflexos do 
que foi ensinado em sala de aula pelo professor. 

O conceito de seres vivos foi contemplado para esta análise, porque é um conteúdo 
relevante da disciplina de Ciências e Programa de Saúde, que integra a grade curricular 
das séries iniciais. 

Como sujeitos, selecionamos 12 crianças na faixa etária compreendida entre cinco 
anos e sete meses a sete anos e sete meses, todos alunos de uma escola particular da 
cidade de Campo Grande - MS. Estes foram selecionados aleatoriamente, sendo quatro 
representantes de cada idade,,assim classificados: as crianças do grupo 1  e do grupo 2 
pertencem, respectivamente, ao nível II e III da Educação Infantil, as do grupo 3 pertencem 
à 1ª série do Ensino Fundamental

A coleta de informações resultou de uma entrevista organizada em dois momentos. 
No primeiro momento solicitamos que os alunos fizessem uma classificação espontânea.Para 
tanto, perseguimos um roteiro de cinco itens. Inicialmente, foram apresentadas a cada 
criança vinte quatro figuras representando seres vivos e não vivos, as figuras foram espalhadas 
sobre uma mesa e as crianças foram convidadas a observá-las atentamente e nomeá-las. 
Após a observação foi solicitado que as agrupassem livremente e que explicassem o que 
haviam  pensado para agrupá-las. 

 Figuras apresentadas às crianças

O segundo momento considerado como classificação induzida, teve como roteiro três 
itens. Solicitamos a cada criança que observasse as figuras e as organizassem, separando-
as em seres vivos e seres não vivos.Após a classificação as crianças foram convidadas a 
conceituar seres vivos e não vivos.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Quanto ao procedimento para descrição dos dados, realizamos inicialmente um 
agrupamento das respostas das crianças, estabelecendo categorias, que serão descritas a 
seguir conforme o roteiro estabelecido para entrevista. 

A discussão dos resultados será apresentada ao término da descrição das tabelas, 
possibilitando tecer considerações que nos levem aos resultados dessa pesquisa. 

Objetivando verificar se as crianças reconheciam as figuras que seriam apresentadas para a 
análise, fizemos um reconhecimento das mesmas, solicitando a cada criança que as nomeassem. 

Cabe ressaltar que, ao solicitar a nomeação das figuras percebemos que algumas figuras 
suscitaram dúvidas, a lagarta foi considerada como cobra e minhoca, a capivara como javali, 
rinoceronte e anta, o besouro como mosquito e joaninha, o homem como lutador de Box, e 
as pessoas como um monte de gente. Estas nomeações não interferiram nos resultados, visto 
que as mesmas referem-se a componentes da classe de seres vivos. 
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Tabela 1

Tabela 1 –Tipos de critérios relacionados à classificação livre das figuras. 

 Note-se que boa parte das crianças utiliza-se de critérios lógicos para a classificação 
das figuras. Os exemplos seguintes ilustram esses critérios.

− Pensei que [...] (risos) nas letras que combinam com as figuras, por 
exemplo: tartaruga e tatu; musquito e mulher. (Criança 2 - grupo 1)

− Eu coloquei as cores não ta vendo?Tudo que é verde, tudo que é amarelo, 
tudo que é rosa e tudo que é azul e também acho que essa cor é cinza, é? 
[...] Então tudo que é cinza. (Criança 4 - grupo 1).

− Eu não quis misturar as figuras,gente ficou com gente,coisa ficou com 
coisa,bicho ficou com bicho,planta ficou com planta,para não confundir as 
coisas.(Criança 5- grupo 2)

− Eu pensei que tudo tem que ficar junto por causa da cor que fica mais 
bonito.(Criança 6 –grupo 2)

− Eu pensei assim: esses são meios de transporte, esses são bichos,essas são 
pessoas, essas são as plantas e esses são coisas.(Criança 10 –grupo3)

TABELA  2

 Tabela 2 – Tipos de critérios utilizados pelas crianças  para classificação de seres vivos.

A Tabela 2 descreve a classificação realizada pelas crianças ao separar as figuras que 
representam os “seres vivos”. Salientamos que, esta classificação faz parte do segundo 
momento da entrevista que denominamos classificação induzida.

Neste momento da entrevista não foi explicado às crianças o conceito de “ seres 
vivos”,pois o objetivo era saber o que elas já sabiam sobre o mesmo.Ao realizar a 
classificação, as crianças olhavam atentas para a pesquisadora, tentando confirmar se 
estavam realizando a atividade a contento.Apenas uma criança questionou o que era um ser 
vivo,mas imediatamente iniciou a classificação,dizendo que havia lembrado.

O exemplo a seguir ilustra o que dissemos:

– Que é um ser vivo?(...) Já sei!Lembrei...Tatu, menina, monte de gente, 
capivara, balão (Pode por né? Tem gente dentro), pião (ele roda) elefante, abelha, 
flor, panela (se mexe no fogão) cama (ela ta em pé) ônibus (ele ta andando) 
bicicleta (anda e corre), homem, tartaruga, árvore (balança), Sol e Lua (brilha no 
céu), pão, minhoca, avião, abelha, elefante (anda e voa) (Criança 1-grupo 1).

TABELA  3

Tabela 3 - Explicitação dos critérios para conceituar seres vivos. 

A Tabela 3 expressa os conceitos utilizados pelas crianças ao definir os “seres vivos”. 
Note-se que um maior número de crianças apontaram o movimento como característica 
essencial dos seres vivos. São exemplos:
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− É... que... Anda, voa, ta em pé, ta de olho aberto. (Criança 1 - grupo 1). 

− É ficar vivo,não morrer,come,toma água, eles andam e voam (Criança 3 
– grupo-1)

− É quando pula,mexe,anda, brilha,roda,tem boca e tem olho e toma água 
(Criança 4 –grupo 1)

− É que tem vida, não está morto, anda, voa e se mexe muito. (Criança 5 
- grupo 2).

− Primeiro é pequeno, depois cresce e vão se transformando em maior e 
depois morre  e... anda, fala e come (Criança 6 – grupo 2).

− Que... Brilha no céu, come, respira, mexe, anda. (Criança 7 - grupo 2). 

− Mexe, anda e ta vivo (Criança 8-grupo-2).

TABELA 4

Tabela 4 –Explicitação dos critérios para conceituar seres não vivos.

Ao confrontar os dados das Tabelas 3 e 4, uma das características predominantes para o 
conceito de seres vivos é o movimento; na conceituação de seres não vivos um dos critérios 
predominantes também refere-se a movimento.

Exemplos:

− Não ta vivo, porque ta parado, não pode se mexer. (Criança 3 –grupo 1). 

− Eu não sei... [...] Porque tudo que pula e mexe e anda, ta  tudo vivo. Daí... 
Se ta parado não ta vivo. (Criança 4 - grupo 1). 

− Que não se mexe e não anda e não ta vivo. Ta vendo? (mostrou as figuras). 
Eles não andam, só se a gente fizer andar que nem o ônibus, né? (Criança 
7 - grupo 2). 

A presente pesquisa suscitou reflexões importantes acerca da aprendizagem dos 
conceitos científicos na escola, neste nível de ensino. A análise e interpretação das informações 
coletadas possibilitaram avaliar que, a entrada das crianças na escola deveria colaborar com 
a ampliação de seus conhecimentos, possibilitando construir novas aprendizagens acerca do 
conhecimento que elas carregam, antes de sua escolarização. 

Durante a entrevista com as crianças classificadas como grupo 1 e 2 (5 anos a 6 anos e 
oito meses) percebemos que elas atribuem aos seres vivos características que observam em 
seu meio natural. O que nos permite dizer que os conceitos resultam de sua  experiência, 
por meio de sua curiosidade e constante observação. 

De acordo com Vygotsky (1982) a criança vive uma série de experiências antes de 
ingressar na escola, estas são frutos de interação com o meio, essas aprendizagens anteriores 
referem -se aos conceitos espontâneos, que são formados no cotidiano. A criança utiliza 
desses conceitos sem estar consciente deles, pois sua atenção está voltada para o objeto e 
nem sempre ao ato do pensamento. 

No trecho a seguir encontram-se bons exemplos dessa afirmação nos critérios adotados 
pelas crianças ao conceituar seres vivos. 
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− Primeiro é pequeno, depois cresce e vão se transformando em maior e 
depois morre... Mas também pra ser vivo tem que andar, falar... E também 
comer. (Criança 6 - grupo 2). 

− É quando pula, mexe, anda, brilha, roda, tem boca e tem olho e toma 
água. (Criança 4 - grupo 1). 

Essas crianças demonstram ter informações sobre o conceito analisado, partindo 
de hipóteses que constroem por meio de sua curiosidade e observação. Sua evolução 
na construção dos conhecimentos irá depender dos estímulos recebidos para que estas 
informações atuais sirvam de suporte para aprendizagens futuras. 

O que nos chamou a atenção foram as crianças classificadas como grupo 3 (7 anos 
a 7 anos e oito meses).É interessante notar que elas pareciam ter domínio do conteúdo 
ao verbalizar o conceito, classificando os seres vivos como os seres que nascem, crescem, 
reproduzem-se e morrem. Porém ao classificarem as figuras, introduziram figuras que não 
apresentavam as características referentes ao conceito verbalizado, permitindo-se o direito 
de dar outros atributos aos seres que não atendem a conceituação. Os exemplos a seguir 
ilustram tal consideração:

− Os seres vivos  nasce, cresce, reproduz e morre. (Criança 9 - grupo 3). 
− Nasce, cresce, fica adulto e velho e morre. (Criança 10 - grupo 3). 
− Nasce, cresce, reproduz e depois morre. (Criança 11- grupo 3). 
− Nasce, cresce, reproduz e morre. (Criança 12 - grupo 3). 

Ao classificarem as figuras, além das pessoas, dos animais e das plantas as crianças 9 
e 10 introduziram o Sol, explicando que ele não cresce, mas brilha e nasce todo o dia no 
céu. A criança 12 introduziu a figura da Lua, afirmando que ela tem luz e brilha no céu. 
A informação transmitida para ela não serviu de ponto de ancoragem para associar novos 
conceitos, pois à medida que a aprendizagem começa a ser significativa, o aluno é capaz de 
atribuir significados ao que recebe de informações externas, ou seja, seus subsunçores vão 
ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. 

Foi possível, portanto, identificar um descompasso no pensamento das crianças ao 
ingressarem na 1ª série, o conceito foi memorizado, porém  foi armazenado de forma 
arbitrária. Ao associarem o conceito às figuras que representam seres vivos, as crianças não 
utilizaram os mesmos critérios verbalizados anteriormente, o que nos faz compreender que 
a aprendizagem se deu mecanicamente. 

Ausubel (1963) define aprendizagem mecânica (rote learning) como sendo a aprendizagem 
de novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos relevantes existentes 
na estrutura cognitiva. Isso nos permite, avaliar que, a informação anterior existente, no caso 
dos alunos dessa pesquisa, não gerou interação com a nova informação recebida. O mesmo 
autor assinala que, o processo de aprendizagem ocorre quando o conhecimento prévio na 
estrutura cognitiva do sujeito é adequado à natureza do objeto, que ele chama de subsunçor. 
As crianças utilizam desse conhecimento para integrá-los cada vez mais, fazendo conexões 
possíveis que possibilitam observar o objeto e dar novos atributos a estes. 

Com base na teoria piagetiana poderíamos dizer que a criança constrói significado 
assimilando o novo material de  aprendizagem aos esquemas que já possui. Portanto, ao 
ser provocada pela situação externa causa um descompasso entre o que verbaliza e o 
que realmente acredita, demonstrando que a aprendizagem significativa de um conceito 
depende da memorização compreensiva de várias conexões de significados. 

Acreditamos que na escola as crianças poderiam ser estimuladas por meio do uso de 
organizadores prévios, que segundo Ausubel,
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São materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser 
aprendido [...] a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte 
entre o que o aprendiz já sabe e o que deve saber, a fim de que o material 
possa ser aprendido de forma significativa. (MOREIRA, 1982, p. 12). 

Em outras palavras, a mediação do professor foi inadequada porque desconsiderou 
os critérios que as crianças usavam e que expressavam o nível de construção em que se 
encontravam e, muito provavelmente, considerou satisfatória a resposta verbal ensinada, 
embora não compreendida.Pode se dizer, portanto que, mesmo as crianças que explicitaram 
o critério “nascem, crescem, se reproduzem e morrem” para conceituar seres vivos, não 
aprenderam significativamente.

As respostas das  crianças diante da situação colocada pela pesquisadora nos 
deixa a certeza de que elas têm a informação, porém a mesma não foi transformada em 
conhecimento, o que dificulta a associação entre os atributos aprendidos na escola e os 
observados em seu cotidiano. 

Cabe, portanto à escola, dentro do contexto do ensino, possibilitar às crianças 
construírem redes de informações significativas, com base no que observam e investigam, ao 
que é apresentado como conteúdo na sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que no processo de ensino cabe ao professor o papel de mediador, 
sendo necessário a sua compreensão sobre como atuar para que o aluno possa avançar 
dos conhecimentos cotidianos aos conhecimentos científicos.Embora ambos permeiem o 
desenvolvimento do pensamento das crianças é necessário saber articulá-los e diferenciá-los 
para que o ato de pensar possa se consolidar. 

O processo de aprendizagem não deve corresponder à mera transmissão de informações, 
mas partir de atividades que possibilitem ao aluno, relacionar, comparar, criticar, opinar ou refutar 
seus conhecimentos, transformando informações em conhecimentos mais complexos e sólidos. 

A importância do professor está em propiciar ao aluno, oportunidades de estabelecer 
relações entre o objeto de estudo e seus significados, numa rede de informações, que ao serem 
aprendidas, sirvam de pontes, para a construção de novos significados e novos conceitos.

Mais que formar meros acumuladores de informação, a escola precisa ser espaço de 
reflexão contínua sobre o ato de aprender, para que recursos sejam mobilizados na formação 
integral das crianças, possibilitando que a aprendizagem ocorra de forma significativa.Esse 
processo será de grande valia, pois pode possibilitar ao aluno ser o ator principal no processo 
de construção do seu conhecimento. 
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FIGURAS APRESENTADAS ÀS CRIANÇAS

Tabela 1 –Tipos de critérios relacionados à classificação livre das figuras.

Critérios utilizados Sujeitos Total

Critérios lógicos
Coleção figurativa/paisagem

Critérios aleatórios

2, 4, 5, 6, 10
7, 9, 12, 11

1, 3

5
4
2

Agrupamentos parciais/seres vivos e não vivos
Contagem

12
8

1
1

Tabela 2 – Tipos de critérios utilizados pelas crianças na classificação de seres vivos. 

Critérios selecionados Sujeitos Total

Pessoas/animais/plantas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 9

Movimento 1, 3, 4, 5, 11, 12 6

Brilho 9, 10, 12 3

Tabela 3 - Explicitação dos critérios para conceituar seres vivos. 

Critérios explicitados para conceituar seres vivos Sujeitos Total
Movimento 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7
Nasce, cresce, reproduz e morre 9, 10, 11 ,12 4
Função orgânica 3, 4 ,7 3
Vida 3, 6 ,8 3
Propriedades Físicas 1, 4 2
Brilho 4, 7 2
Humano 2 1
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Tabela 4 –Explicitação dos critérios utilizados para classificar seres não vivos. 

Critérios explicitados para classificar seres não vivos Sujeitos Total

Não apresenta movimento 2,  3, 5, 8, 12 5

Não tem vida 1, 5, 6, 7,  9 5

Não tem função orgânica 12 1

Não nasce, não cresce, não se reproduz e não morre. 10 1

Não inseriu figuras 4 1





HÁ TROCAS DE SIGNIFICADOS? ALGUMAS 
REFLEXÕES SOBRE A TEORIA DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA E O ENSINO DE HISTÓRIA

Adriana Rodrigues da Silva (adriana.rsilva@bol.com.br) - UCDB 

Pretendemos com este texto contribuir para a reflexão acerca da Teoria da Aprendizagem 
Significativa - TAS buscando estabelecer relações desta com o ensino de História. Para tanto 
selecionamos um fato histórico acontecido no Brasil e que é apresentado aos alunos ao 
longo de várias das séries iniciais e finais do ensino fundamental: a Independência do Brasil. 
Objetivamos nesta pesquisa evidenciar como os alunos entrevistados, por meio de uma prova 
clinica, conseguiam explicar a Independência do Brasil. Nesse sentido nos perguntamos: O que 
os alunos conseguiram formar deste conceito? O que significa para os alunos a independência 
do Brasil, como ela se relaciona com seus conhecimentos cotidianos? Em síntese: Há trocas 
de significados entre professores e alunos? Para atender a estes objetivos entrevistamos, dez 
alunos escolhidos aleatoriamente, cinco deles cursando a quarta série e outros cinco a oitava 
série do ensino fundamental, ambos da rede pública de ensino. O critério de escolha dos 
sujeitos era que estes estudantes tivessem em algum momento da vida escolar estudado sobre a 
Independência do Brasil. Em nosso estudo pudemos compreender que um assunto que poderia 
ser encarado como trivial, como é o caso da Independência do Brasil, envolve diversos outros 
conceitos cotidianos dos alunos, geradores de contradições, que tornam muito complexa a 
sua compreensão. Para tentar entender a independência do Brasil os alunos pesquisados se 
valeram de seus conhecimentos cotidianos sobre o que é ser independente (a não dependência 
econômica) e acabaram por entender que se o Brasil depende economicamente de outros 
países não há sentido em se estudar a Independência do Brasil. Os resultados apontaram que o 
conhecimento da escola não conseguiu transformar ou ao menos incrementar o conhecimento 
cotidiano do aluno ou segundo a TAS, o conhecimento da escola parece não se ancorar nos 
conhecimentos que o aluno já possui e então “naufragam” no mar de informações que a escola 
pretende transmitir, mas ao que parece, não fazem sentido para os alunos. Esta conclusão é 
mais um elemento que aponta a urgência de se repensar a relação ensino aprendizagem que 
vem sendo privilegiada em nossas escolas.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Independência do Brasil; Ensino de História.

INTRODUÇÃO

O processo de ensino e aprendizagem de conceitos por meio da disciplina de História 
é atualmente alvo de várias discussões. Pesquisas revelam que o estudante, na maioria das 
vezes, não consegue se apropriar destes conhecimentos escolares, vislumbrando neles pouca 
ou nenhuma utilidade para sua vida cotidiana. 

O que se verifica é o predomínio da retenção mecânica e limitada 
temporalmente de fatos pelo estudante que vê a disciplina de História 
apenas como uma disciplina que transmite informações importantes sobre 
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o passado, que nem sempre revelem muita utilidade para o enfrentamento 
das situações cotidianas. (Alegro 2004, p. 3307)

Aprender e ensinar História na escola deveria significar ir além da visão estereotipada 
de fatos históricos acontecidos num passado distante, vivido por heróis que muitas vezes são 
apresentados quase que como semi-deuses e não como homens de seu tempo histórico. 
Conhecer os fatos históricos e construir um conhecimento histórico próprio na escola se faz 
necessário para que o estudante se perceba como sujeito que é produto e, ao mesmo tempo, 
também produz e quiçá transforma a realidade social em que vive.

Significa também para professores e alunos poder transitar com segurança em meio aos 
conceitos básicos de tempo e espaço.

Em relação ao espaço, o que interessa à história é refletir sobre o meio 
histórico: o meio geográfico transformado pela ação dos diferentes grupos 
sociais neles existente. As transformações sociais se dão em um “tempo 
histórico”, que deve exprimir e explicar essa mudança. É à esse tempo – que 
chamaremos de tempo histórico – que devemos ficar atentos e não somente 
ao que podemos chamar de tempo físico ou tempo cronológico. O tempo 
histórico exprime, explica as alterações que sofre a realidade social em um 
estudo. (Cabrini et al 2000, p. 51)

E mais, professores (e porque não os alunos) devem estar aptos a eleger este ou aquele 
conteúdo ou fato que devem ser tratados no ensino de história, e das relações de poder que 
permeiam estas escolhas ou das ideologias que subjazem aos assuntos tratados nos livros didáticos. 

Pesquisadores como Matta (2002) propõe que “a História seria o resultado da interação 
do sujeito, de seu mundo, de seu quadro cognitivo pregresso e de sua atuação interpretativa 
com as fontes e evidências mais diversas”.(p. 8) Esta concepção esta muito próxima de uma 
visão de ensino e aprendizagem que privilegia a aprendizagem significativa.  

Dessa forma torna-se necessário refletir sobre como as peculiaridades e a complexidade 
dos conceitos da história ensinados na escola se contrapõem com as formas de pensar dos 
alunos nas diferentes etapas de seu desenvolvimento ao longo do ensino fundamental.  

Falar de Aprendizagem Significativa dos fatos e conceitos da História significa “refletir 
acerca das características daquilo que constitui os conceitos organizadores para uma 
aprendizagem significativa em História no ensino básico”. (Alegro 2004, p. 3298) 

Para Coll (1998) existe uma relação de continuidade entre o aprendizado de fatos e 
conceitos, ambos possuem suas peculiaridades e, portanto necessitam da mobilização de 
diferentes estruturas cognitivas, entretanto os alunos sempre partirão dos conhecimentos 
factuais e conceituais que já possuem essa é a condição essencial para que ocorra a 
aprendizagem significativa.   

Em sua Teoria da Aprendizagem Significativa Ausubel leva em consideração a 
aprendizagem cognitiva entendendo-a como um processo que ocorre internamente no 
indivíduo e se dá por meio da organização dos conhecimentos já existentes e dos novos 
conhecimentos. A esta estrutura hierárquica de conceitos formados pelas experiências dos 
sujeitos dá se o nome de Estrutura Cognitiva. “A aprendizagem Significativa ocorre quando 
a nova informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na 
estrutura cognitiva do aprendiz.” (Moreira 1997, p.153). 

Mas nem sempre haverá condições para que se ocorra a Aprendizagem 
Significativa e nessas situações podemos dizer que a aprendizagem foi mecânica, ou 
seja, as informações foram armazenadas na estrutura cognitiva de maneira isolada e não 
relacionável com os conhecimentos prévios do aprendiz, ainda assim ela não pode ser 
considerada como o contrário da aprendizagem significativa e sim como um contínuo, 
sendo por vezes necessária, como por exemplo, o sujeito não conhece nada do novo 
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assunto que se apresenta, ela seria útil na medida em que formariam subsunçores para 
uma aprendizagem significativa.

Convém ressaltar que não se confunda aprendizagem por recepção com aprendizagem 
mecânica e aprendizagem por descoberta com aprendizagem significativa. Na aprendizagem 
por descoberta o aluno deve descobrir a forma final do conceito e na aprendizagem por 
recepção – a informação é apresentada em sua maneira final, porém, nas duas situações 
poderá ocorrer à aprendizagem significativa, desde que a nova informação se incorpore de 
maneira não-arbitrária a estrutura cognitiva do sujeito.

Moreira (1999) destaca que duas condições são importantes para a ocorrência da 
aprendizagem significativa: material potencialmente significativo e disposição do aprendiz 
para aprender significativamente o novo conceito. 

Esta condição implica que, independentemente de quão potencialmente 
significativo seja o material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for 
simplesmente a de memorizá-lo, arbitrária e literalmente, tanto o processo 
de aprendizagem como seu produto serão mecânicos (ou automáticos). De 
maneira recíproca, independentemente de quão disposto para aprender 
estiver o indivíduo, nem o processo nem o produto da aprendizagem serão 
significativos, se o material não for potencialmente significativo. (Moreira 
1997, p.156)

Pesquisas sobre o ensino aprendizagem de história como a de SCHMIDT e GARCIA 
(2004) revelam que estes dois elementos estão intimamente relacionados, ou seja, um 
material potencialmente significativo é capaz de suscitar a disposição do aluno para a 
aprendizagem. Neste trabalho os professores pesquisadores prepararam o material de ensino 
a partir do que os alunos entendiam sobre cidadania o que puderam perceber é que houve 
um grande interesse da turma na exposição e explicação dos resultados pelo professor em 
discussões posteriores sobre o conceito. 

Para se evidenciar a aprendizagem significativa de um conceito se faz necessária à 
proposição de novas situações em que o aprendiz deverá se valer dessa aprendizagem para 
enfrentá-la, evitando ao máximo a reprodução mecânica dos atributos do conceito, o que 
significa apenas a simulação de uma aprendizagem significativa.

Existem ainda três tipos de aprendizagem significativa:
A aprendizagem representacional – atribuição de significados a determinados símbolos. 

A aprendizagem de conceitos – representam abstrações dos atributos essenciais dos 
referentes, regularidades em eventos ou objetos. A aprendizagem proposicional – aprender 
o significado de idéias em forma de proposição.

Ausubel propõe, na tentativa de elucidar como ocorre na estrutura cognitiva do sujeito a 
aprendizagem significativa, a teoria da assimilação, que “é um processo que ocorre quando um 
conceito ou proposição a, potencialmente significativo, é assimilado sob uma idéia ou conceito 
mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva, como um exemplo, extensão, elaboração 
ou qualificação do mesmo.” (Moreira 1999, p. 158). Podemos entender que o novo conceito 
subordina-se aos conceitos já existentes originando uma aprendizagem denominada subordinada, 
à medida que ocorrerem várias aprendizagens subordinadas ocorrerá à diferenciação progressiva do 
subsunçor. Poderá ocorrer ainda a aprendizagem superordenada quando um novo conceito abarca 
os conceitos já formados pelo aprendiz e à medida que ocorrerem novas aprendizagens desse tipo 
as informações podem se reorganizar e adquirir novos significados como denomina Ausubel uma 
reconciliação integrativa. A aprendizagem combinatória quando uma nova informação apresentada 
pode ser relacionada com a estrutura cognitiva como um todo e não com alguns de seus aspectos.

Segundo Moreira (1999) o papel do professor na facilitação da Aprendizagem 
Significativa, seria: 
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1 – Identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino
2 – Identificar quais os subsunçores o aluno deveria ter para aprender significativamente este 
conteúdo.
3 – Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe
4 – Ensinar de forma a facilitar a aprendizagem significativa.

A importante contribuição da TAS para a aprendizagem escolar pode ser resumida 
nas palavras de Ausubel “... o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem 
é aquilo que o aluno já sabe; descubra isso e ensine-o de acordo”. (Ausubel apud Moreira 
1999, p. 163) 

Outros pesquisadores como Novak, Gowin acrescentaram contribuições a TAS, 

Novak assume que a aprendizagem significativa subjaz a integração 
construtiva de pensamentos à integração construtiva de pensamentos, 
sentimentos, e ações; esta integração conduz ao engrandecimento 
(empowerment) humano. Gowin propõe uma relação triádica entre aluno, 
materiais educativos e professor, cujo objetivo é o compartilhar significados. 
Quando este objetivo é alcançado, o aluno está pronto para decidir se quer 
ou não aprender significativamente. (Moreira 1999, p. 179)

 Nesse sentido acreditamos existir uma estreita relação entre a teoria proposta por 
Ausubel, Novak e Gowin (apud Moreira 1999) e os estudos de Vygotsky (apud Tunes 2000) 
“o que o aluno já sabe” pode ser expresso pelas duas classes do pensamento verbal: os 
conceitos cotidianos e os conceitos verdadeiros ou científicos. Ambos mantêm uma 
relação de coexistência e influem-se mutuamente, embora em alguns momentos uns sirvam 
de estrutura para os outros. Os conceitos cotidianos são formados por meio da atividade 
prática do indivíduo e na interação social por essa razão são baseados em dados empíricos. 
A principal característica dos conceitos científicos ou verdadeiros é que eles implicam 
uma relação de generalizações, que são hierarquizadas e inter-relacionadas, uma relação de 
palavras, conceitos e significados. Já 

Os conceitos cotidianos dizem respeito às relações das palavras com os 
objetos a que se referem; os científicos, às relações das palavras com outras 
palavras. Daí porque os primeiros implicam focalizar a atenção no objeto e 
os segundos no próprio ato de pensar, na medida em que as conexões entre 
conceitos são relações de generalidade. (Tunes 2000, p.45)

Ainda sobre os conceitos científicos Vygotsky afirma que na maioria das vezes eles são 
adquiridos na escola por meio do ensino formal. Nesse sentido “a troca de significados”entre 
professores e alunos a que se refere Gowin poderia ser compreendida como o encontro entre os 
conhecimentos cotidianos dos alunos e os conhecimentos científicos ensinado pelos professores.

Não que o conhecimento da ciência vá substituir o conhecimento cotidiano do 
aluno, por ser mais válido e verdadeiro, ele será um componente que vai incrementar o 
que cotidianamente já era conhecido pelo aluno de modo que ele agora possa interpretar 
a realidade em que vive com elementos da ciência e de seu conhecimento cotidiano, por 
meio de uma cultura científica escolar.  (Arnay, 1998) 

No caso dos conceitos trabalhados pela História, científico não quer dizer uma única 
resposta verdadeira, mas a ampliação do conhecimento dos fatos da história por meio da 
descoberta de novas relações, da ampliação das interpretações e a relativização das mesmas, 
enfim  uma análise mais complexa do que aquela que o senso comum ou a interpretação 
pontual, no geral presentes no conhecimento cotidiano, podem oferecer.  Especialmente 
nesta disciplina, esse tipo de trabalho é importante, porque, como propõe os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs  ela deveria ser uma importante aliada na construção da 
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identidade dos alunos enquanto como cidadãos brasileiros além de oferecer elementos para 
que estes interpretem de forma crítica a realidade na qual estão inseridos.

O PROBLEMA DA PESQUISA

Refletindo sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa e o ensino de História, 
selecionamos para a pesquisa um fato histórico acontecido no Brasil, apresentado aos alunos ao 
longo de várias das séries iniciais e finais do ensino fundamental: a Independência do Brasil. 

Depois de mais de trezentos anos como colônia de Portugal o Brasil se tornaria um 
país independente. Mas esse processo não ocorreu por acaso, repentinamente ou ainda 
isoladamente, pois todo um contexto de mudanças mundiais, como as idéias liberais que 
se traduziram em lutas por toda a Europa pelo fim do absolutismo ou a supremacia inglesa 
que pode ser considerada como a maior potencia econômica da época, influenciaram 
a Independência Política da ex-colônia portuguesa que se tornaria em 1822 no império 
brasileiro. Nestes três séculos havia se estruturado uma organização social, política e 
econômica e embora submissos às ordens da coroa Portuguesa os habitantes do Brasil 
possuíam um modo particular de vida que em muito diferia de suas origens, podendo se 
dizer muitos mais próximos dos europeus que dos indígenas. Ainda assim a independência 
não mudou substancialmente a organização econômica e social do país, permaneceu a 
escravidão e os grandes proprietários continuaram com suas terras.

Por trás deste fato ocorrido em 1822, mas especificamente no dia sete de 
setembro, estão envolvidos conceitos como Liberalismo, Absolutismo, Burguesia, e suas 
peculiaridades quando nos reportamos à realidade brasileira, como o fato de a classe 
burguesa não ser formada por comerciantes e sim por produtores rurais. São algumas 
destas relações que os alunos deveriam entender para que ocorresse a aprendizagem 
significativa deste assunto. Além disso, seria importante que os alunos percebessem as 
diferentes relações sociais e culturais que se estabeleciam neste período, os conflitos 
de interesses, as permanências e as rupturas e inferissem algumas idéias sobre espaços 
econômicos e políticos e a sua temporalidade.  Mas

o que se verifica é que, enquanto sociólogos, economistas e cientistas 
políticos se debatem no Brasil de hoje com a problemática da dependência, 
muitos historiadores continuam numa linha estritamente formalista, 
aceitando a independência como um fato que se esgota no dia de sua 
proclamação. (Mota 1972, p. 10)

Considerando o alerta de Mota que, na década de setenta, já se preocupava com o fato 
de os historiadores não ter dado a devida importância ao estudo deste momento da história 
do Brasil e refletindo que tanto naquela década, como atualmente este é dos conteúdos 
curriculares sempre presentes nas escolas brasileiras, nos perguntamos: O que os alunos 
conseguiram formar deste conceito? Há uma evolução no entendimento dos alunos ao longo 
do ensino fundamental? O que significa para os alunos a independência do Brasil, como ela 
se relaciona com seus conhecimentos cotidianos? Eles conseguem ir além da citação do fato 
e estabelecer relações entre os conceitos que permeiam este acontecimento histórico? Em 
síntese: Há trocas de significados entre professores e alunos?

Pesquisadores como Carretero (1997) alertam para a necessidade de estudos que 
envolvam a formação de conceitos especificamente da história, uma vez que as pesquisas 
nesta área ainda são incipientes, não apenas no Brasil, como em nível internacional.
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Se compararmos a pesquisa das últimas décadas sobre a compreensão e o 
ensino da História com a que tem sido realizada no contexto internacional 
sobre a Matemática e as Ciências Naturais em geral (Física, Química, 
Biologia, etc.) podemos notar uma diferença assombrosa em termos de 
recursos, publicações, livros, congressos, etc. Isso parece tão claro que 
não há necessidade de maior argumentação. Por exemplo, publicações do 
prestígio do Journal of Educational Psychology ou do Educational Psychologist 
não dedicaram um só número monográfico ao ensino da História e das 
Ciências Sociais desde 1917.  (Carretero 1997, p.16)

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Objetivamos evidenciar nesta pesquisa como os alunos entrevistados, por meio de 
uma prova clinica, conseguiam explicar a Independência do Brasil. Nesta prova evitamos as 
perguntas que tradicionalmente eles poderiam já ter respondido ao longo de sua escolaridade, 
mas privilegiamos os atributos básicos deste conceito, ou seja, buscamos que os entrevistados 
explicassem o que significou a independência do Brasil naquele espaço e tempo histórico. 

Com a primeira questão: O que é ser independente? Pretendíamos verificar se 
os alunos tinham formado o significado da palavra de independente e se conseguiam 
estendê-lo a um país. Na segunda: Você acha que o Brasil depois da independência não 
dependeu de mais nenhum país? Buscávamos constatar se os alunos conseguiam distinguir 
que a independência do Brasil do ponto de vista político e também do econômica e na 
terceira: Quem eram e como viviam as pessoas naquela época e o que mudou depois 
da independência? Visamos verificar se os alunos conseguiam descrever qual era o modo 
de vida das pessoas naquele período que era reflexo do momento histórico e do modelo 
econômico e social da época.

 Para atender aos objetivos deste estudo entrevistamos dez alunos escolhidos 
aleatoriamente, cinco deles cursando a quarta série do ensino fundamental e outros cinco 
a oitava série do ensino fundamental, ambos da rede pública de ensino, o único critério 
era que estes estudantes tivessem, em algum momento da vida escolar, estudado sobre a 
Independência do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vygotsky atribui fundamental importância à linguagem no processo de desenvolvimento 
da cognição humana, pois a troca de significados que ocorre entre os grupos sociais é, 
segundo ele, indispensável para o desenvolvimento do pensamento.

Moreira (1997) afirma que nesse ponto há muito sentido em falar de aprendizagem 
significativa numa perspectiva vygotskyana. Porém: 

A atribuição de significados às novas informações por interação com 
significados claros, estáveis e diferenciados já existentes na estrutura 
cognitiva, que caracteriza a aprendizagem significativa subordinada, ou 
emergência de novos significados já existentes típica da aprendizagem 
superordenada, em geral não acontece de imediato. Ao contrário, são 
processos que requerem uma troca de significados, uma “negociação” de 
significados, tipicamente vygotskyana. (Moreira 1997, p. 27)
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Diante destas afirmações propusemos a primeira pergunta aos sujeitos: “O que é ser 
independente?” Com isso, gostaríamos de identificar qual o significado atribuído por eles a essa 
palavra e como havia ocorrido a troca entre os significados em jogo -de um lado os conceitos 
espontâneos ou cotidianos dos alunos e de outro os conceitos da escola -  ao longo do ensino 
fundamental. Pretendíamos ainda identificar se os entrevistados conseguiam caracterizar uma 
pessoa independente e um país independente e se reconheciam diferenças conceituais entre 
eles, pois uma vez que estávamos trabalhando com o conceito de Independência do Brasil, 
este seria o primeiro atributo do conceito a ser elucidado pelos alunos.

Todos os dez entrevistados conseguiram responder o que significa para uma pessoa ser 
independente, mas apenas seis deles foram capazes de conceituar um país independente, 
sendo dois alunos da quarta série e quatro da oitava. Esse resultado nos levou a pensar que 
esta diferença poderia ser reflexo do contato dos alunos com o conhecimento escolar.

Mas ao analisar os argumentos (Tabela 1 e Tabela 1a) ficamos receosos desta 
conclusão, do total dos argumentos dos alunos que responderam o que é para uma pessoa 
ser independente, 54, 5% estabelecem como critério de independência, independente de 
sua série e/ ou idade, a não dependência econômica o que pode ser expresso por suas 
falas “não depender dos pais para comprar roupas e sapatos”, “morar sozinho”. Outros 
27,3% ligam a independência à liberdade para decidir sobre suas vidas: “ser dono do seu 
nariz”, “não precisar de ninguém estar fiscalizando você”.  Por meio de outros 18,2% dos 
argumentos podemos identificar que o significado da palavra independência está um pouco 
comprometido, pois ela considerada como sinônima de bondade (9,1%) ou de preconceito 
(9,1%) “Uma pessoa negra ela é independente de outras pessoas porque os brancos têm 
preconceito quanto aos negros”. 

Tabela 1 – O que é ser uma pessoa Independente?

Pessoa Independente F %

Não depender/ precisar financeiramente de alguém 6 54,5

Ser bom 1 9,1

Ter liberdade para tomar suas decisões 3 27,3

Ser vitima de preconceito 1 9,1

TOTAL 11 100,00

Nos argumentos para país independente é clara a extensão de um dos critérios (não 
dependência financeira) que estava sendo usado para pessoa independente, em 38,5% dos 
argumentos consta que país independente é aquele que não precisa de ajuda financeira 
de outro país. Em outros 30,8% dos argumentos os sujeitos apresentam novos critérios, 
com freqüência maior em alunos da oitava série, como gerar riquezas que fiquem no país 
(15,4%), não ser colônia (7,7%) e exportar (7,7%). Temos ainda 30,8% dos sujeitos que não 
sabe ou não responderam a questão.
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Tabela 1a  – O que é ser um país Independente?

País Independente F 4ª / 8ª %

Extensão de critérios
Não precisar de ajudas 

financeiras de outros países
5 2/ 3 38,5

Sub- Total 5 2/ 3 38,5%

Critérios Novos Exportar 1 0/1 7,7

Gerar riquezas que fiquem no 
país

2 1/1 15,4

Não ser Colônia 1 0/1 7,7

Sub- Total 4 1/3 30,8

Não sabe/ Não respondeu 4 3/1 30,8

Total 13 13 100,00

Estes resultados nos levam a refletir sobre esta troca de significados entre conhecimento 
escolar e conhecimento cotidiano dos alunos, ou seja, o que significa na vida cotidiana das 
pessoas ser independente, conhecimento prévio dos alunos, e o que significou/ significa ser 
independente para o Brasil ou para outro país ser independente naquele momento histórico, 
conhecimento escolar. O que detectamos é que a maior parte dos alunos mantém seus critérios 
cotidianos ou simplesmente não responde a questão e mesmo os que citam novos critérios os 
apresentam em alguns casos pontuais ou acompanhados do argumento não dependência 
de outros países: “Não ser colônia, não depender de nenhuma grande potência”, “Ter suas 
riquezas, produzir seu próprio produto, não precisar dos outros paises, dos outros continentes, 
é uma coisa que sai de dentro do país mesmo, da nacionalidade da gente”.

A meu ver os argumentos podem ser sintetizados da seguinte forma: independente é o 
contrário de dependente – logo quem depende de alguma forma de alguém ou de algum país 
não pode ser considerado independente. Na lógica dos entrevistados não há sentido falar em 
Independência do Brasil, já que de acordo com seus critérios de independência, o Brasil não 
é um país independente já que o mesmo precisa financeiramente de outros países. O que 
pode ser confirmado na questão: Você acha que o Brasil depois da independência não 
dependeu de mais nenhum país?  Dos alunos que a responderam (sete), apenas um disse 
que o Brasil depois da proclamação se tornou independente, os demais todos consideram 
que o Brasil continua sendo um país dependente. 

Se relacionarmos a estes resultados um principio básico da aprendizagem significativa, 
ensinar a partir do que os alunos já sabem, nos questionamos. Seria este o principal entrave 
para aprender/ ensinar este conceito? Uma vez que ser um país independente é diferente de 
ser uma pessoa independente, e que se o se a independência política do Brasil foi proclamada 
em 1822 a independência econômica ainda não foi completamente conquistada até os dias 
atuais, e em segundo lugar que se pensarmos na ordem econômica mundial todos os paises 
dependem uns dos outros em maior ou menor grau, por exemplo, porque precisam de 
mercado consumidor para suas exportações. 

Ou seria este o ponto de partida para desencadear com os alunos uma discussão sobre 
o que significou ao longo dos anos, ou em determinados momentos históricos, ser um país ou 
uma pessoa independente? Como afirmam Carretero e Limóm (1997) os conceitos históricos 
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são “mutantes” e esta característica temporal dos significados se torna muito complexa para 
o entendimento dos alunos, assim “o que parece mais adequado para evitar misconceptions 
e conceitos semicorretos e fragmentos, seria “ancorar”os novos conceitos naqueles que o 
aluno já conhece e domina”. ( p.35) 

Na tentativa de uma maior aproximação da compreensão dos alunos sobre a 
Independência do Brasil os questionamos sobre quem eram e como viviam as pessoas 
naquela época e o que mudou em suas vidas após a proclamação da independência.Objeti
vávamos com esta questão verificar se os alunos conseguiam descrever o modo de vida das 
pessoas naquele período, como reflexo do momento histórico e do modelo econômico e 
social da época.

Tabela 2 – Moradores do Brasil na época da Independência 

4a série F %

Índios 4 44,1

Portugueses 1 11,1

Animais 3 33,3

Homens-Macaco 1 11,1

9 100

8a série F %

Índios 5 50

Negros 2 20

Caboclos 1 10

fazendeiros 1 10

imigrantes 1 10

10 100

Os resultados desta questão (Tabela 2) apontam uma ligeira mudança nas concepções 
dos alunos nas duas séries sobre os habitantes do Brasil no período da Independência. Nos 
argumentos dos alunos da 4ª série (Tabela 2) moravam no Brasil índios (44,4%), animais 
(33,3%) e portugueses (11,1%) e homens-macaco (11,1%), os alunos da 8ª série indicam que 
no período viviam índios (50%), negros(20%) , fazendeiros (10%) e imigrantes(10%).Essas 
respostas nos permitem dizer que os alunos que cursam a série final do ensino fundamental 
estão mais próximos da descrição populacional do período. Os sujeitos da 4ª série parecem 
recorrer a esquemas que ora remontam ao momento histórico vivido pelo país na época 
(séculos XV e XVI), quando em busca de um novo caminho para as Índias os portugueses 
“descobriram” o Brasil, e ao chegar se depararam com os nativos e uma fauna exuberante, 
como podemos perceber em suas respostas a questão Os índios. Quem mais? Eu acho que 



156

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

157

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

era só os índios”; “Os índios, eles comiam plantas nativas. E só os índios moravam aqui no 
Brasil, ou tinha mais gente? Os índios e os animais”. Um dos alunos em seus argumentos 
refere-se a um período ainda mais remoto o da pré-história, quando afirma que as pessoas 
que moravam no Brasil no período da Independência eram homens-macaco “Os animais e 
algumas pessoas, que eram tipo homem mas eram macacos porque eles não tinham a coluna 
reta cada vez o pais foi crescendo foi nascendo mais crianças e foi crescendo”. 

Quanto às moradias do período, os alunos se referem a casas de palha ou ocas, onde 
moravam os índios, cabanas e fazendas e à alimentação como composta basicamente 
pela caça e pesca, plantações, criação de gado e alimentos vindos de Portugal. Quanto 
à organização social do trabalho os entrevistados afirmam que era composta por negros 
escravizados pelos portugueses, índios escravizados pelos portugueses, índios livres e 
produtores rurais portugueses.

Não mencionam as cidades e a sua organização social embora esse seria um atributo 
básico para que entender o conceito. Sabemos que cidades como o Rio de Janeiro, 
por exemplo, tinham um quantitativo significativo de moradores para a época, além de 
comércio, lazer, escolas, universidades, órgãos públicos. As respostas nos levam a entender 
que as cidades na opinião dos alunos são coisas do presente e num momento histórico tão 
distante, elas provavelmente não existiam.

Com relação às mudanças sociais que ocorreram após a proclamação da independência 
(Tabela 3 e Tabela 3a) os argumentos dos alunos, independente da série, demonstram um 
certo “presentismo” como afirma Carretero(1997) ou nas palavras de Piaget(1962) uma 
centração cognitiva, ou seja, eles compreendem a independência de acordo com seus 
valores que são resultado do momento histórico atual e não daquele período da história.Para 
eles a independência do Brasil trouxe benefícios para a vida de todos os habitantes do país, 
devendo necessariamente significar a independência dos brasileiros. Os alunos não parecem 
ter compreendido que, do ponto de vista deste fato histórico, a independência não mudou 
substancialmente a organização econômica e social do país, permaneceu a escravidão e os 
grandes proprietários continuaram com suas terras. 

Tabela 3 - Houve mudanças na vida das pessoas após a independência?

F %

Sim 7 70

Não 2 20

Não respondeu 1 10

Total 10 100

Esta situação deve ser constantemente pensada pelos professores desta disciplina, pois a 
todo o momento os alunos se chocam com informações de fatos históricos que normalmente 
contradizem suas formas de pensar. Se, como afirma Pozo (1998) aprendemos a partir do que 
sabemos, ou nas palavras de Ausubel (apud Moreira 1997) é a partir de nossos subsunçores 
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que enxergamos e apreendemos o mundo e os conhecimentos escolares, não basta em uma 
aula expositiva dizer que a independência não mudou a vida das pessoas. Certamente os 
alunos devem ter ouvido isto. Não se trata, por outro lado, de descartar o valor da narrativa 
no ensino desta disciplina, mas se a nova informação não for potencialmente significativa 
ou se o desequilíbrio gerado pelo novo conceito for maior do que a estrutura cognitiva dos 
alunos, o que irá permanecer serão os conceitos cotidianos, como mostram as respostas dos 
alunos.

Tabela 3a - O que mudou na vida das pessoas depois da independência?

F %

Houve mudanças na vida das pessoas após a independência

Índios ou portugueses deixaram de existir, ou porque mudaram, morreram ou 
simplesmente sumiram

2 15,4

Fim da escravidão dos negros 2 15,4

Melhores condições de vida/ Empregos 3 23,1

Diminuição dos impostos – pagos direto ao Brasil 1 7,7

Fim da escravidão dos índios 2 15,4

Sub- Total 10 76,9

Não Houve mudanças na vida das pessoas após a independência 2 15,4

Não sabe/ Não respondeu 1 7,7

13 176,9

Para a maioria dos alunos entrevistados (70%) a independência trouxe mudanças para 
a vida das pessoas. Apenas 20% deles acreditavam que a vida das pessoas continuou a 
mesma e ainda um aluno (10%) não respondeu. Ao argumentarem sobre quais as mudanças 
(Tabela 3a) poderiam ser resultado da independência, afirmaram que ela acarretou melhores 
condições de vida para a população (23,1%), e que foi o fim da escravidão dos índios 
(15,4%) e dos negros (15,4%), que os impostos foram menores porque agora eram pagos 
direto no Brasil (7,7%). Outros (15,4%) disseram que os portugueses foram embora e os 
índios sumiram depois da independência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprender e ensinar História não se resume a decorar datas, fatos e lembrar dos heróis, 
nem tampouco é mais fácil que ensinar matemática, por exemplo.Os conhecimentos 
propostos por esta ciência são de uma complexidade peculiar que exige um nível de abstração 
muito especial, porque demanda articular múltiplas interpretações, menos freqüentes em 
outras ciências que trabalham com fatos relativamente mais objetivos. Por esta razão, em 
alguns momentos históricos foi proposta em vários paises o adiamento da inserção da história 
no currículo escolar, e até hoje se discute se esta não é a melhor alternativa. 
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O que podemos concluir a partir da nossa pesquisa é que adiar a inserção da disciplina 
no currículo será inócuo se o ensino da disciplina não for repensado. Nesse sentido identificar 
e compreender os conhecimentos prévios dos alunos adquire uma importância fundamental 
no ensino da história como disciplina escolar, pois é por meio deles que os alunos tomam 
contato e formam os conceitos ensinados. A resistência à transformação nos parece tão 
grande que, sem um ensino voltado para a aprendizagem significativa, a tarefa de ensinar 
estará fadada ao fracasso.

Também é de extrema importância refletir e pesquisar, já que as pesquisas nesta área 
são escassas, sobre como a natureza dos conhecimentos históricos mantém contato com a 
estrutura cognitiva do aluno e da complexidade desse encontro. Em nosso estudo pudemos 
compreender que um assunto que poderia ser encarado como trivial, como é o caso da 
Independência do Brasil, envolve diversos outros conceitos cotidianos dos alunos, geradores 
de contradições, que tornam muito complexa a sua compreensão. Para tentar entender a 
independência do Brasil os alunos pesquisados se valeram de seus conhecimentos cotidianos 
sobre o que é ser independente (não dependência econômica) e acabaram por entender 
que se o Brasil depende economicamente de outros países não há sentido em se estudar a 
Independência do Brasil.

Sabemos que esta é apenas uma das dimensões abarcadas pela teoria da aprendizagem 
significativa, ou seja, o conhecimento prévio do aluno. Como propôs Ausubel (apud Moreira 
1999), o fator mais importante do ensino é identificar o que o aluno já sabe e ensinar de 
acordo. As contribuições de Novak e Gowin (apud Moreira 1999), trazem novos elementos 
à TAS como o desejo de aprender e se apropriar significativamente de um determinado 
conteúdo e de como os materiais e o contanto professor alunos, envolvendo as expectativas 
de ambos, podem facilitar e desencadear aprendizagens significativas.  

Ficam nesse sentido, algumas pistas para estudos futuros, de tal forma que possamos 
superar resultados tão alarmantes como estes, de nossa pesquisa, nos quais os atributos 
básicos dos conceitos que permeiam a Independência do Brasil não são citados pelos 
sujeitos. Em suas respostas percebemos ainda que ao se referirem a Independência do Brasil 
os alunos a situam em momentos históricos diversos como a pré-história ou descobrimento 
do Brasil, revelando que a noção de tempo histórico está comprometida. 

Temos que admitir que a conclusão a que chegamos não é inédita.O que pudemos 
perceber é que o conhecimento da escola não conseguiu transformar ou ao menos 
incrementar o conhecimento cotidiano do aluno, ou nas palavras da TAS o conhecimento da 
escola parece não se ancorar nos conhecimentos que o aluno já possui e então “naufragam” 
no mar de informações que a escola pretende transmitir mas, ao que parece, não fazem 
sentido para os alunos. Esta conclusão é mais um elemento que aponta a urgência de se 
repensar a relação ensino aprendizagem que vem sendo privilegiada em nossas escolas.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE NÚMEROS: O 
CRITÉRIO DA COMPOSIÇÃO ADITIVA

Ana Paula Lucena Cardoso da Silva (paulalucar@bol.com.br) - UCDB

 Leny Rodrigues M. Teixeira (lteixeira@stetnet.com.br) - UCDB

O artigo teve como objetivo investigar as noções que os alunos do Centro Municipal 
de Educação Especial-Campo Grande-MS, que freqüentaram a brinquedoteca no ano de 
2004, têm sobre: Composição Aditiva e a estrutura na base dez; a relação entre adição 
e composição aditiva e a compreensão das crianças de composição aditiva e indícios 
lingüísticos. Participaram deste estudo 5 alunos de primeiras séries e 5 alunos de segundas 
séries do ensino fundamental. Buscou-se coletar essas concepções por meio de entrevistas 
individuais clínicas baseadas em tarefas sendo, a primeira tarefa, chamada de tarefa de 
compras, com propósito verificar a habilidade das crianças de combinarem diferentes 
denominações (dezenas e unidades) a fim de atingir um número específico. A segunda 
tarefa foi chamada de coleção de figurinhas, com o propósito de investigar a relação entre 
adição e composição aditiva, na qual tentou-se bloquear o uso da estratégia “contar tudo”. A 
terceira tarefa foi chamada de montando a torre, com a proposta de analisar a compreensão 
das crianças de composição aditiva e contagem, verificando se a regularidade do sistema 
influência significativamente na aprendizagem da criança. Os resultados mostraram que as 
tarefas apresentadas colocam claramente que as crianças envolvidas estão em processo de 
construção da idéia de número e de composição aditiva do mesmo demonstrando algumas 
vezes: conhecimento da relação quantidade x símbolo, conhecimento do valor posicional e 
quando usam dinheiro nas resoluções de problemas tornam-se bastantes confortáveis com 
a idéia de compra. Os resultados destes estudos têm implicações educacionais claras. Eles 
indicam que as crianças podem ser estimuladas a incrementar seu entendimento do sistema 
de numeração quando envolvidas, de forma significativa bem como, ao papel do professor 
como mediador no processo ensino-aprendizagem, possibilitando ao aluno associar seus 
conhecimentos prévios às informações recebidas na escola, transformando estas informações 
em conhecimento para que a aprendizagem seja realmente significativa. 

Palavras-Chave: Composição aditiva do número; Aprendizagem Significativa; Ensino de Número.

INTRODUÇÃO

Normalmente a matemática ensinada na escola apresenta-se como uma ciência 
pronta e exata que exige do aluno uma fantástica memória para guardar conceitos, regras, 
definições que levaram séculos para serem construídos e que estão em constante construção 
por conta de indivíduos que ao interagirem com o mundo reelaboram e reconstroem 
seus conhecimentos. No geral, essa escola não respeita, nem estimula a construção de 
conhecimentos significativos levando o aluno a ser um receptor passivo.
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Sendo assim, este artigo procura trazer para discussão a seguinte problemática: As 
crianças compreendem os números de forma significativa? Ou seja, são capazes de ver como 
números maiores podem ser criados combinando números menores?  

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COMO REFERÊNCIA PARA O 
ENSINO

No contexto educativo, hoje quase não se falam de estímulo, resposta, reforço positivo, 
objetivo operacionais, instrução programada e tecnologia educacional, freqüentes na teoria 
de Skinner (1970). Atualmente as palavras de ordem são aprendizagem significativa, 
mudança conceitual, construtivismo e mediação. Algumas teorias cognitivistas, como as de 
Piaget, Vygotsky e Ausubel, tem contribuído para compor esse quadro. 

O processo de aprendizagem, segundo Piaget (1971), está subordinado ao 
desenvolvimento e se dá através da organização e da adaptação em um contexto de 
constantes transformações, realizados através de interações com outros, consigo e com o 
ambiente. Na visão de Ibid (1971), os seres vivos são todos inteligentes e ser ou estar vivo é, 
ser ou estar inteligente. Essa inteligência é que permitem efetuar as trocas vitais, as interações; 
é ela, que possibilitará através da assimilação e da acomodação, a realização das trocas para 
permitir a vida, em sua expressão biológica, cultural e psicológica.

Para a teoria construtivista estes conceitos de assimilação e acomodação foram chamados 
de esquema, identificados como estruturas cognitivas, ou padrões de comportamento ou 
pensamento. Eles são utilizados para processar e identificar a entrada de estímulos são 
estruturas intelectuais que organizam os eventos, de acordo como eles são percebidos pelo 
organismo e classificados em grupos, de acordo com características comuns.

 Por outro lado, para Vygotsky (1989), a aprendizagem está intimamente ligada à cultura 
em que o sujeito está inserido. O sujeito aprende, portanto, quando convive com os adultos 
que compõem o meio em que ele vive. Desse modo, não há descobertas, já que o próprio 
contexto informa. Com esta ótica, à medida que aprende o indivíduo se desenvolve. 

O conceito fundamental da teoria de Ibid (1989), é o da mediação, um pressuposto que 
direciona toda a estrutura do modelo teórico-metodológico de sua obra, o desenvolvimento 
da espécie humana, na busca por compreender a origem e a trajetória desses dois fenômenos. 
De acordo com VYGOTSKY (1994, p. 182), “o pensamento não somente é expresso na 
palavra, mas nela se realiza”.

Vergnaud (1970, p.114), acrescenta, que “é através das situações e dos problemas a 
resolver que um conceito adquire sentido para a criança”. Diz ainda, que para aprender é 
necessário diversificar ao máximo as situações propostas. 

Nesse sentido, cabe ao professor o papel de mediador, oferecendo aos alunos a 
oportunidade de enfrentar situações que os levem a aprender significativamente e de 
exporem suas idéias e seus conceitos para que haja uma interação entre aquilo que eles já 
sabem e as novas informações. Um ensino satisfatório deve promover a mudança conceitual 
e facilitar a aprendizagem significativa. Entretanto, é provável que a prática docente ainda 
tenha muito do behaviorismo, embora o discurso seja cognitivista/construtivista/significativo. 
Pode não ter havido ainda, uma verdadeira mudança conceitual nesse sentido, mas parece 
que se está caminhando em direção a ela. (Moreira, 1997).

“Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova 
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária 
e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso 
da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de 
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aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. 
A aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, 
para adquirir e armazenar a vasta quantidade de idéias e informações 
representadas em qualquer campo do conhecimento” Ausubel (1963) apud 
Moreira (1997 p.20).

No geral, observa-se que toda aprendizagem, para ser significativa, ocorre quando 
a nova informação ancora-se em uma estrutura preexistente do indivíduo. Denominando 
assim, o conhecimento que o indivíduo possui de subsunçor.

Naturalmente, contrastando com a aprendizagem significativa Ausubel ressalta que 
aprendizagem mecânica é aquela aprendizagem em que o aprendiz possui pouca ou 
nenhuma informação referente a um novo conceito. Nesse caso não há interação entre a nova 
informação e uma outra que já esteja armazenada e então, a nova estrutura é armazenada 
de maneira arbitrária e o conhecimento adquirido fica arbitrariamente distribuído na 
estrutura cognitiva, sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos. O fator cognitivo a ser 
considerado no processo instrucional é a estrutura cognitiva do aprendiz no momento da 
aprendizagem. (Moreira, 1999).

Em síntese, é a ação do aluno, sustentada por seus esquemas de assimilação, segundo 
a teoria piagetiana ou pelas idéias âncoras ou subsunçores, como aponta Ausubel (1963) 
que favorece o processo de aprendizagem. O professor precisa estar consciente de que é 
a iniciativa do aluno que vai fazê-lo interagir com o produto da sua aprendizagem. Cabe 
então ao professor e à escola promover integração entre os conceitos do aprendiz e as novas 
informações, não permitindo que ele deixe de lado a reflexão, o raciocínio, a pesquisa e 
a criatividade. Por meio de uma prática de mediação balizada, como apontou Vygotsky 
(1989), cabe ao professor fazer o aluno aprender, encontrando para tanto alguns mecanismos 
específicos. Poderíamos dizer que na linguagem da teoria ausubeliana tais mecanismos são 
chamados de organizadores prévios.

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DO NÚMERO

 A idéia de número foi sendo construída desde os primórdios da humanidade e passou 
por muitas mudanças até os dias de hoje. A História nos mostra que o homem inventou várias 
maneiras para realizar contagens e representá-las, e todas elas associadas às necessidades de 
sua época. A relação biunívoca (exemplo: para cada ovelha, uma pedra) esteve presente 
neste processo. Usando os dedos, contas, pedras, marcas (conjunto comparador), entre 
outros, o homem garantia o conhecimento e a memória das quantidades já relacionadas. 
A dificuldade de trabalhar com grandes quantidades foi exigindo mudança nas formas de 
registros, assim, o registro escrito foi sendo construído para facilitar a própria vida humana. 
Dessa forma, vários sistemas de representação escrita dos números surgiram na história da 
humanidade: o sistema de numeração Egípcio, o da Mesopotâmia, o Romano, o Maia, o 
Arábico, entre outros. Assim, temos sistemas de numeração em diferentes bases: 2, 5, 10, 
60, entre outros, os quais são formas de  agrupamentos de números  que se estabelecem 
conforme um critério e propriedades definidas.

Inicialmente os sistemas de numeração construídos por diferentes povos eram de 
natureza aditiva, o que demandava o uso de muitos dígitos para a sua composição.  Com seu 
sistema de nove sinais (o zero surge depois), combinados conforme a posição, o povo hindu 
contribuiu de forma significativa para o sistema de numeração decimal que hoje usamos. 
O sistema indo-arábico utilizado atualmente em quase todo o mundo apresenta alguns 
princípios básicos: possuir base decimal, ou seja, a cada dez, forma-se um novo grupo da 
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ordem posterior superior; fazer uso de dez símbolos, que são os algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, para representar qualquer número desejado; ser um sistema de valor posicional, 
ou seja, o algarismo 2 pode valer 2, 20, 200... dependendo da ordem em que se encontre 
no número representado.

O sistema decimal de numeração é uma representação extremamente elaborada e 
não é de admirar que os alunos sintam muitas dificuldades na sua aprendizagem, e que 
precisem de tempo para isso.Quando conhecemos um pouco da história da invenção 
dos números, podemos perceber que o homem levou muitos milênios nesta construção. 
Este lento desenvolvimento mostra que estas representações são produtos de um longo 
desenvolvimento cultural (Ponte e Serrazina, s.d). 

Desde pequenas, as crianças mergulham no mundo dos números, muitas vezes sem 
compreendê-lo. É comum a repetição de seqüências numéricas sem o estabelecimento de 
relações entre quantidades e símbolos. A construção da idéia de número conforme descreve 
Kamii (1995, p. 13) mostra que “o número é construído por cada criança a partir de todos 
os tipos de relações que ela cria entre os objetos”, conforme os estudos Piaget e Szeminska 
(1971) haviam demonstrado. Para esses autores a noção de número se constrói com base 
na conservação abstraída pelo sujeito por um processo lógico-matemático que coordena as 
relações de quantidade, expressas na idéia de número como ordinal e cardinal.

Esta construção acontece nas inúmeras relações que ele estabelece na sua leitura 
de mundo. Quanto mais diversificadas as experiências, melhores as possibilidades de 
compreensão desta idéia. Como as relações estabelecidas são próprias de cada sujeito, 
porque surgem a partir de suas experiências pregressas e as vividas no presente, pode-se 
dizer que número é uma construção mental, portanto interna e individual do sujeito diante 
de uma dada realidade presente.

Com base nestas idéias as crianças desde muito cedo têm contato com números, mas 
este contato não garante a aprendizagem significativa desta idéia. Ao ensinar, é preciso ter 
claro que, quando desejamos explorar a compreensão das crianças do sistema de numeração, 
precisamos saber muito mais do que simplesmente se elas sabem dizer nomes de números 
em uma ordem fixa. (Nunes e Bryant, 1997).

Os alunos podem ser estimulados a incrementar seu entendimento do sistema de 
numeração quando envolvidos de forma significativa, bem como, cabe ao professor mediar o 
processo ensino-aprendizagem, possibilitando ao aluno associar seus conhecimentos prévios 
às informações recebidas na escola, transformando estas informações em conhecimento para 
que a aprendizagem seja realmente significativa. 

Procurou-se investigar então, se as crianças são capazes de ver como números maiores 
podem ser criados combinando números menores.

Ibid (1997), colocam que “qualquer número n pode ser decomposto em dois outros que 
vêm antes dele na lista ordinal dos números, de tal modo que estes dois somam exatamente 
n”. Esta propriedade essencial de qualquer sistema de numeração dos números é conhecida 
como “composição aditiva do número”.

Sendo assim, alguns itens são importantes e deveriam ser pensados na preparação das 
aulas sobre Composição Aditiva do Número:

-Conhecimento prévio: toda criança adentra o espaço escolar com alguma idéia sobre 
número. Compete ao professor procurar saber o conhecimento que a criança traz, a partir 
de diferentes situações promovidas em sala;

-Recitação numérica: saber recitar números isoladamente não garante a aprendizagem 
da idéia de número; no entanto, a recitação seqüenciada é uma das atividades necessárias, 
associada a outras, para a aprendizagem do número;
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-Contagem: é a transformação de uma quantidade não perceptiva, em grupos 
perceptivos, no intuito de quantificar. A contagem mais elementar é a de 1 em 1. Saber 
recitar a ordem numérica é essencial para a contagem. 

Segundo Vergnaud (1996, p. 11-12), a contagem exige do sujeito uma sincronia entre 
o olhar, o dedo, a mão e a voz. A atividade de contar envolve duas idéias da Matemática. 
A primeira é a relação biunívoca estabelecida entre os objetos contados, a mão, o dedo 
que aponta, o olhar e a voz. Sem esta sincronia, a contagem não fica garantida. A criança 
pode repetir um número, ou falar um número tendo apontado dois objetos, etc. A outra 
idéia matemática refere-se à repetição do último número da contagem. Ibid (1996), relata 
que, ao falar pela primeira vez o último número da seqüência, a criança está designando o 
último elemento da contagem; já na segunda vez, ela está se referindo a todo o conjunto, ao 
cardinal. Ao quantificar, ainda é importante que a criança tenha consciência dos objetos já 
contados, para não incluí-los novamente no processo de contagem.

Além desses aspectos, outros itens são importantes para serem pensados na 
Composição Aditiva do Número, tendo em vista a tarefa da escola de ensinar números, de 
forma significativa:

-O conhecimento e a grafia dos símbolos numéricos: a compreensão dos números 
até 9 e de suas relações precede a aprendizagem da escrita de cada um dos números. A 
aprendizagem da escrita pode acontecer a partir do interesse e situações que surjam no 
grupo. Assim como a aprendizagem da escrita das letras não exige uma ordem, a escrita dos 
números também pode acontecer independente de sua seqüência. O mais importante é o 
significado da aprendizagem daquela escrita;

-A intervenção pedagógica: na fase inicial de aprendizagem dos números: o professor 
deve oportunizar a vivência com jogos, brincadeiras envolvendo o corpo, situações que 
surgem em classe, tendo como foco de observação, a enumeração; as relações estabelecidas 
entre os números, o que vem antes, ou depois; a relação entre quantidades e símbolos e a 
idéia de adição;

-Os recursos materiais: a construção da idéia de número pressupõe a contagem ou a 
enumeração, portanto recursos para a execução desta atividade são indispensáveis.

- As operações fundamentais: o trabalho com as quatro operações (adição, subtração, 
multiplicação e divisão) oferece, em qualquer série, uma ampla oportunidade de estar 
trabalhando com a idéia de número (Nunes e Bryant, 1997).

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Nesta perspectiva, o artigo tem como objetivos:
• Analisar as noções que os alunos do Centro Municipal de Educação Especial-Campo Grande-
MS, que freqüentaram a brinquedoteca no ano de 2004, mais especificamente alunos de 
primeiras e segundas séries tem sobre: Composição Aditiva e a estrutura na base dez;
• Investigar a relação entre adição e composição aditiva;
• Analisar a compreensão das crianças de composição aditiva e indícios lingüísticos.

Para realizar este estudo foram escolhidos alunos de primeiras e segundas séries do 
ensino fundamental que freqüentavam a Brinquedoteca no Centro Municipal de Educação 
Especial de Campo Grande/MS.

 Os critérios para a participação na pesquisa foram: a) ser aluno da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Campo Grande-MS; b) estar freqüentando somente o atendimento 
em Brinquedoteca oferecido neste local; c) estar cursando a primeira ou segunda série do 
ensino fundamental. Após a definição desses critérios foram selecionados 10 (dez) alunos por 
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meio de sorteio, sendo 5 (cinco) alunos de primeira série e 5 (cinco) alunos de segunda série, 
entre eles meninos e meninas, com idade entre 7 (sete) e 11 (onze) anos.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista clínica, sendo que todas as perguntas 
e respostas foram individuais. Esse procedimento de pesquisa nos proporcionou condições 
para a coleta de dados escritos em folha de papel. Possibilitou também o enriquecimento dos 
dados escritos, por incluir intervenções orais previamente planejadas pelas pesquisadoras e 
conseqüentes respostas dos alunos, no decorrer da solução das tarefas. 

A entrevista realizada se baseou em estudos de Nunes e Bryant, (1997), sendo composta 
de três tarefas práticas.

A primeira tarefa, chamada de tarefa de compras, era sobre composição aditiva 
e a estrutura na base dez, tendo como propósito verificar a habilidade das crianças de 
combinarem diferentes denominações (dezenas e unidades) a fim de atingir um número 
específico.As crianças sempre tinham moedas suficientes para pagar as quantidades 
solicitadas pelo pesquisador, mas precisavam considerar o valor das moedas ao contá-las. A 
tarefa realizada foi a seguinte:

1. Vamos Fazer de Conta... “Hoje vamos a cantina da escola e iremos comprar vários 
doces. Será dado a você várias moedas, sendo cinco de 1 centavo, cinco de 5 centavos, 
cinco de 10 centavos. Só que antes de irmos tenho algo muito importante para falar: - Hoje 
a dona da cantina está sem troco por isso temos que dar o valor exato do doce, sem que ela 
precise passar troco para nós. Vamos lá !!! Você escolhe o que deseja comprar! Não precisa 
ser tudo!” .Verifiquem a tabela de preços: Chiclete: 6 centavos, Bala de Leite: 9 centavos, 
Pirulito: 12 centavos, Bombom: 18 centavos, Amendoim:35 centavos.

As crianças foram solicitadas a comprarem doces que desejassem na cantina montada 
pela pesquisadora, e teriam que pagar o preço exato para a vendedora. Elas receberam 
moedas de diferentes valores: sendo cinco de 1 centavo, cinco de 5 centavos e cinco de 10 
centavos. Todas as crianças tinham dinheiro suficiente para pagar as quantidades solicitadas 
pela vendedora, mas precisavam considerar o valor das moedas ao contá-las. Destaca-se que 
as quantidades de moedas que as crianças foram solicitadas a pagar estavam sempre dentro 
de sua extensão de contagem

.A segunda tarefa, que foi chamada de coleção de figurinhas, tinha o propósito de 
investigar a relação entre adição e composição aditiva, usando uma tarefa de adição na qual 
tentou-se bloquear o uso da estratégia “contar tudo”.Nesta tarefa, foi mostrado um álbum 
fechado às crianças e lhes foi dito que ao arrumar o quarto João havia encontrado nove 
figurinhas e colado no seu álbum. Chegando à escola ganhou de Pedro sete figurinhas. A 
pergunta que eles tinham que responder era quantas figurinhas João tinha agora? A tarefa 
realizada foi a seguinte:

2. Relação entre adição e composição aditiva com um adendo invisível. “Ao arrumar o 
quarto João encontrou 9 (nove) figurinhas da sua coleção e colou no seu álbum. Chegando à 
escola ganhou de Pedro 7 (sete) figurinhas. Quantas figurinhas ele tem agora?”

Foi apresentado à criança em uma mesa 7 (sete) figurinhas e em outra mesa foi 
colocado o álbum fechado, sendo que as crianças precisariam contar em seqüência a partir 
do número 9 (nove).O propósito desta tarefa era de observar como as crianças resolveriam 
este problema, conhecido como adição com um adendo invisível, as crianças precisariam 
contar em seqüência a partir do número nove, para então descobrir o total.

A terceira tarefa, que foi chamada de montando a torre, teve a proposta de analisar a 
compreensão das crianças de composição aditiva e contagem, verificando se a regularidade 
do sistema influencia significativamente na aprendizagem da criança.Nesta tarefa as 
crianças foram solicitadas a dar a pesquisadora diversas quantidades de pequenas 
peças, que poderiam ser peças individuais ou apresentadas em tiras de 10 (dez) peças 
unidas com cola para construir uma torre utilizando somente 18 (dezoito) peças. No 
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total as crianças receberam 40 (quarenta) peças unidas em tiras de 10 (dez) cada uma; 
e 18 (dezoito) peças individuais, obtendo um total de 58 peças sobre a mesa para a 
construção da torre, conforme tarefa a seguir:

3.Vamos construir!!! “Hoje vamos construir uma torre, vou dar-lhe as peças. Prestem 
atenção temos que construir uma torre utilizando somente 18 peças”. As crianças foram 
solicitadas a dar à pesquisadora diversas quantidades de pequenas peças, que poderiam ser 
peças individuais ou apresentadas em tiras de 10 peças unidas com cola. No total tinha-se 40 
peças unidas em tiras de 10 cada uma, e 18 peças individuais. Sendo um total de 58 peças 
para utilização na construção de uma torre que demandará somente 18 peças.

Considerando que as crianças desde muito cedo têm contato com números e com 
a composição aditiva do mesmo, mas que este contato não garante a aprendizagem 
significativa desta idéia, vamos enumerar as tarefas realizadas pelas crianças e observar as 
respostas encontradas pelas mesmas, com intuito de verificar se obtiveram aprendizagem 
significativa nas tarefas de composição aditiva dos números oferecidas e ensinadas pela 
professora em sala de aula. 

A COMPREENSÃO DAS CRIANÇAS SOBRE COMPOSIÇÃO ADITIVA 
DO NÚMERO

 Tarefa de compras

Nesta tarefa de composição aditiva sete (7) crianças obtiveram êxito na realização, 
as quais, consideraram os valores relativos das moedas, souberam contar oralmente 
e combinaram (dezenas e unidades) a fim de atingir um número específico. A seguir, 
apresentaremos algumas respostas quando foi solicitado ao aluno o que ele desejaria 
comprar: Aluno 1 : “Quero chiclete”. Pesquisadora: Custa 6 centavos. Aluno 1: “Chiclete... 
6 centavo”. Pega 1 moeda de 5 centavos e outra de 1 centavo e diz: “Igual 6 centavos.Olha 
quanto eu daria: o certo! 6 centavo”. Pesquisadora: Como você sabe que deu 6 centavos? 
Aluno 1: “Peguei 5 mais 1 é igual a 6 não ta vendo”?

Prosseguindo podemos observar mais um exemplo: Aluno 2: “Quero uma bala de leite”. 
Pesquisadora: Custa 9 centavos. Aluno 2: Pega 1 moeda de 5 centavos e mais 4 de 1 centavo 
e diz: “Pronto deu 9’. Pesquisadora: Como você fez para dar 9 centavos? Aluno 2 : “Aí! Pera aí! 
Vou usar a minha cabeça, sou esperto! Pega 1 de 5 centavo e 4 de 1 centavo,dá 9. Viu”.

Apesar da maioria ter obtido êxito na realização desta tarefa, três (3) crianças não 
conseguiram realizá-las por completo, pois, observou-se que elas sabem como contar, mas 
ainda não são capazes de entender o valor relativo de compor totais com unidades de valores 
diferentes no contexto de lidar com dinheiro.

Ao solicitar o que o aluno desejaria comprar observou-se a seguinte resposta:
Pesquisadora: E agora o que irá comprar? Aluno 3 : “Chiclete”. Pesquisadora: custa 6 
centavos. Aluno 3: “Eu sei brincar com moedas. ( E. pega 5 moedas de 10 centavos e 1 de 
5 centavos e conta 1,2,3,4,5,6, e diz: - Tem 6 centavos”. Pesquisadora: Como você chegou 
neste resultado? Aluno 3: “Contando olha 1,2,3,4,5,6 aqui tem 6 moedas, viu”?

Prosseguindo podemos observar mais um exemplo: Aluno 6: Quero um bombom. 
Pesquisadora: Custa 18 centavos. Aluno 6: Começa a contar todas as moedas 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. “Ana Paula não dá! Ta faltando 4 moedas para 18 aqui só tem 
15”. Pesquisadora: E o que você acha que deve fazer? Aluno 6: “Pera aí vou contar de novo 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Há só dá quinze não dá para levar o bombom”.
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As conclusões deste estudo confirmam as idéias de op.cit (1997), “saber como contar 
e entender o valor relativo da contagem de unidades e sua composição aditiva não são uma 
única e mesma coisa”. As crianças que sabem contar podem ainda não ser capazes de 
entender o valor relativo de unidades e compor totais com unidades de valores diferentes no 
contexto de lidar com dinheiro.Neste caso, o professor deve ser um observador das ações 
das crianças, pois o planejamento do seu trabalho deve partir do saber das crianças e não 
daquilo que se julga necessário ensinar.  Nesta proposta, o erro é visto como um aliado do 
processo pedagógico, pois servirá como base para as ações em futuras aulas. 

Tarefa de coleção de figurinhas.

As observações seguintes basearam-se nos estudos realizados por Kornilaki (1994) apud 
(Nunes e Bryant, 1997), sendo assim, as crianças que tiveram sucesso usaram consistentemente 
uma dentre uma variedade de estratégias possíveis na resolução do problema. Dentre elas 
5 (cinco) contaram seus dedos, começando com um e seguindo adiante na seqüência as 
figuras visíveis.  Uma outra estratégia correta foi utilizada por 1(uma) criança, as figuras 
invisíveis foram representadas por palavras.

Foram observadas as seguintes respostas a essa tarefa: Resposta do aluno 7: Tem 16. 
Pesquisadora: Como você soube que a resposta era 16? Aluno 7: Prestei atenção e fui 

contando. Pesquisadora: Como assim? Aluno 7: 9 mais (10, 11, 12, 13, 14, 15,16). Obs: O 
Aluno não utiliza as fichas e conta a partir do 9 nos dedos até chegar no número 16.

 Prosseguindo temos um exemplo representado apenas por palavras: Resposta do 
aluno 4: “Tem 16”. Pesquisadora: Como você soube que a resposta era 16? Aluno 4: “Eu 
tenho 10 ganho 7 fica 17, tiro 1 fico 16”. Pesquisadora: Como você pensou no 10? Aluno 4: 
“ Era 9, pra fazer a conta é mais fácil 10 depois eu lembrei de tirar 1”.

 As 4 (quatro) crianças que não foram bem sucedidas, apenas contaram o que estava 
visível à mesa, usando os dedos. Deram como uma resposta ao problema o valor do segundo 
adendo.  Resposta do aluno 9: “Tem 7 figuras”. Pesquisadora: Como você soube que a 
resposta era 7? Aluno 9: “Contei as figuras que estão na mesa não ta vendo”? Pesquisadora: 
Sim, estou... mas ...e as figuras que estão no álbum? Aluno 9: “Estão guardadas”.

 O motivo de utilizar o álbum era bloquear a estratégia de contar todos, certificando-
se de que as crianças teriam uma representação visual do segundo montante (7 figuras sobre 
a mesa) mas não para o primeiro (9 figuras dentro do álbum). Para resolver esse problema, 
conhecido como adição com adendo invisível, as crianças precisam contar, em seqüência a 
partir do nove, usando as figuras fora do álbum, para então descobrir o total.

Este trabalho oferece, uma ampla oportunidade de trabalhar com a idéia de 
cardinalização do número. A resolução mental de uma operação pressupõe o conhecimento 
da estrutura do número, de como ele pode ser decomposto, de outras quantidades que o 
compõem; a resolução reflexiva de uma operação pressupõe o conhecimento do significado 
da representação do número, que se associa ao sistema de base decimal e ao valor posicional, 
que são o cerne do nosso sistema de numeração.

Tarefa montando a torre

Esta tarefa baseou-se em um estudo realizado por Miura (1994) apud Nunes e Bryant, 
(1997), no qual pode-se constatar que apenas 3 (três) das crianças tiveram uma forte 
preferência por construir as quantidades solicitadas pela pesquisadora, usando  tiras de 10 
peças e  peças individuais. 

Aluno 9: Pega uma das peças unidas e conta até 10, após pega as peças individuais e 
começa a encaixar contando a partir do 10 (11,12,13,14,15,16,17,18). Pronto já fiz a torre. 
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Pesquisadora: Como você fez para construir? Aluno 9: vi as peças juntas e contei deu 10 ai 
faltava 8 fui contando.

No entanto, 4 (quatro) crianças tiveram uma preferência por construir as mesmas 
quantidades, utilizando peças individuais contando um a um, o que não é uma estratégia 
eficiente para a tarefa.

Aluno 3 : começa construindo com peças individuais e contando mentalmente e 
pergunta: Não posso mesmo separar essas que estão juntas? Pesquisadora: Não. Aluno 3 : 
Conta às peças unidas e diz: Tem 10, coloca ao lado das 16 peças individuais que já tem e diz 
pronto tem 26. Só que é 18, tenho que tirar 8 eu posso? Pesquisadora: o que você acha?

Aluno 3 : Vou tirar(começa a tirar as peças individuais que estão sobrando).Pronto deu 18.  
Nesse caso, 3 (três) crianças não conseguiram realizar a tarefa. Optaram por construir a 

torre, utilizando todas as peças individuais mais peças unidas, dando um total de 58 (cinqüenta 
e oito peças) montadas, não conseguindo, assim, chegar ao número 18 (dezoito).

Aluno 4: começa encaixando as peças individuais e conta até 15 e diz: Ana Paula não dá 
só tem 15. Pesquisadora: Tenta novamente. Aluno 4 : pega as 15 peças que montou mais 10 
que estão unidas e conta (15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25). Agora que não dá. Viu tem 25.

Para (Nunes e Bryant, 1997 p.59), “contar em Português é aproximadamente 
como contar em Inglês: a estrutura decimal do sistema não é claramente 
revelada nos valores para as teens (dezenas e unidade), nem nos nomes das 
dezenas. No entanto, a combinação de dezenas e unidades é soletrada nos 
nomes de números. Portanto, no sistema de numeração oral em português 
os indícios sobre unidades de diferentes valores e sobre composição aditiva 
não são completamente claros”. 

Ibid (1997), consideram que “os estudos aqui descritos indicam que a regularidade do 
sistema de contagem influencia significativamente a aprendizagem das crianças. Os sistemas 
altamente regulares, como o chinês, no qual o sistema de contagem de unidades de valores 
diferente fica claro mesmo nos números entre 10 e 20, permitem às crianças melhores 
possibilidades para entender composição aditiva”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não podemos perder de vista que o trabalho da escola é o de possibilitar aos alunos a 
passagem do conhecimento alternativo para o científico (MOREIRA, 1999, p. 168). 

Podemos verificar que a compreensão de número não está só em saber recitar, nem 
tampouco em saber registrar um número falado. A idéia de número se constrói nas relações 
estabelecidas com os objetos e com a escrita dos mesmos. A idéia de número existe, quando 
há a compreensão de que a quantidade é invariável. 

As tarefas apresentadas mostram claramente que as crianças envolvidas estão em 
processo de construção da idéia de número e de composição aditiva do mesmo. Algumas 
vezes, demonstra conhecimento da relação quantidade x símbolo, outras não. Algumas 
vezes demonstram conhecimento do valor posicional, outras não.

Quando as crianças usam dinheiro nas resoluções de problemas, elas se tornam 
bastantes confortáveis com a idéia de compra. Usam as idéias de unidades e composição 
aditiva como “teoremas em ação” ou como ressalta Vergnaud (1990), “conhecimento não 
falado, porém firmemente estabelecido de invariáveis”.

Ausubel ressalta, que o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que 
o aluno já sabe. Novas idéias e informações podem ser aprendidas e retidas, na medida 
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em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na 
estrutura cognitiva do aluno e funcionem, dessa forma, como ponto de ancoragem às novas 
idéias e conceitos. Moreira (1999).

Contudo, os resultados destes estudos têm implicações educacionais claras. Eles 
indicam que as crianças podem ser estimuladas a incrementar seu entendimento do sistema 
de numeração quando envolvidas, de forma significativa, na resolução de problemas de 
adição simples.

Ao professor cabe a tarefa de mediar e promover boas situações que levem as crianças 
a refletir e elaborar novos conhecimentos. Cabe, ainda, observar, dialogar e descobrir quais 
as estratégias utilizadas pelas crianças na elaboração do conhecimento matemático, pois este 
conhecimento será o motivo para novas indagações transformando assim, estas informações 
em conhecimento para que a aprendizagem seja significativa de fato.
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INVESTIGANDO CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA 
QUÍMICA
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Reconhecendo a importância, no processo ensino/aprendizagem, de saberes não 
curriculares que nele se manifestam inegavelmente, procuraremos: identificar as idéias dos 
alunos de ensino médio sobre fenômeno físico, fenômeno químico e equação química; 
consciencializar os professores para a importância de integrarem, nas suas práticas pedagógicas, 
vertentes de natureza social; delinear procedimentos de ação que priorizem situações de 
comunicação para (re)significação das idéias dos alunos. Para isso foi selecionada uma amostra 
de alunos do 1º ano (23 alunos), do 2º ano (23 alunos) e do 3º ano (45 alunos), num total 
de 91 alunos. O propósito de atingir todas as séries prende-se ao fato de que consideramos 
importante identificar as idéias construídas pelos alunos, sobre o mesmo tema, na fase inicial, 
intermediária e final dos seus estudos no ensino médio. Foi nossa intenção, também, analisar 
até que ponto as idéias dos estudantes correspondem aos modelos científicos e de que forma 
a linguagem química é entendida pelos alunos. O conjunto de dados para análise foi obtido 
através de manifestações orais e escritas de alunos durante as aulas de Química a partir de 
questões do tipo o que você entende por fenômeno químico, fenômeno físico e equação 
química. Os resultados permitem dizer que, de uma maneira geral, mesmo que os conteúdos 
investigados tenham sido contemplados desde a 8ª série do ensino fundamental, parece que os 
alunos não compreendem esses conceitos na forma científica de explicação de fatos e situações 
inerentes às realidades abordadas no ensino de Química. Este trabalho permitiu, então, orientar 
o ensino de acordo com o diagnóstico feito e construir a aprendizagem a partir das estruturas 
mentais detectadas. Porém, por não ser freqüente os professores usarem parte de seu tempo 
para investigar as dificuldades de cada aluno, ou mesmo de grupos de alunos, entendemos que 
importa, pois, criar metodologias/técnicas que possam ser usadas, facilmente, no dia a dia da sala 
de aula, que permitam ao professor recolher informações. Nessa perspectiva buscamos alertar 
os professores sobre a importância de tal recolha. O estudo permitiu envolver os professores 
da escola investigada em discussões sobre os resultados da pesquisa e, no desenvolvimento de 
possíveis estratégias de modo a melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Entre tais estratégias 
foram apontadas as interações sociais (situações de comunicação, debates, seminários), pois aí, 
nesse contexto, as idéias explícitas irão emergir e poderão dar lugar aos confrontos de pontos de 
vista que se expressam por meio de situações em que se prioriza o diálogo. Nesses confrontos, 
o aluno exterioriza para os outros seus próprios procedimentos e, até mesmo, argumenta suas 
idéias. Outra estratégia é o questionamento no qual o aluno será levado a explicitar os modelos 
que usa implicitamente. Ambas as estratégias sinalizam a superação do silêncio e dá inicio a uma 
rota alternativa na qual as explicações e refutações requeridas podem contribuir, por meio das 
argumentações que acarretam, para a (re)elaboração de conceitos/idéias. Cabe salientar que os 
resultados ajudaram os professores a refletir mais e melhor sobre as suas práticas através de um 
autodiagnóstico sobre os problemas de ensino e de aprendizagem das suas turmas.

Palavras-Chave: Conceitos Fundamentais da Química; Ensino Médio; Estratégias de Ensino.
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INTRODUÇÃO 

Inúmeros estudos levados a efeito nas últimas décadas no campo da Didática das Ciências 
evidenciaram o papel desempenhado pelas concepções/idéias dos alunos na construção dos 
conhecimentos científicos (GIORDAN e VECCHI, 1987; VIENNOT, 1979; DISESSA, 1983; 
DRIVER et al., 1985). Tais idéias são derivadas dos esquemas de conhecimento utilizados 
para interpretar os fenômenos com que os alunos se deparam no seu dia-a-dia. Esses 
esquemas são fortemente apoiados pela experiência pessoal e pela socialização de visões 
que circulam nas situações de vivência dos alunos, e podem se constituir em obstáculos para 
a aprendizagem ou como pontos chave para a construção de novos conhecimentos.  Nesse 
sentido, ignorar as idéias dos alunos pode se constituir em uma das principais causas de 
ineficácia da ação educativa (SANTOS, 1991).  Assim, levar em consideração o pensamento 
dos alunos, torna-se inevitável para a organização de um ensino que vise à elaboração de 
conceitos científicos. 

Todavia, a (re)elaboração conceitual não é automática ou espontânea. Diversos 
trabalhos revelaram que as concepções dos alunos a respeito de certos fenômenos científicos 
subsistem, mesmo após o ensino formal do assunto e ressurgem em sua argumentação 
logo que se solicita uma explicação acerca do fenômeno em questão (VIENNOT, 1979; 
TIBERGHIEN, 1984; SÉSAULTELS e LAROCHELLE, 1989 apud BEDNARZ, 1996). Pensar 
numa intervenção didática com o propósito de (re)elaborar os conceitos por parte do aluno 
é fundamental e remete imediatamente para questões do tipo: o que pensam os alunos? 
Como articular o conhecimento científico com o conhecimento do senso comum? Por que 
alguns conceitos são perpetuados ao longo das aprendizagens?

Situações de sala de aula nos chamaram a atenção para o fato de não estar muito claro 
para os alunos iniciados em Química alguns conceitos estudados anteriormente e que são 
básicos para uma primeira organização dos conhecimentos e explicações de fatos por meio 
de modelos e teorias mais elaboradas pela Ciência/Química. Mesmo alunos concluintes 
do ensino médio demonstravam em suas manifestações em sala de aula conceitos com 
significados diferenciados da visão científica. 

Diante do exposto, este trabalho, teve como objetivos: identificar as idéias dos alunos 
de ensino médio sobre fenômeno físico, fenômeno químico, equação química;   conscie
ncializar os professores para a importância de integrarem, nas suas práticas pedagógicas, 
vertentes de natureza social; delinear procedimentos de ação que priorizem situações de 
comunicação para (re)significação das idéias dos alunos. 

 REFERENCIAL TEÓRICO

Nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos da América, deu-se a primeira 
verdadeira reforma no ensino das ciências desde o início do século, até então solidário com 
uma filosofia de escola tradicional, que era magistralmente impositiva. O paradigma vigente 
era o da aprendizagem por transmissão (APT).

Idéias como a aprendizagem da estrutura do assunto (AEA) e aprendizagem por 
descoberta (APD) devidas a BRUNER (1966) começou a inflamar as tendências pedagógicas 
do ensino das ciências. A aprendizagem centrada nos conteúdos começou a dar lugar 
a uma aprendizagem centrada nos processos (realçando-se a importância dos trabalhos 
experimentais). Uma marca muito própria desta reforma, ainda hoje essencial, é a 
aprendizagem por objetivos (APO). 
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Logo nos anos 80 surgiram as primeiras críticas às reformas, particularmente no que 
toca a Aprendizagem Por Descoberta e à ênfase exagerada no trabalho de laboratório 
acompanhado de uma imitação ingênua do método científico. A pretensão de uma 
avaliação excessivamente objetiva e a centralidade nos resultados mais do que nos processos 
justificaram a oposição à APO.

A incidência na estrutura do conhecimento e o descaso com a estrutura mental de quem 
aprende geraram, portanto, uma nova crise no ensino das ciências e abriram portas a um novo 
paradigma que convergiu no movimento das concepções alternativas (MCA). Embora este 
movimento tenha tido os seus primeiros passos – e as suas primeiras raízes de fundamentação 
epistemológica e psicológica –, a sua estruturação definitiva pode localizar-se na década de 80. 
Os interesses, em geral, voltavam-se para o entendimento de como os alunos concebiam sobre 
vários fenômenos físicos, químicos e biológicos (PFUNDT & DUIT, 1994; DRIVER, GUESNE 
& TIBERGHIEN, 1985).  As pesquisas revelaram que as concepções trazidas pelos alunos para 
as salas de aula de ciências eram muito diferentes daquelas “cientificamente aceitas” e que 
isso dificultava a aprendizagem dos conceitos científicos (OSBORNE, 1996 apud MORTIMER, 
1999).  Esses resultados ofereceram subsídios para a construção de modelos construtivistas 
para o ensino de Ciências (DRIVER e BELL, 1986), que sem dúvida alguma tiveram grande 
influência nos processos de aprendizagem nas salas de aula de ciências. 

Driver (1988) afirma que a importância dos resultados das investigações sobre os esquemas 
conceituais alternativos dos alunos reside no fato de servirem para nortear nossas ações no 
ensino e no planejamento do currículo. A tomada de consciência dos esquemas conceituais 
alternativos dos estudantes serviu como ponto de partida para o consenso construtivista 
no ensino de Ciências. Nesse sentido, enuncia proposições que servem para balizar uma 
prática construtivista no ensino de Ciências: - dar importância às experiências anteriores dos 
alunos; -  dar sentido ao que será aprendido, estabelecendo relações; quem aprende constrói 
ativamente significados; - os estudantes são responsáveis por sua própria aprendizagem.

Portanto, tem-se hoje a compreensão que o aluno não tem sua mente como páginas 
em branco, nas quais a escola escreverá o saber. Os alunos pensam e constroem modelos 
explicativos sobre os diversos fenômenos físicos que se depara no seu dia-a-dia. Quando os 
alunos chegam à escola, trazem consigo suas próprias compreensões do mundo construídas ao 
longo de sua existência, quer através de suas interações com o meio ambiente e com as pessoas 
que convivem, quer através do ensino formal que porventura tiveram. Existe, portanto, uma 
Ciência dos alunos que deve ser considerada no processo de ensino-aprendizagem. 

Todavia, o ideal da mudança conceitual no ensino de Ciência, pela aplicação dos modelos 
construtivistas produzidos (MCA) não se conclui de forma satisfatória (Mortimer, 1994).

Nesse sentido, havia necessidade de outros aportes teóricos para o ensino e 
aprendizagem em Ciências. Segundo Maldaner (2000) a base teórica proposta seria as 
teorias e concepções de Vygotsky e outros teóricos da mesma tendência sobre a constituição 
do sujeito. A perspectiva histórico-cultural tem oferecido subsídios para investigações em 
diferentes áreas e que parecem ser inspiradora para a busca na compreensão das questões 
relacionadas ao ensino e à aprendizagem. As idéias de Vygotsky (1993, 1987) em relação 
ao desenvolvimento e a aprendizagem, ao papel da escola e ao do professor na dinâmica 
da aprendizagem, na formação dos conceitos, no conceito de zona de desenvolvimento 
proximal tem sido potencializadoras dos processos de ensino e aprendizagem. 

Vygotsky (1993) diferenciou conceitos espontâneos e científicos. Considerou os 
primeiros como sendo aqueles que a criança aprende no seu dia-a-dia, nascidos do contato 
que ela possa ter tido com determinados objetos, fatos, fenômenos, dos quais ela não 
tem sequer consciência. E os conceitos científicos como sendo aqueles sistematizados e 
transmitidos intencionalmente, em geral, segundo uma metodologia específica. São, os 
conceitos científicos, por excelência, os que se aprendem na situação escolar. 
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Na elaboração dos conceitos o papel do professor é levar o aluno a estabelecer um 
enlace indireto com o objeto por meio das abstrações em torno das suas propriedades e da 
compreensão das relações que ele mantém com um conhecimento mais amplo. Ao contrário 
do espontâneo o conceito científico só se elabora intencionalmente, isto é, pressupõe uma 
relação consciente e consentida entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Por meio de 
experimentos científicos, Vygotsky (1993) concluiu que o domínio de um nível mais elevado 
na esfera dos conceitos científicos eleva, por sua vez, o nível dos conceitos espontâneos. Assim, 
se constitui um movimento no qual os conceitos científicos descem a realidade concreta e os 
espontâneos sobem buscando a sistematização, a abstração e a generalização mais ampla.

A forma metódica e intencional como os conceitos são trabalhados na escola abre 
caminho para a revisão e a melhor compreensão dos conceitos espontâneos que cada aluno 
traz dentro de si. Esse processo de relacionar o conceito espontâneo que o aluno traz com 
o conceito científico que se quer que ele aprenda exige de quem ensina uma compreensão 
dos diferentes significados que os conceitos - tanto os espontâneos quanto os científicos 
– têm para o aluno.  

Segundo, Driver et al (1999) o papel do professor de Ciências/Química, mais do que 
organizar o processo pelo qual os alunos geram significados sobre o mundo natural, é o de 
atuar como mediador entre o conhecimento científico e os aprendizes, ajudando-os  a conferir 
sentido pessoal à maneira como as asserções do conhecimento são geradas e validadas. 

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em escola pública de ensino médio na disciplina de Química. 
Foi selecionada uma amostra de alunos do 1º ano (23 alunos), do 2º ano (23 alunos) e 

do 3º ano (45 alunos), num total de 91 alunos. O propósito de atingir todas as séries prende-
se ao fato de que consideramos importante identificar as idéias construídas pelos alunos 
- sobre fenômeno físico, fenômeno químico, equação química - na fase inicial, intermediária 
e final de seus estudos no ensino médio, pois sabemos que muitas idéias subsistem, mesmo 
num nível mais avançado de escolarização. Foi nossa intenção, também, analisar até que 
ponto as idéias dos estudantes correspondem aos modelos científicos e de que forma a 
linguagem química é entendida pelos alunos.

O conjunto de dados para análise foi obtido através de manifestações orais e escritas 
de alunos durante as aulas de Química a partir de questões do tipo o que você entende 
por fenômeno químico, fenômeno físico e equação química. Em seguida, socializamos os 
resultados com os professores de Química da escola e delineamos procedimentos de ação 
de caráter social para a prática pedagógica. Tais procedimentos se cumprem num diálogo 
de saberes, não em simples troca de informação, nem em mero assentimento acrítico a 
proposições alheias, mas na busca do entendimento compartilhado entre todos os que 
participam do processo de ensino e aprendizagem.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos dados indicou que a maioria dos alunos do 1º ano da escola “X” 
entendem como fenômeno físico um processo reversível e que não modifica a natureza da 
matéria. Alguns alunos desta série, responderam ainda que este fenômeno seria algo natural, 
sem a interferência do homem. Para os alunos dos 2º e 3º anos, um fenômeno físico seria 
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aquele que não modifica a natureza, mas apareceram também respostas parecidas com as da 
série anterior, como a não interferência do homem. Alguns alunos responderam ainda que o 
fenômeno físico estaria relacionado ao estado físico da matéria. 

Quando perguntados sobre o que seria um fenômeno químico, mais uma vez a 
reversibilidade, ou no caso, a irreversibilidade seria a principal característica apresentada 
pelos alunos do 1º ano. Já entre os alunos do 2º e 3º anos, o fato do fenômeno químico ser 
aquele que modifica a natureza da matéria foi a resposta mais citada. Percebeu-se ainda 
uma forte tendência dos alunos acreditarem que este fenômeno seria exclusivamente uma 
mistura de duas ou mais substância, da mesma forma que outros alunos associavam-no a 
interferência do homem. A grande diferença apresentada entre estes alunos foi a questão 
da reversibilidade, que para os alunos das séries finais do Ensino Médio, não é um critério 
de diferenciação entre os dois fenômenos. Acreditamos que este problema é causado pelo 
fato de que alguns professores referem ao fenômeno físico como aquele que é reversível e 
fenômeno químico aquele que é irreversível, citando exemplos como o papel amassado, para 
físico e, papel queimado, para químico. Para os alunos dos 2º e 3º anos, a reversibilidade de 
reações químicas é bastante trabalhada, especificamente no assunto Equilíbrio Químico.

Rosa e Schnetzler (1998, p.34) lembram que as explicações dos alunos sobre 
transformação química concentram-se no nível macroscópico, isto é, no campo 
fenomenológico e, que “a transferência de aspectos observáveis no nível macroscópico para 
o nível microscópico impede que os alunos construam modelos explicativos coerentes que 
se aproximem mais dos modelos científicos”. 
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Mas o principal problema encontrado na pesquisa foi para a pergunta o que você 
entende por Equação Química? A grande maioria dos alunos, de todas as séries, confunde 
reação com equação, acreditando que ambas significam a mesma coisa. Apenas entre os 
alunos do 3º ano, a resposta correta foi citada: são representações gráficas das reações 
químicas. Mesmo assim, alguns alunos desta série, responderam como aqueles das outras 
turmas, ou seja, exemplificaram uma reação química, com evidências de reações, exemplos, 
mistura de substâncias, entre outros.
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Lopes (1995) relata que inúmeros livros didáticos trazem definições para fenômenos 
físicos e químicos equivocados, por defini-los segundo o critério de reversibilidade, como 
mostrado nas respostas dos alunos do 1º ano do Ensino Médio; e critica o excesso de 
classificações e conceituações utilizadas nas escolas: 

“a conceituação de fenômeno, sem considerar classificações limitadas em 
fenômenos físicos e químicos, permite que encaremos a transformação 
no sentido mais amplo; não apenas natural, não apenas observável, mas 
produzida, programada, constituída pela via experimental e teórica. Talvez 
seja difícil mudar – é assim que fomos ensinados e é assim que pensamos 
até hoje, mas a clareza racional e a melhor aprendizagem de nossos alunos 
certamente compensarão as dificuldades iniciais”.

Para evitar que os alunos confundam uma reação com uma equação química, Mortimer 
e Miranda (1995, p.25) sugerem que antes de representar as reações químicas através de 
equações, é importante discutir algumas características desse tipo de transformação, como o 
fato de que as reações envolvem trocas de energia e que estas dependem de fatores como 
temperatura, estado físico, superfície de contato e concentração dos reagentes, entre outros. 

“A vantagem de se usar esse tipo de abordagem é que só se passa 
a representar as reações por equações depois que se tem uma boa 
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compreensão dos fenômenos envolvidos nas transformações químicas. 
Nesse sentido, a equação química poderá ser entendida como uma 
forma simples de representar um fenômeno muito mais complexo. Isso 
evita que a representação seja confundida com o fenômeno e assegura 
um relacionamento adequado entre as mudanças observáveis no nível 
fenomenológico e aquelas, no nível atômico-molecular, que não são 
observadas, mas sim deduzidas a partir de modelos” (MORTIMER e 
MIRANDA, 1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados permitem dizer que, de uma maneira geral, mesmo que os conteúdos 
investigados tenham sido contemplados desde a 8ª série do ensino fundamental, parece que 
os alunos não compreendem esses conceitos na forma científica de explicação de fatos e 
situações inerentes às realidades abordadas no ensino de Química. 

Este trabalho permitiu, então, orientar o ensino de acordo com o diagnóstico feito 
e construir a aprendizagem a partir das estruturas mentais detectadas. Porém, por não ser 
freqüente os professores usarem parte de seu tempo para investigar as dificuldades de cada 
aluno, ou mesmo de grupos de alunos, entendemos que importa, pois, criar metodologias/
técnicas que possam ser usadas, facilmente, no dia a dia da sala de aula, que permitam ao 
professor recolher informações. Nessa perspectiva buscamos alertar os professores sobre a 
importância de tal recolha.

O estudo permitiu envolver os professores da escola investigada em discussões sobre os 
resultados da pesquisa e, no desenvolvimento de possíveis estratégias de modo a melhorar 
a aprendizagem dos seus alunos. Entre tais estratégias foram apontadas as interações sociais 
(situações de comunicação, debates, seminários), pois aí, nesse contexto, as idéias explícitas 
irão emergir e poderão dar lugar aos confrontos de pontos de vista que se expressam por 
meio de situações em que se prioriza o diálogo. Nesses confrontos, o aluno exterioriza 
para os outros seus próprios procedimentos e, até mesmo, argumenta suas idéias. Outra 
estratégia é o questionamento no qual o aluno será levado a explicitar os modelos que usa 
implicitamente. Ambas as estratégias sinalizam a superação do silêncio e dá inicio a uma rota 
alternativa na qual as explicações e refutações requeridas podem contribuir, por meio das 
argumentações que acarretam, para a (re)elaboração de conceitos/idéias.

Cabe salientar que os resultados ajudaram os professores a refletir mais e melhor 
sobre as suas práticas através de um autodiagnóstico sobre os problemas de ensino e de 
aprendizagem das suas turmas.
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ANOTAÇÕES SOBRE ENSINO DE HISTÓRIA E 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

José Augusto da Silva Pontes Neto (japontes@femanet.com.br) - UNESP/ Marília

Regina Célia Alegro (alegro@uel.br) - UNESP/ Marília

Apresenta-se aqui reflexões acerca do ensino-aprendizagem na disciplina de História. 
Parte-se de questões advindas da prática cotidiana e se procura indicar as demandas relativas 
ao ensino de História, discorrer sobre as mudanças desejadas no ensino, e, tratar da TAS e 
suas possibilidades para renovação do ensino.

Palavras-Chave: Ensino-Aprendizagem; Ensino de História; Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO

Esta reflexão considera 3 perguntas surgidas no fazer diário de  uma iniciante nos 
estudos da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. A primeira questão apareceu 
quando estudantes da licenciatura em História realizaram um questionário junto aos alunos 
do ensino médio de escolas públicas onde iriam estagiar, com o objetivo de conhecer o 
perfil dos alunos e, em linhas gerais, suas concepções acerca da disciplina de História. O 
questionário foi respondido por 450 jovens e, entre as possibilidades que ofereceu, estão 
as muitas questões que gerou. Um exemplo: à pergunta “dentre as profissões abaixo, quais 
exigem uso dos conhecimentos próprios da História?”, podiam escolher uma ou mais 
opções entre “jornalista, economista, advogado, arquiteto, geógrafo, matemático”. Após, foi 
solicitado que explicassem sua escolha. Para 76% dos alunos, jornalista foi a única opção. E, 
as justificativas revelaram que se tratou realmente de uma escolha: “o jornalista sabe tudo o 
que acontece no mundo”, “eles tem que entender bem uma História para assim poder leva-
la ser bem escrita para que possa ser publicada”, “porque sempre corre atrás da história”, 
“nesta profissão eles tem que saber de tudo para fazerem uma boa reportagem”, “trata dos 
acontecimentos do dia a dia”, “tem que estudar os fatos”, “todos precisam mas jornalista vão 
ocupar a história”, “usam a história como base”, “tem que conhecer sobre tudo”. (sic)

A expectativa dos estagiários era um número maior de opções por geografia, pois se 
pressupunha que seria mais comum a associação entre História e Geografia, como disciplinas 
complementares, já que se referem ao tempo e espaço. Mas, não foi isso que aconteceu. 
Aparentemente, para os alunos do ensino médio, a História é uma extensa narrativa com 
notícias sobre o passado e, como tal, é coisa de jornalista. 

As respostas dos estudantes revelam uma concepção acerca do conhecimento histórico 
que combina perfeitamente com suas crenças sobre a História e com a prática de ensino 
que descrevem no questionário. “Na disciplina de História aprende-se”: “as lições do 
passado para evitar-se erros futuros”, a “verdade sobre os grandes fatos e personalidades” e, 
“interpretações sobre os acontecimentos humanos”, foram as respostas que prevaleceram, 
sugerindo a experiência de uma narrativa tradicional e uma didática conservadora.



184

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

185

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

A prática do estágio curricular permitiu aos acadêmicos observar que as concepções 
acerca do conhecimento histórico, implícitas nas respostas dos alunos, não destoavam da 
concepção geral que permeava toda a prática de ensino e se refletia nos professores, livros, 
tarefas, avaliação, etc. Não é preciso dizer que o sentido atribuído pelos estudantes ao 
conhecimento veiculado na disciplina se distanciava dos objetivos contidos na proposta 
pedagógica e nos planejamentos dos professores de História.  Então, uma dúvida apareceu: 
será que se justifica a ênfase ao atribuir à experiência anterior e ao conhecimento prévio 
dos alunos, as limitações na atribuição de significado lógico aos conteúdos da disciplina 
de História? Aparentemente os alunos que responderam ao questionário detinham um 
conhecimento significativo referente à História que, senão foi construído na vivência escolar, 
no interior da disciplina, se identificava plenamente com a sua prática. 

Alguns autores, como Melo (2001, p. 45), explicam que essas idéias prévias dos 
estudantes se caracterizam por serem, em geral: 

1. Baseadas nas experiências e vivências pessoais dos alunos;
2. São geradas por processos primários de abstração e problematização;
3. Muitas das idéias pertencem ao domínio das crenças, enraizadas no universo cultural 
dos indivíduos e como tais têm uma permanência de longa duração e oferecendo uma 
resistência a mudanças abruptas;
4. A sua persistência deriva da dificuldade dos indivíduos se distanciarem e de 
exercerem auto-crítica; 
5. São fáceis de serem recordadas porque pertencem muitas vezes a contextos vivenciais que 
foram ou são relevantes para os alunos (sensibilidade, sentimentos, etc.);
6. Os alunos encontram nelas semelhanças com a situação ou fenômeno científico em 
estudo, e, finalmente;
7. Estas idéias persistem porque têm em si mecanismos circulares de auto-alimentação e 
legitimação e reprodução pacíficas. (numeração nossa)

Estes argumentos pressupõem que o estudante não se constitui como uma “tábula rasa” 
e que o conhecimento prévio gerado por aprendizagem significativa, anterior à experiência 
escolar, é determinante no processo de ensino-aprendizagem na disciplina. Porém, entre 
várias questões que chamam atenção neste quadro, destacamos uma para reflexão: de 7 
possibilidades indicadas, 5 praticamente  indicam  que as limitações quanto à aprendizagem 
e o insucesso no ensino de História, são geradas fora da escola e da prática da disciplina, e 
estão localizadas na pessoa do aluno. Neste caso, o enfrentamento do quadro pelo professor 
equivale à luta de Davi contra Golias. E, duas – 2 e 7 -, enfatizam limitações cognitivas que 
têm relação mais próxima com a prática de ensino na disciplina, e dela podem decorrer: 
“são geradas por processos primários de abstração e problematização; os alunos encontram 
nelas semelhanças com a situação ou fenômeno científico em estudo”.

Neste contexto, qual a possibilidade real de intervenção para uma aprendizagem 
significativa na disciplina de História? As alternativas mais recentes têm se originado sob a 
perspectiva do construtivismo, principalmente da proposta de Piaget. Mas, antes mesmo 
da consolidação dos estudos das possibilidades geradas no construtivismo e dos estudos 
da cognição aplicados ao ensino-aprendizagem de História, verifica-se uma suspeita, 
uma incerteza, entre tantas outras, em relação às suas conseqüências para o papel que a 
disciplina assume no currículo. Disso decorre a segunda pergunta trazida para essa reflexão: 
a renovação do ensino de História, buscada por meio do diálogo com essas áreas, contém 
possibilidades reais de afirmação do que é intrínseco ao conhecimento histórico – não 
apenas no âmbito do método e procedimentos, mas também no âmbito conceitual - ou não 
passa de uma atualização à perspectiva eficientista da sociedade globalizada?
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Para refletir sobre esta questão é interessante considerar que a disciplina de História 
foi e ainda é justificada no currículo da educação básica como fundamental para a formação 
da pessoa e do cidadão que consegue compreender, interpretar e atuar. Isso, mesmo que 
vários autores reconheçam o embate entre significado real e significado potencial do material 
de aprendizagem em História como determinantes da limitação do processo de ensino-
aprendizagem frente à experiência anterior à vivência escolar do aluno, e a concorrência do 
conteúdo da disciplina com o que ainda lhe aparece como externo: cultura familiar, mídia, etc. 
Neste caso, a renovação possível para o ensino de História, a partir da Teoria da Aprendizagem 
Significativa – TAS – pode levar à priorização dos processos de aprendizagem, em detrimento 
dos conteúdos portadores de um valor educativo intrínseco? Ou, dito de outra forma, pode 
levar o ensino de História a priorizar e ser concebido como instrumento de desenvolvimento 
pessoal e da inteligência, em detrimento do seu papel fundamental – dado, sobretudo, pelo 
conteúdo transmitido - no processo de construção da consciência cidadã? 

SOBRE A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ENSINO DE 
HISTÓRIA

Não é pretensão deste texto estabelecer as respostas para estas perguntas, mas apenas 
expandí-las, como convém a principiantes. Neste sentido, uma primeira constatação: 
“o ensino de História no Brasil (...) se, do ponto de vista da produção do conhecimento 
histórico, já recebeu muitas críticas, do ponto de vista do estudo desse conhecimento e 
nas relações com as outras áreas para atender à formação de um cidadão, ainda não foi 
debatido”. (Oliveira, 2003, s/p).

Oliveira (2003) defende a necessidade do debate acerca dos parâmetros que norteiam o 
ensino de História no Brasil, a partir dos profissionais que atuam nessa área. Para justificar sua 
tese percorre o histórico da constituição do ensino de História como  objeto de pesquisa - até 
a década de 60 é considerado apenas como área de formação e não como objeto de pesquisa 
- e conclui que “o debate deverá ser de dentro para fora, isto é, da produção do conhecimento 
histórico para o sistema educacional, no qual os objetivos, métodos e, principalmente, etapas 
de produção do conhecimento escolar (escolar aqui no sentido daquele espaço em que se 
realiza a educação) deverão ser estabelecidos.” (Oliveira, 2003, s/p)

O debate sobre ensino de História no Brasil se estabeleceu sobretudo, a partir do 
discurso pedagogista, caracterizado pela “transferência dos problemas e soluções desse 
ensino para a técnica e recursos da sala de aula e a isenção da área específica do debate 
sobre o seu papel educativo”. (Oliveira, 2003, s/p.) A autora, referindo-se às polêmicas sobre 
reformas curriculares, enfatiza que “em nome da mudança, apenas preservam conteúdos a 
serem estudados, de forma homogeneizante, temporal e espacialmente”. 

Um dos propósitos do ensino de História é promover o desenvolvimento de uma visão 
racional e crítica do passado para explicar o presente, a formação da consciência histórica, 
ou, a influência da representação do passado que cada pessoa revela em suas atitudes e 
ações, e que dá sentido às ações no presente.  

Cerri reporta-se a Rüsen para dizer que  “antes de ser algo ensinado ou pesquisado, 
a historicidade é a própria condição da existência humana”. Na prática essa atribuição de 
sentido não é uma opção para o homem, que tem um perfil historicamente configurado, não 
é possível agir no mundo sem atribuição de sentido. “O que varia são as formas de apreensão 
dessa historicidade, ou, nos termos de Rüsen, as perspectivas de atribuição de sentido à 
experiência temporal”. (Cerri, 2001, p. 98)
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Expressão dessa condição humana, a disciplina de História surge com forte acento 
na perspectiva formadora da consciência – e, a partir do século XVIII, ganha relevância no 
processo de formação da consciência cidadã - ,  bastando para garantir a dimensão formativa 
(e cognitiva) pela transmissão correta e clara dos fatos e datas, de conteúdo basicamente 
político-militar, por meio de adequada didática. No século XX, se evidencia a necessidade 
de formar consciências cidadãs comprometidas com o sistema democrático liberal e capazes 
de inserção no sistema produtivo moderno.  (Gomez, 2005, s/p.)

Na segunda metade do século XX, a renovação experimentada foi possível, sobretudo, 
com a contribuição da Nova História e dos estudos  da cognição, no quadro sócio-político 
do final dos anos 70 e seguintes. As idéias de Piaget sobre aprendizagem e o processo de 
desenvolvimento cognitivo, aplicadas ao ensino de História, influenciaram sobretudo, a 
pesquisa. No cotidiano do ensino continuou prevalecendo a tradição de transmissão da 
História oficial, de conteúdo linear e factual, às vezes até fortalecida pelas proposições 
oriundas da reflexão construtivista, como a relativa aos estádios de desenvolvimento cognitivo 
decorrente dos estudos de Hallam, cuja apropriação de forma reducionista agravou ainda 
mais suas conseqüências. 

A preocupação com as fases de maturação cognitiva levou a algumas 
limitações perniciosas ao ensino da História, como a de considerar-se que 
não seria possível a jovens menores de 16 anos compreender esta disciplina, 
com conteúdos estranhos às experiências do quotidiano. E é neste quadro, 
em conjunção com perspectivas epistemológicas que defendiam a integração 
dos saberes, que pode entender-se a decisão, em vários países ocidentais, 
de eliminar-se a História do currículo dos mais jovens, substituindo-se por 
uma área de Ciências Sociais ou Estudos Sociais (...)

Outro reflexo reducionista da mesma preocupação situa-se na idéia de que 
facilitar a aprendizagem dos jovens consiste na manutenção de um ensino 
simplista, facilitista, sem desafios cognitivos. (...) outros levam os seus alunos 
apenas a decorar uma versão histórica “acabada”, desprovida de sentido 
humano, o que pode igualmente contribuir para uma visão fragmentada do 
passado. (Barca, 2004, p. 388)

Talvez em decorrência destas contradições, a busca de caminhos para o ensino de História, 
especialmente no Reino Unido, direcionou as pesquisas para a exploração das concepções dos 
estudantes “em situação de tarefas desafiadoras no plano do raciocínio histórico”. Shelmit, 
Dickinson, Lee, Dray,Walsh, Atkinson, Booth, Ashby, entre outros, expressam esse esforço.  Na 
década de 90, nos Estados Unidos, Wineburg, Van Sledright, Barton, Levstick, entre outros, 
priorizaram a pesquisa em cognição histórica. O mesmo fizeram Carretero, Voss, Cercadillo, 
na Espanha; no Canadá, Seixas; em Portugal, Barca. (Barca, 2004)

No Brasil, na segunda metade da década de 90, começam a surgir pesquisas sobre os 
conceitos elaborados pelos estudantes no campo do conhecimento histórico, amparadas 
nos referenciais já construídos sobre cognição histórica. Um exemplo é o trabalho de Dutra 
(2003), que trata do desenvolvimento da noção de temporalidade histórica em crianças, por 
meio da mediação de objetos da cultura material e do professor. 

Mas, nesta década ainda prevalece nas pesquisas relativas ao ensino de História, sob a 
perspectiva pedagógica que orienta a reflexão sobre o “como fazer” no ensino de História: 
trata-se de uma transferência para o ensino, orientada pela pedagogia, dos debates teóricos 
e historiográficos ocorridos. Aparentemente, o que se verifica no Brasil caracteriza-se como 
o ocorrido no Reino Unido na década de 70, dentro do movimento da Nova História: “sem 
deixar de considerar a perspectiva disciplinar como orientadora na seleção de conteúdos 
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– e com algumas experiências de alternativas seqüenciadoras que não seguiam totalmente a 
pauta tradicional, a década de 70 se caracteriza por uma releitura do que é significativo no 
âmbito disciplinar”. (Gómez, 2005).

As proposições de Piaget, embora orientem pesquisas na área de ensino de História, 
raramente são conhecidas em profundidade pelos professores da disciplina. Talvez, seja isso 
que impossibilite o diálogo com o discurso construtivista piagetiano a partir do conhecimento 
histórico e do seu ensino. O que gera muita insegurança e não chega a fazer sentido a 
ponto de determinar a prática em sala de aula. Assim, as críticas chegam junto com as 
novas proposições, ou antes mesmo delas. Gomez (2004) traduz bem as linhas gerais destas 
críticas. Foram determinantes:   

Un entendimento más procesual de la cultura, la primacía que se otorgaba 
en la “nueva Historia” a los procesos en detrimento de los contenidos-
productos del aprendizaje, así como la confluencia de este punto de vista con 
una lectura teorizaciones que buscaban hacer más eficaces los aprendizajes 
fijando con exactitud -mediante del pensamiento de J. Piaget en la que se 
enfatizaba la necesidad de que todas las materias contribuyesen al desarrollo 
en los alumnos de las capacidades básicas (formales) del pensamiento, y 
la aparición en los Estados Unidos de la construcción de taxonomías- los 
objetivos que debieran aprenderse (Gomes, 2005, s/d.)

Segundo o autor, a Nova História não rompeu com a antiga justificativa do valor 
formativo para a disciplina de História. Mas, adotou novas estratégias e novos objetivos 
educacionais para esse ensino: se antes era privilegiada a transmissão dos conteúdos 
relativos ao passado, em vista da preservação da memória oficial, a disciplina de História 
foi concebida como meio para satisfazer as necessidades de aprendizagens que permitissem 
o desenvolvimento da inteligência, e assim contribuíssem para a cidadania dos alunos. A 
História passa a ser etendida como uma forma de conhecimento cuja assimilação enriquece 
a inteligência e na qual o conceitual se subordina ao procedimental. Para Gomez, sobretudo 
a partir do Reino Unido, na década de 80:

entre 1978 y 1988 pudiera muy bien caracterizarse como una fase en la que 
la tarea fundamental consistirá en precisar la naturaleza de la disciplina como 
forma de conocimiento y buscar apoyo a los problemas que planteaba el 
aprendizaje de la Historia, reconociendo la especificidad del conocimiento 
social - y, por lo tanto, también del histórico- cuya asimilación no podía 
ser explicada consistentemente desde enfoques piagetianos formalistas 
(Gomez, 2005. grifos do autor)

Considera-se que os alunos só podem atribuir sentido ao que lhes é ensinado sobre o 
passado quando compreendem a lógica, métodos e perspectivas específicas da disciplina. Tão 
importante quanto  estudar a natureza do conhecimento histórico, é, agora, estudar como 
o historiador realiza seu trabalho. O novo modo de  aprender História exige consideração 
do que é conceitual contido na narração, na explicação, etc., e c como se constitui a base 
de procedimentos. A antiga ênfase nos conteúdos é substituída por um programa temático 
que não segue um continuum cronológico e se organiza em vista do “saber fazer” com a 
introdução aos métodos da pesquisa histórica. (Barca, 2004)

As críticas a essas proposições para o ensino, a partir da perspectiva da Nova História, 
insistem tratar-se de um modelo eficientista que ao fazer uso de critérios de seleção de 
objetivos educativos e habilidades históricas que se desejava alcançar, acaba por enfatizar 
mais os resultados da aprendizagem do que os processos de ensino, o que representa o risco 
de se conceber o conteúdo de forma instrumental. Critica a aceitação de um objetivo em 
função da comprovação da sua aquisição, desconsiderando a especificidade das formas de 
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compreensão histórica. As críticas destacam ainda a supervalorização do contexto local como 
fornecedor de fontes acerca do passado a serem exploradas pelos estudantes com maior 
proveito que outras oriundas de realidades distanciadas dos alunos. A crítica à perspectiva 
eficientista desde a conceituação de História como forma de conhecimento, também insistiu 
na necessidade de se evitar a definição do valor educativo do ensino de História a partir da 
fonte pedagógica mais que da epistemologia da História. (Gómez, 2005)

SOBRE AS MUDANÇAS DESEJADAS NO ENSINO DE HISTÓRIA

Como os professores de História apreendem estas questões? É visível no cotidiano 
escolar o constatado por Cerri: “baixo grau de mudanças no ensino de História em 
determinados recortes, mesmo após a aplicação de diversas iniciativas, como novos 
materiais, cursos de formação docente em serviço e mudança de currículos”. Neste quadro, 
desenvolve a hipótese: 

a lógica da sala de aula, tanto no que se refere à mudança quanto à 
permanência, obedece também a fatores históricos, como as motivações 
sociais do surgimento da disciplina História (por exemplo, o fato de surgir 
como instrumento de construção de identidades sociais, e não de criação 
de pensamento crítico em bases científicas) e fatores inerciais da prática de 
ensino. (Cerri, 2001, p. 115)

Essas limitações se evidenciaram no questionário respondido pelos alunos de ensino 
médio, ao qual nos referimos no início deste texto. Para a maioria dos alunos, nas aulas de 
História são desenvolvidas atividades diferentes de outras disciplinas, que variam entre o 
estudo de escritos antigos, músicas, textos literários, filmes, imagens, jornais, livro didático, 
entre outros, com presença menor, tem-se a indicação de que em sala de aula estes 
alunos têm acesso a fontes diversas. Porém, a exploração dessas fontes não lhes permite 
interpretação que supere a percepção do conteúdo como algo pronto e definitivo, para 
transmissão e memorização. Essas contradições relacionam-se à idéia de que a função da 
disciplina de História é “transmitir informações sobre os acontecimentos”. O que se confirma 
pelo destaque e associação da profissão de jornalista ao uso do conhecimento histórico na 
sua forma conceitual, metodológica e procedimental. 

Entre as informações coletadas entre os alunos do ensino médio, evidencia-se o 
esforço dos professores em introduzir na sala de aula novas linguagens e abordagens. Novos 
temas estão sendo apresentados aos alunos. Porém, as possibilidades de construção do 
conhecimento histórico na educação básica ainda são orientadas por antigas concepções 
acerca da disciplina de História, que tem por missão transmitir informações importantes 
para a formação do cidadão. E, é nesta perspectiva que novas fontes e os novos problemas 
são explorados em sala de aula como, apenas, recursos auxiliares de ensino. O que justifica 
a preocupação relativa à exploração dos conceitos e procedimentos metodológicos e não 
apenas à interpretação crítica de conteúdos substantivos e programas na disciplina.

Barca relata que investigações acerca do pensamento histórico dos professores “tem 
sugerido que nem todos os adultos historicamente letrados demonstram um pensamento 
histórico atualizado.” Idade, grau de escolarização, ou a localização/função na organização 
escolar não são garantias de uma adequada concepção da História. E, relativamente ao 
ensino de História, “os professores participantes sugeriram perfis que vão de noções de senso 
comum ou de preocupações generalistas até uma atitude pontual de reflexão pragmática, 
sem suporte investigativo explícito.” (Barca, 2004).
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Por outro lado, as respostas aos questionários já mencionados indicam que se essas 
limitações decorrem de inúmeros fatores, mas sugerem que o que é ensinado na sala de 
aula ainda é a grande fonte das concepções relativas ao conhecimento histórico.  Estabelecer 
mediações para mudanças dos conhecimentos prévios dos estudantes na disciplina de 
História não é uma tarefa tão determinada por razões externas à sala de aula, a ponto 
de reduzir a responsabilidade do professor e da escola. Pelo contrário, sua ação está 
profundamente ligada ao modo como a compreensão histórica dá forma ao discurso popular 
contemporâneo. 

TAS E RENOVAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA.

Pensar o ensino de História como “criação de pensamento crítico em bases científicas” 
exige suporte que permita explorar de forma sistemática os conhecimentos prévios dos 
estudantes acerca dos conceitos substantivos como também daqueles que expressam a 
natureza da História, uma vez que, 

como lo hacen los historiadores, docentes y alumnos deberían formularse  
preguntas sobre el pasado cuyo origen se encuentre fuertemente anclado 
en una inquietud que exista en el presente y ensayar hipótesis que sean 
coherentes y procuren acercarse a una respuesta. Esas explicaciones tienen 
que ser verificables para que la explicación resulte probada con datos 
pertinentes y bien construida desde el punto de vista lógico. Finalmente, 
cuando se llega a esos resultados, es necesario que los alumnos comprendan 
la importancia de aceptar la confrontación con otras explicaciones y estar 
dispuestos al debate de ideas. (Amezóla, 2000, s/p.)

Neste ponto, os fundamentos estabelecidos por Ausubel colaboradores para a 
aprendizagem significativa surgem como um instrumental teórico-metodológico em 
condições de oferecer suporte para a reflexão acerca do ensino de História porque respeita 
as suas especificidades, sem retirar do campo da História o direito a determinar todos os 
componentes do processo de ensino-aprendizagem.  

Ausubel, ao discutir a substantividade, insiste que para ocorrer aprendizagem 
significativa concorre tanto o conteúdo quanto a estrutura cognitiva. A definição do conteúdo 
no ensino na disciplina de História pressupõe a consideração dos processos de produção do 
conhecimento histórico, de forma que o conteúdo seja constituído por conceitos substantivos 
e metodológicos-procedimentais que permitam reconhecer as características das fontes 
históricas, sua validade, e o seu tratamento na disciplina. 

Realizada a análise que permite a seleção do conteúdo, a intervenção docente 
exige que, sejam identificadas as idéias dos alunos que se relacionam com o conteúdo. 
Após, se trata de mediar a interação entre conteúdo e conhecimento prévio do aluno. A 
aprendizagem decorrente dessa interação pressupõe um processo contínuo em que se 
verifica a diferenciação progressiva, a reconciliação integrativa, a organização seqüencial e a 
consolidação. (Moreira, 1999).

A diferenciação progressiva prevê que, no processo de ensino, gradualmente os 
conteúdos sejam detalhados, diferenciados e especificados. É preciso cuidar para não oferecer 
ao aluno apenas partes diferenciadas desconexas deixando para ele a responsabilidade de 
organizá-las num todo mais inclusivo. Se o estudante não estiver preparado, isso pode 
dificultar a aprendizagem, pois a organização do conteúdo na mente do indivíduo se dá 
partir de idéias mais inclusivas que incorporam idéias menos inclusivas e diferenciadas.
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A reconciliação integrativa enfatiza que no processo de ensino sejam exploradas, 
explicitamente, relações entre idéias, diferenças e similaridades, rupturas e permanências, 
etc., e “reconciliadas as inconsistências reais ou aparentes”.  

A organização seqüencial requerida para a facilitação da aprendizagem não se refere 
necessariamente à linearidade, mas exige coerência e respeito às inter-relações existentes 
no conteúdo programado. Se a História não é um agregado de relatos, deve estar claro para 
o aluno como diferentes temas e problemas se relacionam, permitindo-lhe atribuição de 
sentido ou, aprendizagem significativa. 

A consolidação facilita a aprendizagem e se justifica a partir da premissa “o fator 
isolado mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe”. E, o seu 
desejo, sua disposição para aprender. A aprendizagem significativa decorre de uma troca 
de significados e sentimentos entre o professor e estudantes, estabelecendo uma relação 
circular, onde a aprendizagem significativa pressupõe disposição para aprender enquanto 
gera essa experiência afetiva. Pois, significados são contextuais. E, quando professor e 
alunos compartilham significados, essa troca permite a inclusão do aluno na comunidade 
de usuários de um conhecimento histórico cientificamente aceito.  (Novak, apud Moreira, 
1999, p 104 e p. 38).

Para continuar este raciocínio, uma referência a Umberto Eco que já sugeriu a 
construção de espaços de discussão para além da academia e dos especialistas, em vista 
da superação entre uma elaboração histórica para poucos e uma concepção elementar do 
passado para a maioria. 

Para ser intelectualmente construtiva, mais do que motivação, o que está em jogo 
é a relevância do novo conhecimento para o aluno. A aprendizagem de História pode 
proporcionar-lhe a apreensão das especificidades do raciocínio histórico determinadas, 
sobretudo, pelos dois componentes de suas dimensões básicas: a proposicional e a 
procedimental. 

Nesse sentido, aprendizagem significativa não se refere a acúmulo de informações 
ou se trata de aprendizagem correta, mas, de conteúdo para o qual foi atribuído sentido e 
que por isso passa a determinar a assimilação de novos conteúdos, assim como modifica a 
pessoa. Aprendizagem significativa refere-se à formação e não à mera instrução. 

Ainda, a TAS não trata a mudança conceitual como substituição de conceitos.  Uma vez 
estabelecida uma aprendizagem significativa ela nos acompanha para sempre, mesmo que 
às vezes parece esquecida. Isso porque a aprendizagem significativa em História modifica as 
estruturas cognitivas do sujeito, confirmando o que Heráclito de Éfeso disse: as águas de um 
rio não passam duas vezes no mesmo lugar. 
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Tomando como base nossa própria trajetória profissional, enfatizaremos o controle e a 
prevenção das doenças infecciosas e parasitárias utilizando a tuberculose como parâmetro. 
Apesar da grande quantidade de conhecimentos científicos já existentes sobre doenças 
infecciosas e parasitárias em geral e a tuberculose em particular, as causas, formas de 
transmissão e quadro clínico) das mesmas é pouco conhecida pela população comum. 
Partindo da premissa de que a formação e o amadurecimento do indivíduo estão diretamente 
relacionados às aprendizagens realizada em diferentes momentos da vida, seja na escola, 
no convívio familiar ou nas relações sociais, acreditamos que o controle da tuberculose está 
intimamente relacionado com o nível de conhecimento que a população possui sobre o 
tema. Aproveitando o evento, denominado “Fiocruz pra Você”, que acontece anualmente 
em conjunto com a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Infantil, no qual 
são apresentados diversos trabalhos científicos para a comunidade em geral, realizamos uma 
investigação sobre o nível de conhecimento que os visitantes do evento possuíam sobre 
tuberculose. No detivemos em cinco eixos: 1) a livre definição/caracterização ou etiologia 
atribuída à doença; 2) relatos de experiência direta com o problema; 3) conhecimentos sobre 
prevenção; 4) sugestões de conteúdos relevantes para a comunicação sobre tuberculose; 5) 
sugestões de meios e estratégias de comunicação. Contemplamos e analisamos as relações 
entre representações sociais e a experiência da doença no âmbito da realidade (cognitiva, 
afetiva e social) da população estudada. Nossos resultados sugerem que apesar do bom 
nível de escolaridade, grande parte da amostra tem dúvidas quanto à prevenção e formas de 
contágio da tuberculose, apresentam informações/crenças equivocadas sobre a tuberculose 
associando-a, na maioria das vezes, ao fumo, friagem ou gripe mal curada. Nosso argumento 
é que a teoria de Aprendizagem Significativa é um referencial teórico adequado para subsidiar 
o direcionamento de estratégias de ensino que possibilitem a prevenção de doenças infecto-
contagiosas, particularmente a tuberculose. Para um cidadão comum pensamos que alguns 
conceitos básicos devem ser ensinados no ensino fundamental e médio, pois tais conhecimentos 
serviriam de “ancoradouros” para aprendizagens subseqüentes e dinâmico aperfeiçoamento 
da estrutura cognitiva. Daí a importância da adequação da aprendizagem significativa neste 
contexto, para subsidiar a construção de diretrizes voltadas para a educação em saúde. 

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Estratégias de Ensino; Tuberculose; Prevenção.
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INTRODUÇÃO

As críticas ao modelo original da Educação em Saúde têm apontado a sua visão 
biologicista/reducionista dos problemas de saúde como algo a ser superado. Os resultados 
obtidos por meio das ações educativas de saúde pública tem estimulado a reflexão e a busca 
de práticas educativas inovadoras capazes de favorecer a aprendizagem de conhecimentos 
que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos. A realidade atual deve estar voltada para 
práticas que considerem a saúde como processo histórico e social e que a tomem em seu 
sentido amplo e positivo, abrindo espaços ao diálogo com o saber popular e estimulando a 
participação social (Assis, 1998). 

Tomando como base nossa própria trajetória profissional, enfatizaremos o controle e a 
prevenção das doenças infecciosas e parasitárias utilizando a tuberculose como parâmetro. As 
taxas de morbi-mortalidade dessas doenças são alarmantes em nosso país e estão vinculadas, 
principalmente, às precárias situações sócio-econômicas da população, evidenciadas no 
baixo nível de escolaridade, na falta de saneamento básico, etc.

A opção de priorizar a tuberculose decorre da concordância com as idéias de Rufino-
Netto (2002) quando argumenta que “a tuberculose não é uma doença re-emergente, como 
muitos afirmam. Esta afirmativa pode ser válida para alguns países europeus, e mesmo para os 
Estados Unidos, contudo não é válida para o Brasil: para nós, a tuberculose não é problema 
de saúde pública emergente e tampouco re-emergente. É um problema presente e ficante que 
se mantém há longo tempo” (p.51).

Apesar da grande quantidade de conhecimentos científicos já existentes sobre doenças 
infecciosas e parasitárias em geral e a tuberculose em particular, as causas, formas de transmissão 
e quadro clínico das mesmas é pouco conhecida pela população comum. Partindo da premissa 
de que a formação e o amadurecimento do indivíduo estão diretamente relacionados 
às aprendizagens realizada em diferentes momentos da vida, seja na escola, no convívio 
familiar ou nas relações sociais, acreditamos que o controle da tuberculose está intimamente 
relacionado com o nível de conhecimento que a população possui sobre o tema. 

Ao longo da nossa experiência no projeto de pesquisa “Estudo clínico-epidemiológico 
e operacional da quimioprofilaxia para tuberculose na clientela do Instituto de Pesquisa 
Clínica Evandro Chagas (IPEC)”, que vem sendo desenvolvido desde agosto de 2002 no 
Departamento de Epidemiologia e Antropologia do (IPEC/(FIOCRUZ), nossa equipe tem 
tomado contato com histórias únicas, vivenciadas principalmente por pacientes portadores 
de doenças infecciosas e parasitárias (como AIDS, tuberculose, hanseníase e outras) e por 
seus familiares e amigos. 

O contato com estas histórias, associado ao perfil epidemiológico dessas doenças, 
deu origem a um desdobramento do projeto inicial o sub-projeto “Educação em Saúde 
sobre a tuberculose”. Este trabalho está subsidiado pela premissa de que a aprendizagem 
sobre a doença, especialmente as especificidades que a caracterizam como uma doença 
infecto-contagiosa, deve ocorrer paralelamente às ações educativas de saúde pública. Os 
contextos de educação formal e não formal são, no nosso entender, igualmente importante 
na otimização desse propósito.

São muitas as razões que reforçam o que se diz. É comum, por exemplo, ouvirmos relatos 
de pessoas/parentes que apresentavam tosse produtiva, ou seja, com presença de secreção e 
quadro febril, e que não suspeitavam serem portadores de tuberculose e sim de uma gripe ou 
uma virose provocada pela simples mudança de clima. Estas pessoas, ao invés de procurarem 
(ou aconselharem) um serviço básico de saúde, faziam uso de chás de ervas e/ou medicamentos 
paliativos que pouco contribuem para o controle e ou prevenção da doença. 
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É importante registrar que a população tem, de um modo geral, bastante informação 
sobre a tuberculose, seja a partir de histórias contadas pela mídia, por parentes e/ou amigos, 
seja por experiência direta ou indireta com a própria doença. Entretanto, poucos descrevem a 
tuberculose com base nos conceitos atualmente validados no campo científico e que se supõe 
ensinados e aprendidos no processo de escolarização básica. Percebe-se, desse modo, que 
a educação não formal, especialmente a efetivada no convívio familiar, que freqüentemente 
propaga conceitos errôneos, está sendo predominante na formação das pessoas.

Conforme explicitaremos mais adiante, o conhecimento inadequado percebido 
na população em geral, atinge um público muito heterogêneo em termos de gênero, 
escolaridade, nível sócio-econômico, etc. É por esta razão que consideramos importante 
que a forma como esse tema vem sendo abordado no ensino básico seja repensada. De nada 
adianta a um cidadão memorizar o nome do agente etiológico de uma determinada doença 
se ele não é capaz de compreender os princípios básicos da relação parasita-hospedeiro ou 
saúde-doença de forma que ele mesmo possa assimilar as informações obtidas no ensino 
formal e construir um mecanismo próprio de aprendizagem.

Desse modo, as ações educativas terão valor para os indivíduos quando estiverem 
centradas nos conhecimentos essenciais para que as pessoas possam “se proteger” de 
doenças que poderiam ser minimizadas através da prática de educação em saúde. Noções 
básicas de hábitos saudáveis de vida (higiene, boa alimentação, lazer, etc), conhecimento 
da estrutura e funcionamento do corpo humano (anatomia, fisiologia) e conhecimento 
da relação saúde-doença nos parecem essenciais. Tais saberes, se aprendidos de forma 
significativa, estimulariam o auto-cuidado, reforçariam a auto-estima das pessoas e, 
certamente, contribuiriam para a redução no número de casos.

Deste modo, defendemos que cientistas, educadores e divulgadores científicos devem 
estar comprometidos na construção de ações que favoreçam, efetivamente, a aprendizagem 
significativa de conceitos essenciais para que a população, escolarizada ou não, corra menos 
riscos de contrair a doença. Nosso argumento é que a teoria de Aprendizagem Significativa 
(Ausubel, Novak e Hanesian, 1978; Moreira, 1995) é um referencial teórico adequado 
para subsidiar o direcionamento de estratégias de ensino que possibilitem a prevenção de 
doenças infecto-contagiosas, particularmente a tuberculose.

Com o objetivo de discutir a relação entre conhecimento e saúde e de evidenciar a 
importância da aprendizagem significativa de idéias centrais da microbiologia e parasitologia 
para a qualidade da saúde dos indivíduos, o presente trabalho analisará o nível de 
conhecimento sobre tuberculose diagnosticado no grupo de pessoas que participaram de 
uma atividade de educação não formal no evento “Fiocruz pra você”, que será descrito 
mais adiante. Ao final, defenderemos a importância de uma nova abordagem do tema no 
processo de educação formal como alternativa para a situação atual. 

Antes de utilizarmos os fundamentos do corpo teórico da teoria de Aprendizagem 
Significativa como norteador para a definição de estratégias de ensino que possam contribuir 
efetivamente para a prevenção da tuberculose, faremos um breve histórico acerca da 
doença com a finalidade de inserir o leitor no contexto do tema abordado e na origem das 
concepções alternativas predominantes sobre o tema. 

TUBERCULOSE E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A tuberculose é uma doença infecciosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium 
tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch em homenagem a Robert Koch, 
seu descobridor em 1882 (MS, 2002). Com registro histórico muito antigo, é possível 
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encontrar relatos de evidência desta doença em ossos humanos pré-históricos e datados 
de 8000 anos antes de Cristo. 

Além de ser um grave problema de saúde pública, tanto no Brasil como nos países 
mais industrializados, a tuberculose foi a causa de morte na Europa e Estados Unidos até o 
início do século XX, desafiando e ocupando a posição de maior destaque na medicina desde 
Hipócrates até Robert Koch. Atualmente, mesmo com as descobertas até agora conseguidas, 
continua sendo a principal causa de morte por doença infecto-contagiosa em adultos em 
todo o mundo. Um terço da população mundial está infectada pelo bacilo tuberculoso, fato 
que possibilita uma enorme “reserva ambiental” de bacilos que, a cada ano, fazem adoecer 
oito milhões de pessoas e matar 2,9 milhões, segundo estimativas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Estima-se que a tuberculose cause 7% de todas as mortes e 26% de todas 
as mortes preveníveis no mundo, a maioria ocorrendo em indivíduos jovens (MS, 2002).

No Brasil, a estimativa anual de casos novos de tuberculose é de cerca de 130.000, 
o que significa aproximadamente 1 milhão e trezentos mil casos em uma década. Tal 
índice situa o nosso país em 14o lugar, em números absolutos com outros 21 países em 
desenvolvimento, que albergam 80% dos casos mundiais da doença. Também a mortalidade 
continua alta em nosso país, cerca de 6000 óbitos por ano (MS, 2002). 

Por se tratar de uma doença infecto-contagiosa, o número de casos de tuberculose vem 
aumentando, principalmente, pelo desconhecimento da população sobre as características 
da doença, particularmente o fato do ser humano ser um reservatório do bacilo causador da 
doença e que é a baixa na imunidade do organismo que favorece a reprodução dos mesmos 
e, portanto, a manifestação da doença e disseminação do bacilo.

 Nossa experiência com trabalho que vem sendo desenvolvido no Departamento de 
Epidemiologia e Antropologia do IPEC/FIOCRUZ e com atividades de educação formal e não formal 
na área nos permite afirmar que apesar de ser uma doença amplamente conhecida, a população 
apresenta, de um modo geral, conhecimentos sobre o tema que coincidem, na maioria das vezes, 
aos construídos há séculos passados e já ultrapassados do ponto de vista científico. 

De acordo com a revisão histórica realizada por Kritski, Conde & Souza (2000) a 
tuberculose, como os diversos males que assolavam as civilizações antigas, era considerada 
resultado de castigo divino. Coube a Hipócrates, na Grécia antiga, esclarecer que a 
tuberculose era uma doença natural e, com base no seu caráter de esgotamento físico, 
denominá-la tísica (do grego phthisikos, ou seja, que traz consumpção).

Entre os romanos a tuberculose era relativamente comum conforme indicam os escritos 
de Plínio, o Velho, de Galeno e de Areteu da Capadócia (Schröder apud Kritski, Conde & 
Souza, 2000). Naquela época foram descritos os hábitos tísicos e as possibilidades de cura 
por repouso e climas melhores, assim como foi sugerido tratamento para os sintomas, que 
também foram estudados nas escolas médicas árabes nos séculos seguintes.

Com o surgimento do estudo da Anatomia Humana (através da necropsia de cadáveres), 
a partir dos séculos XVII e XVIII, estruturas com aspecto de tubérculos nas vísceras, em 
especial nos pulmões, de cadáveres vitimados pela tísica, puderam ser identificadas. Tais 
estruturas, além de contribuir para a melhor compreensão da doença, serviram de base para 
a sua denominação atual.

Em 1750, na Europa Ocidental a tuberculose chegou a apresentar taxas de 200 a 400 
óbitos por 100.000 habitantes, e foi denominada como a “peste branca”. Em 1882, Robert 
Koch descobriu o agente causador da tuberculose, o bacilo de Koch e em 1885, Röentgen, 
com suas descobertas sobre raio X, trouxe grandes contribuições para o diagnóstico e 
acompanhamento da doença através da radiografia.

Durante todo o século XIX e início do século XX, o sofrimento e o confinamento, 
proporcionados pela doença, favoreceram a freqüente referência da tuberculose entre 
literários, poetas, músicos e escritores. Era a época de morrer cedo, de morrer jovem.
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Até então, o tratamento da tuberculose ainda era basicamente o repouso e boa 
alimentação nos sanatórios (locais com climas de montanha ou marítimos destinados 
aos tuberculosos). Também eram tentados tratamentos cirúrgicos como, por exemplo, a 
ressecção (retirada) de pedaços do pulmão doente. A injeção de ar no espaço pleural (que 
é um espaço entre o pulmão e a parede do tórax) promovendo o pneumotórax era outra 
tentativa com algum sucesso. Entretanto, a partir de 1940 começam a surgir os antibióticos e 
os quimioterápicos que iriam trazer finalmente a cura da tuberculose, nos anos seguintes.

Diante do exposto, fica fácil entender porque o conhecimento da população sobre 
tuberculose vem se perpetuando ao longo das gerações. As pessoas, mesmo interagindo com 
o conhecimento validado cientificamente no contexto escolar, acabam aprendendo as idéias 
já ultrapassadas por meio das relações que estabelecem do cotidiano das suas vidas. Segundo 
Moreira (1995), podemos distinguir três tipos de aprendizagem: 1) cognitiva: que resulta do 
armazenamento organizado de informações da mente do indivíduo que aprende, seja na 
escola ou pelas experiências vivenciadas na própria vida (estrutura cognitiva); 2) afetiva: que 
resulta de sinais internos ao indivíduo, podendo ser identificadas com experiências como, 
por exemplo, a evolução de uma determinada doença (tuberculose) vivenciada e adquirida 
pelo próprio indivíduo e/ou parente próximo, causando algum tipo de seqüela (lobotomia, 
retirada de uma parte do pulmão através de cirurgia) ou o óbito. Algumas experiências afetivas 
acompanham o as experiências cognitivas, por isso que Ausubel defende que a cognitiva 
é concomitante com a cognitiva; 3) já a aprendizagem psicomotora envolve respostas 
musculares adquiridas por meio de treino e prática, mas de certa forma alguma aprendizagem 
cognitiva é geralmente importante na aquisição de habilidades psicomotoras.  

Agumentaremos a seguir que a Teoria da Aprendizagem Significativa é fundamental 
para subsidiar as ações de educação formal e não formal em Saúde Pública. Ausubel, Novak 
& Hanesian (1978), ao analisarem a interação entre professor, aluno e conhecimento no 
contexto escolar, identificaram duas formas de aprendizagem como decorrência dessa 
interação: mecânica e significativa. A aprendizagem significativa ocorre quando o indivíduo 
consegue relacionar, de forma não arbitrária e não literal, o conteúdo a ser aprendido com 
aquilo que ele já sabe, conseguindo assim, generalizar e expressar esse conteúdo com sua 
própria linguagem. Quando não consegue estabelecer esse relacionamento e formular essa 
generalização, diz-se que houve aprendizagem mecânica, ou seja, o indivíduo só consegue 
expressar as idéias repetindo as mesmas palavras, memorizadas de forma arbitrária e literal, 
sem ter, de fato, assimilado os conteúdos envolvidos.

O significado de aprendizagem, conforme preconiza a TAS, demanda uma série de 
princípios programáticos que, se não considerados nas atividades de ensino, pouco contribuirá 
para a apropriação de saberes que efetivamente contribuam para o controle da tuberculose.

Podemos dizer que a teoria da aprendizagem significativa das idéias acima referidas 
pode servir de “ancoradouro” para novas aprendizagens sobre tuberculose e outras doenças 
infecciosas e parasitárias, subsidiando as atividades de educação formal e não formal.

METODOLOGIA

Aproveitando o evento, denominado “Fiocruz pra Você”, que acontece anualmente 
em conjunto com a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Infantil, no qual 
são apresentados diversos trabalhos científicos para a comunidade em geral, realizamos, 
em junho de 2003, uma investigação sobre o nível de conhecimento que os visitantes do 
evento possuíam sobre tuberculose. Nossa equipe montou um stand sobre “Prevenção da 
Tuberculose” e, além do atendimento direto, foram distribuídos folders, folhetos educativos, 
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e um pulmão humano (peça de um museu de anatomia, cedido gentilmente por uma 
universidade particular) foi exposto para orientar a população.

Nosso objetivo era construir uma amostra que abrangesse indivíduos de diferentes 
faixas etárias e nível de escolaridade, além de estudantes e pessoas que cursaram a escola 
(ensino formal) há anos.

Para o levantamento de dados foi elaborado um roteiro de entrevista, semi-estruturado, 
composto por idade, sexo, escolaridade, município de moradia e questões sobre a 
tuberculose que focalizavam cinco eixos: 1) a livre definição/caracterização ou etiologia 
atribuída à doença; 2) relatos de experiência direta com o problema; 3) conhecimentos sobre 
prevenção; 4) sugestões de conteúdos relevantes para a comunicação sobre tuberculose; 5) 
sugestões de meios e estratégias de comunicação. 

No presente trabalho nos detivemos nestes eixos, pois, de acordo com os objetivos do 
projeto, pretendesse contemplar e analisar as relações entre representações sociais e a experiência 
da doença no âmbito da realidade (cognitiva, afetiva e social) da população estudada. 

Esse roteiro foi utilizado em entrevistas com as pessoas que se aproximavam do nosso 
stand interessadas em obter informações sobre a tuberculose. A pesquisa contou com cinco 
entrevistadores que participaram de uma dinâmica de padronização da forma de abordagem 
dos entrevistados. O procedimento adotado de escolha dos entrevistados foi aleatório, de 
acordo com o interesse de participação de cada um. 

No cômputo final, foram entrevistadas setenta pessoas e todas elas foram informadas 
sobre os objetivos da pesquisa e participaram voluntariamente. Não obtivemos qualquer 
recusa de participação.

Utilizaremos a análise de conteúdo para representar o tratamento qualitativo dos dados 
que, segundo Bardin citada por Minayo (1993), é um conjunto de técnicas de análise de 
comunicação que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

A faixa etária dos 70 entrevistados variou de 18 a 73 anos, configurando amostra 
heterogênea e, dentre o total, 45 (64,3%) eram do sexo feminino e 59 (84%) residiam no 
município do Rio de Janeiro, em bairros próximos à Fiocruz. Quanto ao nível de escolaridade, 
apenas um (1,4%) era analfabeto, 23 (32,8%) tinham pelo menos o ensino fundamental, 27 
(38,6%) pelo menos o ensino médio e 19 (27,2%) nível superior. Verificamos que 6 (8,6%) 
entrevistados conheciam o nome vulgar do agente etiológico causador da tuberculose (bacilo 
de Koch) e 13 (18,6%) definiram a tuberculose como sendo uma doença transmissível ou 
contagiosa, originária de bactéria pulmonar, etc. Provavelmente estas idéias foram aprendidas 
na escola, pois são comumente encontrados nos livros didáticos. No entanto, essas 
concepções podem ter sido armazenadas na estrutura cognitiva por meio da aprendizagem 
mecânica, ou seja, de forma literal e arbitrária que só possibilita ao indivíduo expressar suas 
idéias repetindo as mesmas palavras.

Oito entrevistados (11,4%) descreveram a tuberculose a partir dos sintomas que 
vivenciam/vivenciaram, sendo relevante notar que essa descrição de tuberculose a partir 
dos sintomas é bastante previsível em função dos sofrimentos que os portadores/familiares 
experimentam e que sentem necessidade de partilhar. Corroborando essa idéia, além de 
recorrerem aos sintomas, 22 (31,4%) adjetivaram a doença como ruim, chata, grave ou fatal, 
o que sinaliza os transtornos causados pela experiência vivenciada pela tuberculose. 
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Outro aspecto a ser destacado é que 8 (11,4%) entrevistados já tinham tido a 
doença, sendo que três deles estavam em tratamento no momento da entrevista. Mais da 
metade dos pacientes com tuberculose atribuem o caráter preventivo ao hábito de vida, 
alimentação, etc, que na verdade estão ligados a uma qualidade de vida. Esta categoria de 
resposta também é valorizada ao se reportarem à importância do ambiente arejado, vida 
regrada, evitar fumo e bebida, não se gripar. Também associam com freqüência um caráter 
preventivo à questão do choque térmico, gripes mal curadas, etc, (concepções errôneas) o 
que representa um mito sobre tuberculose, provavelmente decorrente da propagação dos 
conhecimentos de senso comum através das gerações. 

Um dado relevante desses resultados é que não é possível relacionar a freqüência das 
concepções errôneas com o nível de escolaridade, pois como já mencionamos anteriormente, 
o estigma que envolve a tuberculose vem se perpetuando até os dias atuais. Os equívocos, 
ao contrário do que se deveria esperar, estão dispersos em toda a amostra e, portanto, 
denunciam que a escola, no que diz respeito ao tema da tuberculose, não está contribuindo 
para a diferenciar a qualidade dos conhecimentos que a população aprende fora dela. 

As respostas evidenciam diferentes tipos de conhecimento, sendo algumas pertinentes 
e adequadas e outras não. Como exemplo pertinente, podemos citar a  menção ao 
ambiente arejado já que o bacilo não consegue “se manter vivo” em ambientes ventilados 
e iluminados pela luz solar (MS, 2002). Um exemplo de conhecimento inadequado é a 
menção – correta – do nome do bacilo e, simultaneamente, o relacionamento da doença 
como conseqüência de uma “gripe mal curada”. Neste caso, esses indivíduos podem 
ter realizado aprendizagem mecânica, memorizando o nome do agente etiológico da 
tuberculose e/ou que é uma doença transmissível, mas não aprenderam significativamente 
que se trata de um microorganismo que, podendo estar “hospedado” no nosso organismo, 
provocará a doença quando houver baixa imunidade/resistência.

Uma outra hipótese relevante sobre esses dados é que esses indivíduos, em experiências 
de educação formal e/ou não formal, podem ter aprendido significativamente as idéias que 
consideradas inadequadas do ponto de vista científico. Mais uma vez, fica denunciado a pequena 
contribuição que a escola está fornecendo aos seus alunos em relação a prevenção da doença.

Tal fala, antes de pretender denegrir o papel que a escola vem desempenhando na 
formação dos cidadãos, objetiva evidenciar que aprendizagem significativa não é sinônimo 
de aprendizagem correta e, mais importante, que a mera apresentação da informação, não 
é garantia de ocorrência de aprendizagem.  As condições para ocorrência da aprendizagem 
significativa (material potencialmente significativo e intencionalidade do aluno para aprender) 
devem ser consideradas na organização do ensino.

Acreditamos também que muitas das concepções errôneas sobre tuberculose estão 
relacionadas ao processo histórico da doença, já mencionado anteriormente, como o tratamento 
básico que, até o início do século XX, restringia-se ao repouso, boa alimentação e prevenção de 
gripe/resfriado. Reforçando o que falamos anteriormente em relação à aprendizagem significativa 
de idéias certas e ou errôneas, do ponto de vista científico, as pessoas já ouviram falar que hábitos 
de vida saudáveis são importantes para o não desenvolvimento da doença, mas não assimilaram 
de maneira significativa. Isso seria uma das razões pelas quais as ações preventivas e educativas 
de saúde pública não tenham o impacto desejado no controle da doença.

Quando questionados sobre informações que gostariam de receber sobre a tuberculose, 
os entrevistados forneceram poucas respostas, focalizando centralmente as questões relativas 
a como se proteger e como se cuidar. As principais dúvidas dos entrevistados em relação 
à doença versavam sobre: “o tempo de tratamento/cura” (11.4%), “a influência da boa 
alimentação, repouso e da higiene”(12.8%), “se o resfriado evolui para tuberculose”(21.4%), 
“a influência do cigarro e da bebida alcoólica no desenvolvimento da doença” (22.8%), “as 
principais medidas de prevenção/proteção/cuidados” (28.6%). A maioria destas dúvidas é 
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gerada a partir das experiências vividas anteriormente ou por histórias contadas por pessoas 
mais velhas, perpetuando assim o estigma da doença. 

As dúvidas mencionadas são muito específicas, no entanto isso nos alerta para o 
direcionamento de ações educativas sobre prevenção e controle das doenças infecciosas 
e parasitárias em geral. A necessidade de informações sobre as formas de transmissão 
e medidas de prevenção devem estar embasadas na relação entre saúde e doença, nas 
relações ecológicos que os parasitas estabelecem com o hospedeiro e o ambiente para que 
os indivíduos sejam capazes de utilizar o conhecimento em novas situações. 

Segundo Gomes, Mendonça & Pontes (2002) os comportamentos sociais geram 
significados socialmente compartilhados e condicionam experiências coletivas e a partir do 
conhecimento incorporado, da influência e das forças sociais e históricas que as pessoas/
população moldam o significado de doença.

Destaca-se o grande interesse dos entrevistados por aulas, palestras, conversas e 
trocas interpessoais diretas (45,7%), revelando assim, neste dado, sua carência por receber 
informações através de interações diretas, onde possam estar em contato com o profissional/
educador de saúde/professor e serem “atendidos” por eles não só nas demandas biomédicas, 
mas também afetivas, intersubjetivas e intelectuais. 

Cabe ressaltar, que segundo a teoria da aprendizagem significativa o simples contato 
com a informação não é suficiente para a ocorrência de aprendizagem significativa, mas 
sabemos que isso vai depender, também, da formação do profissional/educador e do 
interesse que este e o aluno tenham para a ocorrência da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação em saúde, como uma prática social, baseada no diálogo, ou seja, na 
troca de saberes, favorece a compreensão da relação entre saberes técnicos e leigos no 
processo saúde-doença e, respectivamente, o intercâmbio entre o saber científico e o 
popular, propiciando condições favorecedoras ao processo de aquisição de conhecimentos 
científicos, e possíveis mudanças, no controle das doenças (Briceño-Léon, 1996). Neste 
sentido, aprendizagem construída a partir da incorporação de diferentes visões de mundo e 
de saberes, torna-se primordial no processo de investigação em educação (Gajardo, 1987).

Nossos resultados sugerem que apesar do bom nível de escolaridade, grande parte da 
amostra tem dúvidas quanto à prevenção e formas de contágio da tuberculose, desconhece 
a importância da vacina BCG e apresentam informações/crenças equivocadas sobre a 
tuberculose associando-a, na maioria das vezes, ao fumo, friagem ou gripe mal curada. 

A partir dos resultados apresentados consideramos que o desconhecimento sobre a 
tuberculose reflete que a população, mesmo escolarizada, não aprendeu significativamente 
as noções básicas sobre doenças infecto-contagiosas como, por exemplo, a relação patógeno-
hospedeiro ou o processo saúde-doença. Tal fato evidencia a fundamental importância do 
professor/educador em saúde na identificação dos conhecimentos dos alunos sobre o tema 
e na construção de um ensino potencialmente significativo, ou seja, capaz de favorecer a 
aprendizagem significativa por parte do aluno.

Como pudemos evidenciar ainda existem muitos mitos e estigmas envolvendo a 
tuberculose, provavelmente devido a sua marcante presença na história da humanidade, 
situação que a torna familiar, mas que facilita a propagação de saberes que pouco contribuem 
para a diminuição da sua incidência. 

Para um cidadão comum pensamos que alguns conceitos básicos devem ser ensinados 
no ensino fundamental e médio, pois tais conhecimentos serviriam de “ancoradouros” para 
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aprendizagens subseqüentes e o dinâmico aperfeiçoamento da estrutura cognitiva. Conceitos 
como homeostase, relações harmônicas e desarmônicas entre espécies, noções de higiene e hábitos 
de vida saudáveis, etc tornam-se fundamentais para a identificação de facilitadores relevantes à 
aprendizagem do conteúdo ensinado, que o aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva.

O fato de realizarmos esta pesquisa durante uma atividade de educação não formal, que 
atendeu vários sujeitos que já estão fora da escola há algum tempo, nos possibilitou diagnosticar 
o que o indivíduo sabe sobre o tema e identificar os conceitos e idéias que estão na estrutura 
cognitiva dos mesmos. Não houve preocupação em diagnosticar se a origem do conhecimento 
era escolar ou não escolar mas, mesmo assim, estimulamos pais e filhos a demandarem mais 
das escolas, dos professores e conseqüentemente o interesse pela ciência. Quando se educam 
crianças, está se educando a família e vice-versa, assim os eventos científicos servem a um 
grande número de pessoas. O ensino formal deve estar integrado às demais iniciativas da 
educação não formal. É aí que as Feiras, Centros e Museus de Ciência podem desempenhar 
papel fundamental. Neles o público pode não apenas se informar, mas, sobretudo, vivenciar o 
processo científico, suas contribuições, seus problemas, seus perigos e suas limitações, fatores 
inerentes a toda e qualquer atividade humana (Persechini & Cavalcanti, 2004).

Acreditamos que o diagnóstico do conhecimento deste grupo específico sobre o tema, 
pode se pensar na construção de um modelo educacional que favoreça a diminuição não só dos 
altos índices de tuberculose no Brasil, como também de outras doenças endêmicas (infecciosas, 
transmissíveis e preveníveis) e outros agravos (prejuízos) a saúde da população (como por ex. 
hipertensão arterial, diabetes, acidentes de trabalho e/ou domésticos). O acesso às informações 
e conhecimento sobre medidas preventivas como vacinação, higiene, hábitos saudáveis, podem 
contribuir para a diminuição de diversas patologias em grupos populacionais específicos (por ex. 
crianças, idosos). Daí a importância da adequação da aprendizagem significativa neste contexto, 
para subsidiar a construção de diretrizes voltadas para a educação em saúde.

De acordo com a teoria de Ausubel, citado por Moreira (1995), uma das funções 
do professor/educador em saúde é ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a 
aquisição da estrutura conceitual, logo, trata-se de uma tarefa de auxiliar o aluno a assimilar 
a estrutura da matéria de ensino de uma maneira significativa e organizar sua própria 
estrutura cognitiva nessa área de conhecimentos, por aquisição de significados claros, 
estáveis e transferíveis, identificando a estrutura cognitiva preexistente.

Podemos concluir que o desafio de favorecer a aprendizagem significativa de saberes 
essenciais sobre prevenção de doenças e/ou agravos à saúde, está na explicitação dos conceitos 
centrais sobre o tema, na identificação dos saberes preexistentes e no desenvolvimento de 
estratégias de ensino que considerem todos esses fatores e o contexto em questão. 

Desse modo, nossa experiência nos indica que o problema da tuberculose não está 
relacionado com o desconhecimento das suas características, mas sim com informações que não 
corresponde ao conhecimento atualmente validado do ponto de vista. Urge investir em atividades 
que promovam a aprendizagem como a inserção de um programa de atividades em que situações 
problemáticas abertas possam gerar o interesse de estudantes/população geral através das quais 
consigamos uma evolução ao mesmo tempo conceitual, metodológica e atitudinal, e a Teoria de 
Aprendizagem Significativa se apresenta como um referencial apropriado para esse fim.

Sabemos que a aprendizagem significativa sobre o tema é fundamental e poderá 
contribuir para o direcionamento de estratégias de ensino (formal e não formal) em 
prevenção da tuberculose, mas não o suficiente para a diminuição da doença, pois é 
preciso, investimentos nas áreas social, político e econômica, que caracterizará um processo 
conjunto de busca de maior saúde e bem estar, nos planos individual e coletivo.
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Dentre as implicações da Teoria da Atividade para o processo de projeto (“design”), se 
torna claro que a tecnologia não pode ser projetada sem que se considere a comunidade, 
as regras e a divisão do trabalho onde tal tecnologia será utilizada. Nessa perspectiva, os 
usuários finais para os quais a tecnologia está sendo desenvolvida devem estar envolvidos 
no processo de desenvolvimento, em uma abordagem interativa. A discussão a partir de 
experiências didáticas, de um modo geral, vêm enfatizando a perspectiva do professor ou do 
pesquisador que realiza a investigação. Entretanto, quando ocorre a utilização de software 
educacional, tem grande relevância considerar a perspectiva dos alunos, em especial no que 
se refere a possíveis avaliações da interface do software em consideração. Isso se deve ao fato 
do software educacional ter por definição o intuito de ser o mais amigável possível aos alunos 
que o utilizam, de modo que tal interface não interfira negativamente na aprendizagem, seja 
por falhas em sua concepção, seja por falhas em sua implementação. A elaboração de mapas 
conceituais se fundamenta na Teoria da Aprendizagem Significativa e pode ocorrer através 
do uso de software educacional. Neste contexto, este breve artigo pretende contribuir para a 
ampliação das reflexões sobre o processo de ensino e de aprendizagem e o seu aprimoramento 
ao considerar a utilização de um software na elaboração de mapas conceituais por alunos 
de graduação. Ainda que o foco deste trabalho seja a Educação Mediada por Computador 
em Engenharia, por considerar uma disciplina da área de Engenharia, espera-se que a 
apresentação deste relato de experiência estimule o desenvolvimento de novas pesquisas e 
que também leve ao aprofundamento teórico, inclusive considerando-se as possibilidades 
oferecidas pelas novas tecnologias educacionais hoje disponíveis.   

Palavras-Chave: Teoria da Aprendizagem Significa; Mapas Conceituais; Softwares Educacionais; 
Pesquisa Operacional.

 INTRODUÇÃO

NOVAK & GOWIN (1984) oferecem a base teórica para o uso de mapas conceituais 
em Educação de um modo geral. Tais mapas são diagramas onde se podem perceber 
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relações entre conceitos que são mapeados quando se busca uma representação gráfica do 
conhecimento. De modo geral, mapas conceituais devem ser lidos de cima para baixo, visto 
que os conceitos no nível mais alto da hierarquia são mais gerais ou inclusivos, enquanto 
os conceitos nos níveis mais inferiores são mais específicos ou menos inclusivos. Um mapa 
conceitual é mostrado na Figura 1, a seguir. 

Figura 1 - Mapa Conceitual feito com o aplicativo COMA, sobre “Pesquisa Operacional”.

No contexto deste trabalho, tem fundamental importância a Teoria da Aprendizagem 
Significativa de Ausubel (MOREIRA & MASINI, 1982), a qual é vista como a melhor teoria de 
aprendizagem focada na aprendizagem de conceitos e proposições compostas de conceitos. De 
acordo com essa teoria, novas idéias são relacionadas àquelas já existentes na estrutura cognitiva 
do aprendiz. Trata-se, assim, de uma teoria cognitiva de aprendizagem com foco na aquisição e 
retenção do conhecimento; tal teoria se opõe à aprendizagem que privilegia a memorização por 
repetição (“rote learning”), repetição esta que em geral não favorece a compreensão. 

Dentre as implicações da Teoria da Atividade (NARDI, 1996) para o processo de projeto 
(“design”), se torna claro que a tecnologia não pode ser projetada sem que se considere a 
comunidade, as regras e a divisão do trabalho onde tal tecnologia será utilizada. Nessa 
perspectiva, os usuários finais para os quais a tecnologia está sendo desenvolvida devem estar 
envolvidos no processo de desenvolvimento, em uma abordagem interativa. Uma abordagem 
possível seria a de se estudar em um primeiro momento o protótipo inicial em situações 
práticas de aplicação de modo a se descobrir o que há de bom e o que há de ruim sobre o 
referido protótipo com respeito aos seus objetivos iniciais de projeto. Tal informação é então 
utilizada para a realização de alterações no projeto inicial, envolvendo-se aí pesquisadores, 
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professores, estudantes, colaboradores, etc. de modo que, juntos, pensem e projetem tanto a 
tecnologia como a situação na qual a tecnologia será efetivamente utilizada. Um exemplo de 
desenvolvimento que levou em consideração a comunidade de usuários é o projeto TelEduc 
(AMORIM et al., 2005).

Quando ocorre a utilização de software educacional, tem grande relevância 
compreender a perspectiva dos alunos, em especial no que se refere a possíveis avaliações da 
interface do software em consideração. Este breve artigo pretende contribuir para a ampliação 
das reflexões sobre o processo de ensino e de aprendizagem e o seu aprimoramento ao 
considerar a utilização de um software (AMORIM et al., 2003) chamado COMA, “Conceitos 
e Mapas”, na elaboração de mapas conceituais por alunos de graduação. 

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Ainda que o uso de diagramas tais como os mapas conceituais tenham seu uso amparado 
em teorias já bastante consolidadas (MOREIRA & MASINI, 1982), pesquisas recentes no ensino 
de ciências (MELTZER, 2004) e áreas afins indicam a necessidade de se comparar os méritos de 
vários modos de representação com relação à sua relativa eficiência ao auxiliar na aprendizagem 
dos alunos. Assim, deve-se investigar o uso de representações verbais, diagramáticas, matemáticas 
ou simbólicas, gráficas, etc. em situações de aprendizagem em sala de aula, visto que mesmo 
representações que pareçam simples e compreensíveis para os professores especialistas ou 
pesquisadores envolvidos podem ser de difícil entendimento para os estudantes. Assim, buscar 
evidenciar a perspectiva dos estudantes é de importância fundamental. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as possibilidades de um software na 
elaboração de mapas conceituais, com foco na explicitação da perspectiva dos alunos. 
Ao se explicitar a perspectiva dos alunos, se torna possível tornar o desenvolvimento de 
um software educacional um processo interativo que considere a comunidade (NARDI. 
1996). A metodologia consistiu em se apresentar aos alunos uma visão geral da Teoria da 
Aprendizagem Significativa assim como uma visão geral de como se realizar a elaboração de 
mapas conceituais utilizando-se um software chamado COMA (AMORIM et al., 2003). A 
partir daí, tais alunos utilizaram computadores para elaborar seus diagramas. Ao final, estes 
alunos explicitaram sua perspectiva relativamente ao uso de diagramas na disciplina através 
de um questionário, conforme se explicita a seguir. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Antes do desenvolvimento do aplicativo COMA, ocorreu um caso de uso do ambiente 
TelEduc (AMORIM et al., 2005) na disciplina “EA042 - Organização de Empresas” da Faculdade 
de Engenharia Elétrica e Computação (FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Tal disciplina ocorre presencialmente para alunos de graduação de diversas áreas, como 
Engenharia e Matemática, em conjunto com a disciplina EA044, tendo como tema a “Pesquisa 
Operacional”. Nesta seção, descreve-se um caso de uso envolvendo a utilização conjunta do 
TelEduc e do aplicativo COMA pelos alunos de graduação desta disciplina. O caso de uso aqui 
descrito ocorreu em 2004, contando com a participação de 44 alunos dentre os 52 matriculados 
na disciplina. Visto que a utilização do TelEduc pelo professor é muito similar à utilização descrita 
por AMORIM et al. (2005), dado que os professores responsáveis pela disciplina trabalham de 
forma colaborativa, descreve-se nesta seção apenas o caso de uso do aplicativo COMA. 
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O roteiro da agenda apresentada aos alunos no dia da atividade indicava que tal 
atividade seria dividida em quatro partes. Na Parte 1, com duração prevista de trinta minutos, 
seria apresentada pelo pesquisador uma visão geral e alguns exemplos de mapas conceituais; 
também seria exposta uma metodologia de autoria de mapas conceituais, apresentando-se 
por etapas as ferramentas do aplicativo COMA. Ainda na Parte 1, se explicitaria aos alunos 
como utilizar a tecla “Print Screen” do computador para capturar a tela com o diagrama 
quando este estivesse pronto. Na Parte 2, com duração prevista de 25 minutos, os alunos 
eram convidados a fazer um mapa conceitual sobre algum assunto de pesquisa operacional. 
Na Parte 3, com duração prevista de 25 minutos, os alunos eram convidados a fazer um 
diagrama sobre algum procedimento de pesquisa operacional. Finalmente, na Parte 4, com 
duração prevista de dez minutos, os alunos eram convidados a responder um questionário. 

Na antevéspera da realização da atividade no laboratório, o pesquisador enviou uma 
mensagem via TelEduc para os endereços de correio eletrônico de cada um dos alunos dando 
conta da realização da atividade. A aula ocorreu em laboratórios de informática que contam 
com inúmeros computadores e conexão de banda larga à Internet, além de canhão projetor 
multimídia e outros recursos, como impressoras. A Parte 1 foi realizada com o auxílio do 
canhão projetor multimídia e, em seguida, os alunos passaram a utilizar os computadores 
individualmente, contando com o auxílio do pesquisador durante a Parte 2 e a Parte 3. 

Para realizar a Parte 2, os alunos receberam já impresso, como exemplo, um mapa 
conceitual sobre “Pesquisa Operacional”, mostrado na Figura 1.

Um fluxograma é uma forma gráfica de apresentação de um processo qualquer; os 
fluxogramas de decisão são bastante utilizados em materiais didáticos para comunicar 
processos complexos de pensamento analítico. Para realizar a Parte 3, os alunos receberam 
como exemplo um diagrama chamado “Mapa Conceitual para Localização de Extremos” 
(“Concept Map for Locating Extrema”)6. Este diagrama encontra-se disponível na Internet e 
resume o procedimento para localização de extremos de funções; trata-se, certamente, de 
um misto de mapa conceitual e fluxograma. 

 Para realizar a Parte 4, os alunos receberam um questionário já impresso com algumas 
instruções e com seis questões. A seguir, serão apresentadas e discutidas as respostas 
colocadas pelos alunos no questionário; em seguida, serão apresentados e discutidos alguns 
diagramas feitos pelos alunos na Parte 2 e na Parte 3 da atividade. 

No que se refere ao questionários da Parte 4, a primeira questão pedia o nome completo 
do(a) aluno(a), seu RA (Registro Acadêmico) e qual a denominação de seu curso de graduação. 

A segunda questão perguntava: “Você já havia utilizado mapas conceituais antes em alguma 
disciplina de graduação? Marque um X e explique.” 14% dos alunos marcaram “Sim” para esta 
questão, ainda que nenhum deles tenha utilizado mapa conceituais no sentido em que estes são 
definidos por NOVAK & GOWIN (1984). Os seis alunos que marcaram “Sim” como resposta 
utilizaram diagramas que, de acordo com a explicação por eles colocadas no questionário, são 
apenas semelhantes aos mapas conceituais, como “fluxogramas” em disciplinas de programação 
da UNICAMP (alunos “04-ER”, “20-DI”, “28-AL”, “30-BR” e “39-AL”) e “modelos conceituais” 
em disciplinas de bancos de dados da UNICAMP (aluno “11-PI”). 

Entre os que marcaram “Não” como resposta à segunda questão, os alunos “13-GU” 
e “26-RA” afirmaram utilizar mapas conceituais fora da UNICAMP mas não entraram em 
detalhes. O aluno “29-MA” explicou que utilizou “diagramas para mapeamento de processo 
de fabricação” em estágio fora da UNICAMP; neste caso, ao menos aparentemente, os 
diagramas não seriam mapas conceituais. Ainda com relação à segunda questão, o aluno “36-
TI” demonstrou interesse por utilizar mapas conceituais ao escrever que “nunca havia usado, 
mas achei o conceito extremamente interessante para representação do conhecimento”. 
O aluno “42-JU” percebeu a diferença entre mapas conceituais e outros diagramas que já 
utilizava nas disciplinas ao escrever que “creio que os fluxogramas utilizados em matérias 
como laboratório de computação não são mapas conceituais”. 
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A terceira questão perguntava: “Você teve alguma dificuldade ao utilizar o software 
para fazer mapas conceituais? Marque um X e explique”. 25% dos alunos marcaram “Sim” 
para esta questão. As explicações destes onze alunos vêm a seguir, já com comentários do 
pesquisador. Como resposta, o aluno “01-MA” escreveu: “algumas dificuldades quanto 
à edição dos conceitos”. Esta parece ter sido a mesma dificuldade do aluno “10-AN”: 
“problemas para remover alguns objetos (conceitos)”. O aluno “13-GU” também indicou 
que “os procedimentos de incluir, editar e excluir caminhos e conceitos não são rápidos 
e são segmentados; deveriam seguir o padrão Windows de arrasto e duplo clique”. O 
aluno “16-UI” indica que o software “não é intuitivo; para apagar, deveria seguir a mesma 
lógica do Windows” enquanto o aluno “36-TI” afirma que “tive problemas com a interface: 
coloquei um conceito e queria, logo em seguida, alterar seu nome ao invés de colocar outro 
conceito”. A partir destas cinco opiniões, pode-se perceber que uma busca de similaridade 
com o “padrão Windows” poderia ser positiva caso o público alvo seja de usuários deste 
sistema operacional. Ademais, instruções mais detalhadas sobre como incluir, editar e excluir 
conceitos deveriam ter comparecido na Parte 1 desta atividade para evitar que os alunos 
se confundissem com a interface. Na Parte 1, também deveria ter sido melhor detalhada a 
diferença entre conceitos e relações em um mapa conceitual, como indica o aluno “39-AL”: 
“às vezes é difícil definir o que é relação e o que é conceito”.

Alguns alunos parecem ter necessitado de mais tempo para aprender a utilizar o software, 
como o aluno “20-DI”, que escreve sobre sua “falta de familiaridade; o programa, apesar de 
não apresentar uma complexidade grande, não me era familiar”. O aluno “06-RO” parece não 
ter compreendido que o software cria apenas uma pasta que guarda todos os arquivos relativos 
a um dado mapa conceitual: “para salvar ele cria várias pastas e isso confunde”.

O aluno “15-TH” indicou ter dificuldade ao utilizar o software, mas não as explicitou: 
“o software é muito simples e não permite grandes inovações”. Como resposta à terceira 
questão, o aluno 27-LU” já adiantou sua resposta à próxima questão, sugerindo inovações: 
“faltam algumas facilidades: implementar ‘desfazer’; os arcos poderiam aceitar ‘loop’ para 
fluxogramas”. Por certo, ainda que mais funcionalidades sejam bem-vindas por alguns 
usuários, o aumento da complexidade da interface pode levar outros a se confundir com a 
maior quantidade de recursos, de modo que vários experimentos devem ser feitos para que 
se decida o que é e o que não é essencial em termos de funcionalidade. 

Ainda como resposta à terceira questão, o aluno “44-TH”: “alguns ‘bugs’ prejudicam 
a criação dos mapas (setas aparecem no lugar errado ou não aparecem, etc.)”. Neste caso, 
bastava que o aluno colocasse os conceitos (rótulos das caixas de texto) mais distantes uns 
dos outros para poder visualizar adequadamente o mapa; ocorre que muitos dos alunos 
utilizaram monitores com 14 ou 15 polegadas, tamanho insuficiente quando os mapas 
conceituais são muito complexos, o que impele os usuários a aproximar demais um conceito 
do outro, o que não permite que as flechas sejam corretamente mostradas. 

A quarta questão perguntava: “Com relação ao software, você sugeriria alguma melhoria? 
Marque um X e explique.” 59% dos alunos marcaram “Sim” para esta questão; algumas das 
explicações colocadas por estes 26 alunos são comentadas a seguir. Muitos, como os alunos 
“01-MA” e “14-SE”, sugeriram melhorias na interface, sem entrar em detalhes; o aluno “21-
HE”, por exemplo, pediu “mais funções”, sem indicar quais seriam estas funções. Outros, como 
“02-WI”, foram mais específicos e indicaram que as melhorias poderiam incluir um botão para 
se “desfazer” (ou “voltar”), para os casos em que o usuário cometesse erros. A aluno “06-RO” 
sugeriu que, ao se adicionar um conceito, deveria abrir-se imediatamente a janela de edição do 
conceito para que se colocasse o rótulo do conceito; como outros usuários do software COMA 
também haviam sugerido o mesmo previamente, esta funcionalidade já foi implementada na 
versão atual. Ainda no que se refere aos botões da barra de ferramentas que permitem inserir e 
remover conceitos e relações, os alunos “10-AN” e “31-RO” sugerem uma melhoria na remoção 
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dos conceitos e dos relacionamentos, sem no então sugerir como implementar isso. O aluno “13-
GU”, no entanto, sugere que seja criada uma “lixeira” para conceitos e relações removidas, além 
de também sugerir que seja feita uma melhor utilização dos botões do “mouse” para funções 
como edição de conceitos. O aluno “33-MA” sugere que seja criado um menu que funcione a 
partir do botão direito do “mouse”, com opções como excluir conceito ou excluir relação na fase 
de edição do mapa conceitual. 

Ainda com relação à interface, o aluno “08-DA” sugere que “seria bom poder editar as 
relações; o programa deveria voltar para a seta de manipulação após a inserção de conceitos 
e relações; seria mais intuitivo”. A possibilidade de se editar relações, também sugerida pelos 
alunos “16-VI” e “39-AL”, não foi implementada mas a facilidade de “voltar para a seta de 
manipulação” o foi, logo após este estudo de caso. Ainda no que se refere a relações, o aluno 
“14-SE” sugere que se facilite a criação de relações entre mais de dois conceitos, sugestão 
esta também expressada por vários outros alunos como “36-TI”, que sugere que os conceitos 
deveriam poder ser ligados uns aos outros com o “mouse”, sem a necessidade de se utilizar 
um botão específico da barra de ferramentas. 

Uma sugestão interessante que deve ser implementada é aquela feita pelos alunos “22-
RU”, “35-BR”, “38-RA”, “40-GU”, “43-JO” e também compartilhada por “04-ER”; este último 
sugere que “talvez seria interessante movimentos em conjunto de conceitos ao mesmo tempo” 
na área reservada aos mapas conceituais, em especial quando os diagramas fossem mais 
complexos. O aluno “07-DA” sugeriu o mesmo além de também sugerir que seria ideal poder 
utilizar mais o teclado, com funções para teclas como “delete” (“apagar”) relacionadas ao mapa 
conceitual, sugestão que também foi dada pelo aluno “29-MA”; neste caso, um cuidado a ser 
tomado é o de não se misturar funções do teclado já utilizadas para edição dos textos que 
servem de rótulos para os conceitos com aquelas relativas à edição do mapa, pois isso pode 
confundir os usuários. Outra sugestão que deve ser implementada é a de “05-LU”, que sugere 
“réguas para alinhamento vertical e horizontal”; tal aluno sugere também que ocorra quebra 
automática de linha nos conceitos, ainda que na versão atual já exista a quebra, a qual ocorre 
sempre que são colocados dois ou mais espaços entre as palavras. 

Um aluno, “37-JO”, sugeriu que o tamanho das figuras utilizadas nos nós (rótulos dos 
conceitos) pudesse ser ajustável, visto que há a possibilidade de se colocar imagens associadas aos 
rótulos; o problema estaria no fato destas imagens deverem ser dimensionadas adequadamente 
antes de sua utilização, em outro software. Vários alunos, como “18-MA”, sugeriram a necessidade 
de edição de cores para a borda, o fundo e o texto dos conceitos. Na verdade, a inclusão de cores 
já estava disponível em uma versão mais nova, mas a versão do software utilizada pelos alunos 
neste dia ainda não contava com esta funcionalidade por se tratar de uma versão anterior. 

Alunos como “20-DI” sugeriram que o “help” (“ajuda”) do software fosse mais completo. 
Na verdade, esperava-se que a Parte 1 da atividade, com uma exposição das funcionalidades 
do software, fosse completa o suficiente para que os alunos não necessitassem de um “help” 
detalhado; ademais, pretendia-se que os alunos interagissem com o pesquisador e pedissem 
ajuda para que se detectassem mais facilmente as necessidades de melhoria da interface, 
visto que o software pretende ser o mais intuitivo e simples possível. Entretanto, a atitude 
deste aluno evidencia que muitos preferem acessar arquivos com instruções, ainda que haja 
pessoas à disposição para auxiliá-los. 

O aluno “22-RU” sugeriu a “possibilidade de escrever fórmulas”. Na verdade, está sob 
consideração a utilização da linguagem de marcação MathML em futuras versões do COMA, na 
edição de hipertexto, mas talvez seja relevante incluir tais funcionalidades também nas caixas de 
texto que servem como rótulos de conceitos no mapa conceitual.  Este aluno também sugere a 
possibilidade de se incluir “quadriculado” ao fundo do mapa conceitual; essa melhoria está sendo 
também considerada para futuras versões visto que diferentes usuários têm interesse em colocar 
imagens de fundo em seus mapas conceituais; neste caso, a imagem seria um “quadriculado”. 
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Para a quarta questão, na qual pedia sugestões de melhoria com relação ao software, 
muitos dos alunos que marcaram “Não”, como o aluno “44-TH” e outros que fizeram 
comentários durante a atividade no laboratório, opinaram que, para se explicitar procedimentos 
como aquele do “Mapa Conceitual para Localização de Extremos”, fluxogramas seriam mais 
adequados que mapas conceituais. Nesse sentido, considerando-se que várias disciplinas de 
engenharia se utilizam de diagramas de diferentes tipos, talvez fizesse sentido desenvolver 
um software com mais recursos que o COMA que tivesse meta-diagramas que poderiam ser 
adaptados de acordo com as necessidades do professor; ou seja: o professor definiria um 
“template” (“modelo”) de diagrama e este poderia ser um mapa conceitual ou um diagrama, 
por exemplo, de acordo com as restrições colocadas pelo docente. Meta-diagramação pode 
ser mais indicada em Educação em Engenharia que utilizar apenas mapas conceituais para 
se representar o conhecimento e, portanto, deve ser investigada. Finalmente, nesta quarta 
questão, muitos alunos que marcaram “Não” elogiaram o software, considerando-o fácil de 
usar e útil para se representar o conhecimento, como o aluno “26-RA”, que escreveu: “para 
fazer mapas conceituais parece um software muito bom”. 

A quinta questão perguntava: “De um modo geral, utilizar um software para fazer 
mapas conceituais em uma disciplina de graduação o ajudaria a aprender mais e/ou melhor? 
Marque um X e explique.” 86% dos alunos marcaram “Sim” para esta questão; este número 
chama a atenção se confrontado aos 14% que responderam “Sim” à primeira questão; ou 
seja: mesmo sendo o primeiro contato de praticamente todos estes alunos com mapas 
conceituais, a maioria considerou que utilizar um software para fazer mapas conceituais em 
uma disciplina de graduação os ajudaria a aprender mais e/ou melhor. Tal fato indica que 
seria de interesse para a pesquisa em Educação em Engenharia incluir mais professores no 
grupo daqueles que utilizam as estratégias de aprendizagem significativa em suas aulas, em 
especial através do uso de mapas conceituais. 

Algumas explicações mais representativas dentre os 38 alunos que marcaram “Sim” são 
resumidas a seguir: “ajudaria a esclarecer as idéias” (“01-MA”); “ajuda os alunos a perceber as 
suas dificuldades conceituais” (“02-WI”); “os conceitos ficam mais organizados e mais fáceis 
de serem assimilados pelos alunos” (“03-FL”); “ajuda a sumarizar os conceitos e a resumir 
a matéria estudada” (“16-VI”); “em algumas disciplinas tais mapas são fundamentais; já em 
outras, ajudaria muito na organização do aprendizado” (“20-DI”); “ajuda na objetividade do 
raciocínio” (“23-TH”); “acredito que a utilização de mapas conceituais é de grande ajuda na 
organização dos conceitos e idéias; entender a relação entre diferentes partes da disciplina 
deve ficar mais fácil” (“26-RA”); “estimularia o aprendizado” (“28-AL”); “é uma maneira 
prática para organizar e relacionar os conceitos entre si” (“33-MA”); “possibilitaria uma 
prática mais fácil e menos trabalhosa” (“34-JU”); “a forma em que a informação é colocada 
em um mapa conceitual acelera a percepção dos conceitos principais” (“38-RA”); “este 
método deixa uma visão organizada e lógica do assunto” (“40-GU”); “os mapas nos ajudam 
a fixar os conceitos e a saber se entendemos a matéria da maneira correta; além disso, é 
mais fácil relembrar o conteúdo através dos mapas” (“41-CA”); “poderia ajudar no processo 
de inter-relação entre conceitos de uma disciplina com os demais presentes no currículo” 
(“43-JO”). Em resumo, pode-se dizer que a maioria dos alunos compreendeu como utilizar 
os mapas conceituais em um curto espaço de tempo e que esta mesma maioria considerou 
a abordagem adotada como positiva. 

Dois alunos indicaram que sua reposta não poderia ser “Sim” ou “Não” visto que a 
experiência havia sido rápida demais: “não tive experiência suficiente para avaliar” (“07-
DA”); “não sei pois ainda não tenho experiência para utilizar” (“14-SE”). 

As explicações dos quatro alunos que marcaram “Não” são as seguintes: “acredito 
que o software não, porém o conceito de mapas conceituais seria muito útil” (“09-RO”); “o 
método atual já considero suficiente e necessário” (“21-HE”); “prefiro o formato tradicional 
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de ensino” (“39-AL”); “estou satisfeito com o uso de textos didáticos” (“44-TH”). Ou seja: 
três destes alunos estão satisfeitos e não vêem a necessidade de que se inove através da 
incorporação de novas práticas. 

A sexta questão perguntava: “Você considera que a informática deveria ser utilizada 
com mais intensidade nas disciplinas de graduação da UNICAMP? Você teria alguma 
sugestão ou comentário a fazer com relação às estratégias de ensino utilizadas pelos 
professores? Explique no verso da folha.” Boa parte dos alunos expressou suas considerações 
escrevendo entre dois e cinco parágrafos, gerando uma grande quantidade de dados; a 
seguir, são resumidas e comentadas algumas das respostas dadas por estes alunos. O aluno 
“04-ER” escreveu: “acho muito útil a utilização da informática como ferramenta de ensino; 
em muitas disciplinas, facilitaria a relação professor-aluno no sentido de ser um meio direto 
de comunicação a qualquer hora e local”. O fator “comunicação” é de especial valor para 
alunos da UNICAMP visto que muitos têm suas famílias em cidades próximas a Campinas 
e costumam estar na cidade apenas durante o período de aulas, desde modo não podendo 
visitar os professores ou monitores de disciplinas em suas salas nos momentos por estes 
sugeridos; este fato os leva a utilizar o correio eletrônico e/ou as ferramentas de ambientes 
como o TelEduc para se comunicar e tirar suas dúvidas e/ou para interagir com os colegas na 
busca de aprendizagem colaborativa.

O aluno “07-DA” escreveu: “sim, mas a informática deveria ser utilizada para ajudar o 
professor e tornar os exercícios mais interessantes, e não para substituir os professores; bons 
professores são imprescindíveis para o entendimento e para a formação dos alunos”. Chama 
atenção, neste caso, a preocupação com tornar os exercícios mais interessantes através do 
uso da informática; de modo geral, os exercícios da disciplina em questão não se utilizavam 
de recursos como animação, jogos educacionais ou vídeos ilustrativos, recursos estes que 
poderiam potencializar a aprendizagem dos alunos e, por isso, deveriam ser investigados. 

O aluno “13-GU” escreveu que “o meio ‘online’ deve ser violentamente incentivado”; 
também escreveu que, “de modo geral, as tecnologias não são utilizadas pelos professores 
que se recusam a informatizar as aulas, etc.” Também acredita que “muitos dos recursos 
tecnológicos da universidade são sub-utilizados” e que “um bom exemplo de atraso 
tecnológico são as páginas dos departamentos”, as quais não seriam tão bem feitas na 
opinião deste aluno. Com relação ao uso do chamado “meio ‘online’”, a UNICAMP é uma 
das pioneiras no Brasil no que se refere à utilização de recursos como os ambientes para 
ensino via Internet, tal como o TelEduc. É de se esperar que, em breve, ocorra uma melhor 
utilização dos recursos tecnológicos visto que uma grande parte dos professores da instituição 
vêm passando por treinamentos intensivos no uso destas tecnologias ao mesmo tempo em 
que cada vez mais laboratórios de qualidade são disponibilizados à comunidade. Eventos 
como o “Encontro de Professores Usuários do TelEduc / Ensino Aberto” favorecem a troca de 
experiências entre os docentes, acelerando o processo. 

O aluno “30-BR” acredita que, “com o avanço tecnológico”, seria interessante utilizar 
mais aulas via Internet para facilitar a vida de professores e alunos. A utilização do TelEduc 
pareceu insatisfatória para o aluno “25-AL”, que escreveu: “deveria haver maior uso do 
TelEduc”. Já o aluno “15-TH” indica ser contra ao ensino totalmente a distância. O aluno 
“39-AL” opina  contra o uso da informática escrevendo que esta “está sendo utilizada para 
a massificação do ensino e isso não é de maneira alguma positivo”. O aluno “16-VI” opina 
a favor de provas via rede, mostrando que cada perfil de aluno parece ter uma preferência 
com relação ao uso de ferramentas de Educação a Distância. Nesse sentido, vale investigar 
que perfil de aluno a UNICAMP tem como predominante e quais estratégias de ensino 
seriam as mais adequadas nesta perspectiva. 

Outro exemplo de opinião a favor de um uso mais intenso de computadores no ensino 
é dada pelo aluno “20-DI”: “acho que as disciplinas onde simulações no computador são 
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possíveis, como circuitos elétricos e muitas outras disciplinas, tais simulações deveriam 
ser utilizadas e com grande relevância; todas as matérias essencialmente teóricas, mesmo 
cálculo, por exemplo, deveriam se utilizar de pelo menos 30% a 50% em aspectos aplicados, 
em computadores”.  Ainda sobre simulações, escreve o aluno “24-FA” que “a utilização de 
softwares para simulação, por exemplo, é uma boa maneira de ‘adicionar’ maior dinamismo 
nas matérias, mas isso não ocorre com muita freqüência na FEEC”. Nota-se, portanto, que 
os alunos esperam dos professores uma utilização cada vez maior dos recursos tecnológicos 
disponíveis, em especial de recursos multimídia. Contudo, tais alunos não parecem 
considerar o fato de que estes mesmos professores teriam que dedicar tempo adicional à 
preparação de tais simulações, algo que nem sempre é possível, por mais que exista interesse 
por parte do docente. Nesse sentido, uma proposta a ser considerada é a de se incentivar 
a incorporação de novas estratégias de ensino nas quais parte das atividades de uma dada 
disciplina envolvam o desenvolvimento de projetos por alunos onde estes poderiam preparar 
simulações, animações, jogos educativos, entre outros, de modo que estes recursos pudessem 
ser utilizados posteriormente por outros alunos, em semestres seguintes.  

Ao opinar, o aluno “43-JO” escreve que realmente considera a informática como 
um recurso estratégico a ser utilizado no aprendizado e conclui, escrevendo: “deveria ser 
estimulado o desenvolvimento desses protótipos por parte dos professores para os alunos 
de pós-graduação”. Essa declaração deixa evidente que muitos dos alunos valorizam a forte 
conexão entre o ensino e a pesquisa que ocorre na UNICAMP, fato que certamente favorece 
o desenvolvimento de novas metodologias educacionais. 

Este caso de uso indicou um grande interesse dos alunos por utilizar software educacional 
em suas disciplinas; em especial, ficou evidente um grande interesse pela aprendizagem 
significativa e pelo uso de mapas conceituais como ferramenta útil na representação do 
conhecimento. De modo geral, os alunos parecem esperar que seus professores incorporem 
cada vez mais recursos tecnológicos às suas aulas, utilizando-se de simulações, animações, 
etc., além de também fazer um uso cada vez mais intensivo da Internet e de ambientes 
baseados na “Web” como o TelEduc.  

Em entrevista realizada antes do caso de uso descrito nesta seção, o professor 
responsável pela disciplina indicou que desconhecia tanto mapas conceituais enquanto 
tipo de diagrama útil na representação do conhecimento como também a aprendizagem 
significativa, ressaltando que nunca havia participado de experiência anterior de formação 
de professores, ainda que tivesse muito interesse em aprender novas estratégias de ensino. 
Em particular, tem especial interesse por Educação a Distância e pelo uso do TelEduc por já 
ter oferecido cursos de extensão a distância, ainda que sem o uso da Internet. O professor 
justifica seu desconhecimento do uso da Internet e de outras tecnologias no ensino de 
Engenharia por não ter tempo disponível para participar dos eventos oferecidos pela própria 
UNICAMP ou para ler mais sobre o tema, visto que está sempre atarefado com inúmeras 
atividades docentes e administrativas. O professor acredita que o ensino tradicional está, 
de certo modo, ultrapassado, e que a nova geração aprende de outra forma; enfatiza que 
tem grande interesse em ministrar aulas via Internet e em preparar material instrucional 
para tais cursos, ainda que acredite mais no ensino “semi-presencial” que no “totalmente a 
distância”, visto que o contato pessoal seria fundamental. O professor também indicou que o 
seu monitor neste semestre, teve papel fundamental ao auxiliá-lo na utilização do TelEduc. 

De um ponto de vista da disciplina e do professor, seria de interesse analisar 
separadamente e em detalhe cada um dos inúmeros diagramas feitos pelos alunos. Para 
tanto, o especialista em conteúdo, que neste caso é o professor da disciplina, teria papel 
fundamental. Vale ressaltar que os 88 diagramas feitos pelos alunos não são mostrados ou 
analisados em detalhes neste artigo dada a necessária brevidade do mesmo.
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 RESULTADOS E CONCLUSÃO

No caso de uso do COMA descrito, 86% dos alunos indicaram que utilizar um aplicativo 
para elaborar mapas conceituais em uma disciplina de graduação os ajudaria a aprender 
mais e/ou melhor. Esse dado é especialmente relevante caso se considere que apenas 14% 
destes alunos havia utilizado diagramas de algum modo semelhantes a mapas conceituais 
anteriormente em disciplinas de graduação. 

Deve-se salientar que o aplicativo COMA permite não apenas o trabalho com mapas 
conceituais, mas também a elaboração de páginas em HTML (AMORIM et al., 2003) que 
podem ser úteis no processo de autoria de “sites”, tutoriais, trabalhos escolares, aulas virtuais 
ou até mesmo na simples indexação de arquivos de vários formatos sobre um dado assunto. 
Neste último caso, o aplicativo seria utilizado por um especialista em conteúdo, o qual pode 
ser um professor, por exemplo, para preparar uma primeira versão de um módulo educacional 
que posteriormente seria desenvolvido com mais detalhes por uma equipe (MENEGHEL, 2002) 
que contivesse, entre outros, um implementador “Web” e um projetista instrucional.

Espera-se que o uso potencial do aplicativo COMA vá além da área de Educação em 
Engenharia dada a sua facilidade de uso, a sua distribuição gratuita e a sua interface em várias 
línguas, incluindo-se aí o Português. Em especial, espera-se que o seu uso em associação 
a ambientes de ensino via Internet como o software livre TelEduc (AMORIM et al., 2005) 
leve ao desenvolvimento de novas metodologias que possibilitem um aumento contínuo 
da qualidade do processo de ensino e aprendizagem apoiado pelas novas tecnologias de 
informação e comunicação.
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UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS 
CONCEITUAIS COMO AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
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Neste trabalho é realizada uma análise crítica da avaliação quantitativa de mapas 
conceituais a partir de critérios sugeridos por Novak e Gowin, comparando-se essa análise 
com uma avaliação qualitativa. A idéia central é mostrar que a avaliação quantitativa, em si, 
apresenta limitações no aproveitamento das potencialidades dos mapas conceituais no que 
tange à aprendizagem significativa. Para isso são analisados, quantitativa e qualitativamente, 
seis mapas conceituais produzidos por alunos do ensino médio sobre  conceitos fundamentais 
da Mecânica Quântica. As limitações da análise quantitativa são discutidas à luz da Teoria 
dos Campos Conceituais de Vergnaud, a partir da utilização dos mapas como uma situação-
problema potencializadora da assimilação e construção de conceitos.

Palavras-Chave: Mapas Conceituais; Aprendizagem Significativa; Situação-Problema.

INTRODUÇÃO

A utilização de mapas conceituais (MC) como ferramenta mediadora para promover 
a aprendizagem significativa (AS) tem sido proposta nas últimas décadas em varias áreas do 
conhecimento, em  diversos contextos do evento educativo.

Mais especificamente em educação em ciências, vários trabalhos têm sido publicados 
demonstrando essa gama de situações em que os MC são utilizados como um instrumento 
de aprender a aprender (Castiñeiras et al., 1998; Lashier Jr. et al., 1986).

Segundo Novak e Gowin (1995), um mapa conceitual pode funcionar como um mapa 
rodoviário visual, mostrando trajetos que se podem seguir para ligar  significados de conceitos 
de forma que resultem em proposições. O MC pode ser a conclusão de uma etapa na tarefa 
de aprendizagem como um resumo esquemático do que foi aprendido.

A proposta original de Novak é a utilização dos mapas como ferramentas metacognitivas, 
onde o ponto central é troca de significados entre os  sujeitos  interessados na aprendizagem 
de um determinado tema. São, portanto, instrumentos importantes para promover a AS. 

O mapa conceitual é uma representação esquemática de múltiplas relações entre conceitos 
(Novak, 2000). Estes são representados como palavras em destaque e as relações como linhas 
que interligam as palavras. É uma representação externa de representações internas do sujeito 
aprendiz, mas é claro que se trata apenas de uma representação sem a pretensão de reproduzir 
toda a riqueza da mente de um indivíduo. Nele, indiretamente, estão representadas as relações 
entre as idéias, valores e concepções de um indivíduo. Ele pode representar também a relação 
hierárquica entre conceitos dentro de um corpo de conhecimentos. Entretanto, se os estudos 
realizados legitimam a potencialidade dos mapas conceituais como ferramentas para promover 
a AS, como podemos utilizá-los como instrumentos de avaliação da aprendizagem?
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A avaliação é um tema instigante e bastante discutido, mas a intenção é apenas a de 
mostrar como os MC podem ser usados como instrumento de avaliação se conseguirmos 
explorar seu potencial como facilitador da aprendizagem significativa. Não entraremos no 
tema da avaliação em si.

A POTENCIALIDADE DO MC 

É importante ressaltar que os mapas conceituais são ferramentas coerentes com a 
própria idéia de que a mente das pessoas comporta uma organização hierárquica de idéias 
ou conceitos. Neles somos capazes de “ver” – pois tratam-se de representações pictóricas 
– as estruturas cognitivas de Piaget, os complexos de Vygotsky e os construtos de Kelly. Se 
os mapas estiverem organizados de tal forma que os conceitos mais abrangentes sejam 
colocados acima e os menos inclusivos, abaixo, poderemos também visualizar os movimentos 
de diferenciação progressiva (descer no mapa conceitual) e reconciliação integrativa (subir no 
mapa) de Ausubel (Moreira e Masini, 1982).

Os mapas conceituais podem proporcionar evidências das relações entre os conceitos 
envolvidos e, possivelmente, das suas bases epistemológicas, ou seja, de que forma os 
aprendizes construíram e organizaram os diversos conceitos existentes em suas mentes.

Os mapas conceituais podem ser utilizados como ferramentas de planejamento 
curricular, instrumentos de diagnóstico de concepções e também como recursos instrucionais. 
Em Aprender a Aprender, uma obra voltada ao contexto escolar, Novak e Gowin (1995) 
delineiam como utilizar tais instrumentos para o ensino de tópicos em várias áreas de 
conhecimento. Segundo os autores, esses recursos podem ser utilizados tanto no ensino 
quanto na avaliação dos aprendizes.  Portanto, o trabalho de Novak, como um todo, procura 
convencer que os mapas conceituais (e a teoria da Aprendizagem Significativa, que os 
embasa) podem ser utilizados, na prática, tanto como metodologia de ensino-aprendizagem, 
quanto como instrumento de avaliação.

Cabe ao professor estabelecer seus próprios critérios para validar qualitativa e também 
quantitativamente os MC. Entretanto, parece-nos que sua percepção tanto dos processos 
de construção quanto da relevância do produto final em função dos objetivos propostos é 
que devem permitir mais seguramente uma quantificação dos mesmos. O evento educativo 
é cheio de peculiaridades e talvez só o professor tenha consciência de como o processo foi 
conduzido e qual é, de fato, o produto final obtido, se cumpre ou não os objetivos propostos 
a serem atingidos; então, na utilização dos mapas, os critérios podem e devem variar de 
acordo com as prioridades estabelecidas.

A elaboração de um mapa conceitual é uma atividade educativa desafiadora para o 
aluno, requer o exercício de criatividade e reflexão à medida em que solicita que se externalize 
conceitos e as relações entre os mesmos  através de proposições que se estabelecem na 
própria estrutura do mapa. Novas relações e novos significados são construídos, elaborados 
e reelaborados. Portanto, é uma atividade que seguramente envolve não apenas conceitos 
prévios, já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, como também a habilidade de criar 
e recriar conexões, possibilidades de novas percepções sobre as relações conceituais.

Diante de todas essas alternativas, a utilização dos mapas como instrumentos de avaliação 
requer uma postura sobre a potencialidade dos mesmos, uma crença acerca do valor dessa 
atividade para a construção de dado conhecimento, uma postura que difere da usual.

A idéia principal é avaliar o que o aluno já sabe em termos conceituais, como ele 
estrutura, hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina e integra conceitos (Moreira, 2000). 
Considerando a avaliação como um processo, é possível detectar, durante a elaboração dos 
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mapas, habilidades, como: interação com o material didático, interação com o grupo de 
trabalho, professor e alunos, processo auto-reflexivo, que constituem etapas necessárias à 
troca de significados que promovem a aprendizagem significativa. Esses fatores têm uma 
relevância qualitativa que exige habilidade e bom senso do professor para permitir uma 
análise criteriosa que permita percebê-las.

Entretanto, as escolas adotam um sistema avaliativo, orientado por escalas numéricas, 
para medir a aprendizagem. Então, como quantificar e valorar os mapas conceituais?

 Novak e Gowin (1995) sugerem critérios básicos para esquemas de pontuação dos 
mapas conceituais como uma tentativa de avaliação do desempenho cognitivo acerca do 
que deve ser a organização cognitiva que resulta da aprendizagem significativa:

Organização hierárquica – No mapa, conceitos e proposições menos inclusivas, mais 
específicas devem estar subordinadas a conceitos e proposições mais abrangentes. Deve 
mostrar o conjunto de relações hierárquicas entre um conceito e outros subordinados a ele. 
Sugerir a diferenciação de conceitos através de inter-relações conceituais específicas, porque 
o significado que é dado a um conceito depende do número de relações relevantes que 
percebemos e de como hierarquizamos. Enfim, os MC devem apresentar boa organização e 
boa estruturação hierárquica, o que facilitará ao professor uma avaliação e a quantificação.

Diferenciação progressiva  - Os MC devem apresentar idéias e conceitos mais gerais e 
inclusivos do conteúdo ensinado no topo (ou no centro, dependendo da estrutura hierárquica 
do mapa) e progressivamente desdobrar-se em outros conceitos mais específicos; isto porque, 
no processo de aprender significativamente, a organização de um corpo de conhecimentos na 
mente do aprendiz corresponde a uma estrutura hierárquica em que as idéias mais inclusivas 
estão relacionadas a proposições e conceitos menos inclusivos e mais diferenciados.

Reconciliação integradora – Os MC devem revelar, nas relações entre conceitos 
e proposições, suas diferenças e semelhanças, reintegrando-os aos mais inclusivos e 
reconciliando inconsistências reais ou aparentes.  

 Entretanto, devemos considerar que qualquer tentativa de pontuação tem um certo 
grau de subjetividade e arbitrariedade inerente, como qualquer outro instrumento de 
avaliação. Neste trabalho, utilizamos os critérios específicos estabelecidos por Novak e 
Gowin (1995, p.52) para a pontuação dos mapas conceituais:

• Proposições: Os autores sugerem que a relação de significados entre dois conceitos 
deve ser indicada pela linha que os une e pelas palavras de ligação. Atribui-se 1 ponto para 
cada proposição válida e significativa.

• Hierarquia: Cada conceito subordinado deve ser mais específico e menos geral que 
o conceito escrito acima dele, considerando o ponto de vista sob o qual se constrói o mapa. 
Atribui-se 5 pontos para cada nível hierárquico válido.

• Ligações cruzadas: O mapa conceitual deve apresentar ligações significativas 
entre um segmento da hierarquia conceitual e outro segmento. Essa relação de ser válida 
e significativa. Para cada ligação atribui-se 10 pontos e soma-se nesta etapa, mais 2 pontos 
para cada ligação cruzada que seja válida, mas não traduza qualquer síntese entre grupos de 
proposições ou conceitos relacionados.

• Exemplos: Os acontecimentos ou objetos concretos que sejam exemplos válidos do 
que designam os termos conceituais podem valer 1 ponto cada.
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METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado em duas escolas salesianas do município de Cuiabá, MT, 
Brasil, em três turmas da primeira série e duas da segunda série do ensino médio envolvendo 
cerca de 140 alunos, trabalhando-se, nas aulas da disciplina Física, conceitos fundamentais 
da Mecânica Quântica segundo a Interpretação de Copenhague através de um texto sobre 
o tópico “Experimento de Dupla Fenda (EDF) e suas implicações filosóficas”, elaborado por 
um dos autores deste trabalho.       

O EDF foi trabalhado com a dinâmica de leitura prévia por grupos e releitura com 
a participação de todos os alunos e discussão de cada parágrafo, o que acabou tornando-
se um processo de discussão filosófica, onde questões políticas, éticas, familiares eram 
constantemente trazidas à tona pelos próprios alunos. Outro aspecto relevante foi a 
percepção de que os instrumentos que a ciência utiliza para detectar a realidade física não 
permitem a descrição do todo e que os nossos instrumentos para detectar, medir a realidade 
quotidiana também não caracterizam todos os aspectos de um acontecimento. Um outro 
tópico discutido foi a filosofia cartesiana sob a qual a ciência se estabeleceu até o século XIX 
e que ainda é predominante na leitura que temos do mundo, mesmo na Física Moderna.

Os mapas conceituais apresentados são amostras dos que foram confeccionados por 
alunos de ambas as escolas. Alguns foram feitos em grupo, outros individualmente, sempre em 
sala de aula. Lembrando, ainda, que não foram ministradas aulas específicas acerca de como 
construí-los, apenas mostrados alguns exemplos sobre os mais diversos temas e explicados 
em linhas gerais como se estruturam e quais as possibilidades de se aprender construindo 
mapas conceituais.  Nesse sentido, alguns mapas são a seguir apresentados (Figuras 1 a 6) e 
discutidos. Os autores dos mapas são referidos por códigos nas legendas das figuras. Um fato 
relevante que pode ser identificado através dos mapas é que alguns aprendizes apresentaram 
uma estruturação de conceitos relativamente sofisticada, envolvendo os princípios básicos da 
Interpretação de Copenhagen.

Figura 1: Mapa conceitual construído, em sala de aula, na disciplina Física, pelos alunos do ensino médio J-4, 
R-5, R-6, I-2.
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Figura 2: Mapa conceitual construído, em sala de aula, na disciplina Física, pelos alunos do ensino médio C-
4, A-11, F-6, J-2 e M-11.

Figura 3: Mapa conceitual construído, em sala de aula, na disciplina Física, pelo aluno do ensino médio A-3.
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Figura 04: Mapa conceitual construído, em sala de aula, na disciplina Física, pelos alunos do ensino médio 
M-10, B-1, F-2.

Figura 05: Mapa conceitual construído, em sala de aula, na disciplina Física, pelos alunos do ensino médio 
A-5, C-2, G-1, H-1 e L-6.
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Figura 6: Mapa conceitual construído, em sala de aula, na disciplina Física, pelos alunos do ensino médio 
D-3, N-10 e S-6.

 Os critérios sugeridos por Novak e Gowin, utilizados na avaliação quantitativa dos 
mapas conceituais acima, indicam a seguinte classificação em ordem crescente de pontuação: 
01, 06, 03, 05, 04 e 02, cujas pontuações foram, respectivamente: 32, 35, 46, 56, 58 e 67. 

Não obstante, em uma análise qualitativa, pode-se vislumbrar aspectos que de fato 
indicam compreensão conceitual dos alunos e coerência nessa construção conceitual que 
algumas vezes são incompatíveis com a pontuação obtida a partir dos critérios quantitativos 
sugeridos por Novak.

Tais critérios sugerem, por exemplo, que o mapa 02 é o que melhor apresenta uma correlação 
de conceitos, ou seja, que mais se aproxima do esperado na construção conceitual da Mecânica 
Quântica. Essa pontuação resulta de nove níveis hierárquicos e vinte e duas ligações o que justifica 
uma pontuação elevada. Entretanto, em uma análise qualitativa, não significa que haja de fato nove 
níveis hierárquicos, pois nesse mesmo mapa temos ramos diferentes correspondendo a dimensões 
diferentes do tema abordado. Em um dos ramos a partir da célula7 “Figura de interferência” aborda-
se a sua tipologia (construtiva e destrutiva) e em outra aborda-se a questão do livre-arbítrio, ou seja, 
um aspecto mais filosófico. Resulta daí um problema na definição dos níveis hierárquicos, mas que 
não desqualifica a coerência conceitual do mapa. Algo semelhante pode ser observado no mapa 
06, onde é destacado, no lado direito, aspectos conceituais da Mecânica Quântica e, no esquerdo, 
o papel desta teoria na formação da cidadania.
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Na análise quantitativa, o mapa 04 atinge uma pontuação maior que o mapa 03, 
entretanto, qualitativamente, parece não diferir muito deste último, onde o princípio de 
relações válidas entre os conceitos é semelhante e os próprios conceitos que aparecem em 
ambos os mapas são praticamente os mesmos.

No mapa 05, pode-se observar que os alunos dispõem de maneira hierárquica os 
conceitos não necessariamente seguindo uma orientação vertical. Nesse mapa só foi possível 
aplicar o critério de hierarquização, considerando níveis dispostos também horizontalmente, 
onde se percebe também boas relações de subordinação e diferenciação entre os conceitos 
como, por exemplo, “vivo” e “morto” como instâncias específicas de “estado quântico”. 
Considerando o conceito “determinista”, pode-se observar uma hierarquização vertical.

Contudo, conforme pode ser observado no mapa 06, a partir do conceito 
“possibilidades futuras”, uma disposição de células na vertical não implica necessariamente em 
uma hierarquização. Eventualmente, tal disposição significa apenas um diagrama de fluxo, que 
constitui uma outra forma de representar conceitos que não caracteriza um mapa conceitual.

A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS DE VERGNAUD E OS 
MAPAS CONCEITUAIS

Lembrando que o MC é uma tentativa de clarificar as relações conceituais tais como 
estão dispostas na estrutura cognitiva do aprendiz e cujo objetivo é a representação de 
relações significativas entre conceitos adquiridos, na forma de proposições, quanto mais 
elaborado, na condição de se aproximar do conhecimento científico formal, maior número 
de relações e subordinações válidas, mais ligações transversais significativas  devem ser 
evidenciadas no mapa.

Nesta perspectiva, a construção de um MC não pode ser considerada como uma 
atividade simples que pode ser avaliada apenas por um conjunto de regras quantitativas 
pré-estabelecidas, mas talvez possa ser considerada como uma situação-problema em uma 
interface com a teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1990; Moreira, 2004), a medida 
em que sua construção é uma tarefa que exige um certo domínio conceitual, considerando 
ainda, que para se estabelecer as relações entre os conceitos envolvidos o aprendiz já deve 
ter um algum domínio acerca do campo conceitual pertinente.

Um dos pontos mais importantes da teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud é 
a perspectiva de que o desenvolvimento cognitivo depende da vivência de situações e de 
conceitualizações específicas que permitam ao individuo lidar com as mesmas. Isso pode ser 
evidenciado nos mapas analisados nesse trabalho no que diz respeito às múltiplas dimensões 
exploradas pelos alunos (mapas 06 e 04). Partindo do princípio de que o conhecimento está 
organizado em campos conceituais que vão sendo dominados a partir de situações-problema, 
de desafios, da experimentação do real, enfim, a partir de um largo espectro de vivências 
que de alguma forma proporcionam aprendizagem. O domínio de um campo conceitual, 
até por conta de sua natureza complexa, demanda tempo e maturidade; há, portanto, 
uma implicação direta na construção e/ou formação de um conceito a partir do real. Para 
Vergnaud, a conceitualização do real constitui o núcleo do desenvolvimento cognitivo.

O domínio de um determinado campo conceitual é progressivamente proporcionado 
à medida que o indivíduo se depara com situações e problemas que pedem uma solução a 
partir do tratamento conceitual que envolve representações, procedimentos e habilidades 
diversas. Em geral, uma situação problema exige uma solução que envolve uma rede de 
conceitos e isso demanda tempo e paciência. Quando um indivíduo se depara com a 
situação-problema, há uma necessidade quase imediata de solução que por sua vez exige 
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uma rede de conceitos com diferentes níveis de profundidade e interdependência, neste 
sentido, a elaboração de um mapa conceitual é uma tarefa desafiadora que pode ser 
considerada uma situação-problema; constitui-se, portanto, uma oportunidade para que 
o professor estimule o aprofundamento conceitual por parte de seus alunos,  a construção  
de novos conceitos e ainda possa explorar os limites daquilo que o aluno já sabe. Por outro 
lado, as situações-problema são indispensáveis a conceitualização. São as situações que dão 
sentido aos conceitos. Há uma relação dialética entre o domínio de situações-problema (que 
requerem conceitos) e a conceitualização (que requer situações-problema).

Outro aspecto importante, é que se abre uma oportunidade para que o professor 
conheça as sutilezas do domínio conceitual do educando, com vista a promover a 
aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2000).

Considerando ainda que para Vergnaud os invariantes operatórios são propriedades, 
objetos, relações e proposicões que permitem a operacionalização de um conceito – que 
podem ser utilizados para “resolver’ ou “dominar” situações - podem ser importantes na 
elaboração de mapas conceituais a medida em que o aprendiz, diante de uma situação 
problema e da necessidade intrínseca de resolvê-la, busca os caminhos mais acessíveis e pode 
encontrar soluções em seus conceitos-em-ação ou teoremas-em-ação, construindo modelos 
mentais (Greca e Moreira, 2002), que atendam a essa necessidade de solução. Segundo 
Vergnaud (1990), conceitos-em-ação não são conceitos científicos, nem teoremas-em-ação 
são, de fato, teoremas, a menos que sejam explicitados para que sua veracidade possa ser 
testada; entretanto ao construir o mapa conceitual pode-se explicitá-los de alguma forma.

Na verdade, uma relação dialética se estabelece: ao elaborar o mapa conceitual o 
aprendiz utiliza-se de conhecimentos em ação que vão sendo modificados a partir de novas 
conexões e percepções que se desenvolvem e que vão permitindo que novas relações e 
conceitualizações se estabeleçam.

 O mapa conceitual pode ser um instrumento para a formalização necessária das 
idéias científicas e a versatilidade que oferece a negociação de significados pode favorecer a 
transformação do conhecimento implícito em explícito.

CONCLUSÃO

A avaliação quantitativa segundo os critérios propostos por Novak e Gowin (1995), em 
si, não garante que a análise dos mapas conceituais esteja isenta de vieses, porque algumas 
dificuldades se evidenciam à medida  que os níveis hierárquicos podem não estar tão claros, 
na verticalidade ou na horizontalidade. Um mapa conceitual pode ter uma hierarquia híbrida 
com relações de subordinação e diferenciação conceituais importantes e válidas. Isso é crítico 
segundo os critérios de Novak e Gowin que privilegiam a hierarquização com um peso 5. Num 
mesmo mapa conceitual, podem aparecer, em alguns trechos, pequenos diagramas de fluxo, 
o que não invalida as relações conceituais estabelecidas pelos alunos, que inclusive podem ser 
confundidos com hierarquias válidas pelo professor que os estiver analisando. 

A confiabilidade de um mapa conceitual, e o seu âmbito de validade são pontos 
que merecem atenção especial por parte do professor a partir dos critérios adotados. Esses 
critérios parecem bastante variáveis de acordo com o contexto em que são utilizados. 

Entretanto, é inquestionável a importância da utilização de mapas conceituais como 
situações-problema, à medida que sua construção, é uma tarefa relativamente complexa 
em que o aprendiz utiliza-se de seus conceitos-em-ação e teoremas-em-acão  que vão 
sendo modificados, durante a elaboração e negociação de significados inerente ao processo; 
assim, novas conexões e percepções se desenvolvem e  vão permitindo que novas relações 
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se estabeleçam, que conceitos sejam cada vez mais elaborados no campo conceitual 
pertinente. Portanto, o mapa conceitual pode ser um instrumento para a formalização 
necessária das idéias científicas e a versatilidade que oferece a negociação de significados 
(que deve ser amplamente explorada pelo professor) pode favorecer a transformação do 
conhecimento implícito em explícito oportunizando a aprendizagem significativa de um 
campo conceitual.

Cabe ao professor estabelecer seus próprios critérios para promover ou validar 
qualitativamente e também quantitativamente os MC. Assim, parece-nos que sua percepção 
tanto do processo de construção quanto da relevância do produto final, em função dos 
objetivos propostos é que devem permitir mais seguramente uma avaliação dos mesmos.  

O evento educativo é marcado por peculiaridades delineadas por cada conteúdo a ser 
ensinado, por cada recurso didático utilizado, por mais diversos perfis de alunos e professores, 
por suas prioridades, e tantos outros fatores marcantes que influenciam no processo de 
ensinar e aprender. Só o professor pode ter plena consciência de como o processo foi 
conduzido e qual é de fato o produto final obtido, se esse produto alcança totalmente ou 
parcialmente os objetivos propostos. Então, na utilização dos mapas conceituais os critérios 
podem e devem variar de acordo com as prioridades estabelecidas. 

Ou seja, não nos parece que os MC devam ser avaliados como se avalia um teste 
de múltipla escolha. Mapas conceituais são instrumentos que fornecem evidências de 
aprendizagem significativa e tais evidências devem ser analisadas qualitativamente.
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A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE PROFESSORES DO 
2º CICLO NUMA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA DO TEMA AMADURECIMENTO DE 
FRUTOS

Viviane Souza Galvão (vsgalvao@flash.tv.br) - UNESP/Marília

Neste artigo descrevemos um estudo que realizamos com um grupo de professores 
de ciências que lecionavam para alunos do 2º ciclo de escolaridade (3ª e 4ª séries do nível 
fundamental). O objetivo foi colaborar para que estes professores compreendessem a 
natureza humana da ciência, superassem obstáculos epistemológicos próprios do processo 
de construção do conhecimento científico e assumissem atitudes de ensino mais humanistas. 
Com esse objetivo e através da metodologia investigação-ação envolvemos um grupo deles 
em atividades de ensino e de aprendizagem em torno do tema ‘amadurecimento de frutos’. 
Os resultados mostraram que os professores se conscientizaram a respeito da necessidade 
de valorizarem novos referenciais teóricos e metodológicos, passarem a ensinar de modo 
diferente do tradicional.

Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino de Ciências; Sócio-Construtivismo.

APRESENTAÇÃO

Os professores são profissionais de ensino,  um processo de socialização de 
conhecimentos científicos, e não sendo formados  numa vertente de produção e conjunção 
de conhecimentos científicos, dificilmente desenvolvem capacidades de aprendizagem 
integrais tal como o planejamento de ações de ensino à luz de princípios estruturantes8 
do pensamento didático-científico,  ainda que tais princípios sejam reconhecidamente 
necessários à aprendizagem significativa das ciências, conforme preconiza a atual proposta 
curricular oficial brasileira: os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Ou seja,  os 
professores dificilmente se envolvem em  dinâmicas de trabalho visando aprender ciências. 
Contrariamente, passam anos e anos  transmitindo conceitos por meio  de exposição oral 
de conteúdos livrescos, na desconsideração da transformação rápida do conhecimento 
científico e da sua natureza humana, didático-científica, criadora, inovadora. 

Essa prática  de ensino, reprodutivista,  dificulta a compreensão de relações entre teorias 
e  metodologia de   aprendizagem e dificulta a evolução do conhecimento  científico.

Abimbola (1983) e Hodson e Hodson (1998) defenderam a mudança de  perspectiva 
teórica de construção de conhecimentos, da construção pessoal, individual, para a construção 
social e para uma visão do aprender como sendo um processo de ‘enculturamento’ - como 
proposto por Vigotsky. Apontaram limitações do paradigma tradicional em termos de prover 
as ciências da educação de modo que se obtenham resultados efetivos (impacto social). 
Lembraram, entretanto, que a adoção da abordagem sócio-construtivista requererá a 
intervenção resoluta do professor. 
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Assim, parece que objetivar a mudança da prática de ensino da ciência impõe considerar 
a influência perversa das rotinas de ensino no desenvolvimento de teorias e  práticas de 
aprendizagem e intervir neste tipo de cultura tradicional dos professores, o ensino por 
transmissão, visando mudá-la, ou seja,  envolvê-los em situações de aprendizagem voltadas 
para o reconhecimento das  implicações desta  cultura  na aprendizagem dos estudantes e 
na manutenção de obstáculos epistemológicos. 

Um modo disto ocorrer é envolver os professores em projetos de produção e de 
socialização de conhecimentos, de aprendizagem e ensino da ciência, favorecer-lhes a 
construção da autonomia didática necessária à compreensão da própria realidade de 
aprendizagem em que estão envolvidos, conforme propõe  Jorge (2000). 

O estudo desta pesquisadora mostra a influência da linguagem, de crenças e do 
trabalho didático pedagógico na aprendizagem e no ensino das ciências, ou seja, a 
influência de fatores cognitivos pessoais e coletivos, no entendimento público da ciência 
(SOLOMON & THOMAS, 1999). 

De acordo com estudiosos do conhecimento, o  ensino que se sustenta numa visão 
lógico-positivista de ciência, como algo externo ao sujeito, impede a mudança de  concepções 
científicas  tradicionais no ambiente escolar (DUARTE, 1993; PRAIA & CACHAPUZ, 1994).

Freitas e Duarte (1991) e Villani (1999) realizaram estudos à luz de pressupostos de 
aprendizagem humanistas (cognitivistas) (Piagetianos e Vygotskianos) e verificaram a presença 
de concepções científicas clássicas  entre alunos e professores de ciências. 

Freitas e Duarte (1991) identificaram 89,7% dos estudantes com concepções de ser  
vivo  baseadas em características clássicas de vida (nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e 
morrer); 100% deles, ao aplicarem o conceito de “ser vivo”, complementaram a idéia clássica 
de ser vivo com idéias suplementares de movimento, utilidade, capacidade de pensar, ter 
coração, respirar etc; 37,9% mostraram desconhecer  a constituição dos seres vivos; 46,6% 
utilizaram modelos alternativos de raízes antropomórficas ou animal; 94% identificaram os 
seres inanimados mais facilmente na condição de artificiais que naturais e ao compararem os 
seres vivos  com seres inanimados os separaram radicalmente. 

Villani (1999), por sua vez, identificou professores de ciências brasileiros que lecionavam 
ciências em nível fundamental com concepções semelhantes às concepções identificadas por Freitas 
e Duarte (1991). Além disso, que tais concepções estavam presentes também em documentos 
oficiais do sistema de ensino (no  Plano de Ensino do Professor e nos Parâmetros Curriculares 
elaborados pela Secretaria da Educação). Ao analisar a prática pedagógica de um professor que 
lecionava para alunos do 1º ciclo, verificou que as suas atitudes de ensino estavam pouco voltadas 
para a compreensão dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem deste tema e inferiu que 
isso ocorria porque o modelo pedagógico do sistema de ensino dos professores sendo baseado na 
transmissão de conhecimentos, e ainda, não estando os professores envolvidos em atividades de 
reflexão sobre essa questão,  nada fazem para que estas concepções sejam alteradas.

No campo de estudo do ensino das ciências biológicas, Banet e Nunes (1989), Correia 
e Martins (1998), e ainda, Serrano (1987) e Caballer e Giménez (1992, 1993), citados por 
Palmero (1998), apontaram as idéias alternativas sobre estruturas e fenômenos biológicos, 
comuns a estudantes de nível médio de escolaridade, como fortes indícios da ausência de 
significados científicos, sobre a natureza  físico-química da matéria viva. 

Estes estudos apontam a necessidade de conscientizarmos os professores que  ensinam 
ciências em nível de escolaridade básico, fundamental, quanto à necessidade de superarem tais 
obstáculos epistemológicos (as suas próprias concepções alternativas), a ausência de significados 
científicos sobre a matéria e a da sua natureza humana, para que possam  abandonar  a vertente 
tradicional de ensino das ciências e assumirem atitudes de ensino mais humanistas, mais 
significativas para os alunos, voltas para o entendimento da construção de significados científicos 
e não para a sua transmissão, conforme Hashwed (1996) mostrou ser possível ocorrer .



228

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

229

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Assim, visando atingir este tipo de objetivo, organizamos um contexto de aprendizagem com 
o uso da metodologia investigação-ação e envolvemos um grupo de 10 professores que atuavam no 
2º ciclo em atividades de ensino e aprendizagem do tema ‘amadurecimento de frutos’. 

A nossa opção por um estudo desta natureza e no âmbito de um projeto de investigação-
ação decorreu da convicção que temos de que para os professores abandonarem o método 
tradicional de ensino e assumirem atitudes de ensino mais críticas, devem vivenciar um 
método dialético (WACHOVIC, 1989), de ensino e  aprendizagem denotativo dos  efeitos 
negativos de suas concepções e atitudes alternativas e da possibilidade de reconstruírem 
significados a respeito disso.

A hipótese subjacente foi, portanto, que ao serem envolvidos numa situação dilemática, 
de idéias e atitudes conflituosas e desarticuladas de um pressuposto teórico-metodológico 
científico (de uma concepção de mundo hipotético, de realidade como um sistema de 
relações) os professores poderiam compreender mais facilmente a influências negativas 
de suas concepções alternativas e, ao mesmo tempo, o papel do trabalho didático numa 
vertente compreensiva na reconstrução de significados. 

O tema de ensino e de aprendizagem que escolhemos foi ‘amadurecimento de frutos’, 
um  assunto tradicionalmente estudado de modo fragmentário  e em níveis superiores de 
escolaridade, após o estudo da natureza físico-químico e celular da matéria, ou seja, num 
momento em que o sujeito comum já interagiu com este assunto no seu dia a dia através da 
alimentação e já op concebeu  de forma intuitiva, sensitiva.

Assim, ao ser inserido na grade curricular no processo de escolarização, sem a consideração 
das concepções alternativas em torno deste assunto, como se a construção do conhecimento 
científico não sofresse influência, pode permanecer inalteradas durante muitos anos.

Pelo que expomos, e considerando os pressupostos cognitivistas Piagetianos e 
Vigostskyanos de aprendizagem e de construção de linguagem, entendemos que a vivência de 
uma situação dilemática, de observação do fenômeno amadurecimento em um contexto de 
reflexão crítica sobre este assunto, pode  motivar os professores  a conceber tal fenômeno de 
modo diferente, ou seja, levá-los a abandonar a concepção clássica de frutos (os frutos como 
entes  não são vivos, que estando presos à planta mãe não  se movimentam e não apresentam  
ciclo reprodutivo). Além disso, a assumirem atitudes de ensino diferentes das tradicionais.

Resumindo, acreditamos  que estando em um contexto de aprendizagem motivador 
da  reflexão critica os professores terão um  ‘olhar’ mais investigativo que contemplativo 
sobre o fenômeno em questão, obstaculizador das suas concepções alternativas e instigador 
do raciocínio lógico, da construção da linguagem  necessárias à comunicação e evolução de 
idéias sobre o fenômeno; que não sendo os professores  cientistas poderão compreender 
o mundo natural  de forma subjetiva,  através da capacidade de ver,  refletir  e dialogar, 
conforme considerou Edgar Morin (2000) p. 94, ao diferenciar  a compreensão intelectual (a 
dos cientistas)  da compreensão subjetiva (a do sujeito comum):

“há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou 
objetiva e a compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa 
intelectualmente apreender  em conjunto, comprehendere, abraçar junto (o 
texto e seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno). A compreensão 
intelectual passa pela inteligibilidade e pela explicação. A compreensão 
humana vai além da explicação. A explicação que é bastante para a 
compreensão intelectual ou objetiva das coisas anônimas ou materiais é 
insuficiente para a compreensão humana”.

Procedimentos Metodológicos: Pelo que colocamos e considerando a importância 
da observação e a da reflexão crítica para a compreensão da natureza humana e dialógica 
da ciência, a construção dos seus significados e que não dispensa os professores (HODSON 
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& HODSON, 1998) e os alunos, nos propusemos neste estudo a desenvolver atividades 
de ensino e de aprendizagem com um grupo de dez professores que atuavam no 2º ciclo 
em escolas da rede pública municipal, ou seja, a  observar e a refletir  sobre o fenômeno 
natural denominado ‘amadurecimento de frutos’, como já dito anteriormente,  com o uso da 
metodologia investigação-ação9 (GARCIA, 1998).

Durante sete encontros, que ocorreram  a cada quinze dias e com duração de  quatro 
horas cada um,  os professores refletiram conosco e com os seus alunos  sobre o fenômeno 
em questão, ou seja, questionaram a natureza viva desse fenômeno, observaram e refletiram 
sobre  a  mudança na aparência de frutos naturais (cor, odor, textura etc).  

Um conjunto de exemplares de frutos naturais e  artificiais foi mantido na sala  onde 
os professores se reuniam com o professor investigador e um outro conjunto foi mantido  na 
sala de aula dos professores. 

Durantes os encontros conosco os professores observavam frutos naturais (mamão, 
banana, maçã, carambola, pêra e abacate), e refletiam conosco sobre este assunto, o 
fenômeno propriamente dito, e sobre o modo dos seus alunos também refletirem sobre este 
assunto. Além disso, comentavam textos10 científicos sobre este assunto e sobre o ensino 
de temas científicos numa perspectiva cognitivista11, de aprendizagem como superação 
de obstáculos epistemológicos.

Nestes momentos nós procuramos compreender como os professores concebiam este 
fenômeno; como teorizavam as suas observações; se eles refletiam sobre as suas próprias idéias 
e sobre as idéias dos alunos a respeito deste mesmo assunto; se eles utilizavam as teorias que 
construíam ao vivenciarem esta mesma situação de observação e reflexão com os seus alunos. 
Ou seja, procuramos entender como os professores construíam conhecimentos sobre este objeto 
de aprendizagem, o amadurecimento de frutos, e como agiam com os seus alunos diante do 
próprio objeto; verificamos se os professores colocavam em causa as suas idéias prévias a respeito 
do fenômeno em questão; se ao perceberem as incoerências das suas próprias idéias sobre o 
fenômeno, sobretudo tendo em vista serem as idéias de seus alunos muito semelhantes às suas, 
criavam novas estratégias de busca de novas idéias e de comunicação. Além disso, procuramos 
entender de que forma a nossa própria condição de professor-investigador motivava a mudança 
de idéias e de atitudes de ensino dos professores com os seus alunos.

Para nortear as nossas ações durante os encontros com os professores, nos valemos 
de informações levantadas durante os encontros e através de questionários informativos 
que aplicamos antes mesmo de iniciarmos as atividades com eles e durante os encontros, e 
ainda, de análises de fitas de vídeo gravadas, registros imagéticos destes encontros. Ou seja, 
nos valemos do conhecimento que fomos construindo durante a nossa vivência neste estudo 
com os professores sobre os seus modos compreender o amadurecimento de frutos e de 
interpretar o modo de seus alunos entenderem esta mesma questão. 

Fomos, assim, construindo um ‘plano de investigação-ação’ de modo estratégico e 
voltado para a inserção social da formação, para a estimulação crítica da formação e para 
o desenvolvimento de dispositivos de auto-formação (consciência dos próprios equívocos 
conceituais), tanto a partir do nosso próprio envolvimento como interlocutor externo 
(comunicador) quanto  do envolvimento dos professores e dos alunos destes professores (a 
respeito destes assunto  veja Canário, 1998) na prática da observação e reflexão crítica.

Assim, ao iniciarmos as nossas atividades, já com um certo entendimento a respeito 
do conhecimento dos professores sobre o fenômeno em questão, procuramos motivar a 
capacidade de argumentarem, contra-argumentar e de comunicarem idéias a respeito do 
fenômeno, de refletirem sobre o processo de ensino e aprendizagem vivenciado conosco.

As questões que utilizamos para motivá-los foram as seguintes: a) os frutos  naturais 
podem ser considerados ‘entes vivos’?; b) por que os frutos naturais  mudam de  aspecto 
com o passar do tempo?; b) os frutos artificiais mudam de aspecto da mesma forma que 
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os frutos naturais?; d) o amadurecimento dos frutos ocorre em qualquer ambiente?; e) os 
frutos apodrecem?; f) o que significa apodrecer?; g) você considera importante ensinar este 
assunto?; f) é possível aprender a ensinar este assunto apenas observando este fenômeno na 
natureza e dialogando com os alunos sobre isso?

Dessa forma, durante o período em que estivemos com os professores, e diante de 
questões como estas colocadas por nós de forma dialógica e respondidas por eles, praticamos 
o exercício da comunicação/interpretação que permite perceber e compreender a natureza 
humana da ciência, sócio-construtiva, vivenciamos  momentos dilemáticos, motivadores 
da busca de  informações diferenciadas e necessárias à superação de dificuldades de 
compreensão, ao  alcance da  ‘explicação subjetiva’ de um  fenômeno observado e em   
processo de  (re) construção de significados.

No penúltimo encontro os professores nos entregaram uma síntese escrita das 
atividades que haviam realizado com os seus alunos (relatório de atividades) cujos resultados 
já haviam sido partilhados conosco durante os encontros. Após isso, no último dos encontros, 
os professores responderam a um segundo questionário sobre o fenômeno e o ensino deste 
assunto, ou seja, após terem observado, refletido e partilhado conosco em com os seus 
alunos os seus pontos de vista.

A análise das respostas dos professores a este segundo questionário nos permitiu 
levantar mais informações sobre o modo entenderem o fenômeno ‘amadurecimento de 
frutos’ e o ensino deste assunto.

A seguir apresentamos os resultados preliminares destas nossas análises.

RESULTADOS

Conforme apresentaremos a seguir, as idéias dos professores durante os encontros sobre 
o fenômeno ‘amadurecimento de frutos’ e sobre o ensino deste assunto se mostraram bastante 
variadas, organizadas em  cinco categorias de diferentes idéias sobre o amadurecimento 
de frutos e quatro categorias sobre os fenômenos ‘amadurecimento’ e ‘apodrecimento’. 
Apesar de terem afirmado que acreditam na natureza viva dos frutos, os professores não a 
justificaram seus pontos de vista com critérios científicos comuns aos entes vivos  animais 
e vegetais. Para os professores, o amadurecimento e o apodrecimento dos frutos são fases 
do desenvolvimento natural e  sofrem interferência de fatores externos (clima, presença da 
planta mãe etc);  podem ser identificadas por meio de significados alternativos tal como  
‘amadurecer é estar no ponto certo para o consumo’.

Estes resultados, entre outros, mostram que os professores não compreendem o 
fenômeno em questão  como sendo relações entre significados sobre  fatores internos, que 
fazem parte do próprio fruto (composição físico-química dos frutos), e externos (composição 
físico-química do ambiente: clima, calor etc).

Esta falta de compreensão é ainda mais clara se levarmos em consideração que  apesar 
dos professores terem observado exemplares de frutos naturais e artificiais, em nenhum 
momento levaram em conta  diferenças entre eles,  ainda que diante de características 
morfológicas aparentes, e ainda, o fato  dos professores freqüentemente mostrarem-se pouco 
convictos quanto à natureza viva dos frutos naturais. 

Quanto ao modo de entenderem o ensino deste assunto, após analisarmos os seus 
relatórios de atividades com os seus alunos e as suas respostas ao segundo questionário, 
verificamos que embora haviam  registrado  uma grande variedade de idéias de  alunos a 
respeito do tema, apenas as  perguntas realizadas por dois deles se verificaram   denotativas 
de contradições entre pontos de vista (modos de observar e de refletir sobre o fenômeno e 
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de inferir conclusões sobre o mesmo), apropriadas ao conflito cognitivo; que na maioria dos 
relatórios não constavam registros de ações voltadas para o reconhecimento e motivação do 
diálogo crítico.

 Este fato, entre inúmeros outros, constituíram um forte indicio da falta de  compreensão 
dos professores quanto aos modos de seus alunos entenderem o fenômeno, o que pode 
justificar a ausência  de clareza de como conduzir o diálogo com eles.

Apesar disso, vale dizer que após os encontros os professores se mostram mais 
conscientes da necessidade de  atitudes de busca para a compreensão e ensino de temas 
científicos, conforme será também mostrado a seguir.

 As idéias dos professores sobre a natureza viva dos frutos.

Enquanto alguns professores mostraram acreditar que os frutos são seres vivos porque 
se  transformam/desenvolvem com o passar do tempo (“Sim [a fruta é um ser vivo], porque 
ela [a fruta] se desenvolve com o passar do tempo”), outros mostraram entender o  fruto 
como  ‘algo’ vivo pelo fato de  fazer  parte de um outro ‘ser vivo’ ( “Sim [a fruta é um ser vivo] 
porque provêm de outro ser vivo, contêm um germe para produzir outro ser vivo e mesmo 
separado do ser de origem mantém certas características e propriedades que nos permitem, 
pelo menos intuitivamente, classificá-las como seres vivos”). Por outro lado, alguns professores 
mostraram entender os frutos como seres vivos pelo fato de apresentarem características 
estudadas por eles. Estes professores  justificaram as suas respostas da seguinte forma: “Sim 
[a fruta é um ser vivo], porque elas podem se reproduzir e dar  origem  à espécie”;  “Sim 
[a fruta é um ser vivo] porque [a fruta] passa por um processo de transformação (nasce... e 
morre – processo por ciclo; “Sim [as frutas são seres vivos],  porque tem organização celular”; 
“Sim, porque as frutas contêm várias características que contribuem para essa classificação”; 
“Sim [a  fruta  é se vivo], porque apresenta, em algum momento,  características de um ser 
vivo e também por causa do DNA”.

Quanto ao significado do fenômeno ‘amadurecer’, os professores revelaram 
concepções variadas, pelo menos cinco categorias diferentes de idéias a respeito disso, todas 
elas alternativas, próprias do  senso comum.

[amadurecer é] “Chegar no ponto bom para ser utilizado na alimentação”; 
“Acredito que [amadurecer] seja o “ponto” [em] que a fruta fica [boa] para 
ser comida e para a semente começar a ficar pronta para se reproduzir”.

[amadurecer]É estar no “ponto de”, ou seja, quando já venceu o processo 
de desenvolvimento ou crescimento e já está em condições de ter uma 
“função” ou mesmo realizar atividades e tarefas por si próprio. [amadurecer] 
Indica o estágio de prontidão”.

“[amadurecer é] É uma fase de desenvolvimento, de diferenciação celular 
- reprodução ou dispersão da semente”.

[amadurecer] “É quando a fruta chega ao ponto da sua vida adulta”; 
[amadurecer é ] “Aquela [fase] em que o ser vivo está plenamente 
desenvolvido”.

[amadurecer é] “Passar de um estado para o outro, desenvolver-se”; 
[amadurecer é] “Formar-se, desenvolver-se”.
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Quanto ao critério utilizado pelos professores para diferenciar amadurecimento e 
‘apodrecimento’, fases de um mesmo processo de transformação da matéria, verificamos que 
enquanto alguns professores mostraram acreditar  que estas fases  estão relacionadas com o 
consumo do fruto (“Não, no caso do fruto, quando amadurece está bom para o consumo e 
quando apodrece não deverá ser comido”) outros mostraram  entendê-las  como fases de 
um mesmo processo de desenvolvimento, de transformação/mudança. (“Sim, [‘amadurecer’ 
significa o mesmo que ‘apodrecer’], porque [estas fases] fazem parte do mesmo processo, 
apenas marcam as fases desse processo”. Outros, entretanto, as consideraram distintas pelo fato 
de se manifestarem de modo diferente. (“Quando a fruta apodrece, ela perde suas principais 
características: aroma, cor, gosto, consistência”). Por outro lado, outros mostram acreditar que 
estes fenômenos caracterizam a vida e a morte do fruto. (“Não, [‘amadurecer’ não significa o 
mesmo que ‘apodrecer’] porque quando ela [a fruta] está apodrecendo ela já está morrendo”.)

  Quanto aos fatores envolvidos no processo do amadurecimento dos frutos, a maioria 
dos  professores referiu apenas a interferência de fatores externos (clima, calor, presença 
de nutrientes oriundos da planta mãe e a de  agentes externos causadores de doenças), ou 
seja, desconsiderou a participação de fatores internos (a própria constituição dos frutos) no 
processo de transformação. ([os  fatores que interferem no   processo do amadurecimento 
dos frutos são] “O meio ambiente, clima, temperatura”). 

Vale dizer, entretanto, que dois dos professores enfatizaram a constituição da matéria, 
os agentes químicos, o tempo e o meio ambiente como fatores que em conjunto influenciam 
o amadurecimento dos frutos, conforme mostra a transcrição  de uma das suas respostas: 
“Muitos são os fatores [que interferem no  processo do amadurecimento dos frutos são]: a 
constituição da matéria, os agentes químicos, o tempo, o meio ambiente etc”.

Quanto à influência do calor no amadurecimento dos frutos, a maioria deles  
considerou  como positiva  sem entretanto  justificar (“[em] Locais quentes [as frutas] entram 
mais rapidamente no processo de apodrecimento e em locais frios se mantêm por mais 
tempo boas para serem consumidas”). 

Quanto ao efeito da presença da planta mãe no processo de amadurecimento do 
fruto, as repostas forma contraditórias. Enquanto uns a consideraram positiva, outros a 
consideraram negativa, conforme mostram as duas transcrições de respostas de dois dos 
professores, representativas da maioria delas.

“Sim, parece que cortados os laços entre a planta e o fruto há um 
cessar no processo de absorção de nutrientes, que de alguma maneira 
e dependendo do estágio de formação, acelera ou interrompe a fase de 
amadurecimento”; 

“Não [a planta mãe não influencia o amadurecimento do fruto]  porque 
quando [a fruta] é retirada do pé normalmente amadurece mais rápido, pois 
essa é a intenção, até com a ajuda de produtos químicos.

As idéias dos professores sobre o modo dos seus alunos entenderem o 
fenômeno ‘amadurecimento de frutos’

Ao analisarmos os relatórios de atividades dos professores com os seus alunos, após o 
quarto encontro, verificamos que a maioria deles havia sido capaz de registrar, identificar e 
analisar a grande variedade de idéias dos seus alunos a respeito do tema, e ainda, valorizado o 
diálogo crítico como estratégia para motivar o raciocínio lógico e a formação de consenso. 



234

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

235

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Dentre as transcrições das respostas dos alunos que identificamos nos relatórios 
dos professores, selecionamos as mais representativas das  idéias dos professores as quais 
identificamos antes mesmo de iniciarmos este estudo:

“Apodrecer é murchar, perder água”; “Ter cheiro ruim”; “Mudar de cor 
e de textura”; “[ter] Gosto desagradável, impróprio para o consumo”; 
“Apodrecer é quando ela está morrendo, ela vai perdendo coisas que 
tinha, como cor, gosto, formato. Ela fica velha”; “Pelo aparecimento de 
evidências: mosquitos, bigatos, cheiro forte, etc; “Quando não está mais em 
condições de ser consumido”; “Principalmente pelo mau cheiro”; “Quando 
sua aparência externa está toda deteriorada, completamente alterada, com 
manchas escuras ou placas brancas, cheiro ruim  e muitos mosquitinhos”; 
“Também pela cor (a maioria [das frutas]  vai ficando escura), [pelo] tamanho 
(perdem água e murcham), textura, cheiro”.

A seguir, apresentamos as afirmações dos professores, extraídas de seus relatórios, a 
respeito dos pontos de vista dos  seus alunos :

“Para os alunos que acreditam que os frutos são seres não vivos, o 
amadurecimento ocorreu porque os frutos já estavam prontos para serem 
colhidos, e que, de qualquer forma, eles amadureceriam mais ou menos 
rápido, isto é, dependem também das condições climáticas para concluírem 
suas fases. Para alguns, a planta é ser vivo, mas o fruto da fruteira não, pois ele 
foi tirado da mesma, e para outros, nenhum deles é ser vivo, pois não possuem 
órgãos, não falam, não se movimentam”; “[Para os alunos] as modificações 
acontecem além do necessário, surgindo algo indesejável”; “Há a ação de 
seres vivos externos (insetos) que promovem transformações indesejáveis”; 
“Foi [fenômeno foi]  caracterizado [pelos alunos] através do cheiro, bolor, 
mudança de cor e de tamanho e do aparecimento de formigas”.

“Para eles [alunos] o apodrecer está diretamente relacionado a não ser mais 
possível consumir o fruto e quando este adquire manchas pretas, murcham, 
cheiram mau”; “Na mesma linha da resposta anterior, os alunos consideram ou 
caracterizam o apodrecimento dos frutos como envelhecimento e morte”.

“Os conceitos de amadurecimento e apodrecimento ficaram só na 
observação, não houve um aprofundamento [reflexão sobre] das fases de 
desenvolvimento do fruto”.

“[eu] Não saberia dizer com segurança, se os alunos consideram o 
amadurecimento e o apodrecimento próprios do desenvolvimento. Que os 
consideram como naturais parece estar de acordo com suas respostas, no 
entanto, parece que não externalizaram a idéia de todo, ou continuidade. 
Explicamos: não conseguimos detectar a noção de que amadurecer 
acontece antes do apodrecer como um processo contínuo, ao contrário, há 
noções de maduro ou podre sem que sejam naturalmente transformações 
da [mesma] matéria”.

Idéias dos professores sobre o ensino do tema ‘amadurecimento de frutos’.

Apresentamos a seguir as respostas dos professores ao questionário que aplicamos ao 
iniciarmos este estudo e que teve  como objetivo  identificar idéias dos professores sobre o 
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ensino do tema em questão e respostas dos professores após a leitura de um texto sobre o 
amadurecimento de frutos do ponto de vista científico.

Tais respostas dos professores sobre o ensino do tema em questão, antes da leitura 
deste texto, denotaram   (algumas delas) valorizar  a observação e a reflexão e sete 
diferentes categorias de idéias, todas elas centradas na transmissão de informações e não na 
reconstrução de significados.

Vale ressaltar, contudo,  que  um dos professores mostrou-se bastante incomodado 
com o fato de não ter  discernimento quanto a natureza viva dos frutos, conforme mostra a 
sua resposta à pergunta: Você considera  importante  a observação de frutos em processo de 
amadurecimento para a aprendizagem deste assunto?

“Considero importante porque é algo que faz parte do cotidiano deles. 
Portanto, possível de ser observado, investigado e compreendido, 
porém é preciso apresentar conclusões às crianças, pois nesta fase do 
desenvolvimento é preciso ter conhecimento elaborado para dar segurança 
à criança” (grifo nosso).

Algumas das demais  respostas à essa pergunta foram: 

“Sim, pois são todos os experimentos que proporcionam reflexão, 
questionamento, ação, reação, desperta o interesse, a construção e 
ampliação do conhecimento”. 

“Acredito que [sim] pelo fato de levar o aluno a uma reflexão, estimulá-lo. E 
mesmo para saber utilizar isso no meu cotidiano”.

“Sim [o ensino do tema amadurecimento de frutos é importante] porque as 
crianças poderão refletir sobre o ciclo de vida”.

“Sim, porque permite o aluno observar  e  experimentar”.  

“Sim [o ensino do tema amadurecimento de frutos é importante], porque 
através deles [do tema amadurecimento] se torna mais fácil explicar o tema 
plantas”.

“Sim porque através [da aprendizagem] desse tema os alunos poderão 
ampliar seus conhecimentos para todo o conteúdo de seres vivos (vegetais, 
animais) corpo humano etc.”

Após a leitura de um texto científico sobre ‘amadurecimento de frutos’, dois dos 
professores passaram a apontar a insuficiência do método dialético ausente de informações 
científicas   sobre o  fenômeno observado e refletido por eles.

O posicionamento destes dois professores em relação ao método dialético e  a 
importância de  informações científicas para a melhor compreensão do fenômeno observado 
por eles denotou  um novo nível de entendimento sobre a estratégia de aprendizagem 
vivenciada por eles no âmbito deste nosso estudo, conforme mostram as suas respostas. Tais 
argumentos  assentaram-se na idéia de que as crianças observavam sempre, o dia todo, e 
nem por isso haviam compreendido o fenômeno; que o professor, enquanto detentor de 
conhecimento científico,  tem um papel fundamental na aprendizagem dos estudantes, o 
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de mediar a construção do seu conhecimento que não deve ficar somente no campo das 
hipóteses; que sem a interferência efetiva do professor as crianças utilizam analogias com 
a vida humana; o conhecimento adquirido apenas através da observação pode apresentar-
se um tanto superficial, ao nível sensorial, deixando escapar justamente aspectos sobre a 
matéria viva: sua estrutura, seus estágios de desenvolvimento; que a vivência do método 
dialético torna o professor e os alunos mais investigativos etc (um dos professores referiu-se à 
complexidade do conhecimento e à importância do espírito investigativo). 

As transcrições das respostas mais representativas deste novo modo de pensar dos 
professores nesta fase do estudo, após a leitura de um texto científico, ilustram o que 
afirmamos a respeito disso.

“Acreditamos que somente a observação do experimento não levaria a 
construção dos conhecimentos, pois as crianças observam muito tudo ao 
seu redor e não haviam construído totalmente as teorias que observamos 
nos últimos encontros. É fundamental para o sucesso de tal experimento 
a ação do professor, direcionando um discurso dialético, para que as 
crianças possam caminhar com conhecimento, interagindo no processo de 
observação, fazendo apontamento, atento às hipóteses dos alunos e criando 
dúvidas através de dados das próprias hipóteses, ou seja, problematizando 
a discussão. O professor não insere nenhum elemento novo à discussão, 
somente direciona o pensamento com dados que os alunos apresentam”.

“Não, apenas a observação do fenômeno ‘amadurecimento de frutos’ 
não permite a construção do conhecimento sobre o tema, porque pode 
apresentar-se um tanto superficial, melhor dizendo, direcionar o raciocínio 
ao nível sensorial, deixando escapar justamente aspectos sobre a matéria 
viva: sua estrutura, seus estágios de desenvolvimento. Acreditamos que a 
observação deva  ser mediada [..........] para que não permaneça no campo 
das hipóteses alternativas ou do senso comum”.

“Acreditamos que é importante porque os organismos fabricam substâncias 
para regular suas relações químicas, utilizam energia do ambiente e são 
capazes de auto-duplicar, tudo isso de uma maneira complexa e organizada. 
Quanto ao objeto para a observação, as frutas, foi bastante rica a escolha 
destas, pois são coisas que as crianças já observaram, possuem muitas teorias 
a respeito e puderam participar ‘empolgadas’ das discussões. Tal estudo, 
sem a interferência do professor propõe analogias com a vida humana, 
em geral as crianças tinham como parâmetro de vida a própria vida deles, 
o que ligava à concepção de que para ser vivo era preciso ter todas as 
características que eles tinham. Quando se conseguiu o questionamento 
sobre isso, sentimos que a discussão avançou e ganhou mais qualidade. 
Ao final podemos considerar que as hipóteses construídas realmente são 
verdadeiras “a luz da simplicidade do vocabulário infantil’, mas continuam 
sendo verdades”.

“Sim, porque aumenta o poder explicativo da natureza viva.”

“Sim. Porque tais conceitos [científicos] permitirão a compreensão da 
Química e da Biologia de uma forma significativa, favorável ao conhecimento 
do ‘ser vivo’”.
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“Sim, pois quando podemos parar e refletir sobre um tema como este, 
percebemos um véu grande de acontecimentos, idéias e pontos de vista 
que rodeiam certos fatos, que muitas vezes não paramos para analisar, a 
grandeza das coisas”.

“Sim, considero porque através de experimentos, observações, o aluno e 
todos nós, de forma geral, nos tornamos mais ‘curiosos’, mais investigativos, 
e buscamos novas repostas   e perguntas à tudo o que nos cerca e nos 
desperta esse interesse. Pois faz parte da nossa natureza investigativa, que 
se iniciou com a descoberta do átomo, para a formação da molécula, para 
a síntese de compostos com propriedades especiais e hoje das propriedades 
dos materiais como eletricidade, magnetismo e ótica,  tudo isso visando o 
campo de desenvolvimento da química tecnológica e industrial e Biológica 
visando compreender os sistemas vivos, desenvolvendo a Biotecnologia. 
E o amadurecimento dos frutos é um bom exemplo do fenômeno de 
transformação da matéria, próprios de seu desenvolvimento”.

“Sim, considero tais conceitos importantes para a compreensão da natureza 
viva da matéria, de início, porque sua observação e análise, se orientadas 
numa perspectiva em que o ensino de Ciências se direcione para uma 
formação para a literacia científica, serão a base para a investigação e 
compreensão de um outro nível, qual seja, molecular e atômico”.

UM BREVE COMENTÁRIO FINAL: 

Os resultados acima apresentados apontaram a efetividade deste nosso estudo como 
estratégia de conscientização de professores, quanto à necessidade de refletirem criticamente 
sobre um objeto de estudo no ato de ensiná-lo, ou seja, de atuarem de forma diferente 
da tradicional  na sala de aula. Neste sentido corroboram com os resultados dos estudos 
de Duarte (1993) e Hashwed (1996). Mostraram que, após os professores vivenciarem 
uma estratégia de mobilização de conceitos construídos no dia a dia de vida, de forma 
dialógica, ficaram mais convictos quanto ao modo comum e variado de pensar/interpretar  o  
fenômeno observado por eles; que ensinar exige uma dinâmica de observação e de reflexão 
apoiada em informações estruturadas e não a mera reprodução de idéias; que  informações 
mais estruturadas, científicas, são necessárias à explicação de fenômenos naturais, ainda 
que de forma subjetiva uma vez que   o senso comum é  inoperante, não possibilita a sua 
compreensão em qualquer condição  de observação e reflexão. Ou seja, que ensinar é 
relacionar significados  pessoais e coletivos, reconhecer pressupostos  científicos, teóricos, à 
luz de metodologias humanistas. 

Neste sentido, estes resultados apontaram para a efetividade da estratégia 
de formação continuada que utilizamos neste estudo, dado que os professores se 
sensibilizaram  quanto a necessidade de buscarem informações mais estruturadas, 
sobretudo depois de refletirem sobre as mesmas. Apontaram, ainda, para a  urgente  
reestruturação dos cursos formadores de professores do 1º ciclo (os cursos de Pedagogia) 
à luz de uma nova filosofia de ciência (ABIMBOLA, 1983;  HODSON & HODSON, 1998), 
de práticas de ensino assentadas em referenciais teóricos e metodológicos cognitivistas, 
voltados para a compreensão da natureza humana do conhecimento científico, da sua 
dinâmica de construção e evolução, pessoal e coletiva. 
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As dificuldades relacionadas com o ensino e a aprendizagem do Cálculo Diferencial e 
Integral nos cursos superiores, aliadas ao insucesso de muitos alunos nesta disciplina, têm sido 
bastante investigadas. O que se pode perceber são experiências de inovações e mudanças 
nas práticas ortodoxas, baseadas tradicionalmente em operações, técnicas e repetição de 
algoritmos, passando a criação de ambientes onde a compreensão dos processos de pensamento 
é explorada. Nosso trabalho se encaminha no sentido de contribuir para as pesquisas que 
buscam alinhavar procedimentos que podem contribuir para a redução do insucesso escolar, 
abordando discussões quer quanto ao que se ensina, quer quanto à forma como se ensina 
e como os alunos aprendem. Neste sentido, defendemos a idéia de que a valorização do 
conceito ao fazer as opções procedimentais do ensino, pode representar um ganho notório no 
ensino do Cálculo. A exploração dos conceitos é posta como uma condição essencial para o 
ensino quando se espera uma aprendizagem significativa dos estudantes, pois, a aprendizagem 
da Matemática acontece, efetivamente, quando o estudante consegue atribuir significado aos 
conceitos ou idéias matemáticas e passa a usar e compartilhar esses significados. Acreditamos 
também que o Cálculo pode se tornar mais interessante se forem estabelecidas relações 
dos conceitos com a realidade ou com os interesses dos alunos. É com este propósito que 
abordamos a Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. Acreditamos 
que as características que emergem num ambiente de Modelagem, em uma proposta com 
atividades potencialmente significativas, levam o aluno a manifestar uma predisposição positiva 
para relacionar, não-arbitrária, mas substantivamente, as novas informações com sua estrutura 
cognitiva, podendo levar a uma aprendizagem significativa. Para identificar evidências de 
Aprendizagem Significativa durante aulas de Cálculo mediadas pela Modelagem Matemática, 
consideramos dois grupos de aspectos como indicativos desta aprendizagem. Organizamos 
uma proposta para trabalhar, por meio de atividades de Modelagem Matemática, o conteúdo 
de Equações Diferenciais Ordinárias que integra o programa da disciplina de Cálculo 2 do curso 
de Bacharelado em Química da Universidade Estadual de Londrina. Após acompanharmos as 
produções dos estudantes ao longo das atividades desenvolvidas percebemos indicativos de 
Aprendizagem Significativa, especialmente no que se refere à predisposição dos alunos para 
aprender Cálculo, ao seu envolvimento nas atividades, à aprendizagem extra-conteúdo, à 
compreensão dos conceitos, à aplicação do conhecimento a novas situações, à construção e 
manipulação de representações múltiplas e quanto à interação entre a nova informação e a 
estrutura conceitual já existente.

Palavras-Chave: Modelagem Matemática; Aprendizagem Significativa; Ensino de Cálculo.
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INTRODUÇÃO

As dificuldades relacionadas com o ensino e a aprendizagem do Cálculo Diferencial 
e Integral nos cursos superiores, aliadas ao insucesso de muitos alunos nesta disciplina, 
têm sido investigadas em diversas pesquisas. Várias propostas têm sido elaboradas com 
perspectiva de examinar e resolver problemas detectados.  O que se pode perceber são 
experiências de inovações e mudanças nas práticas ortodoxas, baseadas tradicionalmente em 
operações, técnicas e repetição de algoritmos, passando a criação de ambientes de ensino e 
aprendizagem onde a compreensão dos processos de pensamento é explorada.

Neste trabalho estamos interessados em apresentar alguns resultados de uma 
experiência desenvolvida com alunos de Cálculo em um curso de Química (Borssoi, 2003). 
O que se pretende é buscar nas produções dos alunos, durante as aulas, evidências de 
uma aprendizagem significativa. Para que estas evidências possam aparecer, entendemos 
que é necessário oportunizar ao aluno o desenvolvimento de atividades de aprendizagem 
com potencial para que ele possa construir ou atribuir significados compartilhados e 
aceitos como corretos. Com esta finalidade introduzimos os ambientes de Modelagem 
Matemática.Deste modo, inicialmente fazemos algumas considerações sobre o Cálculo 
Diferencial e Integral. Apresentamos, a seguir, alguns aspectos relativos à Aprendizagem 
Significativa. Uma caracterização da Modelagem Matemática como estratégia de ensino 
e aprendizagem é apresentada na seqüência. Finalmente, definimos alguns aspectos que 
consideramos como indicativos de Aprendizagem Significativa quando do desenvolvimento 
de atividades de Modelagem Matemática e descrevemos uma situação onde estes aspectos 
foram investigados.

VISANDO UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE 
CÁLCULO

Sobre o Cálculo Diferencial e Integral

Embora a história do desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral (CDI) tenha 
começado há mais de dois mil anos, este teria a sua gênese, no século XVII, nas mentes 
do inglês Isaac Newton (1642-1727) e do alemão Goltfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). 
Segundo Zuin (2001), as idéias geradas neste século iriam repercutir e transformar o mundo. 
O século da revolução científica estaria estabelecido. Ainda de acordo com Zuin (2001), 
é a partir de Newton e Leibniz que o CDI passa a constituir um campo autônomo do 
conhecimento, sendo empregado para resolver problemas de modo mais prático e aplicado 
em várias áreas de conhecimento. 

Toda esta importância atribuída aos conceitos do CDI fez com que este se constituísse 
disciplina obrigatória nos currículos de cursos superiores das mais diversas áreas. No entanto, 
o que se pode perceber na literatura, especialmente nas últimas décadas, são muitas 
manifestações de insucesso dos estudantes nesta disciplina.

Segundo Martins (2004), os indicadores deste fenômeno estão, por um lado, descritos 
pelas taxas de reprovação, repetência e abandono da universidade. Por outro lado, um 
insucesso, considerado ainda mais nefasto pelo autor, seria a não adequação dos conteúdos 
que compõe os programas das disciplinas de CDI às aspirações dos alunos e a não adequação 
dos mesmos às necessidades do sistema social, cultural e econômico e de seu subsistema 
tecnológico e de mercado de trabalho.



242

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

243

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Nosso trabalho se encaminha no sentido de contribuir para as pesquisas que buscam, 
de algum modo, alinhavar procedimentos que podem contribuir para a redução do insucesso 
escolar. É neste contexto que as discussões abordam o ensino e aprendizagem, quer quanto 
ao que se ensina, quer quanto à forma como se ensina e como os alunos aprendem.

Neste sentido, defendemos a idéia de que a valorização do conceito ao fazer as 
opções procedimentais do ensino, pode representar um ganho notório no ensino do CDI. 
A exploração dos conceitos é posta como uma condição essencial para o ensino quando se 
espera uma aprendizagem significativa dos estudantes, pois, a aprendizagem da Matemática 
acontece, efetivamente, quando o estudante consegue atribuir significado aos conceitos ou 
idéias matemáticas e passa a usar e compartilhar esses significados. Acreditamos também que 
o CDI pode se tornar mais interessante se, de alguma forma, forem estabelecidas relações 
dos conceitos com a realidade ou com os interesses dos alunos. É com este propósito que 
abordamos a Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem.

Aprendizagem Significativa 

A Aprendizagem Significativa é entendida por Ausubel como um processo de 
modificação do conhecimento e para tanto reconhece a importância dos processos cognitivos 
dos alunos que ocorrem em uma interação entre as informações novas e a estrutura cognitiva 
de cada um.

A Aprendizagem Significativa pode ser definida como um processo por meio do qual o 
sujeito que aprende relaciona, de maneira não-arbitrária e substantiva uma nova informação 
a um aspecto relevante de sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999). A estrutura cognitiva 
compreende um complexo organizado de informações na mente do sujeito que aprende 
e a forma como se encontra organizada esta estrutura determina uma aprendizagem mais, 
ou menos facilitada. A não-arbitrariedade indica que a nova informação deve se relacionar 
com um aspecto relevante da estrutura cognitiva de quem aprende e, não com um aspecto 
arbitrário qualquer. A substantividade significa que o que é essencial na nova informação que 
deve ser interiorizada pela estrutura cognitiva, não são as palavras ou símbolos específicos 
usados para expressá-la.

Pensar em uma educação que promova uma aprendizagem significativa requer 
considerar como elemento central do processo de ensino e aprendizagem a construção 
de significados. Visando esta construção, são identificadas três condições básicas para 
proporcionar uma aprendizagem significativa (AUSUBEL et al. 1980, COLL, 2000 e 
MOREIRA, 1999): a utilização de um material potencialmente significativo nas atividades de 
ensino; a existência na estrutura cognitiva do aluno de conhecimentos prévios que permitam 
o relacionamento do que o aluno já sabe com os novos conhecimentos; e a predisposição 
positiva do aluno para aprender.

Para Ausubel, a estrutura cognitiva tende a ser organizada de forma hierárquica, ou 
seja, conceitos e proposições mais inclusivos, com maior poder de generalização, ficam 
no topo da hierarquia, e abrangem proposições e conceitos menos inclusivos, com menor 
poder de generalização (MOREIRA, 1999). Considerar esse fator na elaboração ou escolha 
de um material de aprendizagem, assim como as características de não-arbitrariedade e 
substantividade são de fundamental importância, pois pode determinar se o material será 
potencialmente significativo, e assim, relacionável à estrutura cognitiva do estudante. 

Em relação à organização do material instrucional ou mesmo das aulas, dois princípios 
devem ser levados em conta: a diferenciação progressiva - princípio segundo o qual as idéias 
mais gerais e inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início e logo ir diferenciando-as 
em função dos detalhes e da especificidade; e a reconciliação integradora - princípio segundo 
o qual programar o ensino implica a realização de esforços sérios e explícitos para explorar 
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as múltiplas relações entre conceitos parecidos, destacando as semelhanças e as diferenças 
importantes, de maneira que possam ser esclarecidas as inconsistências reais ou aparentes.

Como já mencionamos, um dos pontos centrais desse modelo de ensino é o aluno 
com sua estrutura cognitiva. Voltar a atenção aos aspectos motivacionais do aluno também é 
necessário e pode ser determinante. Segundo Moreira (1999) a predisposição para aprender 
e a Aprendizagem Significativa têm uma relação cíclica: “[...] a aprendizagem significativa 
requer predisposição para aprender e, ao mesmo tempo, gera esse tipo de experiência 
afetiva”. Nesta direção, nos apoiamos na teoria de Novak, para procurar entender melhor 
como ocorre esse processo. 

Para Novak a Aprendizagem Significativa compreende a integração construtiva entre 
pensamento, sentimento e ação que conduz ao engrandecimento humano. Levando em 
consideração que os seres humanos pensam, sentem e agem, Novak propõe que uma teoria 
de educação deva compreender estes três componentes.

Deste modo, Novak & Gowin (1988), acreditam que em um evento educacional um 
ser humano (estudante) adquire um conhecimento em um certo contexto, interagindo com 
um professor (ou algo que o substitua); a avaliação também se inclui no evento porque muito 
do que acontece no processo ensino-aprendizagem-conhecimento-contexto, depende da 
avaliação, ou, como coloca Novak, “muito do que acontece na vida das pessoas depende 
também da avaliação”.

Levando em consideração estes cinco elementos, Novak propõe como fundamental em 
sua teoria a idéia de que todo evento educativo implica em ação para trocar significados entre 
professor e aluno, cujo objetivo é a Aprendizagem Significativa de um novo conhecimento 
contextualmente aceito.

Ausubel oferece com sua teoria, diretrizes, princípios e uma estratégia a fim de facilitar 
a Aprendizagem Significativa. Também aborda questões relacionadas à avaliação, que 
considera central no conceito de aprendizagem na sala de aula. Para ele, os dados obtidos 
com a avaliação devem ajudar o estudante a situar-se no processo, mostrando-o seu nível de 
desenvolvimento, além de fornecer recursos ao professor, para que avalie também o material 
e os procedimentos utilizados.

Considerando o intuito de constituir uma proposta para o ensino de Cálculo, voltada à 
Aprendizagem Significativa, entendemos que a Modelagem Matemática como estratégia de 
ensino e aprendizagem pode ser uma facilitadora em potencial desta aprendizagem.

Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem 

A Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem tem sido 
explorada com mais expressão nos últimos anos, no cenário educacional. Chevallard 
et al. (2001), caracteriza o fazer matemática como um trabalho de modelagem. Esse 
trabalho transforma o estudo de um sistema não-matemático, ou um sistema previamente 
matematizado, no estudo de problemas matemáticos que são resolvidos utilizando, de 
maneira adequada, certos modelos.

Entendemos que a Modelagem Matemática, como estratégia de ensino e aprendizagem, 
pode ser compreendida como uma abordagem, por meio da Matemática, de uma situação 
ou problema da realidade, configurando uma atividade que se desenvolve segundo um 
esquema - um ciclo de modelagem - na qual a escolha do problema a ser investigado tem a 
participação direta dos sujeitos envolvidos.

São muitos os pesquisadores e educadores matemáticos que defendem a incorporação 
de atividades de Modelagem Matemática nas aulas de Matemática. Essas atividades podem 
contribuir para que os alunos adquiram e interiorizem conceitos, métodos e resultados 
matemáticos por meio da exploração de situações interessantes. 
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A Modelagem Matemática em sala de aula viabiliza a interação da matemática escolar 
com aquela presente fora do ambiente da escola. Nesse sentido, Niss (1992) argumenta 
que em um ambiente de Modelagem Matemática, o aluno deixa a posição passiva e passa 
a ser um sujeito atuante que se envolve no problema em estudo. Assim, a interação entre a 
matemática escolar e a sociedade pode ser estabelecida. Entendemos então que melhores 
resultados podem ser obtidos se os problemas a serem estudados tiverem relação com a área 
de interesse dos estudantes, ou seja, a realidade considerada é aquela em que eles estão 
inseridos, não uma realidade qualquer.

Argumentações favoráveis à utilização da Modelagem Matemática como estratégia 
de ensino e aprendizagem podem ser encontradas nos estudos de autores diversos, como 
Bassanezzi (2002), D’Ambrósio (2000), Blum e Niss (1991), Barbosa (2001), Almeida e Brito 
(2003), Ferruzzi et al. (2002), Borssoi e Almeida (2002), Almeida e Dias (2004), Borssoi (2004) 
entre muitos outros. Estes argumentos aparecem relacionados, por um lado com a motivação 
que as atividades podem proporcionar aos alunos, com a aplicabilidade da Matemática. Por 
outro lado, em um sentido mais amplo, aparecem aspectos extramatemáticos, vinculados 
com a competência crítica e reflexiva dos alunos. 

São conhecidas diversas maneiras de trabalhar com a modelagem em sala de aula. 
De acordo com as várias possibilidades de integrar a Modelagem Matemática no currículo, 
propostas por Blum & Niss (1991), neste trabalho usamos a alternativa da combinação. 
Essa alternativa presume que no decurso do ensino da Matemática sejam freqüentemente 
invocados aspectos de aplicação e Modelagem Matemática como forma de auxiliar a 
introdução de conceitos matemáticos. O mesmo pode ser feito no sentido inverso, quando 
novos conceitos, métodos e resultados matemáticos podem ser ativados para a realização de 
atividades de aplicação e modelagem, sempre que possível.

A introdução de atividades de Modelagem Matemática em sala de aula, segundo o 
que defendemos (ALMEIDA e DIAS, 2004), deve ser um processo gradativo, permitindo ao 
estudante familiarizar-se com o ambiente de sala de aula na perspectiva da modelagem, 
tendo em vista o fato de que o ambiente a que nossos estudantes estão habituados é 
característico das aulas discursivas e expositivas com pouco espaço para interação. A fim de 
que o grau de participação dos alunos aumente gradativamente permitindo que se insiram 
neste novo contexto, sugerimos que as atividades sejam pensadas segundo três momentos: 
primeiramente é desenvolvido com os alunos um trabalho de modelagem já estruturado 
– sendo este o primeiro contato dos estudantes com a Modelagem Matemática é importante 
que o desenvolvimento da atividade de modelagem contemple todas as etapas do processo 
para que o aluno tenha uma compreensão significativa do mesmo; posteriormente, um 
problema, juntamente com um conjunto de informações, é definido pelos alunos em 
conjunto com o professor e os alunos realizam a formulação das hipóteses simplificadoras, a 
dedução do modelo e sua posterior validação; finalmente, os alunos conduzem um processo 
de modelagem, em grupos, a partir de um problema escolhido por eles e, devidamente 
assessorados pelo professor – por já estarem familiarizados com as atividades de Modelagem 
Matemática, os estudantes terão mais autonomia para conduzirem o processo.

Nosso trabalho visa analisar se durante o desenvolvimento das aulas de CDI em um 
ambiente de modelagem ocorre a facilitação da Aprendizagem Significativa dos estudantes, 
permitindo a valorização dos conceitos uma vez que estes precisam ser entendidos a fim de 
bem conduzir a abordagem dos problemas estudados. Deste modo, vamos delinear como 
caracterizamos a Aprendizagem Significativa a fim de perceber sua evidência em conteúdos 
abordados por meio de atividades de Modelagem Matemática. 
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 A Aprendizagem Significativa e as atividades de Modelagem Matemática 

Reconhecemos a existência de uma série de possibilidades de organizar atividades 
de aprendizagem com características que favoreçam a ocorrência da Aprendizagem 
Significativa aos estudantes. 

Levando em consideração as características da Aprendizagem Significativa e os 
argumentos em relação ao uso da Modelagem Matemática como estratégia de ensino, 
estabelecemos alguns aspectos que consideramos apropriados como indicativos da 
Aprendizagem Significativa. Vamos considerar dois grupos distintos de aspectos. 

Os aspectos relacionados no primeiro grupo dizem respeito às atitudes, e às questões 
motivacionais. Entendemos que estas constituem questões mais periféricas da aprendizagem, 
mas de fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem e podem também 
indicar se há predisposição para a aprendizagem:

Envolvimento nas atividades: A participação ativa nas atividades de aprendizagem pode 
indicar se há predisposição do aluno para aprender significativamente (AUSUBEL et al, 1980; 
Buchweitz, 2002), pois, o envolvimento contribui para que o aluno desenvolva competência 
e criatividade com a resolução de problemas, indicando a ocorrência de atribuição de 
significados (Carreira, 1993; Coll, 1994, Bassanezi, 2002, Blum & Niss, 1991);

Elaboração de estratégias próprias: A aprendizagem pode ser mais, ou menos 
significativa, dependendo das estratégias adotadas pelo aluno. (AUSUBEL et al, 1980). 
Situações de ensino, em que se proporciona ao aluno o contato com um contexto real, 
servem para motivar a adoção de estratégias que levem à aquisição do conhecimento de 
forma significativa (Carreira, 1993; D’Ambrósio, 2002). Em um processo de modelagem, este 
aspecto pode ser evidenciado durante todo seu desenvolvimento, e com maior expressão, 
nas etapas que envolvem definição das hipóteses e aproximações simplificadoras e, na 
elaboração e resolução do problema matemático;

Aprendizagem extraconteúdo: Durante uma atividade de aprendizagem pode emergir 
um conjunto de aprendizagens, que envolvem além de aspectos do próprio conteúdo, outros 
tais como: aprendizagem sobre o contexto, aprendizagem de habilidades, aprendizagem 
de atitudes, aprendizagem de valores, etc. Estas outras aprendizagens também podem 
contribuir para a aprendizagem significativa. (Buchweitz, 2002, Coll, 2000, D’Ambrósio, 
2002, Novak apud Moreira, 1999);

O segundo grupo de aspectos leva em conta questões cognitivas, para observar se há 
Aprendizagem Significativa e são dados por:

Aplicação do conhecimento a situações novas: A aprendizagem significativa é evidenciada 
quando o aluno consegue reconhecer a aplicabilidade de determinado conhecimento em 
uma nova situação. (Coll, 2000; Moreira, 1999, Bassanezi, 2002, D’Ambrósio, 2002);

Compreensão conceitual: A aprendizagem de conceitos é central para a aprendizagem 
significativa (AUSUBEL et al, 1980, Coll, 2000) e em um processo de Modelagem Matemática 
a resolução satisfatória de um problema só pode ser efetivada realmente se houver a 
compreensão conceitual de aspectos matemáticos e extramatemáticos envolvidos. Enquanto 
não ocorre tal compreensão provavelmente a definição das variáveis e das hipóteses serão 
pouco adequadas e assim, o modelo precisará ser melhorado;

Construção e manipulação de representações múltiplas: habilidades com este aspecto 
podem evidenciar o relacionamento não-arbitrário e substantivo do conhecimento com 
a estrutura cognitiva. (AUSUBEL at al, 1980; MOREIRA, 1999). Segundo Coll (2000); e 
Carreira (1993), a atribuição pessoal de significado por parte do aluno, permite elaborar uma 
compreensão e uma “tradução” própria do que se aprende;

Interação entre a nova informação e a estrutura conceitual já existente: Remete à 
existência de conhecimentos prévios relevantes para que o aluno relacione adequadamente 
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uma nova informação com sua estrutura cognitiva (AUSUBEL et al, 1980; COLL, 2000). Este 
aspecto influência na capacidade do aluno de adotar estratégias e de tomar decisões, além 
de influenciar sucesso da aprendizagem;

Retenção do conhecimento por longo prazo: quando o aprendizado é significativo, 
os conceitos aprendidos permanecem por mais tempo claros e diferenciados na estrutura 
cognitiva, em relação à aprendizagem memorística. Em caso de esquecimento, são facilmente 
reativados. (AUSUBEL et al, 1980; MOREIRA, 1999; BUCHWEITZ, 2002).

A possibilidade de evidenciar tais aspectos deve ser levada em conta ao elaborar as 
atividades de ensino, ao escolher os instrumentos de coleta de informações, ao analisar 
tais informações e também ao escolher os instrumentos de avaliação do processo de 
ensino e aprendizagem.

UMA EXPERIÊNCIA DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO 
DE CDI VISANDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.

Acreditamos que as características que emergem num ambiente de Modelagem Matemática, 
em uma proposta com atividades potencialmente significativas, levam o aluno a manifestar uma 
predisposição positiva para relacionar, não-arbitrária, mas substantivamente, as novas informações 
com sua estrutura cognitiva, podendo assim levar a uma aprendizagem significativa.

Deste modo, organizamos uma proposta para trabalhar durante 38 horas-aula o 
conteúdo de Equações Diferenciais Ordinárias que integra o programa da disciplina de 
Cálculo 2 do curso de Bacharelado em Química da Universidade Estadual de Londrina. 
Esta disciplina é obrigatória e é ofertada no 2º ano do curso, sendo de incumbência do 
Departamento de Matemática e estava sob a responsabilidade da primeira autora deste 
trabalho. As 38 aulas foram desenvolvidas com a participação da segunda autora deste 
trabalho numa turma com 39 alunos.

Para Ausubel, para que o material usado nas atividades de ensino e aprendizagem seja 
potencialmente significativo, deve ser possível relaciona-lo à estrutura cognitiva do aluno de 
maneira não arbitrária e substantiva, incorporando o seu significado lógico de modo a permitir 
que o aluno o transforme em significado psicológico. Neste sentido, as aulas foram organizadas 
com apoio de material bibliográfico a fim de dispor os conceitos de acordo com o significado 
lógico (Zill&Cullen, 2001;  Bassanezzi, 2002). Embora o significado psicológico envolva 
experiências idiossincráticas, uma preocupação na organização e apresentação dos conceitos 
envolvidos nas atividades era que se tornassem compreensíveis para todos os alunos.

Durante as aulas foram desenvolvidas, inicialmente algumas atividades de Modelagem 
Matemática sob a orientação das professoras. Em alguns momentos foram introduzidos 
conceitos e em outros, conceitos já apresentados eram reativados e aplicados. Os problemas 
investigados nestas atividades estavam relacionados com aspectos comuns na Química 
e entre eles podemos citar: Estudo da degradação do herbicida Imazequim; evolução 
do consumo de água na cidade de Londrina; decaimento da concentração de cloro no 
tratamento da água da Companhia de Saneamento do Paraná. As demais atividades de 
modelagem foram desenvolvidas pelos alunos, distribuídos em 08 grupos. O objetivo 
destes trabalhos era oportunizar ao aluno o envolvimento completo com o processo de 
modelagem, sendo os próprios alunos responsáveis pela definição e resolução do problema. 
Nesta etapa parte das atividades era realizada pelos alunos em horário extra-classe e as 
equipes eram acompanhadas continuamente, sendo as observações registradas em fichas de 
acompanhamento. Alguns dos trabalhos desenvolvidos são: análise de matéria orgânica da 
água do rio Limoeiro; efeito da temperatura na solubilidade do nitrato de potássio em água; 
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estudo da variação da turbidez no tratamento da água da SANEPAR; a obesidade como fator 
de risco do diabete do tipo 2; o crescimento de orquídeas; caracterização de cálcio nas 
águas do rio Limoeiro.

Para observar os aspectos apresentados no item 2.4 foi necessário um acompanhamento 
criterioso das produções dos estudantes, bem como das atitudes dos mesmos durante as 
atividades de aprendizagem. Neste sentido, foram adotados procedimentos de obtenção 
de informações que seguem tendências da pesquisa qualitativa e consistem em: 1) registro 
de observações das aulas: sistematizado de forma rigorosa durante o desenvolvimento de 
todas as aulas e atividades extra-classe; 2) fichas de levantamento: materiais com a maioria 
de questões abertas respondidas pelos alunos em vários momentos; 3) mapas conceituais: 
estruturas desenvolvidas pelos alunos em alguns momentos; 4) resolução de problemas 
relativos ao conteúdo de equações diferenciais ordinárias; 5) a realização do trabalho final; 
6) a realização de uma prova escrita; 7) a realização de uma entrevista semi- estruturada com 
os alunos no final das atividades.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após acompanharmos as produções dos estudantes ao longo das atividades 
desenvolvidas percebemos indicativos de Aprendizagem Significativa nos alunos e vamos 
fazer algumas considerações a esse respeito. 

 Inicialmente podemos observar que a predisposição positiva dos alunos, condição 
importante para que aconteça a Aprendizagem Significativa, parece ter se estabelecido. 
Investigados a este respeito em dos instrumentos de coleta de informações, 81% dos alunos 
manifestaram esta predisposição. Para ilustrar citamos uma fala de aluno neste sentido: 
“Estou ansioso pois preciso ver como poderemos usar e aplicar o Cálculo na Química”.

 Em relação aos aspectos apontados em 2.4, percebemos vários indícios de que os 
mesmos aconteceram, de fato, durante as aulas.

• O envolvimento nas atividades
No decorrer das aulas foi possível observar um grande interesse e envolvimento dos 

alunos, principalmente em atividades que se desenvolviam em grupos, como o trabalho 
final de modelagem, que foi conduzido inteiramente pelos alunos. Como afirma Bassanezi 
(2002), é necessário considerar o aluno como um participante ativo do desenvolvimento 
do conteúdo. Mesmo nas atividades iniciais de modelagem a participação dos alunos era 
solicitada, de forma que contribuíam em cada etapa do processo de modelagem com as 
discussões e sugestões. Na opinião de um dos estudantes, “O aluno usa o conhecimento 
das aulas na prática, e isso favorece a participação”. O fato de que em geral as atividades 
aconteciam em grupos influenciou nestes aspectos, como percebemos na colocação de um 
aluno, ao se referir à importância da participação de cada um do grupo: “cada um vê de 
modo diferente a interpretação de um problema” e complementou dizendo que a discussão 
dos diferentes pontos de vista contribuí para conduzir a modelagem. Para outro aluno, “As 
aplicações práticas que foram mostradas e estudadas exigiram maior dedicação, assim como 
teve maior interesse dos alunos”.

• Elaboração de estratégias próprias
Para Ausubel et al. (1980), a elaboração de estratégias próprias, especialmente em 

situações de ensino que colocam o aluno em contato com um contexto real, pode denotar 
se o conhecimento está sendo construído de forma significativa. Em todo o processo o aluno 
se depara com a necessidade de adotar estratégias próprias, desde situações corriqueiras 
como a identificação do método de resolução adequado para a resolução de uma equação 
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diferencial. Mas durante as atividades de modelagem esta necessidade fica mais evidente, 
quando o aluno precisa definir com clareza o problema que vai estudar, como vai obter 
dados e informações para seu trabalho e, principalmente, durante o desenvolvimento da 
modelagem, quando, de posse das informações, precisa decidir como usá-las. Em muitas 
situações as estratégias adotadas conduziam ao insucesso e precisavam ser repensadas. 
Nestas situações recorriam às orientações das professoras que os auxiliavam a pensar em 
alternativas mais adequadas. Conforme comentou um aluno, “Com o auxílio de um livro 
e com a orientação da professora conseguimos abordar as hipóteses e os parâmetros a 
serem utilizados e por meio de tentativas chegamos ao modelo que descreve o problema”. 
O enfrentamento que inevitavelmente os alunos têm com os problemas da realidade e a 
aproximação dos problemas que estão fora da sala de aula com os conteúdos estudados, 
os leva a repensar seus papéis enquanto alunos e suas responsabilidades com a própria 
aprendizagem. De certa forma podemos perceber isso em um comentário de aluno 
quando da realização da entrevista no final da disciplina: “A aula torna-se mais interativa e 
a participação do aluno e a integração com as professoras facilita o aprender. A aplicação 
prática do assunto dá uma visão melhor das equações”.

• Aprendizagem extraconteúdo
Em situações de modelagem o aluno se encontra, inicialmente, tendo que compreender 

o contexto em que está inserido o problema, para então tratá-lo. Decorre daí a necessidade 
de aprender questões periféricas ao problema, além do próprio conhecimento matemático. 
Segundo Novak & Gowin (1988), a aprendizagem extra-conteúdo, que envolve também 
aprendizagem de atitudes, valores e construção de conhecimentos não essencialmente 
relacionados com a matemática envolvida no problema, também é manifestação de que a 
aprendizagem está sendo significativa. Durante os trabalhos desenvolvidos, ao investigarem 
os conhecimentos envolvidos em seus problemas e ao conhecerem os trabalhos de seus 
colegas, os alunos reconheceram que, entre outras coisas, aprenderam bastante sobre 
conceitos e conteúdos próprios da Química. Assim, a aprendizagem extrapolou os conteúdos 
matemáticos envolvidos no problema. Para ilustrar, citamos uma discussão que surgiu durante 
uma atividade desenvolvida relativa ao processo de tratamento da água consumida pela 
população. O fato de não haver um controle bacteriológico rigoroso durante o tratamento ou 
mesmo a falta de uma análise quanto a presença de metais pesados na água provocou surpresa 
para a maioria dos alunos, que questionaram e fizeram considerações sobre a qualidade da 
água consumida e as possíveis conseqüências para a saúde. Um aspecto que também foi 
bastante citado pelos alunos diz respeito à utilização das ferramentas computacionais que 
ocorreu em todas as atividades de modelagem desenvolvidas

• Compreensão conceitual 
Esta é, segundo Coll (2002), característica essencial da aprendizagem significativa. Por 

outro lado, esta compreensão conceitual facilita a aprendizagem significativa das técnicas e 
métodos envolvidos, evitando que as mesmas sejam apenas memorizadas. A ocorrência deste 
aspecto é fundamental para o sucesso na resolução significativa de problemas e no estudo 
das equações diferenciais, para a identificação do método de resolução de determinado 
tipo de equação diferencial. Conforme relatou um aluno “Essa interação exigiu um esforço 
maior, é necessária a compreensão da matéria para sua aplicação, uma compreensão até 
mais aprofundada”. Para perceber se a interação entre o novo conhecimento e a estrutura 
cognitiva ocorreu satisfatoriamente, é necessário recorrer as produções individuais do aluno, 
principalmente aos seus resultados. A resolução correta de um problema, a aplicação correta 
de um método de resolução, a elaboração adequada de um mapa conceitual são alguns 
indícios de como ocorreu tal interação. Um aluno, cujos resultados obtidos são bastante 
satisfatórios,  afirmou:  “Consegui compreender bem o que é e onde aplicá-las, bem como 
as técnicas que utilizamos para resolvê-las” (as EDOs). Neste contexto, os mapas conceituais 
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se mostraram eficientes como instrumento de verificação da aprendizagem, pois permitem 
perceber a forma como os alunos relacionam os conceitos observando os acertos e erros 
cometidos em relação à organização lógica do conteúdo. Apresentamos na Figura 1 um 
exemplo de mapa conceitual elaborado por um aluno em uma atividade complementar. 
Por meio deste esquema é possível perceber que  ele relacionou os conceitos de forma 
adequada, apresentando exemplos correspondentes aos tipos de equações estudadas. 
Porém, o estudante foi restrito ao estabelecer relações entre os conceitos, já que não incluiu 
termos adequados que relacionem os conceitos e nem apresentou definições.

• Construção e manipulação de representações múltiplas:
Constatamos que grande parte dos alunos atribuiu um valor expressivo a oportunidade 

de trabalhar em ambiente informatizado durante as aulas, ao mesmo tempo em que 
trabalhavam com a modelagem. Como colocam Gravina & Santarosa (1998) os computadores 
oferecem um sistema diferente para exploração e representação do objeto estudado e 
permitem perceber diferentes facetas do mesmo, além de ser um meio dinâmico. Segundo 
os alunos, “A visualização do gráfico feito no computador facilita a compreensão das EDOs.”, 
ou ainda “Sabemos usar o computador para ajudar a resolver uma EDO.” 

• Aplicação do conhecimento a situações novas:
O aluno consegue explicitar que aprendeu realmente, quando consegue transferir o 

conhecimento adquirido a situações novas. Para D’Ambrósio(1986, p.44), “...a transferência 
de aprendizado resultante de certa situação para a situação nova é um ponto crucial do que 
se poderia chamar aprendizado da Matemática, e talvez o objetivo maior do seu ensino”. 
Entendemos que a aplicação do conhecimento a situações novas é claramente percebida por 
meio das atividades de modelagem, como ocorreu com os trabalhos finais dos alunos.  Várias 
equipes apresentaram situações completamente distintas das trabalhadas em sala, porém os 
instrumentais matemáticos usados nas atividades das aulas estavam presentes, embora em 
alguns casos com novas roupagens. Se a capacidade de transferir o conhecimento indica que 
a aprendizagem ocorreu, percebemos que isto aconteceu também em algumas afirmações 
dos alunos, por exemplo: “Muitos dos problemas aplicados nas aulas estão relacionados com 
a área de Química, com isso se nos depararmos com um problema deste tipo saberemos 
resolver”. E ainda: “Tendo um conhecimento geral sobre Equações Diferenciais você sabe 
qual melhor situação pra você encaixar determinado problema”.

• Retenção do conhecimento por longo tempo
Para aferir que a aprendizagem realmente se deu significativamente é recomendado que 

se observe o aspecto de retenção do conhecimento por longo tempo, porém, o período em que 
desenvolvemos as atividades foi muito curto para estabelecermos resultados neste sentido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho pudemos perceber indícios de que a Modelagem Matemática, como 
estratégia de ensino, vem a ser uma facilitadora da aprendizagem significativa. Nas produções 
dos alunos encontramos respostas ou pistas, a respeito do que representou, em termos de 
aprendizagem, uma proposta de trabalho como a que desenvolvemos com esta turma.

No entanto, levando em consideração toda a problemática sobre o ensino de CDI que 
se reflete nas pesquisas, entendemos que mais importante do que responder com precisão se 
a Aprendizagem Significativa ocorreu para determinado aluno e em que medida ocorreu, é o 
fato de podermos elaborar atividades de ensino oportunas, partindo do conhecimento sobre 
quais condições são apropriadas para que ocorra esta aprendizagem, contribuindo assim 
para a redução do insucesso dos alunos nas disciplinas relacionadas com CDI.



250

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

251

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. M. W.e DIAS, M.R. Um estudo sobre o uso da Modelagem Matemática como 
estratégia de ensino e aprendizagem. BOLEMA, ano 17, nº 22, pp 19-36, 2004.

ALMEIDA, L. M. W; BRITO, D.S. Modelagem Matemática na sala de aula: algumas 
implicações para o ensino e aprendizagem da Matemática. Anais eletrônicos da XII CIAEM 
- Conferência Interamericana de Educação Matemática. 13 a 17 de julho de 2003, 
Blumenau SC, 2003, 11pp.

AUSUBEL, D.P. et all. Trad. Eva Nick. Psicologia Educacional. 2ª edição. Rio de Janeiro, 
Interamericana, 1980.

BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática: concepções e experiências de futuros professores. 
Tese de doutorado. Educação Matemática, IGCE, UNESP-Rio Claro, 2001.

BASSANEZI, Rodney C. Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: 
Contexto, 2002.

BLUM, W. NISS, M. Apllied Mathematical Problem Solving, Modelling, Apllications, and 
Links to other Subjects – State, Trends and Issues in Mathematics Instruction. Educational 
Studies in Mathematics. nº 22, p. 37-68, 1991.

BORSSOI, A. H. e ALMEIDA, L. M. W. O Processo de Ensino e Aprendizagem acontecendo 
num Ambiente de Modelagem Matemática e Tecnologias Informáticas: buscando uma 
aprendizagem significativa. Anais eletrônicos do VII EPREM - Encontro Paranaense de 
Educação Matemática, Foz do Iguaçu, Pr, 2002.

BORSSOI, A. H. A Aprendizagem Significativa em Atividades de Modelagem Matemática 
como Estratégia de Ensino. 2003. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação 
Matemática) – Universidade Estadual de Londrina.

BUCHWEITZ, B. Aprendizagem Significativa: idéias de estudantes concluintes de curso 
superior. Investigação em Ensino de Ciências. Porto Alegre, Brasil. v.06, n.02, p.1-10, ago 
2001. 

CARREIRA, S. Construção e exploração de modelos matemáticos em situações do mundo 
real envolvendo Trigonometría. Quadrante, v.2, n 1, p 49-62, 1993.

COLL SALVADOR, C. et al. Psicologia do Ensino. Trad. Cristina Maria de Oliveira. Porto 
Alegre, Artes Medicas Sul, 2000.



252

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

D’AMBROSIO, U. A matemática nas escolas. Educação Matemática em Revista. Ano 9, N 
11, pp 29-33, 2002.

FERRUZZI, E. C.; ALMEIDA, L. M. W.; GONÇALVES, M. B. Dedução da Lei de OHM usando 
modelagem e investigação matemática. Actas: XII SIEM - Seminário de Investigação em 
Educação Matemática. Lisboa: Associação de Professores de Matemática. 2002, pp. 
333-343. 

MARTINS, A. M. Determinantes do insucesso acadêmico na universidade. Revista Eletrônica 
Ensino Superior, acesso em 30.11.2004, 12 pp.

MOREIRA, M.A. Aprendizagem Significativa. Fórum Permanente de professores. Brasília, 
Ed. Universidade de Brasília, 1999.

NOVAK, J; GOWIN, D. B. Aprendiendo a Aprender. Tradução: J.M.Campanario&ECamp
anario, Barcelona:Martinez Roca, 1988.

ZILL, D.G; CULLEN, M.R. Equações Diferenciais, v 1. 3 ed. Trad. Antonio Zumpano. São 
Paulo:Makron Books, 2001, 473 p.

ZUIN, E. S. L. Cálculo: uma Abordagem histórica. In: Educação Matemática: a prática 
educativa sob o olhar de professores de Cálculo. LAUDARES, J. B. (org), Editora FUMARC, 
2001, pp 13-37.



252

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA PARA O CONTEÚDO 
SOBRE MICRORGANISMO COM BASE NA TEORIA DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Andréia de Freitas Zômpero (andreiazompero@aol.com) - C. E. Prof. Paulo Freire

Álvaro Lorencini Jr (alvarojr@uel.br) - UEL

Este artigo apresenta uma sugestão de seqüenciamento do conteúdo sobre 
microrganismo, ministrado na disciplina de Ciências da 6ª série do Ensino Fundamental. 
Esta seqüência fundamenta-se na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1976), 
contemplando o princípio da diferenciação progressiva, em que os conceitos mais gerais 
devem ser anteriormente apresentados, para depois serem apresentados os mais específicos. 
Para a elaboração desta seqüência, foi realizado, inicialmente, um estudo para a identificação 
das idéias prévias dos alunos da referida série, em aspectos concernentes aos microrganismos 
relativos à saúde, biotecnologia e ecologia. O estudo foi realizado em uma escola da rede 
pública estadual da cidade de Londrina (PR). A partir das idéias identificadas, foi elaborado 
o que denominamos de quadro conceitual das concepções dos alunos, inspirada na 
perspectiva de aura conceitual proposta por Giordan & De Vecchi (1996), a qual salienta 
que a compreensão de um determinado conceito depende de outros que estejam a ele 
relacionados. Com base nas idéias dos referidos autores, o quadro conceitual foi elaborado, de 
acordo com as idéias que os alunos apresentaram sobre o assunto microrganismo. Portanto, a 
elaboração da ordenação da seqüência do conteúdo microrganismo está fundamentada nos 
conhecimentos prévios dos alunos, admitindo que na teoria da Aprendizagem Significativa 
ausebeliana, os conhecimentos prévios dos alunos devem sempre ser considerados para 
se abordar um novo conteúdo, pois de acordo com Moreira (1997), é preciso, ao mesmo 
tempo, dar atenção ao conteúdo, como também à estrutura cognitiva, de maneira a poder 
manipular os dois. O quadro conceitual elaborado mostra algumas incoerências entre as 
idéias apresentadas pelos alunos e o conhecimento científico, como também a dificuldade 
dos mesmos em generalizar e relacionar determinados conceitos, evidenciando assim, a 
necessidade do professor dar atenção à maneira como irá seqüenciar o conteúdo.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Quadro Conceitual; Microorganismo.

INTRODUÇÃO

O conhecimento prévio que o aluno traz para a sala de aula é considerado, na 
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1976) o fator mais importante que irá 
influenciar no processo de ensino/aprendizagem. Por isso, dentro desta perspectiva, o 
professor deverá identificar as idéias prévias dos alunos e a partir delas elaborar estratégias 
de ensino que promovam a aprendizagem significativa. De acordo com Ausubel (1976), para 
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a aprendizagem ser significativa, a nova informação deverá relacionar-se com um aspecto 
relevante já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, que funciona assim, como ponto de 
ancoragem para as novas informações, os chamados subsunçores. 

Para Ausubel, as informações são organizadas no cérebro humano de forma hierárquica, 
sendo que os conceitos e proposições mais gerais ligam-se a outros mais específicos. Essa 
ordem hierárquica de conceitos compõe a estrutura cognitiva dos indivíduos.

Nas ciências biológicas, muitos conceitos só podem ser aprendidos se existirem 
na estrutura cognitiva do aluno os subsunçores, para que haja ancoragem com os novos 
conceitos apresentados. Assim, para compreender, por exemplo,  o mecanismo de ação das 
vacinas, deverá conhecer o que são e como agem os anticorpos. Devido a este fato, Ausubel 
enfatiza a importância de se identificarem os conceitos existentes na estrutura cognitiva 
e propõe que o professor organize o conteúdo a ser ministrado de maneira hierárquica, 
com os conceitos mais inclusivos apresentados de forma inicial e posteriormente os mais 
específicos, ordem essa que o autor denomina de diferenciação progressiva. Devem-se 
considerar as necessidades cognitivas dos alunos, que foram apontadas na identificação dos 
conhecimentos prévios.

Ausubel diz que, para facilitar a aprendizagem significativa, é preciso, então, dar 
atenção ao conteúdo e à estrutura cognitiva, procurando manipular os dois, sendo necessário 
fazer uma análise conceitual do conteúdo para identificar conceitos, idéias e relacioná-los 
aos aspectos relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 1997).

A importância que as concepções prévias assumem na construção do conhecimento 
científico é destacada por autores como Giordan & De Vecchi (1996). Eles propõem que, para 
se compreender determinado conceito, é necessário o domínio de outras idéias que estejam 
relacionadas com o conceito em questão; portanto, um determinado conceito está inserido 
numa aura conceitual. Os autores advertem que os professores se preocupam em apresentar os 
conceitos aos alunos,sem levar em conta que o conceito em questão depende do domínio pelo 
aluno de outras noções. Dessa forma, para se realizar um trabalho sério, é necessário  conhecer 
as concepções dos estudantes e as demais idéias relacionadas com elas.

Com base nessas considerações apresentadas, realizamos uma investigação com alunos 
da 6ª série referente ao conteúdo sobre microrganismos, com o intuito de identificar as 
concepções dos alunos e apontar as idéias que estes trazem sobre o assunto, no que tange 
os aspectos que envolvem saúde, biotecnologia e ecologia. De acordo com a proposta de 
Giordan & De Vecchi, elaboramos o que denominamos de quadro conceitual dos alunos, 
isto é, as idéias que os alunos apresentam relacionadas com os conceitos que investigamos. 
A partir desse quadro conceitual, elaboramos uma seqüência em que este conteúdo poderia 
ser ministrado conforme a proposta de Ausubel, de maneira a apresentar inicialmente os 
aspectos mais gerais e posteriormente os mais específicos, contemplando os conhecimentos 
prévios identificados.

O conteúdo de microrganismos foi selecionado, pelo fato de que são seres 
microscópicos, portanto não visualizados normalmente, e pela importância ecológica,  
médica e biotecnológica que apresentam.

Assim o objetivo principal deste estudo é elaborar o quadro conceitual dos alunos, a partir 
das concepções identificadas e propor uma seqüência do conteúdo sobre microrganismos, 
de modo a contemplar a diferenciação progressiva, relacionada às concepções dos alunos, 
como  proposto na Teoria da Aprendizagem Significativa.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO

O estudo foi realizado com uma turma de 30 alunos da 6ª série de uma escola  da rede 
pública estadual do município de Londrina (PR). Os alunos não haviam tido acesso formal ao 
conteúdo, até o momento em que a pesquisa foi realizada.

Para identificarmos as concepções dos estudantes sobre microrganismos, realizamos 
entrevistas em grupo, semi-estruturadas, de maneira a promover interações verbais entre 
os alunos com o intuito de compreender o que pensavam sobre as questões referentes aos 
microrganismos. Para melhor identificação das concepções dos alunos e compreensão do que 
pensam a respeito das questões propostas, dividimos a turma aleatoriamente em dois grupos 
de 15 alunos; sendo assim, as entrevistas foram realizadas com um grupo de cada vez.

Cada uma das entrevistas foi dividida em três partes, que correspondem ao que 
denominamos de eixos, a saber: saúde, biotecnologia e ecologia, os quais constituem os principais 
aspectos em que a Microbiologia se desenvolveu. (BARBOSA & FURLANETO 1999).

Os aspectos abordados durante as entrevistas foram os seguintes:

Eixo Saúde

Neste eixo investigamos se os alunos:
• compreendem o que são microrganismos e os diferenciam dos demais seres vivos;
• atribuem utilidades aos microrganismos ou apenas prejuízos, como sendo causadores de 
doenças no corpo humano;
• identificam doenças causadas por microrganismos;
• reconhecem mecanismos de defesa no organismo humano;
• reconhecem as  formas de transmissão de doenças causadas por microrganismos.

Eixo Biotecnologia

Com referência à biotecnologia, os principais aspectos que investigamos junto aos alunos 
foram as concepções sobre o processo e a produção de alimentos por meio da fermentação. 
Portanto, investigamos se os alunos:
• identificam quais alimentos são produzidos por meio de fermentação;
• compreendem o que é fermentação;
• compreendem como o fermento faz o pão crescer;
• associam a ação de microrganismos com processos fermentativos;

 Eixo Ecologia

O principal aspecto investigado foi a decomposição biológica. Neste caso investigamos por 
meio das perguntas na entrevista se os alunos:
• atribuem aos microrganismos a deterioração dos alimentos;
• reconhecem as condições para que os alimentos estraguem;
• relacionam a presença de microrganismos nos alimentos com a geração espontânea;
• reconhecem a importância da decomposição para a natureza;
• identificam quais são os seres vivos que realizam o processo de decomposição;
• identificam  a ação microbiana (saprofitismo) com o mau cheiro liberado durante a 
decomposição;
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apresentaremos uma breve análise das entrevistas em cada eixo pesquisado e 
posteriormente o quadro conceitual dos alunos, que foi elaborado com base nos resultados 
obtidos nas entrevistas.

Os resultados aqui serão apresentados de maneira geral, sem referência à quantidade 
de alunos por respostas dadas, uma vez que o objetivo é traçar um quadro conceitual geral 
com os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema investigado.

De acordo com o que foi investigado no eixo saúde, constamos que há alunos que 
não possuem clareza do conceito de microrganismos, confundindo-os com vermes e até 
com bicho-de-pé; outros identificaram corretamente os microrganismos como sendo vírus 
e bactérias. Atribuem alguns benefícios ao organismo humano relativo aos microrganismos, 
citando que são importantes para digerir a comida no intestino,destruir o colesterol, 
combater o veneno de cobra e ajudar no funcionamento dos pulmões.Em se tratando das 
doenças, verificamos que houve dificuldades em diferenciar o que são doenças, agentes 
causadores e sintomas, sendo que alguns alunos não identificam esses dois últimos conceitos, 
considerando-os como doenças; entretanto, mostraram maior clareza quanto às formas de 
transmissão das doenças. 

A imunidade foi associada principalmente aos remédios, e não à produção de 
anticorpos. Este dado é compatível com uma pesquisa realizada por Simoneaux (2000), em 
uma escola secundária na França, em que os alunos consideravam que os microrganismos 
patogênicos são destruídos somente com remédios. Alguns alunos relacionaram glóbulos 
brancos, vermelhos e anticorpos com imunidade. 

Quanto às concepções de fermentação identificadas no eixo biotecnologia, verificamos 
que tal conceito é associado principalmente com  inchaço, isto é, que o pão cresce porque 
incha, e com efervescência, relacionando a fermentação com a ação do sal de fruta  quando 
colocado em água. De modo geral, conseguem identificar corretamente alguns alimentos 
produzidos por meio da fermentação, como  iogurte, yakult, queijo, cerveja. Verificamos 
também que boa parte dos alunos  atribui a ação da fermentação aos microrganismos, 
embora não consigam identificá-los em seus respectivos grupos. Mas também ocorreram 
casos em que os alunos associaram a ação fermentativa com a presença de álcool e gases 
como na produção de cervejas. Ainda considerando o processo fermentativo, foram citadas 
outras categorias de respostas como por exemplo de que o pão cresce devido à ação dos 
fungos do fermento, sendo esta a maior incidência de respostas e devido à umidade e às 
reações químicas que ocorrem na massa do pão.

No eixo ecologia, no que se refere à deterioração dos alimentos, há uma controvérsia, 
pois muitos alunos consideram que os alimentos estragam apenas devido aos fatores físicos 
como umidade e calor. Entretanto, há também os que associam a ação de microrganismos 
com os  agentes físicos. Pelas respostas dos alunos, não ficou evidente que relacionam o 
aparecimento de microrganismos com a geração espontânea . Quanto à decomposição dos 
seres vivos, os alunos consideram que tal processo é importante para a natureza porque é 
importante para o solo, para as plantas e para não acumular animais mortos. Os seres vivos 
considerados como decompositores foram principalmente os fungos e as bactérias, mas 
alguns alunos citaram também os insetos e minhocas como agentes decompositores, e não 
os microrganismos. Quanto ao mau cheiro proveniente da decomposição, poucos alunos 
atribuíram-no à ação microbiana; a maioria citou a procedência do mau cheiro do próprio 
corpo dos animais, a presença do Sol sobre o corpo em decomposição, o solo e o ar.

Com os dados obtidos elaboramos um quadro conceitual, que nos proporcionou 
uma visão geral das concepções que os alunos apresentam sobre os microrganismos nestes 
três eixos que investigamos: saúde, biotecnologia e ecologia. À esquerda encontram-se os 
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conceitos e proposições que investigamos junto aos alunos e à direita estão os conhecimentos 
prévios dos alunos sobre o que foi investigado.

Tabela 1 - Quadro conceitual do eixo Saúde

Microrganismos

Vírus

Bactéria

Verme

Célula

Bicho–de–pé

Utilidades dos microrganismos para o 
organismo

Funcionar os pulmões

Digerir comida

Combater outros micróbios

Combater veneno de cobra

Destruir colesterol

Doenças que envolvem os microrganismos

Gripe
Verminose
Dor de cabeça
Bactéria
Vômito
Febre
Manchas amarelas

Tabela 2 - Quadro conceitual do eixo Biotecnologia

Fermentação

Produção de gases

Necessita da existência de fermento

Provoca inchaço

Produz efervescência

Relacionada com reações químicas

Produz álcool

Necessita do álcool para sua ocorrência

Realizada por microrganismos

Alimentos obtidos por fermentação

Iogurte
Yakult
Cerveja
Queijo
Requeijão
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Tabela 3 - Quadro conceitual do eixo Ecologia

Importância da decomposição

 Beneficiar solo e plantas
Formar adubo
Evitar o mau cheiro
Não acumular seres que morrem

Agentes Decompositores

Fungos e bactérias
Insetos
Minhocas
Umidade
Calor

Procedência do mau cheiro
Corpo dos animais mortos
Solo e ar
Calor do Sol

Agentes que provocam a
Deterioração dos alimentos

Fungos
Bactérias
Umidade
Calor

Em vista do exposto até o momento, procuramos utilizar esses elementos presentes 
em nossa investigação para planejarmos uma possível seqüência do conteúdo de 
microrganismos, de acordo com o principio da diferenciação progressiva como proposto na 
Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel.

O SEQÜENCIAMENTO DO CONTEÚDO MICRORGANISMOS 
COMO PROPOSTA DE ESTRATÉGIA PARA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA

Inicialmente abordaríamos os aspectos que envolvem a diferenciação destes seres com 
os demais seres vivos, a classificação, a fisiologia e as próprias relações ecológicas com os 
demais seres vivos, considerando a obtenção de energia e nutrição dos microrganismos. Esses 
seriam os aspectos mais gerais a serem abordados. Posteriormente, completaríamos com 
os aspectos mais contextualizados como os que envolvem a saúde, a biotecnologia e suas 
relações com a ciência, como também os aspectos ecológicos envolvidos na decomposição. 
Estes seriam então, os aspectos mais específicos. Dessa forma, sugerimos que o conteúdo 
poderia ser organizado da seguinte maneira:

1) O que são  microrganismos?:
• Conceituar microrganismos, diferenciando-os dos demais seres vivos, principalmente 

dos vermes, devido à controvérsia apresentada quanto aos dois conceitos. 

2) Tipos de microrganismos: 
• Considerando os critérios de complexidade e a estrutura celular, sugerimos que os 

tipos sejam apresentados na seguinte ordem: Vírus; Bactérias; Protozoários e Fungos. Neste 
tópico, indicar os reinos a que pertence cada exemplo de microrganismo.
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• Considerar que os protozoários não foram citados em nenhum momento das 
entrevistas, não sendo, portanto, conhecidos pelos alunos.

3) Nutrição e obtenção de energia:
Relacionar e esclarecer aspectos básicos das diferentes formas de nutrição e obtenção 

de energia, tais como: 
fermentação, salientando  que esta é uma maneira de obtenção de energia pelos 

microrganismos, quais são os elementos necessários para que ela ocorra e quais os produtos 
resultantes deste processo. Promover discussões, com a mediação do professor, para que 
os estudantes reflitam sobre se é ou não correto relacionar fermentação com inchaço, 
efervescência e fermento, como relataram inicialmente, no momento em que identificamos 
os conhecimentos prévios;

• saprófitismo (evidenciar a função decompositora). Relacionar com a deterioração dos 
alimentos e decomposição da matéria;

• parasitismo, incluindo suas relações com os demais seres vivos, entre elas, as relações 
de mutualismo e comensalismo das bactérias intestinais e o corpo humano. Neste tópico, 
retomar alguns pontos da relação harmônica e desarmônica entre os seres vivos abordados 
no conteúdo de cadeia alimentar da 5ª série.

4) Hábitat:
Relacionar os ambientes onde podem ser encontrados como solo, água, ar, 

diferenciando os microrganismos de vida livre e os que vivem associados a outros seres vivos 
relacionados ao tópico anterior: parasita, comensal, etc. Enfatizar as relações harmônicas e 
desarmônicas entre os seres vivos.

5) Reprodução:
Comentários gerais sobre algumas formas de reprodução, com ênfase no processo de 

reprodução assexuada do tipo bipartição. 
Nesta primeira parte seriam apresentados os conceitos mais gerais, porém sempre 

buscando relacioná-los com as concepções já identificadas. Com base nestes aspectos mais gerais, 
poderiam ser então apresentados os mais específicos, envolvendo assim, a saúde, a biotecnologia 
e a ecologia de maneira mais contextualizada como da maneira apresentada abaixo:

6) Saúde e Microrganismos
Neste tópico poderiam ser abordadas as relações que os microrganismos podem 

manter com o corpo humano, enfatizando os benefícios e prejuízos que eles podem causar. 
Para isso poderiam ser retomadas as relações de parasitismo e mutualismo, já abordadas 
anteriormente. Evidenciar que o organismo humano possui formas naturais de defesa contra 
microrganismos invasores.

Conceituar doença, enfatizando seu estabelecimento com a diminuição das 
defesas do organismo.

Diferenciar agente causador de sintoma, de formas de transmissão, de medidas de 
prevenção. Estes aspectos devem ser enfatizados, devido às dificuldades apontadas nos 
resultados das entrevistas.

7) Biotecnologia e Microrganismos.
Na apresentação deste tópico, ressaltar a importância econômica dos microrganismos 

em aspectos que envolvem a fermentação e a produção de vacinas. Poderiam ser 
inicialmente retomadas algumas formas de obtenção de energia pelos microrganismos, como 
a fermentação, para que o aluno compreenda que o ser humano utiliza dessa necessidade 
vital do microrganismo para fabricar alguns produtos alimentícios. Neste ponto, retomar as 
concepções dos alunos, promovendo interações entre eles, sobre os produtos alimentícios 
que são resultantes da ação fermentativa dos microrganismos.
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8) Ecologia e Microrganismos
Inicialmente relacionar a forma de nutrição saprofítica à decomposição e à importância 

deste processo para a reciclagem de nutrientes no ambiente. Promover momentos de 
discussões entre os alunos sobre a origem do mau cheiro durante a  decomposição e dos seres 
envolvidos neste processo, já que os alunos consideraram a participação de invertebrados na 
realização da decomposição. O professor deverá intervir para que os alunos compreendam 
que o mau cheiro é proveniente da nutrição dos seres decompositores e que os invertebrados 
não possuem a mesma função que os microrganismos neste processo.

Os tópicos aqui sugeridos são também abordados nos livros didáticos, entretanto, o 
assunto microrganismo está disperso nos conteúdos referentes aos reinos Monera, Protista 
e Fungi, sendo desta forma abordados em aspectos   fundamentalmente  evolutivos. 
Entendemos que a divisão do assunto de microrganismo em reinos seja mais conveniente 
para alunos do Ensino Médio, entretanto, no Ensino Fundamental, consideramos que 
seja mais pertinente, para a compreensão deste conteúdo, tendo em vista as concepções 
apresentadas na nossa amostra, uma abordagem mais integrada, para que o aluno tenha uma 
idéia do assunto como um todo e não apenas classificado em reinos, mas sim em um único 
capítulo referente aos microrganismos. 

Esta proposta se baseia fundamentalmente na apresentação seqüenciada do conteúdo 
de maneira significativa. A utilização de vídeos, aulas práticas, situações problemas, textos 
para discussões com os alunos, são materiais didáticos importantes para o desenvolvimento 
do referido conteúdo e poderiam ser utilizadas à medida que os diversos tópicos propostos 
fossem abordados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa proposta aqui apresentada teve como referência as concepções dos alunos  que 
foram identificadas em nosso estudo. Com base nestas informações elaboramos a seqüência 
de conteúdos que Ausubel (1976) denominou de diferenciação progressiva, e a apresentação 
do mesmo fundamentada na aprendizagem por recepção. Consideramos que seqüenciar o 
conteúdo de acordo com as concepções existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, seja 
uma estratégia relevante. Se o professor não considera os conhecimentos prévios dos alunos, 
supondo que todos apresentam os conhecimentos necessários para a compreensão do novo 
conteúdo a ser ministrado, poderá em vez de contribuir para uma efetiva aprendizagem 
significativa, promover uma aprendizagem memorística, com ênfase apenas no bom 
desempenho das avaliações
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA PRODUÇÃO DA 
REVISTA CRIANÇA/MEC

Clair Moron dos Santos Alcântara (surt@terra.com.br) - UFMS

Professora Dra. Sônia da Cunha Urt (surt@terra.com.br) - UFMS

Esse artigo tem por objeto analisar os principais conceitos da teoria de Ausubel sobre 
aprendizagem significativa presentes na produção da Revista Criança/MEC, (últimos 05anos) 
que se propõe a oferecer fundamentação para as ações pedagógicas e encaminhamentos 
direcionados ao trabalho do professor de Educação Infantil. Procura-se compreender 
essa temática no contexto da teoria cognitivista baseando-se nos teóricos Ausubel (1980); 
Moreira (1979 e 2004); Oliveira (1984) e Novak (1981) os quais tratam a aprendizagem 
como fenômeno presente entre os seres humanos centrando-se na intenção de estudar  
como os sujeitos adquirem conhecimento e formam conceitos através de organizadores 
prévios, configurando a aprendizagem significativa. Foram selecionados da Revista referida, 
91 artigos dos quais 20 apresentam conceitos sobre aprendizagem, sendo que apenas 
05 desses expressam em seu conteúdo o conceito de aprendizagem significativa. Nas 
publicações selecionadas demostrou-se o conceito de aprendizagem significativa como 
elemento importante na construção de propostas que direcionam o fazer pedagógico do 
professor de Educação Infantil com relação ao ensino, a aprendizagem, a linguagem, o jogo, 
o lúdico e o envolvimento dos sujeitos com o conteúdo mesmo quando vivenciado dentro 
ou fora da Instituição. No entanto, verificamos que as definições apresentadas parecem não 
apresentarem  sustentação  teórica na mesma vertente de Ausubel, o que requer uma melhor 
reflexão acerca dessa ausência na produção da Revista Criança/MEC e no próprio processo 
formador do profissional de Educação Infantil e, em como poderia se tornar presente o 
suporte dessa teoria para a prática pedagógica do professor desse nível de ensino.

Palavras-Chave: Revista Criança/MEC; Educação Infantil; Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO:

Com o propósito de analisar conceitos psicológicos presentes na produção da Revista 
Criança/MEC que trata da Educação Infantil o objetivo desse artigo busca evidenciar os 
conceitos da Psicologia e, em particular da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. 
Para dar conta desse objetivo selecionaram-se os periódicos compreendidos entre 1998 a 
2002 (números 30 a 37), publicações pós-Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (1998); computou-se a presença de 91 artigos no total, que depois de analisados 
na íntegra evidenciou-se 05 conceitos distintos da Psicologia: interação, aprendizagem, 
desenvolvimento, inteligência e identidade e autonomia. O conceito aprendizagem está 
presente em 20 artigos (21,97), no entanto, desses apenas 05 apresentam o conceito de 
aprendizagem significativa.
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Estruturamos esse texto da seguinte maneira: a primeira parte trata da produção 
científica e a interface com a Psicologia da Educação em que abordamos conceitos básicos 
da teoria de Ausubel sobre aprendizagem significativa; a segunda refere-se à Revista Criança 
enquanto presença política e sua caracterização; a terceira expõe a análise e configuração 
dos resultados interpretando-os em relação com os conceitos identificados na produção da 
Revista Criança/MEC.

ALGUNS CONCEITOS DA TEORIA DE AUSUBEL

Ausubel elaborou uma teoria cognitiva na qual procurou explicar os processos de 
aprendizagem, ou seja, compreender o que acontece com o ser humano ao se organizar 
e se situar no mundo; como a mente compreende, transforma, armazena e faz uso das 
informações assimiladas no meio social.

Ao adquirir e usar conhecimentos através dos processos cognitivos o sujeito organiza 
e estrutura os processos mentais complexos. As novas informações ao serem aprendidas, 
enquanto conceitos relevantes e oportunos são agregados na estrutura cognitiva do sujeito 
servindo como fundamento para outras novas informações ou conceitos.

Ao interagir com novos conceitos ou novas informações estes são significados pelo 
sujeito que assimila e consegue fazer a “diferenciação, elaboração e estabilidade”, isto é, a 
aprendizagem é significativa (Moreira, 1979, p. 277).

O processo de aprendizagem significativa é considerado por Ausubel (1978, 1980) 
o mais relevante na aprendizagem escolar, embora reconheça outros tipos gerais de 
aprendizagem como a cognitiva (organização e armazenamento de informações na mente); 
a afetiva – sinais internos ao indivíduo (dor, prazer, alegria e outros) – psicomotora (alcançada 
via treinamento e práticas e trabalham com respostas musculares). Quando a acriança 
adquire conhecimento claro, estável e organizado esse passa a ser fator de influência e de 
aquisição de outros novos conhecimentos. Portanto, o objetivo central do ensino escolar 
deve contemplar esta questão uma vez que se torna uma variável utilizada na avaliação da 
eficácia do ensino.

Aprendizagem significativa

O processo de aprendizagem requer o envolvimento do sujeito com novos conceitos 
ou novas informações que interagindo com a estrutura de conhecimentos anteriores, altera 
a sua estrutura cognitiva (Ausubel,1978, 1980).

Os conhecimentos preexistentes na estrutura cognitiva são fundamentais para a 
assimilação de novos conceitos, pois, ao armazenar novos conhecimentos o cérebro humano 
se organiza, e cria uma hierarquia de conceitos a qual abarcam conceitos gerais inclusivos 
sustentadores de conceitos mais específicos. Portanto, a estrutura hierárquica de conceitos é 
a própria estrutura cognitiva.

Uma aprendizagem significativa requer estrutura mental adequada para que os 
conteúdos sejam incorporados ou que o sujeito esteja intencionado a isso. Inteligência 
ou estrutura cognitiva é um conjunto organizado de idéias já existentes em que a nova 
aprendizagem irá se instaurar.

Aprendizagem mecânica

Para Ausubel, a aprendizagem mecânica acontece quanto os novos conceitos ou novas 
informações não são relacionados com os conceitos relevantes, os já existentes na estrutura 
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cognitiva. Torna-se assim, conhecimento armazenado de forma arbitrária na estrutura 
cognitiva. Um exemplo é a memorização de conceitos, de regras ou fórmulas sem liga-las a 
conceitos já existentes não incorporados à estrutura cognitiva de forma organizada.

Apresenta-se aqui, para fins didáticos, uma tentativa de síntese da concepção da teoria 
Psicológica de Ausubel na análise dos processos de ensino, ainda que considerando os 
limites dessa forma de organização:

Quadro 01 – Síntese de Concepções da Teoria de Ausubel

CRIANÇA SIGNIFICADO APRENDIZAGEM PROFESSOR ENSINO AVALIAÇÃO

Funcionamento 

Mental
Estímulos Externos Efetivação da Instrução Motivação Processual Mecanismo

Sujeito capaz 

de relacionar o 

conhecimento 

já existente com 

as estruturas 

mentais, pois a 

aprendizagem 

significativa 

é efetivada 

com objetivos 

e critérios 

definidos.

A incorporação 

de conhecimentos 

ao conjunto de 

conhecimentos 

de um sujeito de 

forma substantiva 

torna o conteúdo 

com sentido para 

o mesmo.

Aprendizagem12 de 

conteúdos escolares 

aquisição e retenção 

de maneira significativa 

(em oposição aos 

conteúdos aprendidos 

mecanicamente, 

treino, memorização 

sem sentido).

O professor é 

quem estabelece 

os conteúdos 

e a estrutura 

do material a 

ser aprendido; 

apresenta o 

conteúdo à 

criança de 

forma eficiente13 

e eficaz, 

garantindo a 

aprendizagem, 

a retenção e a 

transferência.

Reconhece a 

necessidade da 

criança adquirir 

conhecimento 

nas diversas 

áreas.

Avaliar é a forma 

de obter dados 

que ajude a 

criança a se situar 

no processo, 

mostrando-lhe 

seu nível de 

rendimento, 

os métodos 

e o currículo 

(atitudes, 

personalidade, 

interesse e 

outros), também 

devem ser 

compreendidos 

no processo de 

avaliação.

A organização do ensino com base na teoria de Ausubel

A identificação dos conceitos básicos do conteúdo a ser ensinado e sua forma de 
estruturação torna-se a primeira ação do professor. Cabe comunicar ao aluno os aspectos 
diferenciados da totalidade do conteúdo; favorecendo a sua organização em uma estrutura 
hierárquica na qual as idéias mais gerais compõem essa estrutura que posteriormente serão 
a ela incorporados conceitos e fatos mais específicos e diferenciais. Em seguida, é preciso 
identificar os detalhes e especificidade numa progressão diferenciada dos conteúdos o que 
requer explorar relações entre os conceitos, entre as diferenças e similaridades.

Ao iniciar o ensino pelos conceitos gerais e, na seqüência, introduzir os conceitos 
mais específicos é preciso relacioná-los buscando novos significados para os conceitos 
envolvidos.Este processo é reconhecido por Novak (1981) como  reconciliação integrativa 
que se compreende como elemento organizador para os conceitos específicos e mais 
detalhados. É na interação entre ambos que novos significados surgem modificando esses 
conceitos. Portanto, o professor deve iniciar o trabalho de ensino apresentando ao aluno 
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as idéias gerais sobre o conteúdo,e no processo, diferenciá-las de maneira que os conceitos 
específicos sejam aprendidos significativamente alterando conceitos iniciais.

A organização da seqüência dos tópicos dos conteúdos deve ser de modo coerente 
e claro, pois, contribui no domínio do que está sendo estruturado tanto pelo professor 
quanto pelo aluno. A aprendizagem exige uma seqüência organizada o que prevê clareza e 
estabilidade no processo.

A preocupação central de Ausubel é com a clareza e organização da estrutura cognitiva 
e não com critérios comportamentais. A aprendizagem significativa proporciona à criança a 
tomada de consciência nas decisões frente às relações que consegue estabelecer entre o que 
já sabe (seus conhecimentos) e novas informações (diante dos objetivos e perfil das atividades 
que realizará). Essa decisão deve acontecer no âmbito dos procedimentos adequados para 
se realizar as atividades, o que favorece aprender a fazer uso dos procedimentos mentais14 
tendo clareza do quando e do porque utilizá-los compreendendo em que medida tal decisão 
pode favorecer o processo de resolução dos conflitos ou atividades.

Nessa perspectiva pretende-se que a criança seja capaz de construir o seu próprio 
conhecimento sobre usos adequados dos procedimentos mentais, ou seja, tenha autonomia 
no processo, enquanto que o professor é o sujeito que atua de maneira que possa favorecer a 
aprendizagem desses procedimentos. Ao explicar os seus objetivos, ao decidir quais atividades 
serão efetivadas ao programar o quê, como e com que objetivo efetuará a avaliação – levar a 
criança a compreender a ação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; 
quais as exigências das atividades e os meios adequados para resolvê-las.

Ao compreender o significado dos conflitos que surgem durante a realização de uma 
atividade e, conseguir decidir sobre o melhor caminho para resolvê-los, a criança estabelece 
um diálogo interior consigo mesma tornando-se apta a redirecionar suas ações, conseguindo 
verificar o seu próprio processo de aprendizagem. Assim, pode-se compreender, por 
exemplo, na Educação Infantil (crianças de 0 a 6 anos) estes três momentos distintos na 
organização da aprendizagem.

Quadro 02 - Organização da Aprendizagem:

1º momento 2º momento 3º momento

Decisão diante de uma 
determinada situação de 

aprendizagem a criança verifica o 
que e como realizar as atividades 

(conduta a ser seguida)

Ação da criança é a efetivação da 
atividade controlando o percurso 

e fazendo alterações quando 
necessárias para se alcançar os 

objetivos propostos

Avaliação é a capacidade 
da criança em avaliar suas 

ações (decisões cognitivas) e 
retomar essas ações na próxima 

oportunidade.

Um exemplo evidente desse tipo de organização da aprendizagem parece 
coincidir com a proposta de trabalho via projeto de ensino que a revista apresenta. 
Compreendemos que durante o trabalho com projeto o acesso aos conteúdos nas áreas 
de conhecimento acontece a partir do delineamento do conteúdo. Os comentários das 
crianças são relevantes para se definir o tema e seus questionamentos que elas fazem 
dizem respeito ao porquê dos conflitos levantados. O professor decide e comunica 
à criança o que e como será abordada determinada temática. Durante o realizar das 
atividades as crianças buscam relações, trabalham a modelagem de seu próprio saber, 



266

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

267

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

exercitam a imaginação e a fantasia ampliando seus conhecimentos. Enquanto que 
na avaliação, que se dá durante o processo, a criança informa seu progresso, suas 
expectativas, tornam-se críticas, capazes de avaliar o conteúdo do ensino.

RESULTADOS:

1. A Revista Criança/ MEC15

Tratamos aqui a Educação Infantil enquanto implementação política na conjuntura 
das políticas sociais16. Ela toma novos rumos com a Constituição Federal de 1988, com a Lei 
Federal Nº 8.0699 em 1990 que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 9394 
de 1996 – LDB que visa reconhecer a criança como cidadão de direitos, isto é, direitos iguais 
a todas as crianças brasileiras. Cria-se e investe-se em programas de formação que através da 
Coordenação de Educação Infantil (COEDI) através da Secretaria de Ensino Fundamental do 
MEC – que em 2000 cria o Grupo Nacional de Formação de Formadores17 que vai impulsionar, 
os municípios brasileiros, a formação inicial e continuada dos professores, no objetivo de cumprir 
a legislação18. Esse Grupo faz uso do material dos Programas Parâmetros em Ação e do Programa 
de Formação de Professores Alfabetizadores – Profa, e ainda aparece nas publicações de boa 
parte dos periódicos da Revista Criança enfatizando a formação e a formação continuada do 
professor de Educação Infantil, enquanto que há artigos que fundamentam e orientam a ação 
pedagógica desse profissional – incluindo a formação e a valorização pessoal – no propósito de 
contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Infantil.

A Revista registra reflexões sobre a Educação Infantil mediante a especificidade da Infância, 
organiza e divulga conteúdos significativos de teorias pedagógicas e psicológicas decorrentes do 
fluxo expressivo das teorias cognitivista e histórico-cultural e propõe organizações pedagógicas. 
Insiste numa atmosfera intelectual da prática educacional entusiasmada pela instauração de 
novas políticas para esta etapa da Educação Básica – pós-LDB, contribuindo para conferir uma 
visão de formação profissional e de Infância, a qual a partir da Constituição Federal de 1988 
vêm adquirindo certa prioridade nos discursos políticos.

Em consonância com os ideários da política de Fernando Henrique Cardoso19, a política 
de Educação Infantil, formulada pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC incorpora 
determinações e orientações constitucionais, estabelecendo desafios como: “informações, 
proposta pedagógica, qualidade do atendimento, formação do profissional, financiamento 
e integração das políticas” (Barreto, 1995, p. 7-21) evidenciando ações que garantam a 
implementação dessa política.

Os artigos produzidos na Revista, além de expressarem conhecimentos formulados 
por educadores e psicólogos educacionais, tornou-se espaço em que se tornam público as 
experiências vividas por educadores e crianças de 0 a 6 anos por todo território nacional. 
Com o maior índice de produções da região Centro-Oeste com 49,45 das publicações.

Possui diferentes autorias, acompanhadas de gravuras/imagens feitas por crianças e 
professoras e produção de arte das crianças. Com tamanho de 20,5 x 27,5 cm, os textos são 
organizados em duas colunas, é composta por 40 páginas, possui ilustrações significativas nos 
artigos entremeados por imagens como fundo, sendo que as explicações e referências teóricas 
sobre os conteúdos não são presentes em todos os artigos. As capas constam de imagens 
elaboradas pelas crianças e professores anunciando assuntos a serem tratados como: formação 
profissional e continuada – considerando as “novas tendências” e destacando “o processo 
constante de reflexão, sistematização e avaliação da prática educativa” (Revista 30, 1998, p. 2).
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Além das produções de imagens (às vezes releitura de obras de artes) feitas por crianças 
publica entrevistas com teóricos da Educação e da Psicologia, referendando o trabalho com os 
conteúdos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – objetivando registros que 
podem “apoiar o professor na compreensão e na transposição didática dos diversos conhecimentos 
propostos a serem trabalhados, de forma integrada, em creches e pré-escolas” (Revista 31, 1998, 
p. 2). As produções dos textos são de natureza teórica, textos científicos, entrevistas, relatos 
de experiências com projetos ou atividades sistematizadas, anúncios e informações, carta ao 
professor, na proposta de diálogo.

2. Aprendizagem significativa na produção da Revista Criança/MEC

A publicação da Revista Criança, na área de Educação Infantil, tornou-se importante 
instrumento de divulgação da política educacional do governo nos últimos anos referendando 
os princípios da reforma educacional dos anos 1990, pós Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil, dentre as temáticas que aborda expressa as concepções psicológicas e 
pedagógicas que configuram orientações de práticas educacionais nesse período investigado.

Procuramos, então, investigar o conceito de aprendizagem significativa presente nas 
produções da Revista Criança no período de 1998 a 2002, com o propósito de desvelar como tais 
conceitos se constituem enquanto conhecimento Psicológico nessa área de abrangência incluindo 
teóricos que dão essa sustentação. Verificamos que dos 91 artigos investigados (nos volumes da 
Revista) 20 (vinte) ou 21,97% dos artigos referem-se às concepções de aprendizagem de modo 
geral. Porém, desses 05 (cinco) referem-se a aprendizagem significativa correspondendo a 5,49% 
do todo da produção da Revista.

Classificamos os artigos selecionados (05) em três eixos diferentes:
A) Aprendizagem como processo autônomo: acontece diante da atitude permissiva do 

professor que esse favorece as ações e pensamentos autônomos da criança tornando-a crítica. 
Neste eixo foi incluído um artigo intitulado “Como Surge o Arco- Íris” o qual se 

caracteriza como relato da experiência com o Projeto vencedor do Prêmio Qualidade na 
Educação Infantil 2002 de autoria de Maria Elizabeth Koneski Melo professora no Centro de 
Educação Infantil Vereador Helviz Gonzaga Itajaí – SC. Para essa autora
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O trabalho educativo deve criar condições para as crianças 
conhecerem, descobrirem, e ressignificarem experiências, 
sentimentos, valores, idéias, costumes e papéis sociais por 
meio do aprender, do fazer e das múltiplas formas de expressão. 
Revista Criança, n. 37, 2002, p. 19-23.

Assim, para tornar a aprendizagem mais significativa, é necessário considerar as 
explicações que os alunos já apresentam, possibilitando o reconhecimento de seus limites, 
sua ampliação ou reformulação, conforme necessário e possível.

[...] Percebo que este projeto gerou nas crianças situações de aprendizagem 
reais e diversificadas, possibilitando assim que fizessem experimentações 
pesquisas, passeios e opinassem, debatendo e construindo sua autonomia 
e seu compromisso com o social. Dessa forma, acredito que elas estão 
se formando como indivíduos críticos, participativos e solidários com os 
colegas. Demonstra a forma como Prof. e crianças desenvolveram o tema 
mantendo a curiosidade e o interesse dos envolvidos. Revista Criança, n. 37, 
2002, p. 19-23.

Nessa dimensão a aprendizagem significativa é demarcada pelo papel do professor no 
processo de aprendizagem, que segundo Ausubel, é o sujeito motivador, capaz de estabelecer 
e determinar os conteúdos a serem trabalhados, a partir da relação que estabelece com os 
conhecimentos que a criança já domina. Entendemos que o professor é o sujeito apto a 
expressar sua intencionalidade educativa, a orientar a pesquisa para levantamento de dados 
científicos sobre o tema junto a criança, a propor experiências para comprovação dos dados, 
e ainda, avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido. Nesse artigo apontado, o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil-RCNEI, nas creches e pré-escolas devem ser 
vistos como princípios que garantam espaços de interação, de inserção das crianças nas 
relações éticas e morais que permeiam a sociedade.

B) Aprendizagem no processo construtivo: é gradual e evolutiva, se considera os níveis ou 
etapas de aprendizagens como orientadores do caminho a ser percorrido em direção ao saber.

O artigo de tema “Trabalhando Linguagem oral com crianças de três anos” das autoras 
Daniela Panutti e Maria Virgínia Gastaldi (Educadoras na Educação Lagos, em São Paulo) 
relata experiências de encaminhamentos e intervenções, bem como as orientações que os 
geraram, no sentido de chamar a atenção para aspectos do trabalho de Educação Infantil 
que, segundo elas, aparecem (e freqüentemente o são) produtos apenas do desenvolvimento 
natural das crianças. Compreendem a linguagem como elemento estruturante para o 
desenvolvimento de outros conhecimentos e aprendizagens.

[...] A linguagem como um recurso a ser desenvolvido pelas crianças em 
direção à compreensão e a inserção no mundo, acreditamos ser este 
um conteúdo específico de trabalho, que pede intervenções e práticas 
convergentes com desafios e necessidades das crianças-falantes. (Revista 
Criança, n.31, 1998, p.32-35)

Sendo assim é preciso que o professor invista na comunicação com as crianças apoiando 
seu discurso por meio de questões estruturantes, traduções ou resignificações, de forma que 
as crianças sintam-se motivadas e atendidas em suas aventuras comunicativas.

O professor deve buscar atividades significativas para cada percurso – exige 
observar os alunos, suas possibilidades e habilidades para pensar propostas 
de trabalho que viabilize e promova novas conquistas em relação à 
comunicação, fornecendo subsídios e também desafios pára que as crianças 
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caminhem de forma a ampliar tais habilidades e possibilidades como 
falantes. (Revista Criança n. 31, 1998, p.32-35).

Tendo em vista o desenvolvimento da criança, a valorização de seus conhecimentos e a 
garantia de novas aquisições procura-se atender a todas as suas possibilidades aproveitando 
as oportunidades que surgem. Assim o professor pode ser o escriba, o que registra com o 
aluno e faz intervenções.

Um outro artigo que condiz com esse eixo é o relato de experiência “O quiabo” de 
Izonete Rocha Rossini (professora na pré-escola Municipal “Antônia de Oliveira Geraldo” 
(Jardim Tupi – Cambe/PR) que expõe o objetivo do projeto como possibilidade de ampliar 
o desenvolvimento do aluno e do professor; explorar o conhecimento físico; criar situações 
para que a criança levante hipóteses; desenvolver a coordenação e equilíbrio; as percepções 
gustativas e olfativas; estimular a curiosidade, a discussão, a criatividade, a solução de 
problemas; a ampliando o conhecimento da língua falada e escrita. Para tanto, a autora 
pensa a aprendizagem significativa como elemento que promove o desenvolvimento do 
aluno e do professor. E o projeto: levou o professor a perceber a riqueza que é trabalhar 
da forma integrada, levando em conta o interesse e as necessidades das crianças. (Revista 
Criança, n. 35, 2001, p.34-35).

Embora nesse eixo seja marcante o papel do professor verificamos que aparecem 
outros elementos importantes como: significado e o conhecimento prévio da criança. O 
significado acontece através dos estímulos externos, que nesse contexto é ressaltado pela 
linguagem. Através desta há a incorporação de conhecimentos, é por ela que se atribui 
sentido ao conteúdo trabalhado, pois, o conteúdo é incorporado à estrutura mental de forma 
organizada. Pela capacidade de funcionamento mental que a criança possui é capaz de 
relacionar os novos conhecimentos aos já existentes diante da objetividade e critérios que a 
aprendizagem significativa atribui.

C) Aprendizagem como processo relacional: acontece nas relações de convivência entre 
pessoas, entre essas e fatos ou acontecimentos. Na ação educativa da escola tem a intervenção 
do outro (o sujeito mais experiente) que se põe de permeio entre a criança e o processo de 
aprendizagem do conhecimento sócio-historicamente produzido pela humanidade.

Ao apresentar orientações para o trabalho pedagógico Mônica Nogueira Camargo de 
Toledo professora do Colégio Mopyatã, em São Paulo, autora do artigo que relata experiência 
com projeto de ensino “Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros” expressa o trabalho com 
a matemática como meio de levar a criança a compreender como funciona o nosso sistema 
monetário. Ao referir-se à importância do registro diário do professor diz que:

O registro feito diariamente de nossas atividades com as 
crianças, nos permite ter um maior aproveitamento das mesmas, 
na medida em que nos possibilita refletir posteriormente 
não só sobre a atuação das crianças (seus conhecimentos 
prévios, suas hipóteses e as conclusões a que chegam sobre 
os assuntos abordados), como também sobre nossa atuação 
(como poderíamos ter feito melhores interferências, o que 
deixamos de levar em conta em determinado momento, 
como poderemos planejar ações futuras com base nos 
acontecimentos anteriores). É um instrumento, portanto, que 
possibilita a tomada de novas decisões, visando alcançar uma 
aprendizagem cada vez mais significativa. Grifo nosso (Revista 
Criança, n. 32, 1999 p. 30 - 34).

O conhecimento prévio das crianças, sobre as diferentes formas de se compor um 



270

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

271

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

conceito da matemática, o sistema monetário (o Real) como meio de compreender como 
funciona o nosso dinheiro, por exemplo, vai sendo reorganizado e modificado à medida que 
se aproxime sucessivamente dos conhecimentos científicos, promovendo e impulsionando a 
atividade individual inteligente.

[...] a inteligência como um sistema permanente de perguntas [...] é instituir 
a pesquisa como um espaço de perguntas [...] O contato sistemático com 
diferentes informações das artes visuais possibilita um olhar mais apurado e 
uma maior capacidade estética, enriquecendo as assimilações e ampliações 
de repertório na área. Língua, Ciência e Arte no desenvolvimento infantil. 
(Revista Criança, n.34, 2000, p. 12 -15).

O professor deve trabalhar os vários aspectos da formação considerando o ritmo das 
várias áreas de conhecimento. O movimento perene da educação escolar é recriar caminhos, 
dentro das novas ordens, mas na confiança de que as verdades são provisórias.

Recriar caminhos considerando o ritmo ágil de aprendizagem das crianças 
pequenas, sua vontade em desvendar o mundo e a necessidade de buscar 
situações desafiantes para aprendizagem significativas. Grifo nosso. (Revista 
Criança, n. 34, 2000, p. 12 - 15).

Nesse eixo encontramos elementos como as informações e conhecimentos das 
diferentes ciências e a aprendizagem significativa pensadas como processual. Em oposição 
ao ensino mecânico e a memorização de conteúdos na aprendizagem enquanto processo20 a 
aquisição dos conhecimentos acontece de forma significativa, pois, tem como ponto de partida 
as necessidades e anseios da criança. No entanto essas necessidades, por sua vez estão ligadas 
às diferentes áreas de conhecimento, além de requererem interligação com conceitos gerais 
e específicos os quais precisam ser aprofundados (conceitos específicos) para que aconteça a 
interação (surgindo novos significados).Do total dos artigos analisados encontrou-se 05 (cinco) 
conceitos gerais da Psicologia. 

Quadro 03– Revista Criança/MEC: Conceitos da Psicologia

Categorias

Revistas

Freq. %30
1998

31
1998

32
1999

33
1999

34
2000

35
2001

36
2002

37
2002

1.Interação 08 08 07 03 03 07 03 03 42 100

2.Aprendizagem 02 03 01 03 02 05 02 02 20 47,61

3.Desenvolvimento 03 03 03 01 03 02 04 01 20 47,61

4. Identidade e Autonomia 02 - - 01 01 03 02 - 09 21,95

5.Inteligência - - - - - 01 - 01 02 4,76

Total 03 03 06 04 01 10 06 07 42 100

Esses conceitos aparecem no corpo dos artigos, são definidos pelos próprios autores 
dos artigos ou a partir da referência teórica que os autores usam, geralmente seguida da 



272

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

273

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

interpretação que faz do teórico utilizado. Para a finalidade desse artigo buscou-se na 
análise dos 91 artigos levantados perpassando pelos 20 (vinte) artigos em que aparece o 
termo aprendizagem selecionando desses os 05 (cinco) artigos em que aparece o conceito 
aprendizagem significativa. A análise dos dados da Revista permitiu ir além dos conceitos 
identificados fluindo algumas outras possibilidade de análise como: a tipologia, as temáticas, 
a área de enfoque e teóricos referendados: 

Quadro 04 - Revista Criança/MEC: Tipologia de artigos selecionados

Tipologia Freq. %

Relato de Experiência com Projeto 04 80

Texto científico 01 20

Total 05 100

As temáticas encontram-se organizadas da seguinte forma: Formação Continuada (03); 
Orienta para o Trabalho, (02) em um total de 05 temáticas.

A temática formação continuada ocupa o centro das produções (60%), embora faça 
interface com outras áreas e direciona a prática de ensino via projetos, enquanto este 
aparece com o caráter de orientação com 40% desses artigos, são dados que vem confirmar 
a proposta formadora nesse instrumento.

Essas temáticas são trabalhadas perpassando as seguintes áreas de conhecimento: 
Ciências, Linguagem e Arte, Ciências, (03); Linguagem oral e Ciências, (02); Matemática, 
(01) e Artes (01). Embora tenham essas áreas como foco central 02 (dois) desses artigos 
direcionam-se para a orientação e exposição de conhecimentos e informações que possam 
contribuir para a formação continuada do Professor Educador da criança de 0 a 6 anos, 
sendo 01 também de orientação para trabalho com projetos, com os outros 02 restantes.

Quanto a autorias desses artigos temos 03 (três) de autoria única e 02 (dois) de autoria 
múltipla e são da área da pedagogia, enquanto que apenas um é da área de Artes.

Dos 80% dos artigos (04 artigos) que relatam experiências com projetos de ensino 
nenhum indicam ou utilizam referências teóricas, embora expressem a preocupação 
com a formação continuada do professor, e também, mencione a aprendizagem 
significativa, conforme já identificamos nos eixos A, B e C deste trabalho. Percebemos 
que os conceitos presentes parecem identificar-se com os pressupostos da teoria de 
Ausubel. No entanto, os autores dos artigos não reconhecem nem referendam a teoria 
da aprendizagem significativa. O artigo restante, (20%) formatado em artigo teórico traz 
referenciais e inclui o Documento Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil/MEC (1998). No geral evidencia-se uma direção com relação à aprendizagem 
significativa e uma certa coerência com a teoria de Ausubel, entretanto não há referência 
bibliográfica que evidencie os princípios teóricos dessa questão.
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CONCLUSÃO

Dentre os conceitos evidenciados compreendemos que o termo aprendizagem 
significativa nas produções de Revista Criança/MEC está diretamente relacionado ao papel 
do professor em buscar conhecer a criança, suas habilidades e limites para logo em seguida 
propor o trabalho educacional que favoreça a aquisição de novos conhecimentos (novas 
estruturas mentais).

Embora seja possível visualizar nessas produções a preocupação dos autores em 
expressar a interação dos novos conhecimentos preexistentes no sujeito, não esclarecem 
quanto à hierarquia estrutural dos conteúdos escolares o que corresponde à interação 
necessária entre os conceitos gerais e os específicos. Dessa forma não aparece a definição 
referente à hierarquia da estrutura cognitiva. Ainda que as produções revelem a preocupação 
de que o trabalho pedagógico consiga favorecer a criança a construção de sua autonomia e 
de seu compromisso com as questões sociais, não fazem relação desse conceito com o que 
Ausubel expressa enquanto pretensão da aprendizagem significativa que para ele refere-
se à autonomia da criança, a qual é compreendida pela sua capacidade de construção 
de seu próprio conhecimento (que passa pelo diálogo interior) possibilitando-lhe o (re) 
direcionamento de sua própria aprendizagem.

Com relação à organização da aprendizagem na Educação Infantil o momento da 
tomada de decisão que o professor e criança possam efetivar refere-se a conduta a ser 
seguida diante de uma aprendizagem pode ser evidenciada na proposta de projetos de 
ensino que as produções da Revista trazem. O trabalho com projeto possibilita informar a 
criança os passos a ser percorrido na construção do conhecimento, pois, a temática a ser 
desenvolvida está interligada com diversas áreas de conhecimento.

Já o momento da ação - a realização das atividades  – evidenciou-se com clareza nas 
produções ao fazerem referências ao papel do professor como aquele que controla e orienta 
o percurso dessa aprendizagem tendo sempre em vistas os objetivos a serem alcançados. No 
entanto, o momento da avaliação enquanto elemento de verificação do caminho percorrido 
ajudando, principalmente, a própria criança a decidir cognitivamente sobre suas próximas 
ações não foi encontrado na produção dos artigos.

Dos 05 artigos em que há a presença do conceito de aprendizagem significativa 
direcionada ao trabalho pedagógico na Educação Infantil não há uma referencia explícita 
sobre Ausubel para tratar dessa questão, embora encontramos, na Revista, uma identidade 
dessa temática com a teoria de Ausubel. Indagamos: Por que nessas produções não se 
evidencia o referencial de Ausubel? Reconhecemos que é possível que esse conceito possa 
fundamentar a proposta de organização do ensino na Educação Infantil, que no caso da 
Revista se dá através de projeto, no entanto concluímos que Ausubel não é utilizado para 
sustentar os princípios explicitados. Pensamos que a teoria de Ausubel pode ser pensada 
como uma contribuição para a constituição do conhecimento e aquisição de conceitos 
de forma significativa na Educação Infantil. Para isso seria necessário maior acesso aos 
professores, em sua formação básica e sob a forma de educação continuada, da Teoria da 
Aprendizagem Significativa, articulada com outras possibilidades teórico-metodológicas, 
como por exemplo, a formação de conceitos científicos e da concepção de zona de 
desenvolvimento proximal de Vigotsky.
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ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM COMO 
FACILITADORAS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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José Augusto da Silva Pontes Neto (japontes@femanet.com.br) - UNESP/Marília 

Estratégias de aprendizagem podem ser conceituadas como seqüências integradas 
de procedimentos ou atividades que o indivíduo escolhe com o propósito de facilitar 
a aquisição, o armazenamento e/ou a utilização da informação ou conhecimento. As 
estratégias de aprendizagem são chamadas de estratégias cognitivas de aprendizagem, por 
realizarem-se através dos processos mentais. A metacognição refere-se ao conhecimento 
e consciência desses processos mentais, o que permite seu monitoramento, avaliação e 
regulação. Desde que tomou corpo a linha conceitual de pesquisa e desenvolvimento 
denominada cognitivismo, nos anos 60, passou-se a conceber a aprendizagem como 
atividade da mente tendo influência do próprio aprendiz e também do ambiente. Dessa 
forma, o ato de aprender passou a ser visualizado como um processamento ativo da 
informação provinda do ambiente que inclui seleção, organização e integração dessa nova 
informação, de modo que ela termina por fazer parte das estruturas, redes ou esquemas 
cognitivos, na mente do aprendiz. É nesse contexto que diversos autores têm trabalhado 
com o conceito de estratégias cognitivas de aprendizagem. Segundo as pesquisas existem 
dois aspectos práticos nas estratégias de aprendizagem. O primeiro reside no fato de que 
seu uso é que caracteriza os bons aprendizes e os distingue dos maus, o segundo é que o 
uso adequado de tais estratégias cognitivas promovem o que se denomina processamento 
de profundidade da informação, em oposição às formas de processamento de superfície, 
acarretando uma melhor qualidade dos resultados de aprendizagem. A condição para a 
aquisição de repertórios que possibilitem selecionar estratégias adequadas a cada tipo de 
aprendizagem, pode ser aprendida. Cursos com o objetivo de ensinar alunos a tornarem-se 
capazes de selecionarem adequadamente tais estratégias têm sido propostos atendendo a 
concepção geral de que aprender também se aprende. A literatura relata os resultados destes 
cursos demonstrando a melhoria do desempenho acadêmico de alunos que têm em sua 
trajetória escolar a oportunidade de realizá-los. A nova cultura da aprendizagem, inerente à 
sociedade do conhecimento, na qual aprender constitui-se numa exigência social crescente, 
está a exigir novas competências cognitivas que, com certeza, estão contempladas nos 
pressupostos da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Estratégias de Aprendizagem; Competências 
Cognitivas.

INTRODUÇÃO

O termo “estratégias” vem sendo cada vez mais utilizado em todos os meios sociais, 
como por exemplo na política e na economia. É comum em jornais, tanto impressos quanto 
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radiofônicos e televisionados ouvir-se expressões como “as estratégias da equipe econômica 
referentes ao mercado externo não foram bem aceitas pelo Banco Central”. Candidatos aos 
diversos cargos públicos planejam estratégias com o fim de elegerem-se. 

O dicionário Aurélio conceitua o termo estratégia como a arte de aplicar os meios 
disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos. O motorista usa uma estratégia 
para estabelecer um itinerário a fim de chegar ao seu destino. O artista ensaia seus textos 
usando uma estratégia para contextualizá-lo ao enredo. A dona de casa usa uma estratégia 
para lavar a louça, o médico usa uma estratégia para fazer seus diagnósticos. O cientista 
usa estratégias para desenvolver sua pesquisa. Os sem terra usam estratégias para invadir 
as terras mais adequadas, o governo usa estratégias para resolver o impasse. Os meios de 
comunicação usam estratégias para convencer a massa de que determinada medida é boa 
ou má, dependendo dos interesses. As estratégias são os meios para se alcançar os objetivos, 
são os procedimentos para se conseguir o que se busca, enfim, são as ações desencadeados 
para se atingir as metas.

Na maioria das vezes, as estratégias são utilizadas meio que a esmo, sem intencionalidade e 
conscientização de sua utilização. O motorista, o artista, a dona de casa, o médico, enfim, a maioria 
das pessoas ao utilizar as estratégias não tem essa intenção nem toma consciência da sua utilização. 
Em decorrência disso, não reflete sobre as mesmas, sobre sua adequabilidade e eficácia.

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

Um aprendiz ao tomar uma atividade de aprendizagem, raras vezes define antes as 
estratégias que utilizará. Não se preocupa quanto ao tempo que gastará naquela atividade, 
não prepara o ambiente de aprendizagem, não seleciona os materiais que necessitará, 
não tem claramente em mente os objetivos que deseja alcançar, enfim, não planeja a sua 
aprendizagem. Pensa no objetivo em si, apropiar-se daquele conhecimento, realizar a tarefa, 
estar preparado para a prova, mas o como, o meio, as formas não são pensados ou quando o 
são, via de regra, o são assistematicamente, assim como denunciam Antonijevic e Chadwick 
(1982) que para a maioria das pessoas muita aprendizagem é quase inconsciente, porém 
assinalam que os melhores aprendizes são justamente aqueles que tem um nível mais alto de 
consciência.  Há de se ressaltar que as estratégias de aprendizagem são sempre conscientes 
e intencionais, utilizadas como meios para atingirem os objetivos de aprendizagem. 

As estratégias de aprendizagem são por isso mesmo chamadas de estratégias cognitivas 
de aprendizagem, por realizarem-se através dos processos mentais. A metacognição 
refere-se ao conhecimento e consciência desses processos mentais, o que permite seu 
monitoramento, avaliação e regulação.

Alguns autores (VEIGA SIMÃO, 2001; Pozo Municio, citado por PORTILHO, 2004; 
Antonijevic e Chadwick, 1982) fazem a diferenciação entre estratégias de aprendizagem e 
técnicas de estudo. Para eles as técnicas são procedimentos que se aplicam de modo não 
controlado, não planejado e rotineiro, ao passo que as estratégias devem ser planejadas 
e controladas para serem executadas. Já Noguerol (1999) utiliza ambos os termos como 
sinônimos. Azevedo (1993) refere-se a “táticas”, esclarecendo que é um termo de alcance 
menos geral que estratégias, podendo uma estratégia implicar no uso de táticas diversas.

Dessa forma conceitua-se estratégias de aprendizagem como sendo seqüências 
integradas de procedimentos ou atividades que o indivíduo escolhe com o propósito de 
facilitar a aquisição, o armazenamento e/ou a utilização da informação ou conhecimento 
(PORTILHO, 2004). Para Boruchovitch (2001) as estratégias de aprendizagem consistem 
num conjunto de procedimentos que objetivam facilitar a aprendizagem.
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As estratégias de aprendizagem podem ser vistas como um conjunto mental de 
operações interdependentes que são trocáveis entre si e que podem ser modificadas em 
resposta a diferentes situações (Duffy e Jonassen, citados por STEDILE, 2004). 

Para AntoniJevic e Chadwick (1982), as estratégias cognitivas de aprendizagem 
pressupõem três elementos: 1) a existência de processos cognitivos (métodos ou mecanismos 
internos que uma pessoa usa para perceber, assimilar e recuperar conhecimentos; 2) o 
desenvolvimento da habilidade mental (quando um ou mais desses processos foi desenvolvido 
até um nível de eficiência relativamente alto) e 3) a aplicação da habilidade mental a uma 
tarefa de aprendizagem. 

A partir dos anos 60, tomou corpo uma linha conceitual de pesquisa e desenvolvimento 
denominada cognitivismo. Como visto, com raízes bem anteriores, essa corrente surgiu 
como uma forma de reação ou alternativa à concepção dominante de aprendizagem, à 
época, conhecida como comportamentalismo (ou periferialista, ou condutismo, ou S – R). 
Os cognitivistas, além de considerarem como relevantes todos os eventos e contingências 
ambientais, passaram a conceber a aprendizagem como atividade da mente, e que pode 
ser influenciada pelo próprio aprendiz (PFROMM NETTO, 1986; PHYE e ANDRE, 1986; 
SHUELL, 1988; SNOW e SWANSON, 1992).

A partir de então passou a ser difundida a metáfora, inspirada na informática, segundo 
a qual o ato de aprender consiste num processamento ativo da informação provinda do 
ambiente. Tal processamento inclui seleção, organização e integração dessa nova informação, 
de modo que ela termina por fazer parte das estruturas, redes ou esquemas cognitivos, na 
mente do aprendiz. Conceitos como codificação, memória de curto e de longo prazo fazem 
parte essencial desse modo de se conceber a aprendizagem humana. Sierra (1996) ressalta 
que uma das razões para que os psicólogos se dessem conta das vantagens dessa metáfora 
residia, precisamente, naquilo que os computadores estavam fazendo, ou seja, realizando 
todo tipo de operações com uma enorme facilidade. Considerando-se que, por essa época 
(anos sessenta) não era muito o que se conhecia a respeito dos processos mentais humanos 
responsáveis por tarefas similares àquelas desempenhadas pelos computadores, começou-se 
a estudar a atenção, a linguagem, a razão e, principalmente, a memória.

É nesse contexto que diversos autores têm trabalhado com o conceito de estratégias 
cognitivas de aprendizagem (O’NEIL, 1978; WEINSTEIN e MAYER, 1986). Elas são conceituadas 
como procedimentos cognitivos gerais, aprendidos e utilizados pelo próprio aluno, que 
influenciam o processo de codificação, facilitando a aquisição e a recuperação da informação. 
Várias são as taxonomias de estratégias cognitivas, como o relatam Snow e Swanson (1992), 
sendo que a maioria inclui o fortalecimento, elaboração, organização, monitoria e motivação. 
Particularmente desenvolvidos na literatura são os componentes de monitoria da compreensão 
e a geração e testagem de hipóteses, enquanto ocorre a aprendizagem. 

Pintrich (1989), segundo um referencial útil, agrupa as estratégias de aprendizagem 
em três categorias: cognitivas, metacognitivas e gerenciamento de recursos. As estratégias 
cognitivas básicas são a prática, a elaboração e a organização, sendo que cada uma 
delas, dependendo da natureza da aprendizagem, possui tanto uma versão básica quanto 
complexa. As estratégias metacognitivas têm sido empregadas em relação a dois aspectos da 
vida cognitiva: (1) a consciência de uma cognição e o conhecimento sobre esta cognição; 
e (2) o controle e a regulação da cognição. As estratégias de gerenciamento de recursos são 
muitas e ajudam os alunos a gerenciar o ambiente e os recursos disponíveis, tais como tempo 
disponível para estudar, o ambiente físico de estudo, outras pessoas como pais e colegas e até 
o próprio aprendiz como tal.

Weinstein, Goetz e Alexander (1988), fizeram uma revisão alargada das estratégias de 
aprendizagem, agrupando-as em cinco categorias: 1) Estratégias de exercitação – principais 
tipos: repetir a informação; copiar; resumir; tomar notas; e sublinhar; 2) Estratégias de 



278

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

279

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

elaboração – principais tipos: uso de imagens mentais; geração de proposições novas; 
paráfrase; resumir; criar analogias; tomar notas inovadoras; responder a questões; e uso de 
mnemônicas ; 3) Estratégias de organização – envolvem um processo de relacionamento 
entre diversos elementos de um conjunto de modo a chegar a unidades mais complexas 
mas menos numerosas – principais tipos: enfeixamento (clustering); identificação das idéias 
principais e dos pormenores importantes; ligação em rede ( networking); distinção das 
estruturas de nível mais elevado (ex. covariância, comparação, seleção, descrição, resposta 
ao problema); 4) Estratégias metacognitivas de monitoração e controle da compreensão 
– existem quatro grandes processos metacognitivos: (a) estabelecimeto de objetivos 
e planejamento; (b) monitoração (autoquestionamento, verificação de consistência e 
parafraseamento para verificar a compreensão);  (c) avaliação do nível de consecução; e 
(d) autocontrole ou auto-regulação; 5) Estratégias afetivas e motivacionais – principais tipos: 
focar a atenção; manter a concentração; lidar com a ansiedade; estabelecer e manter a 
motivação; atender à autoeficácia, expectativas e atitudes; administrar o tempo; e lidar com 
a tendência para a procrastinação.

De todas as estratégias de estudo de texto, a mais popular, segundo Boruchovitch e 
Mercuri (1999), é o sublinhar, que permite focalizar a atenção da pessoa no material que 
está lendo, bem como revisar as idéias essenciais num momento posterior, constituindo-se 
em mecanismo de codificação da informação.

O primeiro aspecto prático das estratégias cognitivas, segundo as pesquisas, reside no 
fato de que seu uso é que caracteriza os bons aprendizes e os distingue dos maus (SNOW e 
SWANSON, 1992). Outro aspecto prático identificado nas pesquisas é que o uso adequado 
de tais estratégias cognitivas promovem o que se denomina processamento de profundidade 
da informação, em oposição às formas de processamento de superfície (CRAIK e LOCKART, 
1972; ENTWISTLE e WATERSON, 1988). Assim, a qualidade dos resultados de aprendizagem 
é diretamente proporcional ao uso de estratégias cognitivas por promoverem processamento 
de profundidade.

A FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ATRAVÉS DAS 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

Na entrada do terceiro milênio estamos assistindo a consolidação da superação de 
conceitos que permeavam a psicologia da primeira metade do último século, cujos princípios 
eram fundamentados na idéia de que a aprendizagem dependia das condições ambientais 
em quase sua totalidade. A escola, local da aprendizagem formal e sistemática por excelência, 
atualmente, tem trabalhado no sentido de capacitar o aluno a ser independente, a facilitar a 
formação do pensamento e da ação para o exercício da cidadania. 

Boruchovit (2001), pontua a eficácia das estratégias de aprendizagem para diminuir as 
dificuldades pessoais dos alunos, maximizar a aprendizagem e controlar melhor os fatores 
ambientais que interferem no desempenho escolar satisfatório.

A aprendizagem significativa, postulada por Ausubel nos anos 60 do século passado, 
tem sido resgatada por educadores preocupados, entre outras questões, com essa nova 
perspectiva da formação do pensamento crítico e criativo, da responsabilidade do aprendiz 
em construir seu conhecimento, da importância e valor atribuídos ao aprender a aprender 
e da urgência em se formar cidadãos responsáveis e independentes. Nesse contexto, Pontes 
Neto (2001) e Noguerol (1999), entre outros pesquisadores, chamam a atenção para a 
importância do domínio, por parte dos alunos, das estratégias de aprendizagem com vistas a 
uma aprendizagem mais significativa.
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Pontes Neto levanta a hipótese de que a diferenciação progressiva e a reconciliação 
integrativa, dois conceitos importantes na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 
poderiam transformar-se em profícuas estratégias de aprendizagem. 

Presumivelmente, a condição para a aquisição de repertórios que possibilitem 
selecionar estratégias adequadas a cada tipo de aprendizagem, pode ser aprendida. Cursos 
com o objetivo de ensinar alunos universitários a tornarem-se capazes de selecionarem 
adequadamente tais estratégias têm sido propostos atendendo a concepção geral de que 
aprender também se aprende.

Tais cursos, geralmente, têm sido oferecidos a alunos primeiranistas de cursos 
superiores, tendo como objetivo o de facilitar a vida acadêmica ensinando-os a utilizar 
estratégias adequadas de estudo. Kaldeway e Kortagen (1995) realizaram uma revisão crítica 
em 20 cursos desse tipo, focalizando a relação entre os objetivos e os resultados obtidos pelos 
procedimentos adotados em cada curso. Ao selecionarem os cursos que seriam analisados, 
os autores fizeram um levantamento na base de dados ERIC, utilizando como critérios, além 
da exclusão dos estudos não publicados em inglês, os seguintes: a) os cursos deveriam ser 
baseados em estratégias de estudo e não de ensino; b) não deveriam ser cursos integrados 
e c) a estratégia de estudo em questão deveria ser uma que já tivesse sido investigada. 
Utilizaram um modelo com quatro categorias de atividades de estudo: 1) atividades de estudo 
estratégicas (formulação de metas de estudo geral), 2) atividades operacionais de estudo (que 
designam um plano de estudo), 3) atividades de estudo executivas (que executam o plano 
de estudo) e 4) atividades de estudo reflexivas (que avaliam os processos e os resultados 
de estudo). O ponto inicial das análises foi a descrição dos fatores concentração, manejo 
do tempo, auto confiança, motivação para estudo e concepções de estudo, bem como das 
categorias de atividades de estudo. Todos os cursos foram submetidos a essa classificação 
por dois juizes, sendo que no caso de não concordância, as mesmas foram resolvidas por 
discussão. Um juiz independente classificou dez dos vinte cursos, que foram selecionados 
randomicamente. 

Os autores verificaram que 8 cursos tinham seu foco exclusivamente sobre atividades 
de estudo executivas; 4 cursos sobre atividades de estudo reflexivas e executivas; 1 curso 
sobre atividades de estudo reflexivas, executivas e operacionais; 1 curso sobre atividades de 
estudo reflexivas e operacionais; 3 cursos sobre atividades de estudo executivas, reflexivas, 
operacionais e estratégicas; 2 cursos focalizaram atividades de estudo combinadas com outros 
fatores e 1 curso focalizou exclusivamente outros fatores. Assinalaram, ainda, que nenhum 
dos estudos preocupou-se em registrar se os estudantes integraram as técnicas de estudo 
aprendidas aos seus métodos de estudo. Os principais resultados dessa análise apontam que: 
os cursos que focalizaram seus procedimentos sobre as atividades de estudo operacionais 
e/ou estratégicas pontuavam efeitos sobre a compreensão de textos e no desempenho 
acadêmico; poucos foram os relatos sobre a interação entre treino em atividades de estudo 
e fatores tais como, concentração, manejo do tempo, auto confiança, motivação para estudo 
e concepções de estudo.

Um curso dessa natureza, denominado “Aprendendo a Aprender”, desenvolvido por 
Mckeachie, Pintrich e Lin, citados por Deming, Valeri-Gold e Idleman (1994) focalizando conceitos 
e princípios da Psicologia Cognitiva e como os mesmos podiam ser aplicados para estratégias 
de aprendizagem, foi ofertado a calouros da Universidade de Michigan, que se matricularam 
voluntariamente. Os resultados obtidos evidenciam que as estratégias de aprendizagem podem 
ser ensinadas e cursos devem ser planejados para o ensino dessas habilidades.

Com o objetivo de testar a eficiência de um Curso Programado Individualizado para 
desenvolver habilidades complexas de leitura em alunos universitários de cursos ofertados 
nos turnos diurnos e noturnos, Marini (1986) realizou uma pesquisa. Utilizou o Questionário 
Informativo de Leitura (QIL), a leitura de três textos (dois com a técnica Cloze e um da forma 
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convencional) e o Teste de Conteúdo Programático como pré e pós-testes. Os resultados 
do pré teste forneceram subsídios para a montagem do programa de Curso Programado 
Individualizado de Psicologia Educacional (CPI) constituído por 5 unidades, o qual foi 
aplicado a alunos do curso de Geografia durante um ano letivo.

Ao analisar o desempenho dos sujeitos às situações de pré e pós testes de leitura 
e conhecimento de conteúdo específico, tendo verificado a eficiência do procedimento 
adotado, Marini cita Beltran (1975) e Drabin e Maloney (1982) que haviam constatado 
em seus estudos correlações entre a compreensão da leitura e o desempenho acadêmico, 
apontando que essas variáveis mantêm uma relação de reciprocidade, ou seja, a boa leitura 
conduz à melhor aprendizagem e esta, por sua vez, favorece uma interação mais rica entre 
o leitor e o autor.

Marini verificou que: 1) os sujeitos demonstraram déficits significativos no desempenho 
de atividades de leitura ; 2) confirmou a eficiência da metodologia empregada, através de 
um Curso Programado Individualizado para o desenvolvimento de habilidades complexas de 
leitura; 3) os Grupos - Diurno e Noturno - apesar de terem sido favorecidos pela oferta dessa 
metodologia, os do Diurno apresentaram resultados mais expressivos que os do Noturno; 
4) a aprendizagem do conteúdo específico de Psicologia Educacional foi mais significativa 
quando decorrente da metodologia do Curso Programado Individualizado do que quando 
das formas convencionais de ensino; 5) constatou generalização dos repertórios adquiridos 
pelo Curso Programado Individualizado a outros conteúdos de Psicologia e de Geografia.

Stedile (2004) lembra que o ensino de estratégias “inclui dicas, indicações, elaboração de 
respostas dos estudantes, explicações verbais e re explicações do processo de pensamento”. 
Assim a autora conclui que instruções explícitas são a forma de tornarem as estratégias claras, 
facilitando assim a sua utilização.

Acredita-se que todo e qualquer aluno, ao entrar para a Universidade, possua um 
repertório de estratégias de aprendizagem, que sedimentou ao longo de sua vida acadêmica 
anterior. Esse repertório, aprendido em diversas e diferentes situações, foi adquirido graças 
a experiências vivenciadas em contextos informais e formais de educação. Com o objetivo 
de verificar o efeito de técnicas de estudo impostas e espontâneas na aprendizagem a partir 
de um texto, Thornton, Bohlmeyer e Dickson (1990), desenvolveram uma pesquisa com 
168 alunos de college, num experimento delineado para três Grupos. O primeiro Grupo 
recebeu como instrução sublinhar os pontos principais do texto e relacionar mentalmente 
as informações do texto com seu conhecimento anterior (tática imposta). O segundo Grupo 
foi instruído a utilizar as técnicas a que estava acostumado (tática espontânea). O terceiro 
Grupo não recebeu nenhuma instrução (Grupo de Controle). Os autores verificaram que 
o seguimento da instrução, determinando quais táticas de estudo deveriam ser utilizadas 
não favoreceu que a codificação das informações a partir do texto fosse melhor do que a 
decorrente do uso de táticas espontâneas. Concluíram, então, que técnicas espontâneas 
devem ser levadas em conta quando do treinamento em estratégias de aprendizagem.

A literatura estabelece uma ligação entre motivação, aplicação de esforço e adoção 
de estratégias de aprendizagem (BZUNECK, 2001). Embora a motivação seja um fator 
necessário para que o aluno aplique esforço nas situações escolares com vistas a obter bons 
resultados, isto apenas não basta, é necessário que ele conheça e faça uso de estratégias de 
aprendizagem adequadas, compreenda como funcionam e quais benefícios trazem. Assim  
a otimização do esforço sobre estratégias adequadas garantirá uma aprendizagem mais 
significativa e consequentemente melhores resultados acadêmicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Educadores conscientes de sua responsabilidade em contribuir na transformação do 
mundo para melhor, onde as pessoas possam ter sua qualidade de vida melhorada pela 
educação, na qual a aprendizagem significativa é o esteio desse novo tempo, estão a buscar 
através de estudos e discussões, formas de concretizar essa nova sociedade.

A nova cultura da aprendizagem, inerente à sociedade do conhecimento, na qual 
aprender constitui-se numa exigência social crescente, está a exigir novas competências 
cognitivas (POZO, 2005). A aprendizagem, nessa perspectiva, deixou de ser responsabilidade 
da escola enquanto espaço privilegiado do saber. Na verdade, o conhecimento, fator 
de transformação, só pode ser produzido pela ação mental do indivíduo que transforma 
a informação em conhecimento. A informação rompeu os limites da sala de aula, da 
biblioteca, da Internet, encontra-se a impregnar a sociedade, mas somente a sua assimilação, 
interiorização e processamento pelo indivíduo é que a transforma em conhecimento, pois o 
conhecimento é uma ação humana (TÁLAMO, 2004). 

As novas competências cognitivas que a sociedade está a exigir estão contempladas nos 
pressupostos da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, quais sejam: 1) disposição 
do aluno em relacionar o material a ser aprendido de modo substantivo e não arbitrário à 
sua estrutura cognitiva; 2) presença de idéias relevantes na estrutura cognitiva do aluno e 3) 
material potencialmente significativo.

Assim, esperam-se ações concretas e adequadas, principalmente destes educadores, 
conscientes de sua responsabilidade, no sentido de potencializar esforços para concretizar essa 
nova sociedade, que vai além da sociedade da aprendizagem, é a sociedade do conhecimento.
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DOS CONCEITOS 
DA LITERATURA TROVADORESCA  

Arlyse Silva Ditter21 (arlyseditter@uol.com.br) - UCDB

Um conceito não pode ser reduzido à sua definição, principalmente se nos 
interessarmos por sua aprendizagem e seu ensino. 

Gerard Vergnoud

INTRODUÇÃO

O ensino de Literatura, assim como o das outras áreas, vem sendo alvo de releituras 
críticas sob diversos prismas, mas principalmente o pedagógico, o didático. Busca-se caminhos 
para uma eficácia maior no aprendizado de seus conteúdos. Então, olhar mais atentamente 
para suas características significa poder encontrar opções didáticas que as valorize. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio ao definirem as disciplinas 
da área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, explicitam as características de 
interdisciplinariedade e transdisciplinariedade inerentes a Literatura, descrevendo-a como “a 
fronteira dos conhecimentos”, exposto no excerto abaixo, exemplificando o dito em apenas 
uma fronteira, ao aproximar a Literatura da História:

Assim como História é também história do conhecimento científico-
tecnológico e matemático, ela é história da cultura, em todos os sentidos desta 
palavra – desde cultura da alimentação, do vestuário e de regras de convívio 
até cultura literária, artística e humanista. A Literatura, particularmente, 
além de sua específica constituição estética, é um campo riquíssimo 
para investigações históricas, realizadas pelos estudantes, estimulados e 
orientados pelo professor, permitindo reencontrar o mundo sob a ótica do 
escritor  de cada época e contexto cultural. (BRASIL,MEC,PCNEM, p. 19)

Diante de tais características surge um desafio: Como promover a articulação entre a 
Literatura  e as questões que envolvem a realidade do educando, do professor, saindo do 
nível estético para o nível ideológico, e assim promover inúmeras outras leituras de tudo 
que nos cerca, a qualquer tempo? Afinal, a função maior da Arte é  possibilitar ao Homem 
refletir sobre as questões que o envolvem, seja ela de que natureza for: filosófica, política, 
psicológica...Então, novamente, a pergunta surge: como promover uma aprendizagem 
significativa dos conceitos da Literatura?

 As teorias cognitivas são o suporte para a apreensão do elemento essencial à 
aprendizagem de conteúdos e a construção de conhecimentos, já que nos permitem 
compreender como se formam os conceitos. Afinal, estes: 
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“podem ser considerados as ferramentas com as quais executamos a ação 
de pensar” (Barbosa e Kohl, 1999, p.43).O conceito é o elemento estrutural 
do pensamento. Por meio dos conceitos promove-se a construção dos 
significados do mundo concreto, circundante, sensorial. Por meio deles, 
agrupamos categorias da realidade.(BRASIL,PCNEM, MEC, 1999, p.34)

Para Vergnaud, “nem Vygotsky, nem Piaget se interessaram suficientemente pelo - que 
ele chama - de epistemologia de conceito, ou seja, pela relação existente entre um conceito 
e os problemas práticos e teóricos aos quais esse conceito dá uma resposta”. (1999, p.25)

E  tanto ele, com sua Teoria dos Campos Conceituais, como Ausubel, com sua Teoria da 
Aprendizagem Significativa (TAS), apontam caminhos didáticos para a relação teoria/prática 
versus conceitualizações. E é sob a perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel que se pretende discutir o ensino da Literatura no ensino médio. 

 Afinal, sabemos que um dos problemas que atingem o ensino de Literatura, refere-
se à formação inicial de nossos professores que ainda não abre espaço para uma reflexão, 
ou busca de propostas pedagógicas que impliquem em um ensino mais dinamizador 
das possíveis articulações estético-ideológicas da disciplina Literatura, ou seja, de uma 
aprendizagem significativa. 

 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

 No que se refere à cognição, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 
defende que a:

“Aprendizagem Significativa é o processo através do qual uma nova 
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não-
arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. 
É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do 
material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para 
o sujeito. Para Ausubel (1963, p.58), a aprendizagem significativa é o 
mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar  a vasta 
quantidade de idéias e informações representadas em qualquer campo do 
conhecimento.”(MOREIRA, 1997, p.19)

 A aprendizagem ocorre, então, quando o conhecimento prévio na estrutura cognitiva 
do sujeito é adequado à natureza do objeto. É o que Ausubel, explicado por Moreira (1997), 
chama de subsunçor.

“Novas idéias, conceitos, proposições, podem ser aprendidos significativamente 
(e retidos) na mesma medida em que outras idéias, conceitos, proposições  
especificamente relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito e funcionem como pontos de 
“ancoragem” aos primeiros.(Moreira, 1997, p.20)”

Caso não haja conhecimento prévio, o professor pode utilizar os organizadores 
prévios.“São materiais introdutórios apresentados antes do material de aprendizagem em 
si, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. (MOREIRA, 1997, 
p.21)” Serviriam de ancoradouro provisório ou para buscar significados obliterados 
(existentes mas não utilizados).
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   O processo é não-arbitrário e ocorre de acordo com a substantividade que o 
conhecimento prévio proporciona ao processo. Ou seja, de acordo com o que se têm de 
significado se ressignifica o que irá ser aprendido.

 Mas nem sempre ocorre uma aprendizagem no nível significativo. É possível  se 
compreender o conceito de forma mecânica: 

“A diferença básica entre aprendizagem significativa e aprendizagem 
mecânica está na relacionabilidade à estrutura cognitiva: não-arbitrária e 
literal (ibid.).Não se trata, pois de uma dicotomia, mas de um contínuo no 
qual elas ocupam os extremos.(MOREIRA, 1997, p.21)” 

A aprendizagem mecânica é aquela em que o conceito é apreendido de forma arbitrária, 
sem coerência no seu processo de ancoragem ao conhecimento subsunçor. Diferentemente 
da aprendizagem significativa, em que de forma coerente ocorre a ancoragem do conceito no 
conhecimento subsunçor. Promover a aprendizagem significativamente está  muito relacionado 
a escolha que o professor pode fazer dos momentos didáticos de seu processo pedagógico. 
Para isto ele deve ter ciência do processo cognitivo segundo a teoria de Ausubel.

    A TAS divide  o processo cognitivo em: aprendizagem representacional (ou conceitual)  
centrada na aprendizagem das palavras e seus significados que ocorre em um primeiro 
momento. Posteriormente, ocorre a aprendizagem proposicional, ela se refere à aprendizagem 
de conceitos para finalmente. Só aí, então, é possível ocorrer a aprendizagem significativa 
subordinada, uma outra etapa. Aí sim,temos a aprendizagem no seu nível significativo já pois 
é quando surge a abstração, generalidade e inclusividade dos conteúdos. 

A aprendizagem significativa subordinada é o momento que o conceito/conteúdo 
abordado deixa de ter o significado literal.

“Se o novo material é apenas corroborante ou diretamente derivável de 
algum conceito ou proposição já existente, com estabilidade e inclusividade, 
na estrutura cognitiva, a aprendizagem é dita derivativa. Quando o novo 
material é uma extensão, elaboração, modificação ou quantificação de 
conceitos ou proposições previamente aprendidos significativamente, a 
aprendizagem subordinada é considerada correlativa.(MOREIRA, 1997, 
p.21).”

Mas há ainda, a aprendizagem superordenada e a aprendizagem significativa 
combinatória. Na primeira,  tem-se uma  unificação, uma reconciliação de conceitos 
não-conflitantes  e a segunda ocorre quando não há nenhum conhecimento prévio para 
subordinar o novo conceito, mas devido a algumas generalizações isso ocorre.

 Moreira (1997) nos diz que, segundo Ausubel, na sala de aula, há possibilidade de 
duas formas  de manipular os atributos relevantes da estrutura cognitiva: 

“l substantivamente: com propósitos organizacionais e integrativos, 
usando os conceitos e proposições unificadoras do conteúdo da matéria 
de ensino que têm maior poder explanatório, inclusividade, generalidade e 
racionabilidade  nesse conteúdo.

l E, programaticamente , empregando princípios programáticos  para 
ordenar sequencialmente  a matéria de ensino, respeitando sua organização 
e lógicas internas e planejando atividades práticas”. (MOREIRA, 1997, p36)
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 Então, o professor deve analisar conceitualmente os conteúdos identificando os 
elementos que o compõem e escolhendo de forma objetiva um caminho a trilhar em busca da 
aprendizagem. Pois é necessário ter uma visão crítica nas escolhas e organização dos currículos 
e materiais educativos.”De nada adianta um conteúdo ter boa organização lógica, cronológica 
ou epistemológica, e não ser psicologicamente aprendível”. (MOREIRA, 1997,p36)

Dessa maneira, o presente estudo teve como objetivo compreender melhor como se 
formam os conceitos de Literatura, identificando as etapas da aprendizagem significativa 
do Trovadorismo, estética do primeiro período medieval,  que data do período entre os 
anos 1100 a 1300, comumente estudada pelos alunos do ensino médio. Mais precisamente 
investigamos o processo cognitivo descrito por Ausubel como aquele que contém as 
seguintes etapas: aprendizagem representacional (conceitual), aprendizagem proposicional, 
aprendizagem subordinada derivativa e correlativa,que acreditamos ser observável em uma 
avaliação declarativa, como a que constitui e será descrita neste trabalho.   

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Cinco adolescentes de uma escola pública, estadual, da periferia de Campo Grande 
foram os sujeitos da pesquisa. A escolha foi realizada aleatoriamente, no momento, 
buscávamos uma escola que nos recebesse para realização do trabalho de pesquisa e ainda 
tivesse um laboratório de informática. O critério de escolha dos sujeitos foi estarem cursando 
o primeiro ano do Ensino Médio. 

 Por aproximadamente uma hora, os sujeitos consultaram um cd-rom que continha 
o hipertexto de Literatura, Imagens do Trovadorismo. Este fora construído no programa 
Power Point, da Microsoft, por possibilitar a inclusão de vários tipos de linguagens: imagens, 
movimentos (das mesmas e dos slides que compõem o texto) como também de música. 

 Nesta inclusão de linguagem havia  também a inclusão de conteúdos, que a maioria 
dos manuais de literatura desprezam, como por exemplo, a versão histórica que Denis de 
Rogemond defendeu em O Amor e o Ocidente. Esta versão amplia o entendimento da 
estética em inúmeros aspectos.

Após a consulta, duas avaliações foram propostas ao sujeito; uma pretendia observar a 
explicitação dos conceitos da estética em questão a partir de textos, era de caráter declarativo. 
Já a segunda avaliação, apresentava questões que contextualizavam ideologicamente os 
mesmos conceitos apresentados na outra avaliação. Apenas os resultados da primeira 
avaliação estão dispostos neste trabalho.

 Aos resultados apresentados nas avaliações, procurava-se contraposições e 
confirmações que complementassem a compreensão do percurso cognitivo do sujeito 
por meio de uma entrevista oral em que  este expunha como havia construído aquela 
resposta. Ele rememorava e descrevia seu percurso cognitivo na construção de conceitos, 
ou não, em todas as questões. A pergunta base era: “como você chegou a esta resposta”. 
Então, conforme a resposta dada, o sujeito era novamente questionado, aí sim, 
contrapondo a resposta fato com a resposta pos facto, ou seja, aquela  resposta dada na 
avaliação escrita à resposta dada na entrevista.

 A avaliação continha quatro textos da estética em questão, o Trovadorismo, 
que foram apresentados ao sujeito compondo a tipologia da mesma, já que eram uma 
Cantiga de Amor, uma Cantiga de Amigo, uma Cantiga Satírica e uma Cantiga de Santa 
Maria.  E as questões abertas que seguem abaixo pediam ao sujeito que:
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Questão 1 

Identificasse o eu lírico de cada cantiga, justificando com elementos/versos do texto. Desta 
forma o sujeito estaria demonstrando ter compreendido um dos atributos básicos do conceito 
que classifica e nomeia cada um dos quatro tipos de cantigas: a voz poética, ou, o eu lírico.

Para um aluno do Ensino Médio, o conceito de eu lírico, a voz poética, já está 
formado (ou deveria estar) ao longo da sua formação, como leitor no ensino fundamental. 
Consideramos, portanto, aqui que a identificação do eu lírico em cada cantiga é um 
trabalho de recorrência do significado e gênero de palavras ora feminina, ora masculina, 
ora sem gênero. O que confere a questão o objetivo de verificar se o sujeito havia atingido 
a  aprendizagem, segundo a TAS, identificada como representacional, um primeiro nível 
da aprendizagem significativa. Nela, o sujeito demonstra dominar o conceito no nível do 
significado das palavras.    

 Havia dois textos  em que o eu lírico não poderia ser identificado, como é de praxe nas 
Cantigas de Santa Maria e de Mau-dizer, um dos tipos das Satíricas, e vários versos poderiam 
justificar isso. Nos outros dois textos, as Cantigas de Amigo e Amor, o eu lírico estava explícito 
em vários versos como: o feminino e o masculino, respectivamente.

Questão 2

A expectativa nessa questão era que o aluno expusesse o  tema de cada cantiga, 
justificando, também, com elementos/versos do texto a  detecção do mesmo. O sujeito, 
aqui, estaria demonstrando ter compreendido outro dos atributos básicos do conceito: 
cantigas trovadorescas, o assunto abordado – o tema. 

 Da mesma forma, acredita-se que o aluno do ensino médio, apresenta-se  de pronto, 
com a habilidade de identificar um tema textual, afinal sua competência enquanto leitor,  é 
trabalhada desde o início de sua escolarização. Consideramos, assim que a compreensão do 
tema da cantiga trovadoresca está no nível da compreensão do significado das palavras mais 
recorrentes. Procurou-se observar aqui, assim como na questão número 1, se o sujeito havia 
atingido a aprendizagem, segundo a TAS, identificada como representacional, aquela em 
que o sujeito demonstra dominar o conceito no nível do significado das palavras.

Conforme classificação os temas eram: louvor a Nossa Senhora, na cantiga de Santa 
Maria; sátira a uma mulher dita feia e inconformada por não ser musa de um trovador, na 
cantiga de Mau-Dizer; a procura por notícias do amado (lê-se amigo) na cantiga de Amigo e; 
na declaração da dor de amor de um homem a uma mulher “difícil”, na cantiga de Amor.

 Questão 3

 Revendo e combinando as respostas das duas questões anteriores (já que na união das 
informações, eu lírico e tema,  pode-se definir a classificação de um tipo de cantiga) o sujeito 
deveria nomear os quatro textos conforme classificação dada. E como justificativa para a 
resposta, expor a revisão ou combinação de informações que realizou. O que significa que 
ele deverá expor o eu lírico, ou o tema e, ainda, (a justificativa ideal) os dois.

Assim, o sujeito deveria  classificar cada um dos textos como Cantiga de Amigo, Cantiga 
de Amor, Cantiga de Mau Dizer/Satírica e Cantiga de Santa Maria. E como essa classificação 
não é arbitrária, deveria ter a combinação da identificação do eu lírico com o tema  que 
define o tipo de cantiga. 

Tem-se aqui, nesta questão a possibilidade de analisar se o sujeito alcançou a 
aprendizagem proposicional, aquele nível que se situa entre a aprendizagem representacional 
e a aprendizagem significativa. Na aprendizagem proposicional o sujeito deve demonstrar que 
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compreendeu um determinado conceito. Ao expor, por exemplo, a classificação da cantiga 
de Amigo e saber justificar com os atributos conceituais que compõem esta classificação. Ou 
seja,  ao justificar  com a presença de um eu lírico feminino do tema a procura pelo amado, 
o sujeito demonstra ter compreendido o conceito de classificação das cantigas. 

Questão 4

Um quinto texto foi apresentado ao sujeito. Ele continha em sua estrutura sintática 
um elemento com dubiedade, que em um primeiro momento poderia gerar dúvida, erro 
ou dupla classificação da cantiga. Então, o sujeito deveria ao classificar a cantiga  eliminar a 
dubiedade detectando-a. 

 A cantiga em questão é de um autor anônimo que retrata o lamento por um  amor difícil, 
impossível, não correspondido o que é uma característica da cantiga de amor. Mas ela utiliza-se 
do recurso poético de reiteração que conhecemos como refrão, uma característica das cantigas 
de amigo. Ao iniciar com a palavra “Amigos” reforça a dubiedade, já que na cantiga de amigo 
o eu lírico feminino se refere sempre a um  amor “travestido” na palavra amigo. Além da 
presença deste substantivo, não é possível detectar o eu lírico ao longo do texto.

O sujeito deverá, portanto, realizar de pronto a análise acima mas perceber que a 
palavra “Amigos” é um vocativo, pois está isolado da oração por uma vírgula. Portanto, não 
se refere a um amigo mas fala para vários deles.

A aprendizagem significativa, no caso a subordinada,  é o objetivo  de avaliação desta questão. 
Afinal os critérios de classificação, com os atributos básicos do conceito serão testados revelando, 
ou não, a ocorrência de “abstração, generalidade e inclusividade dos conceitos”(Moreira, 1999) 
no processo de formação do conceito de classificação das cantigas trovadorescas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As respostas oferecidas à questão 1 da avaliação foram classificadas e organizadas em 
duas tabelas. Como já explicitamos, pedimos aos alunos que identificassem o “eu lírico de 
cada cantiga”, justificando com elementos/versos do texto. 

 Na tabela 1 estão expostos os números de acertos, erros e respostas em branco 
quanto à identificação do eu lírico e na tabela 2 os mesmos dados no que se refere ao verso 
utilizado como justificativa.

Tabela 1-Verso justificativo o eu lírico

Verso Acertos Erros Em branco

Cantiga nº 1
1 1 3

Cantiga nº 2
5 0 0

Cantiga nº 3
4 0 1

Cantiga nº 4
0 1 4
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Tabela 2 – Eu Lírico

Eu Lírico Acertos Erros Em branco

Cantiga nº 1
1 2 2

Cantiga nº 2
5 0 0

Cantiga nº 3
5 0 0

Cantiga nº 4
1 2 2

 As cantigas em questão eram, na ordem de apresentação das tabelas (e conforme 
a disposição dos textos na  avaliação): cantiga de Santa Maria (nº1), Cantiga de 
Amigo(nº2),Cantiga de Amor (nº3) e Cantiga de Mau-Dizer (nº4).

 Temos então, no nível da aprendizagem representacional, um maior sucesso na 
identificação das cantigas de Amor e Amigo. Esses resultados não surpreendem, pois estes 
dois tipos de cantiga são comumente trabalhados nos manuais e apostilas de Literatura. Já 
os outros dois tipos que foram abordados, não aparecem nesses materiais didáticos, como 
o caso da cantiga de Santa Maria; ou são pouco abordados nos mesmos, como a cantiga 
satírica. O resultado acima reforça uma discussão há pouco iniciada na academia, mas  já de 
grande valor para o ensino da Literatura sobre a falta de autonomia crítica na escolha e uso 
dos materiais didáticos.Já que aos mesmos é dada uma ênfase singular.

 No que se refere a TAS, parece-nos que esses resultados indicam a importância 
do conhecimento prévio na construção da aprendizagem dos alunos pesquisados. Mais 
da metade dos sujeitos não pôde ancorar seu aprendizado quanto a identificação do eu 
lírico nas Cantigas de Santa Maria(nº1) e Mau-dizer/Satírica(nº2). Enquanto, praticamente, 
a totalidade dos sujeitos demonstrou ter ancoradouro em conhecimentos prévios para a 
identificação das Cantigas de Amigo e Amor. A importância dos conhecimentos prévios 
pode ser observada  no trecho da entrevista de um dos sujeitos: Pesquisador:  Nas cantigas 
1 e  4 você deixou o campo de respostas  em branco, por quê? Sujeito nº4:Não sei a resposta, não 
entendi os textos. Pesquisador:E as outras cantigas você entendeu? Sujeito nº4:É eu já conhecia, 
principalmente a nº 2. Lá da escola.

Com relação às respostas oferecidas à questão 2, obtivemos as tabelas 3 e 4, que 
apresentam a identificação do tema da cantiga e um verso que a justifique. 

Tabela 3-Verso justificativo do tema

 Verso Acertos Erros Em branco

Cantiga nº 1
5 0 0

Cantiga nº 2
4 1 0

Cantiga nº 3
5 0 0

Cantiga nº 4
5 0 0
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Tabela 4 – Tema

Tema Acertos Erros Em branco

Cantiga nº 1
4 1 0

Cantiga nº 2
4 1 0

Cantiga nº 3
3 2 0

Cantiga nº 4
5 0 0

 No nível da aprendizagem representacional a identificação do tema e sua justificativa tiveram 
resultados mais positivos do que na questão anterior em que deveria ser identificado o eu lírico. 

Na cantiga nº 3, uma Cantiga de Amor, houve dois sujeitos que apesar de terem indicado 
o verso adequado ao tema não conseguiram identificá-lo de forma clara na justificativa: um 
amor impossível. Este tipo de cantiga é o que apresenta o vocabulário e a estrutura mais 
rebuscada. Logo se não se compreende o conteúdo semântico, não se pode identificar as 
regularidades estruturais que o mesmo ajuda a compor.  Pois, conforme Moreira (1999,p.157) nos 
explica: na  aprendizagem representacional (conceitual) segundo Ausubel, os conceitos são apresentados 
por símbolos particulares, porém, são genéricos ou categóricos, representam abstrações dos atributos 
essenciais dos referentes, representam regularidades em eventos ou objetos( Moreira, 1999,p.157).

Atentemos ao trecho da entrevista de um dos sujeitos que não soube identificar o 
tema da cantiga de Amor,mas o soube para as cantigas de Amigo através da regularidade 
do tema que a define, exatamente pelos atributos essenciais que o compõem: as palavras. 
Pesquisador:E encontrou as respostas como?Sujeito nº 2: No texto, ora, tem sempre as palavras que 
dizem qual é o assunto. Tipo fala de amigo .... é amigo, amizade.

Ao ter o seu  percurso cognitivo rememorado para a questão nº2, corrobora-se  a 
afirmação de que sem o domínio dos símbolos particulares, genéricos e categóricos 
(considerados aqui como o nível semântico das palavras) não é possível identificar os 
atributos essenciais, no caso, a regularidade do tema em questão.. 

Na questão 3 da Avaliação, como já vimos, o objetivo era verificar se o sujeito alcançou 
a aprendizagem proposicional, pois o mesmo deve demonstrar que compreendeu o conceito 
de classificação das cantigas e sabe, a partir das relações dos dois atributos básicos, eu lírico e 
tema, compor tal conceito. As tabelas 5 e 6 demonstram os resultados quanto a isso.

Tabela 5 – Classificação

Classificação Acertos Erros Em branco

Cantiga nº 1
4 0 1

Cantiga nº 2
4 1 0

Cantiga nº 3
5 0 0

Cantiga nº 4
3 2 0
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Tabela 6 -Verso justificativo da classificação

Justificativa
Acertos c/ 1 
justificativa 

Acertos c/ 2 
justificativas 

EErro Em Branco

Cantiga nº 1
4 0 0 1

Cantiga nº 2
1 3 1 0

Cantiga nº 3
2 3 0 0

Cantiga nº 4
4 0 0 1

Segundo Moreira (1999, p.157), “na aprendizagem proposicional. A tarefa, no entanto,  
também é aprender o significado dos conceitos (embora seja pré-requisito), e sim, o 
significado das idéias expressas verbalmente por meio desses conceitos sob a forma de  uma 
proposição, ou seja, a tarefa é aprender o significado que está além da soma dos significados 
das palavras ou conceitos que compõem a proposição”.

  Pode-se considerar que houve uma aprendizagem proposicional na questão proposta, 
com exceção aos resultados das justificativas da cantiga nº 03, a Cantiga de Amor e da 
classificação da cantiga nº 04, a Cantiga de Mau-Dizer, e classificação da cantiga satírica.

A cantiga nº 3, a de Amor, teve 100% de acertos na sua classificação. Se observarmos 
os resultados da questão nº 2 sobre a  identificação do tema podemos dizer que há uma 
incoerência nessa porcentagem. Afinal essa foi a cantiga em que os sujeitos não souberam 
detectar o tema. No entanto, ao analisarmos a tabela 7 que demonstra a justificativa, 
aquela em que o sujeito deveria classificar a cantiga utilizando o tema e o eu lírico como 
justificativas, vemos que mesmo com uma justificativa pode-se classificar a cantiga. Ou seja, 
três sujeitos justificaram a classificação com os dois atributos da cantiga de amor: o eu lírico 
masculino e o tema amor impossível. E os dois sujeitos restantes deram apenas um desses 
atributos como justificativa.  

Outra possível incoerência de respostas está na classificação e justificativa quanto às 
cantigas nº1 e nº4, as cantigas de Santa Maria e Satírica, respectivamente. Elas não tiveram 
bons resultados na identificação do eu lírico, um dos atributos básicos para o conceito 
classificação.  Os sujeitos em sua maioria também utilizaram uma única justificativa o  tema. 
Talvez nestes dois tipos em que o eu lírico pode ser de ambos os sexos apenas a identificação 
do tema não indique claramente a classificação dessas cantigas. 

Mas indagado como chegou a resposta um dos sujeitos, que inclusive não demonstrou 
dominar os atributos básicos dos conceitos de classificação de todas as cantigas, revela a 
consciência do processo de formação de tal conceito. Pesquisador: Como você chegou a 
essa resposta,observei que você usou as respostas das duas questões anteriores... Sujeito nº3:
Algumas cantigas precisam das duas coisas para ser ela mesma.Pesquisador:Como assim? 
Sujeito nº 3:É como a dois, olha.... ela é de amigo porque a mulher fala do amigo,amado com 
o assunto de um amor, no caso ele está longe ou desaparecido...

 Na questão 4, buscou-se avaliar se houve, ou não, a aprendizagem significativa, 
no caso a subordinada, “aquela em que ocorre a abstração, generalidade e inclusividade 
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dos conceitos” (Moreira). Surge, aqui, um quinto texto com a presença de um elemento 
gerador de dubiedade. Para responder esta questão os critérios de classificação, os atributos 
básicos do conceito deveriam ser expostos pelo sujeito junto à dubiedade e assim, garantir a 
classificação. Temos os resultados nas tabelas 7 e 8.

Tabela 7- Classificação do Texto                                                                                                                       
                                           

Classificação Acertos Erros Em branco

2 2 1

Tabela 8- Justificativas da classificação

Justificativa
Acertos

c/ visão da 
dubiedade

Acertos 
s/ visão da 
dubiedade

Erro
c/ visão da 
dubiedade

Erro
s/ visão da 
dubiedade

Em Branco

1 2 1 0 1

Como revelam as tabelas houve a aprendizagem subordinada significativa, já que 
a maioria dos sujeitos não acertou a classificação da cantiga, o quinto texto. Apenas dois 
sujeitos souberam classificar este texto como uma Cantiga de Amor apesar do vocativo: 
amigos. Não ter o domínio dos dois atributos básicos do conceito como revelou as questões 
anteriores, ou seja, não ter obtido êxito nas aprendizagens representacional e proposicional 
pode interferir no alcance da aprendizagem subordinada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na descrição, aqui disposta,  das etapas do processo de aprendizagem  segundo a Tas, 
aprendizagem representacional, proposicional e subordinada os resultados encontrados sugerem: 

w Que é preciso um trabalho maior com as cantigas de Santa Maria  no que se 
refere ao conteúdo. Ter, por exemplo, no material escolhido, organizadores prévios 
capazes de possibilitar um ancoradouro ao conceito de classificação deste tipo, pois 
“Independentemente de quão disposto para aprender estiver o indivíduo, nem o processo 
nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o material não for potencialmente 
significativo. (Moreira, 1999,p.156)”;

w Segundo Ausubel, a organização desses conteúdos seria uma solução para o trabalho 
com aquisição dos conceitos no nível ”organizacional substantivo (identificação dos conceitos 
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organizadores básicos de uma dada disciplina) está resolvido a atenção pode ser dirigida 
para os problemas organizacionais programáticos envolvidos na apresentação e organização 
seqüencial das unidades componentes. Aqui, surge hipóteses de vários princípios relativos 
à programação do conteúdo são aplicáveis, independentemente da área de conhecimento. 
(Moreira,1999, p.161).” Portanto, compreender melhor a aprendizagem significativa dos 
conceitos da Literatura Trovadoresca necessita também de uma investigação no que se 
refere à forma de desenvolvimento, na apresentação e interação, deste conteúdo com o 
educando. Incluindo aqui não só a dinâmica didática do professor como também a dinâmica 
de composição e uso dos materiais didáticos. Seja ele de que natureza for.

w Para que a aprendizagem significativa dos conceitos da literatura trovadoresca  
ocorra realmente, um trabalho com a linguagem da época faz-se necessário, haja visto, os 
problemas evidenciados quando da aprendizagem representacional (conceitual) do eu lírico 
e tema  como, por exemplo, na Cantiga de Amor. Segundo Moreira (1999, p.162): 

Poder-se-ia dizer – que a Tas é – aprendizagem verbal significativa receptiva. 
Verbal porque Ausubel considera a linguagem como importante facilitador 
da aprendizagem significativa. A manipulação de conceitos e proposições é 
aumentada pelas propriedades representacionais das palavras. A linguagem 
clarifica os significados, tornando-os mais precisos e transferíveis. O 
significado emerge quando é estabelecida uma relação entre a entidade e o 
signo verbal que a representa. A linguagem tem, então, um papel integral e 
operacional na teoria e não meramente comunicativo.

Não ter um domínio representacional do conceito, interfere diretamente no domínio 
proposicional e conseqüentemente na aprendizagem significativa como um todo. O que foi 
evidenciado na descrição dos resultados das questões nº03 e nº 04. 

Rever criticamente  a relevância da formação do conceito no processo cognitivo 
segundo a TAS, possibilita  perceber o valor deste trabalho tanto para o ensino da Literatura 
como para a discussão da teoria de Ausubel, inclusive, no que se refere ao processo de 
aprendizagem da área de Linguagens, Tecnologias e  Códigos.

A  apreciação dos resultados, colhidos  e descritos aqui, na análise da avaliação 
declarativa, em um outro momento, se juntará aos resultados da  avaliação contextualizada 
que em conjunto poderão oferecer ainda mais possibilidades de respostas para um projeto 
maior: como promover uma aprendizagem significativa dos conceitos da literatura.. Pois 
no caso, pretendemos investigar e descrever, com essa outra avaliação a ocorrência da 
aprendizagem superordenada e aprendizagem significativa combinatória na aprendizagem 
dos conceitos da Literatura Trovadoresca. 
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A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS PARA 
ANALISAR MUDANÇAS EM CONCEPÇÕES DE 
PROFESSORES PARTICIPANTES DE UM PROCESSO 
DE FORMAÇÃO EM GEOMETRIA

Ana Lúcia Manrique (manrique@pucsp.br ) – PUC/SP

Alguns estudos constataram o abandono do ensino de Geometria por parte dos 
professores das escolas públicas do Estado de São Paulo. Dada a importância de aprender 
Geometria, uma questão torna-se premente: como mudar essa situação? Este trabalho 
apresenta um estudo realizado com professores de Matemática da rede pública de ensino 
do Estado de São Paulo, cujo objetivo centra-se em compreender a forma como os docentes 
realizaram mudanças de concepções ao participarem de um processo de formação em 
Geometria. O motivo de se considerarem as concepções no estudo dos processos de mudança 
é que elas desempenham um papel estrutural no pensamento e na prática do professor. Os 
instrumentos para coleta de informações utilizados foram, principalmente, entrevistas e mapas 
conceituais. Com base nas premissas de que as concepções do professor influenciam sua 
prática pedagógica e a identificação delas exige uma abordagem especialmente imaginativa 
justificamos nossa escolha pelo uso dos mapas conceituais. Este estudo apresenta uma análise 
de concepções pedagógicas da Geometria explicitadas pelos mapas conceituais, fazendo uso 
de uma proposta de Alba Thompson para organizar orientações fundamentais relativamente 
às concepções pedagógicas da Matemática. Thompson propõe quatro orientações: (a) 
centrada no conteúdo com ênfase na compreensão conceptual; (b) centrada no conteúdo 
com ênfase na execução; (c) centrada no aluno; e (d) centrada na organização da sala de 
aula. A técnica dos mapas conceituais mostrou-se propícia para explicitar concepções, 
emoções, conceitos e representações, que facilitam a distinção entre o objetivo e o subjetivo, 
propiciando a diferenciação de idéias, ações e imagens no amálgama dos pensamentos. 
Além disso, na elaboração dos mapas conceituais, os professores relacionavam-se entre si: 
conversavam, observavam, discutiam e tomavam decisões, facilitando a socialização de 
saberes. Durante o processo de formação em Geometria, algumas emoções puderam ser 
trabalhadas, concepções puderam ser re-elaboradas e conceitos re-estruturados. As situações 
propostas proporcionaram aos professores uma conscientização e uma reflexão a respeito de 
suas concepções e práticas pedagógicas.

Palavras-Chave: Formação de Professores; Mapas Conceituais; Concepções Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A importância de aprender Geometria é patente, pois: “Sem conhecer a Geometria 
a leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das idéias fica 
reduzida e a visão da Matemática torna-se distorcida”, como afirma Lorenzato (1995, p. 5).  
Entretanto a quase ausência do ensino da Geometria tem sido constatada em alguns estudos. 
Por exemplo, Pavanello (1993) analisa o desenvolvimento do ensino da Matemática e da 
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Geometria no Brasil no século XX, tendo em vista as modificações sócio-político-econômicas 
ocorridas no Brasil e no mundo. Ela verificou que existe um certo “abandono do ensino da 
Geometria” e que este é mais evidente nas escolas públicas. 

Outras pesquisas apontam uma carência do ensino da Geometria nas séries finais do 
ensino fundamental. O estudo de Perez (1995) procurou revelar como o ensino de Geometria 
se desenvolvia nas escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo, no período de 1984 
a 1990. Os professores de Matemática do ensino fundamental pesquisados exemplificaram 
que não a ensinavam pelos seguintes motivos: falta de metodologia apropriada; deficiência 
em conteúdo específico; falta de apoio para a construção e aquisição de materiais, além de 
falta de tempo para se concretizar o ensino. Os que afirmaram lecioná-la, fizeram referência 
a um ensino no qual o aluno faz contas e usa fórmulas, ou seja, um ensino no qual a 
apropriação de algoritmos sobrepuja a apropriação dos conceitos geométricos.

Esses estudos constatam o abandono do ensino de Geometria por parte dos professores 
das escolas públicas do Estado de São Paulo. Dada a importância de aprender Geometria, já 
apontada neste artigo, uma questão torna-se premente: como mudar essa situação? 

Sob essa perspectiva e tendo professores de Matemática da rede pública de ensino 
do Estado de São Paulo, que participaram de um processo de formação continuada em 
Geometria, como sujeitos de observação e análise, propusemo-nos uma questão: As 
concepções dos professores em relação à Geometria, ao seu ensino e à sua aprendizagem 
sofreram mudanças ao longo do processo de formação?

Dessa maneira, o foco desta pesquisa centra-se em compreender a forma como 
professores de Matemática realizaram mudanças de concepções ao participarem de um 
processo de formação contínua em Geometria. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por pretendermos investigar os processos e não os resultados dos processos de 
mudanças, realizamos observações nos encontros do processo de formação e na escola 
em que os professores lecionavam; planejamos e elaboramos diversos instrumentos 
metodológicos: dois questionários para professores e alunos, duas entrevistas; propusemos 
aos professores que escrevessem alguns documentos – relatórios e diários – e construíssem 
quatro mapas conceituais. Esses instrumentos de coleta de informações foram aceitos e 
aplicados pelos formadores do processo de formação.

Com base nas premissas de que as concepções e as crenças do professor influenciam sua 
prática pedagógica e a identificação delas exige uma abordagem especialmente imaginativa, 
justificamos nossa escolha pelo uso dos mapas conceituais. Eles foram usados com o objetivo 
de evidenciar os conhecimentos, as ações e os sentimentos dos professores pesquisados em 
relação à Geometria, ao seu ensino e à sua aprendizagem, além de explicitar e representar 
algumas de suas concepções.

A reflexão proporcionada pelos mapas conceituais teve o intuito de permitir aos 
docentes identificar e representar seus esquemas mentais para possíveis transformações, ou 
seja, mudar aqueles que julgassem necessários para a melhoria de seu trabalho docente. As 
modificações observadas não foram apenas individuais, também envolveram alterações nas 
relações com os outros participantes do projeto de formação e tiveram reflexos no contexto 
escolar, como pudemos evidenciar em nossas análises. 
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CRENÇAS E CONCEPÇÕES

O motivo de se considerarem as crenças e as concepções no estudo dos processos de 
mudança é que eles desempenham um papel estrutural no pensamento e na prática do professor.

O termo crença é utilizado com um significado diferente do termo conhecimento, possuindo 
vários níveis de convicção, não necessitando de consenso e independendo de veracidade ou 
validade. As crenças que os professores possuem sobre o ensino influenciam sua prática escolar, 
como apontam algumas pesquisas tais como: Tardif e Raymond (2000) e Thompson (1984, 
1992, 1997). Algumas dessas crenças originam-se na história de vida do docente, ou seja, em 
seu passado escolar. Qualquer professor estudou pelo menos doze anos para poder lecionar 
e, durante esse tempo, esteve imerso no ambiente em que iria trabalhar. Dessa maneira, foi 
formando suas idéias do que seria um bom professor, um bom aluno e o que esperar da escola. 
Algumas dessas crenças permanecem estáveis mesmo após a formação inicial. 

Embora alguns autores não façam distinções entre concepções e crenças, faremos 
uma delimitação entre estes dois termos no sentido de compreender melhor seus usos. As 
crenças, como já explicitamos, têm um caráter não racional, enquanto as concepções têm 
um papel organizador de nosso conhecimento. Guimarães (1992), fazendo referência ao 
texto de Ponte (1992), mostra que as concepções têm um caráter de “filtro”, fornecendo 
condições e limites em nossas relações e em nosso conhecimento da realidade. 

Assim, se por um lado são elas que permitem interpretar, “dar sentido” 
àquilo com que nos defrontamos, por outro lado, em relação a 
determinadas situações, actuam como “elemento bloqueador”. Num caso 
e noutro, diria eu ainda, pela sua condição de filtros, “distorcem” aquilo 
que se nos apresenta ao nosso espírito. Ressalta daqui a importância do 
conhecimento das concepções dos professores, se queremos compreender 
o seu pensamento e a sua actuação, as opções e decisões que tomam na sua 
prática pedagógica. (p. 251)

Esse autor mostra a existência de diferentes formas de se considerar o estudo 
das concepções de professores – ajudar na interpretação de determinadas situações, 
funcionar como elemento bloqueador e distorcer a imagem do que nos é apresentado. 
Além disso, chama a atenção para a necessidade desse estudo e para a compreensão de 
possíveis mudanças que podem ocorrer em concepções de professores que participam 
de uma formação contínua.

Todavia, parece-nos que o termo concepção ainda não ficou bem delimitado. Ponte 
(1992) entende o termo concepção como 

[...] um substracto conceptual que joga um papel determinante no 
pensamento e na acção. Este substracto é duma natureza diferente 
dos conceitos específicos – não diz respeito a objectos ou acções bem 
determinadas, mas antes constitui uma forma de os organizar, de ver 
o mundo, de pensar. Não se reduz aos aspectos mais imediatamente 
observáveis do comportamento e não se revela com facilidade – nem aos 
outros nem a nós mesmos. (p. 185).

Assim, as concepções têm uma natureza essencialmente cognitiva e são elas que nos 
auxiliam no sentido que iremos dar às coisas. E, de imediato, surge uma questão: como as 
concepções se formam? Ponte (1992) diz que “as concepções formam-se num processo 
simultaneamente individual (como resultado da elaboração sobre a nossa experiência) e 
social (como resultado do confronto das nossas elaborações com as dos outros)” (p. 186).

Podemos notar que tanto as crenças quanto as concepções estão ligadas às ações que 
os professores tomam em sua prática docente. Entretanto, as concepções seriam vistas como 
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“quadros conceituais que desempenham um papel semelhante ao dos pressupostos teóricos 
gerais dos cientistas” (PONTE, 1992, p. 196).

O autor também evidencia, em seu texto, a dificuldade que os professores possuem 
em falar sobre suas concepções de Matemática. Apresenta alguns estudos que tratam das 
concepções sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática e cita a pesquisa de Thompson 
(1992), numa tentativa de organizar orientações fundamentais relativamente às concepções 
pedagógicas. Thompson propõe quatro orientações: (a) centrada no conteúdo com ênfase na 
compreensão conceptual; (b) centrada no conteúdo com ênfase na execução; (c) centrada 
no aluno; e (d) centrada na organização da sala de aula. E Ponte (1992) acrescenta mais 
uma quinta: “(e) centrada no conteúdo com ênfase nas situações problemáticas” (p. 212). 
Ele ainda salienta que estas concepções pedagógicas podem assumir graus de importância 
distintos nos diferentes níveis de ensino.

Seu texto termina tentando fornecer alguns subsídios para que possamos identificar as 
concepções dos professores.

A identificação das concepções exige, portanto, uma abordagem especialmente 
imaginativa. Recorrendo a entrevistas, mais do que fazer perguntas directas é 
preciso propôr tarefas, situações e questões indirectas, mas reveladoras que 
ajudem as concepções a evidenciar-se. Recorrendo a observações e à análise 
documental, é preciso cruzar cuidadosamente a informação assim obtida com 
as explicações dadas pelos informantes. (p. 231).

MAPAS CONCEITUAIS 

Moreira (1993) apresenta em seu texto a teoria de educação proposta por Novak, 
considerada uma ampliação da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1978). 
Segundo Novak, toda situação educativa envolveria uma ação, cuja intenção seria uma 
troca de significados – para os quais seria necessário pensar – e de sentimentos entre o 
professor e o aprendiz. Então, uma situação educativa abrangeria cinco elementos: aprendiz, 
professor, conhecimento, contexto e avaliação. As relações entre esses elementos podem ser 
representadas em um mapa conceitual. Novak e Gowin (1999) definem um mapa conceitual 
como “um recurso esquemático para representar um conjunto de significados conceituais 
incluídos numa estrutura de proposições” (p. 31). A figura I é um mapa conceitual da teoria 
de educação de Novak.

Figura I – Mapa conceitual da teoria de Novak (MOREIRA, 1993)

Vemos a aprendizagem significativa como integradora dos cinco elementos de uma 
situação educativa – aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação – com as ações, 
os pensamentos e os sentimentos que co-existem na situação. Para que a aprendizagem 
significativa ocorra, os mapas conceituais apresentam possíveis estratégias facilitadoras e 
podem representar a estrutura conceitual e proposicional do conhecimento de um indivíduo, 
sendo, nesse caso, um instrumento de meta-aprendizagem.

Nós o utilizamos para que os professores pudessem estruturar palavras que viessem 
à mente relacionadas à palavra-chave, dada a priori e escolhida convenientemente pelo 
pesquisador, segundo seus objetivos. Como os mapas conceituais são esquemas que as pessoas 
estruturam a partir de um conjunto de conceitos, não teremos obrigatoriamente duas pessoas 
elaborando um mesmo mapa quando se deparam com o mesmo conjunto de palavras. Apesar 



300

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

301

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

de a técnica dos mapas conceituais ser usada para estruturar conceitos, explicitando relações e 
proposições entre eles, nós a utilizamos como uma atividade criativa.

OS PROFESSORES PARTICIPANTES

Para permitir uma melhor compreensão dos processos de mudança, apresentamos uma 
breve caracterização dos professores participantes do processo de formação em Geometria. 
Designamos os professores participantes por letras: A, B, C, D, E, F e G.

O grupo é composto por três homens e quatro mulheres, com idade entre 33 e 
52 anos, e entre dois e vinte anos de experiência no magistério. Apenas dois dos sete 
participantes são efetivos na escola. Quatro professores, no início do processo de formação, 
relataram ensinar Geometria e três não (professores B, C e D), entretanto, com exceção do 
professor D, os outros disseram lecionar alguns conteúdos geométricos. Isso nos faz pensar 
que estejam dando somente um tratamento numérico aos conteúdos, trabalhando com 
cálculos e fórmulas. Essas informações mostram um grupo heterogêneo em relação ao sexo, 
ao tempo de magistério, a ser efetivo ou não na escola, ao fato de ensinar Geometria e a 
maneira de lecionar esse conteúdo.

ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS

Antes de os formadores iniciarem o estudo de conteúdos geométricos no processo de 
formação em Geometria, surgiu a necessidade de compreender quais eram as concepções 
e os sentimentos inerentes ao tema Geometria e as ações que os professores acreditavam 
ser necessárias ao seu ensino e à sua aprendizagem, além de investigar que conteúdos 
afloravam quando pensavam em Geometria. Para obter essas informações utilizamos os 
mapas conceituais. 

Mapa conceitual I : Contexto Inicial

A técnica dos mapas conceituais foi aplicada por uma das formadoras no primeiro 
encontro com os professores. A palavra-chave por nós escolhida foi GEOMETRIA, e obtivemos 
como resultado as seguintes palavras: desenho, elaboração, representação, construção, 
manipulação, objeto, desafio, movimento, visual, instrumento, associação, dificuldade, giz 
colorido, emoção, rapidez, preocupação, relaxada, nervosa, viajar, criatividade, facilidade 
em entender, raiva, medida, régua, compasso, esquadro, raciocínio, observação, assimilação, 
destreza, trabalho, pesquisa, interpretação, forma, figura, Matemática, fórmula, interesse, 
sensibilidade, leveza, visualização, aproximação, matéria, pânico, cálculo e vontade.

No conjunto de palavras formado pelos professores participantes foi possível perceber 
que os conteúdos matemáticos relacionados à Geometria, tais como: ponto, reta, triângulo, 
retângulo, teorema e ângulo, não foram mencionados. Entretanto, as palavras que se 
relacionavam à afetividade, tais como: raiva, pânico, nervosa, dificuldade e interesse, tiveram 
grande ênfase durante a fase de falar as palavras relacionadas à Geometria. Também tiveram 
relevância as ações que os professores julgaram necessárias ao processo de ensino-aprendizagem 
da Geometria: construção, manipulação, representação, interpretação e visualização. 

Com base em pesquisas que indicam o abandono da Geometria no ensino fundamental 
(PAVANELLO, 1993; PEREZ, 1995; PEREIRA, 2001) e na análise dos questionários respondidos 
pelos professores participantes da pesquisa, é possível inferir que eles têm sentimentos 
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negativos em relação à Geometria e fazem uma idéia das ações necessárias para seu ensino 
e sua aprendizagem em sala de aula. Porém os conteúdos que deveriam ser lecionados não 
parecem fazer parte de seu domínio. 

No dia da aplicação dos mapas conceituais estavam presentes seis professores, que 
se organizaram em três grupos. Os grupos foram formados por iniciativa dos próprios 
professores, não havendo interferência dos formadores. Dessa forma, obtivemos os seguintes 
mapas conceituais.

Grupo 1: grupo composto pelo professor D e uma professora que não mais apareceu 
nos encontros por motivos pessoais. 

Os nomes de cada conjunto formado com as palavras foram abstrato, informação 
e concreto.

O mapa conceitual elaborado por esse grupo de professores apresenta-se na Figura II.

Figura II - Mapa conceitual I do grupo 1

O texto explicativo que os dois professores elaboraram para esse mapa 
conceitual foi:

“Partindo do abstrato informamos e transmitimos o uso da Geometria no concreto”.
Nota-se que esses professores concebem a Geometria como um elo de ligação entre 

o concreto e o abstrato. E a forma de ligar esses dois pólos é por meio da informação. O 
texto explicativo nos diz que o abstrato explica o concreto e permite instrumentalizar o 
homem para manipular o real. Isso remete para uma orientação de concepção pedagógica 
de Geometria centrada no conteúdo, com ênfase na compreensão conceitual (THOMPSON, 
1992, p. 136). É uma visão que prioriza as idéias e o processo, ou seja, a compreensão lógica 
das relações entre vários conteúdos matemáticos que explicam o real. Nessa concepção 
pedagógica, o ensino é organizado de acordo com a estrutura conceitual do conteúdo 
matemático e não com respeito às idéias e aos conhecimentos do aluno. Cabe ao professor 
transmitir e ao aluno receber.

Grupo 2: grupo composto pelos professores C e G. 
Os nomes de cada conjunto formado com as palavras foram estudo, sentimentos 

e expressão.
Apresenta-se na Figura III o mapa conceitual elaborado por esse grupo de professores.

Figura III - Mapa conceitual I do grupo 2

O texto explicativo que os dois professores elaboraram para este mapa conceitual foi: 

“Geometria é uma forma de pensar com imaginação e movimento”.
Esse grupo de professores explicita a Geometria como um campo de estudo que 

necessita de determinadas ações para que haja movimento, estudo que está permeado 
constantemente por sentimentos e emoções. E estes últimos estão relacionados à imaginação, 
sendo, portanto, modificados quando os pensamentos e a maneira de agir são alterados. 
Apesar de o grupo não ter exposto a presença do aluno em seu mapa conceitual, podemos 
inferir que o personagem que “pensa com imaginação e movimento” seja um aprendiz. E, 
assim, essa forma de olhar o ensino da Geometria nos induz a pensar em uma concepção 
pedagógica centrada no aluno (THOMPSON, 1992, p.136). Nela o professor é visto como 
um facilitador e um estimulador da aprendizagem do aluno, propondo questões interessantes 
e situações de investigação que desafiam os alunos a participarem das atividades propostas. 
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O centro da atenção está no envolvimento ativo do aluno no fazer matemático, tendo em 
mente que a Matemática é uma disciplina dinâmica.

Grupo 3: grupo composto pelos professores A e B. 
Os nomes de cada conjunto formado com as palavras foram sala de aula, impressionar, 

criativo e viajar.
O mapa conceitual elaborado por esse grupo de professores está apresentado na Figura IV.

Figura IV - Mapa conceitual I do grupo 3

O texto explicativo que os dois professores elaboraram para o mapa conceitual 
apresentado foi o seguinte:

“Sala de aula – momento de reflexão para conquistar novas fronteiras. Espaço para 
estudar objetos, sua forma, a simetria e as relações entre objetos. Ter a oportunidade de se 
expressar através de entes geométricos para buscar outras relações que digam respeito ao 
espaço, à forma, à proporção.”

Este grupo enfatizou a forma de trabalhar a Geometria em sala de aula, e não o próprio 
conteúdo matemático. Dessa forma, a preocupação estava em procurar novas relações entre os 
conteúdos geométricos e as práticas pedagógicas, de maneira que houvesse iniciativas criativas 
e essas mostrassem novas realidades. Todo esse trabalho seria guiado pela preocupação de 
impressionar os alunos. Essa forma de ver o ensino da Geometria relaciona-se com a orientação 
de concepção pedagógica centrada na organização da sala de aula (THOMPSON, 1992, p. 
136). Nela o professor é visto como uma peça que tem papel ativo na direção das atividades 
de classe e o aluno tem o papel de ouvir atentamente o professor, cooperar nas orientações 
sugeridas, responder as questões e completar as tarefas fixadas pelo professor. 

De uma maneira geral, os três mapas conceituais elaborados refletem um professor 
com responsabilidades perante a aprendizagem do aluno, a estruturação do conteúdo 
matemático a ser ensinado e a organização da aula. Porém, os conteúdos geométricos 
não foram explicitados. Assim, no início do processo de formação em Geometria, nos 
questionamos se esses professores trabalhavam os conteúdos matemáticos de maneira a 
permitir aos alunos a vivência em diferentes formas de aprender.

Passado três meses do processo de formação, foi aplicada novamente a técnica 
dos mapas conceituais. Pretendíamos verificar que alterações tinham ocorrido com os 
sentimentos e emoções ligados à Geometria, com as ações relacionadas ao seu ensino e 
aprendizagem e que conteúdos seriam apontados pelos professores. Esse encontro ocorreu 
no dia 6 de julho de 2000, antes do período de férias.

Mapa conceitual II : Tomada de consciência das mudanças

Estavam presentes sete professores: A, B, C, D, G e duas professoras – uma que 
participava pela primeira vez e outra que apenas tinha vindo ao encontro anterior e neste. 
Formaram-se dois grupos com os professores presentes e obtivemos os seguintes mapas 
conceituais.

Os professores falaram as seguintes palavras, tendo em mente a palavra-chave 
GEOMETRIA: classificação, projeto, superação, provocação, associação, confiança, ideal, 
equipe, terreno, como nós mudamos, dobradura, cálculos, circunferência, círculo, faces, 
corte, vista, base, superfícies, vértice, Platão, habilidade, esquecimento, ângulo, não 
convexo, aresta, plano, raio, diâmetro, concavidade, infinito, planificação, frontal, corpos, 
comprimento, volume, Euler, convexo, área, perímetro, ponto, segmento, apoio, curiosidade, 
regular, bissetriz, ponto médio, desenho, medida (da terra), visualização, criatividade, professor 
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não ensinou, consultar o colega, Pitágoras, corte, construção, mediatriz, perpendicularismo, 
paralelismo, dificuldade, não dormir, medo, dúvidas e encaixe.

Primeiramente, é preciso informar que neste dia uma nova professora tinha vindo 
participar do encontro. Ela freqüentou o curso nas cinco semanas seguintes e saiu por 
motivos de horário. Quando se deu início à técnica, os professores, que na primeira vez 
foram quase que intimados a dizer alguma palavra, começaram a falar todos ao mesmo 
tempo. Assim, não conseguimos identificar quem dizia algumas das palavras. Entretanto, as 
palavras: dificuldade, não dormir, medo e dúvida foram, todas, faladas pela professora que 
estava freqüentando pela primeira vez o grupo. Ficou nítida a diferença de postura desta 
professora perante os outros, que já tinham participado durante três meses. Foi um momento 
de tomada de consciência das mudanças processadas nestes professores. Nesse segundo 
momento de aplicação dos mapas conceituais, apareceram sentimentos positivos para com a 
Geometria: confiança e curiosidade; entretanto, não foi a afetividade que predominou neste 
mapa conceitual e, sim, os conteúdos geométricos. Esses estão em abundância, todos foram 
trabalhados nas atividades propostas nos três meses de curso. As ações ligadas ao ensino da 
Geometria também receberam destaque, mas em menor escala que da primeira vez. Algumas 
ações ligadas ao ensino e destacadas nesse mapa também foram usadas durante o curso, tais 
como: consultar o colega, provocação, superação, classificação, planificação, pesquisa e 
habilidade. Agora, apresentamos os mapas conceituais produzidos pelos professores.

Grupo 1 - Esse grupo era formado pelos professores A, B, C e a professora que tinha 
vindo ao encontro anterior também. Eles deram os seguintes nomes aos grupos formados 
com as palavras: como nós mudamos; ideal; pesquisa e construção; e ferramentas.

O mapa conceitual elaborado por esse grupo de professores está apresentado na Figura V.

Figura V - Mapa conceitual II do grupo 1

O texto explicativo deste mapa conceitual foi: 

“Geometria. 
Através das ferramentas 
♦ pesquisamos,
♦ construímos,
sempre na busca de um ideal.”
Esse grupo tentou explicitar seu processo de mudança. No centro do processo estão 

as ferramentas, ou seja, os conteúdos geométricos, que os professores não possuíam e sem 
eles não poderiam pensar em ensiná-los. Todavia, só ter conhecimento dos conteúdos não 
faz com que o professor altere sua prática, por isso eles apontaram a pesquisa e a construção 
como ações necessárias para se chegar ao ideal. E esse ideal não é único, perfeito e utópico; 
seria como um objetivo próximo e possível. 

Esse mapa conceitual nos faz pensar nas “implicações deliberadas” que Benavente 
(1999) introduz para explicar as revoluções pessoais pelas quais as pessoas passam nos 
processos de mudança. Ela diz que a principal estratégia utilizada para a alteração da 
realidade é a intervenção, que não se apóia nas motivações e, sim, nas relações pessoais 
desenvolvidas em contextos específicos. As relações existentes nos três meses de curso 
ocorreram no sentido de agir sobre as capacidades desses professores. Quando os professores 
afirmam que pesquisaram e construíram, estão também dizendo que elaboraram seus 
próprios instrumentos de ação para intervenção em suas realidades.
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Grupo 2 - Esse grupo foi composto pelos professores D, G e a professora que 
compareceu pela primeira vez ao encontro. Eles deram os seguintes nomes aos conjuntos 
formados com as palavras: construção de figuras, sentimentos e observações.

O mapa conceitual elaborado está apresentado na Figura VI.

Figura VI - Mapa conceitual II do grupo 2

O texto explicativo deste mapa conceitual foi: 

Geometria nos leva à noção de construção de figuras, tendo o sentimento como 
motivação, para as conclusivas observações.”

Para esse grupo de professores, a afetividade ainda é muito forte e presente. O mapa 
conceitual explicitou a construção de figuras, como uma ação que permite perceber fatos 
e analisá-los. Quando afirmaram que o estudo da Geometria leva a realizar observações, 
mostraram que existem situações que ainda podem ser notadas e exploradas. Eles também 
explicitam seus processos de mudança, apresentando uma fase de percepção e compreensão 
da realidade que os cerca. A possibilidade de realizar observações e construções em relação 
aos conteúdos matemáticos propicia transportar para contextos escolares o desenvolvimento 
dessas capacidades e ações, no sentido de “ocupar os espaços de liberdade e de autonomia 
no interior de uma instituição ou de uma sociedade” (BENAVENTE, 1999, p. 103).

Na análise desses dois mapas, notamos algumas mudanças nos professores 
participantes do processo de formação em Geometria. A mais forte foi em relação aos 
sentimentos e emoções ligados à Geometria. Não apresentaram nem medos nem raivas. 
Eles tomaram consciência disso durante a fala da professora que participava pela primeira 
vez do encontro. Também perceberam que os sentimentos e as emoções estavam 
presentes nas situações de formação, devendo ser um elemento a ser considerado no 
processo de ensino e aprendizagem.

Outra mudança foi em relação aos conteúdos geométricos. A elaboração dos mapas 
conceituais propiciou a tomada de consciência de que eles já tinham adquirido alguns 
conceitos trabalhados durante o semestre. 

Uma terceira mudança relaciona-se ao modo de olhar para o estudo da Geometria. 
Nos primeiros mapas, apesar de alegarem que utilizavam a Geometria para manipular o 
real, para impressionar os alunos e dinamizar as aulas, seu estudo é considerado como um 
todo estático do qual fazem uso. Nos mapas realizados ao final do primeiro semestre, os 
professores falam de observar, pesquisar e construir, ou seja, o estudo da Geometria adquire 
movimento. Essa maneira de olhar para o estudo da Geometria explicita um professor com 
autonomia, com possibilidade de intervenção em seu contexto escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve o objetivo de tentar compreender a forma como professores de 
Matemática, participantes de um processo de formação continuada em Geometria, se 
apropriam dos conhecimentos adquiridos nesse processo e re-elaboram concepções e 
práticas pedagógicas, ou seja, como se desenvolveram seus processos de mudança.

Explicitamos a necessidade de identificação de concepções e crenças de um professor 
para o estudo dos processos de mudança, por elas desempenharem um papel estrutural 
no pensamento e influenciarem fortemente a prática pedagógica. Esse estudo apresenta 
um sujeito que possui idéias, costumes e capacidades que precisam ser consideradas 



306

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

307

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

nos processos de mudança, por exercerem influências diretas na forma de pensar e agir 
do professor. Insere esse indivíduo em situações em que atua e aprende, colocando em 
evidência a importância de se estudar as relações nas quais o docente se envolve.

Além disso, notamos uma dependência entre o material didático e o ensino da 
Geometria em sala de aula. Isso nos fez pensar que, para a Geometria ser lecionada, 
atividades de experimentação que manipulam objetos contribuem para o desenvolvimento 
do conteúdo e das relações entre os indivíduos. E percebemos uma ligação forte entre o 
emocional e o desenvolvimento cognitivo, na realidade uma dependência entre eles. 

Percebemos que as relações consigo próprio, com o outro e com o mundo são importantes 
por propiciarem à pessoa interrogar-se sobre os valores e sentidos de seu saber; pensar sobre as 
intervenções dos outros; e observar e interpretar o meio no qual está inserido.

A técnica dos mapas conceituais mostrou-se propícia para explicitar concepções, emoções, 
conceitos e representações, que facilitam a distinção entre o objetivo e o subjetivo, propiciando 
a diferenciação de idéias, ações e imagens no amálgama dos pensamentos. Além disso, na 
elaboração dos mapas conceituais, os professores relacionavam-se entre si: conversavam, 
observavam, discutiam e tomavam decisões, facilitando a socialização de saberes. 

Durante o processo de formação em Geometria, algumas emoções puderam ser 
trabalhadas, concepções puderam ser re-elaboradas e conceitos re-estruturados. As situações 
propostas proporcionaram aos professores uma conscientização e uma reflexão a respeito de 
suas concepções e práticas pedagógicas. Como nos afirma uma das professoras participante 
do processo de formação contínua em Geometria:

Acho que nós, professores, devido principalmente às condições precárias de 
trabalho e ao retorno financeiro irrisório, acabamos passando por fases, em 
nossas carreiras, de absoluto marasmo. Tendemos a deixar o barco correr 
sem nos preocuparmos muito com o que fazemos. É muito importante 
que, de tempo em tempo, sejamos “cutucados” e comecemos a pensar 
novamente em “mudar o mundo”.

Adorei essa discussão. Deixou-me extremamente perturbada e, nessa 
profissão, é muito importante estar constantemente perturbada. (Professora 
E, relatório 10, 23/11/2000)
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Figura I – Mapa conceitual da teoria de Novak (MOREIRA, 1993)
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Figura II - Mapa conceitual I do grupo 1

Figura III - Mapa conceitual I do grupo 2

Figura IV - Mapa conceitual I do grupo 3
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Figura V - Mapa conceitual II do grupo 1

Figura VI - Mapa conceitual II do grupo 2
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HORTA MEDICINAL ESCOLAR COMO INSTRUMENTO 
PARA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 
INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS E PROMOÇÃO 
DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
 

Helena de Barros Mendes - (hbmendes@ldapalm.com.br)  -  UEL  

Dulcinéia R. de Godoy Marconi (hbmendes@ldapalm.com.br) - C. E. Emílio de 
Menezes 

Preparar o aluno para o exercício da cidadania significa ensinar por competências, tendo 
como base a contextualização e a interdisciplinaridade. Portanto, o conjunto de habilidades 
exclusivas de cada disciplina deve ceder lugar ao tratamento interdisciplinar dos conteúdos, 
capacitando o aluno a dominar diferentes linguagens que possam conduzi-lo à resolução 
de problemas. Desta forma, é imprescindível que sejam propostas situações de ensino-
aprendizagem que favoreçam o tratamento tridimensional dos conteúdos simultaneamente 
(conceitos, procedimentos e atitudes), resultando numa articulação entre os conhecimentos 
novos e os conhecimentos prévios, de forma a conduzir o aluno à aprendizagem 
significativa. Este trabalho foi proposto como tema de monografia para conclusão do Curso 
de Especialização em Biologia Aplicada à Saúde/UEL, em que através da implantação de 
uma horta medicinal escolar fosse vivenciada uma situação de ensino-aprendizagem num 
ambiente natural, objetivando a produção de conhecimentos de forma contextualizada e 
integrada, além da promoção da educação para a Saúde. Foram envolvidas duas turmas de 
alunos do 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Emílio de Menezes (Arapongas/PR), 
com a participação dos professores de Biologia, Desenho Geométrico e Informática. Para 
seleção das plantas foi realizado um levantamento etnobotânico e farmacológico, junto aos 
alunos, pais, professores e funcionários da escola. Posteriormente, procedeu-se o estudo do 
local para implantação da horta, o preparo dos canteiros, a produção e o plantio de mudas, 
e, simultaneamente, uma pesquisa bibliográfica de cada espécie cultivada. Como resultados: 
estudo e cultivo de 14 espécies botânicas reputadas como medicinais; coleta de material 
e confecção de exsicatas para implantação de um pequeno herbário medicinal escolar; 
levantamento bibliográfico; formação de banco de dados; elaboração de material informativo 
e relatório final pelos alunos. Esta atividade oportunizou não só a vivência tridimensional dos 
conteúdos tratados, como também uma possibilidade de atenção primária à saúde, através da 
Botânica Aplicada, além de propiciar situações de análise, decisão, planejamento e discussão 
de idéias, habilidades necessárias à formação do aluno como cidadão. Mesmo contando 
apenas com a participação dos professores de Biologia, Desenho Geométrico e Informática, 
contemplou-se também conteúdos de Geografia, História e Português. As dificuldades e 
resistências encontradas ainda são muitas no sentido de se ensinar por competências, mas, 
sem dúvida alguma, o interesse do aluno é completamente outro ao se tornar agente ativo 
de sua aprendizagem, implicando em resultados altamente compensadores.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Horta Medicinal Escolar; Interdisciplinaridade; 
Educação para a Saúde.
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INTRODUÇÃO

Novo Ensino Médio: Desenvolvimento de Competências

 Embora a ação docente ainda guarde muito das características do modelo tradicional, 
enfocando o professor como personagem central do processo ensino-aprendizagem, 
mudanças no quadro atual vêm apontando para uma direção diferente, em que a escola passa 
a ser vista como um espaço onde, além da transmissão, também se produz o conhecimento, 
através do exercício do pensamento, da reflexão, da crítica e da ação, promovendo a 
aprendizagem pela compreensão e não pela memorização.

Carvalho (2000) aponta que o principal papel da escola, hoje, é o de “dotar as pessoas 
de condições teóricas e práticas para que elas utilizem, transformem e  compreendam o 
mundo da forma mais responsável possível.” Afirma, ainda, que os conteúdos não perderam 
sua importância, pelo contrário, são as grandes alavancas desse processo. No entanto, é 
preciso ampliar a visão que se tem de conteúdo.

Segundo Coll (1999), todo conteúdo escolar deve ser trabalhado a partir de três 
dimensões: a conceitual, a procedimental e a atitudinal. Desta forma, todo conteúdo possui 
“coisas que se deve saber” (conceitos), “coisas que se deve saber fazer” (procedimentos) e 
“formas de se posicionar diante das situações” (atitudes, valores). Carvalho (2000) compara 
estas três dimensões com os lados de um triângulo, onde nenhuma poderá estar ausente num 
conteúdo escolar, sob o risco dos objetivos educacionais não serem atingidos plenamente. 

Por outro lado, a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” (Jomtien, Tailândia, 
1990), da qual o Brasil é um dos signatários, indica que a escola deverá produzir efetivamente 
os conhecimentos – conteúdos e competências – necessários para que o indivíduo possa 
desenvolver-se física, afetiva, intelectual e moralmente, a fim de desempenhar-se com 
autonomia no âmbito político, econômico e social de seu contexto de vida (MEC, 1998).

A partir destas concepções, bem como dos princípios definidos pela nova LDB, o 
Ministério da Educação, num trabalho conjunto com educadores de todo o país, construiu 
um novo perfil para o currículo do Ensino Médio, através do qual o antigo ensino, inerte, 
fragmentado e baseado no acúmulo de informações, deverá ceder lugar a um ensino 
contextualizado e significativo, onde o raciocínio e a capacidade de aprender deverão 
priorizar a simples memorização mecânica.

Organizado a partir de uma base nacional comum e de uma parte diversificada, o 
novo currículo enfatiza o ensino por competências, tendo como princípios fundamentais a 
contextualização e a interdisciplinaridade. 

Para Perrenoud (1999), o desenvolvimento de competências nos alunos é a palavra de 
ordem da educação moderna. Os alunos acumulam saberes, passam nos exames, mas não 
conseguem transferir essa aprendizagem para situações do cotidiano. Desenvolver competências 
exige tempo, procedimentos didáticos e situações apropriadas, que hoje não existem. Somente 
através de uma pedagogia ativa, cooperativa, aberta para a comunidade é que se pode falar em 
construção de competências, onde se torna fundamental trabalhar por resolução de problemas e 
por projetos, além da proposição de atividades complexas e desafiadoras que incitem os alunos a 
colocar em prática o que já sabem, além da produção de novos conhecimentos. Como o produto 
dessa articulação é um conhecimento que tem sentido ou significado para o aluno, Ausubel 
(apud MOREIRA, 1999) denominou esse processo de aprendizagem significativa. Ao contrário 
desta, quando não existe qualquer relação entre o conhecimento novo e o anterior, ocorre uma 
aprendizagem mecânica estabelecida apenas pela memorização e facilmente esquecida. Moreira 
(1999) enfatiza que “na perspectiva ausubeliana, o conhecimento prévio (a estrutura cognitiva do 
aprendiz) é a variável crucial para a aprendizagem significativa.”
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Assim, para formar pessoas preparadas para a nova realidade social e do trabalho, o 
professor brasileiro enfrenta o desafio de mudar sua postura frente à classe, ceder tempo de 
aula para atividades interdisciplinares e estar disposto a aprender com os alunos. 

 A natureza e a sociedade não são divididas em compartimentos, ou seja, em 
disciplinas. Se o objetivo é estudar uma situação real, do cotidiano, então o conhecimento 
também não pode estar separado. Nesse contexto, um dos maiores desafios da educação 
atual, ganha sentido: a interdisciplinaridade. Desta forma, se todos os saberes devem se unir 
para atender às necessidades do aluno, então os professores das diversas disciplinas também 
precisam se reunir para o planejamento de atividades conjuntas. Daí, a necessidade de se 
estruturar o projeto pedagógico da escola, com as linhas de ação voltadas verdadeiramente 
para a formação de indivíduos independentes, críticos e competentes.

A Horta Escolar como Instrumento para o Processo Ensino-Aprendizagem

A zona urbana está cada vez mais longe do meio natural e por sua vez os ciclos 
da natureza são longos, lentos e pouco cotidianos.  Segundo Kaufmann & Serafini (apud 
WEISSMANN, 1998), a realização de uma horta no âmbito do espaço físico escolar, oferece 
diversas possibilidades para abordagem do processo ensino-aprendizagem das ciências 
naturais, permitindo estudar e integrar sistematicamente os ciclos, processos, dinâmica 
dos fenômenos naturais e relações entre os elementos que compõe o sistema. Possibilita 
ainda, o tratamento de problemas reais que se originam, desenvolvem e reformulam 
naturalmente, sem necessidade de se recorrer a apresentação de situações-problema 
artificiais, além da possibilidade de extrapolação do campo das ciências naturais, permitindo 
a interdisciplinaridade, uma vez que se pode abordar problemas relacionados com outras 
áreas do conhecimento como a matemática, português, desenho geométrico, ciências 
sociais, história, geografia, entre outras.

Além disso, a horta escolar é um espaço onde os alunos podem trabalhar de maneira 
mais autônoma e espontânea, propiciando condições para melhor relacionamento 
interpessoal, maior motivação e interesse, por se tratar de um local onde enfrentam juntos o 
desafio de serem sujeitos da própria aprendizagem, mediados pelo professor, que os ajudará 
a elaborar cientificamente os seus conhecimentos, além de desenvolver suas habilidades.

Entendendo a horta como um sistema ecológico, onde todas interações poderão ser 
observadas, registradas e analisadas, além de conceitos básicos das Ciências Naturais, o 
professor tem oportunidade de trabalhar também conceitos procedimentais e atitudinais, 
visando a preservação do meio ambiente.

 Uma Questão Mal Resolvida: ensinar sobre saúde ou educar para a saúde?  

O ensino deste tema tem sido um desafio para a educação no que se refere à 
possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de 
vida. As experiências têm mostrado que transmitir informações a respeito do funcionamento 
do organismo e das características das doenças, bem como de um elenco de hábitos de 
higiene, não é suficiente para que os alunos desenvolvam atitudes de vida saudável.

Um trabalho educativo em saúde deve ter a preocupação de que o enfoque principal dos 
conteúdos deve estar na saúde e não na doença. Os detalhes relativos a processos fisiológicos 
ou patológicos ganharão sentido no processo de aprendizagem na medida em que contribuírem 
para a compreensão dos cuidados em saúde a eles associados.  Portanto, é imprescindível 
um trabalho pedagógico em que as condições necessárias para a saúde, sua valorização e a 
realização de procedimentos que a favoreçam sejam o foco principal, resultando numa perfeita 
articulação entre os conhecimentos novos e os conhecimentos prévios dos alunos.
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Ao educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação 
de hábitos e atitudes, de forma sistemática e contextualizada, o professor e a comunidade 
escolar contribuem de maneira decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar em favor 
da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade, sobretudo num  país onde é 
necessário prevenir e ainda remediar.

Para melhorar o estado geral dos pacientes, modificando ou amenizando o quadro de 
doenças, a medicina vem receitando um excessivo uso de drogas chamadas de “remédios”. 
Suas vendas dispararam num ritmo assustador nos últimos 20 anos, sendo o maior aumento 
registrado na prescrição de drogas psicofarmacológicas como tranqüilizantes, sedativos, 
estimulantes, ansiolíticos e antidepressivos.

Os medicamentos podem ser extremamente úteis se usados com inteligência, mas o 
seu uso excessivo ou o mau uso tem provocado muitas vítimas. Por isso, percebe-se hoje 
uma tendência de retorno à medicina natural, na procura por plantas e remédios caseiros.

Segundo Mendes (2000), cerca de 60% dos casos atendidos pelo SUS, na atenção primária 
à saúde, compreendendo problemas respiratórios, gastro-intestinais, verminoses, hipertensão, 
diabetes e hipercolesterolemia, poderiam ser prevenidos ou tratados através da fitoterapia.

As plantas medicinais, quando utilizadas corretamente, além de prevenir e curar problemas 
mais simples de saúde, constituem uma forma terapêutica eficaz e de baixo custo, além da 
facilidade de aquisição, pelo cultivo em hortas domésticas, escolares ou comunitárias.

Neste sentido, a implantação de uma horta medicinal escolar se justifica, pois além de 
promover um contato direto com o meio natural, através do manuseio do solo e o cultivo, 
estimula também o uso de plantas medicinais como forma de medicina alternativa. Porém, 
será necessária a orientação sobre a indicação terapêutica e o uso correto de cada tipo de 
planta a ser utilizada, uma vez que o seu uso indiscriminado e sem critério também poderá 
acarretar efeitos colaterais indesejáveis.

Assim, o tema “Plantas Medicinais” se torna muito sugestivo e motivador no sentido de 
oportunizar a contextualização, a interdisciplinaridade, a vivência de diferentes situações-
problema, além da promoção da Educação para a Saúde, exercitando habilidades e 
construindo competências.

OBJETIVO GERAL 

Implantar uma horta medicinal escolar, como instrumento didático, substituindo os 
limites físicos da sala de aula por um ambiente natural, proporcionando ao aluno a vivência 
de uma situação ensino-aprendizagem problematizadora, contextualizada e integrada, como 
forma de conduzi-lo à aprendizagem significativa, além de prepará-lo para o exercício da 
cidadania, através da promoção da Educação para a Saúde.

METODOLOGIA

 Este trabalho foi realizado no Colégio Estadual Emílio de Menezes – Arapongas/PR, 
no período letivo de maio a novembro de 2000, tendo como participantes alunos de duas 
turmas de Ensino Médio, do turno matutino.

Inicialmente, procurou-se sensibilizar os alunos sobre a importância da fitoterapia, 
como forma de tratamento alternativo, despertando-lhes o interesse pela pesquisa, cultivo e 
uso correto de plantas medicinais. Em seguida, foram propostas algumas situações-problema, 
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questionando-se: - quais as plantas medicinais mais utilizadas na região; - as espécies mais 
adequadas para o cultivo numa horta escolar; - os problemas de saúde mais comuns entre os 
alunos; - o local e espaço necessários para a horta;  - a forma e tamanho ideal  dos canteiros;   - 
os procedimentos para o preparo do solo; - o plantio: através de semeadura direta ou produção 
de mudas, além dos cuidados diários para a manutenção da horta e como isso aconteceria.

Buscando respostas a esse questionamento, foram realizadas as seguintes atividades: 
visitas a locais de cultivo de espécies medicinais; palestras e entrevistas com profissionais da 
área; palestras e entrevistas com pessoas da comunidade e da escola, sobre o uso das plantas; 
pesquisa bibliográfica para coleta de dados através de livros, jornais, revistas, Internet e textos 
elaborados pela EMATER-PR.

Após levantamento, registro e análise dos dados, procedeu-se a escolha do local para a 
implantação da horta. Em seguida, os alunos formaram equipes e em conjunto com a professora de 
Desenho Geométrico elegeram a planta baixa dos canteiros, através de um concurso, tendo sido 
escolhida a planta com o melhor designer de configuração geométrica dos canteiros.  O próximo 
passo foi o preparo do solo, onde os alunos puseram-se a trabalhar, afofando e adubando a terra, 
retirando as ervas daninhas, demarcando e preparando os canteiros, conforme o desenho escolhido. 
A partir da seleção das espécies a serem cultivadas, iniciaram o cultivo através da semeadura direta 
para algumas e do preparo de mudas para outras, conforme características de cada planta.

Simultaneamente ao cultivo, os alunos trabalharam na elaboração da documentação 
escrita e fotográfica das atividades e na confecção de um folder educativo. Posteriormente, 
empenharam-se na coleta, desidratação e confecção de exsicatas de representantes das 
espécies cultivadas, para composição de um pequeno acervo medicinal herborizado. Como 
fechamento e instrumento de avaliação, a elaboração de um relatório final, sinalizou o 
término das atividades.

RESULTADOS

Além do conhecimento produzido, o trabalho com a horta medicinal proporcionou aos 
alunos a oportunidade de uma atuação consciente e responsável, um maior entrosamento 
com os professores envolvidos, além de muita motivação, uma vez que eram sujeitos da 
própria aprendizagem. Pode-se observar notadamente a capacidade de abstração, de 
sistematização, ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos fatos, de criatividade, 
de curiosidade, de proposição de múltiplas alternativas para a solução de um problema, de 
trabalhar em equipe e aceitar críticas e, sobretudo, a capacidade de buscar o conhecimento, 
atributos necessários para o exercício da cidadania num contexto democrático. Oportunizou, 
ainda, a vivência da interdisciplinaridade, envolvendo diretamente os professores das 
disciplinas de Desenho Geométrico, Informática e Biologia, e, indiretamente, os professores 
de Português, Geografia e História.  

A pesquisa bibliográfica, realizada em fontes cientificamente seguras, forneceu dados 
para uma rápida revisão, contemplando um breve histórico da farmacopéia brasileira; 
considerações gerais sobre as ervas medicinais; formas de uso e principais cuidados, além de 
dados para caracterização e identificação das 14 espécies indicadas para o cultivo na horta 
escolar, considerando-se: nome popular, nome científico, família botânica, sinonímia popular, 
descrição botânica, parte utilizada, formas de uso, indicação terapêutica, efeito colateral e/ou 
observação. A partir desses dados, pode-se também confeccionar um folder educativo.

Como espécies medicinais mais adequadas para a horta escolar foram escolhidas: 
alecrim, artemísia, bálsamo, boldo nacional, calêndula, capim-limão, capuchinha, carqueja, 
guaco, malva, melissa,  poejo, sálvia, tanchagem.  
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A escolha destas plantas teve como base os dados levantados junto aos alunos, professores 
e funcionários da escola, a respeito dos problemas de saúde que mais afetam os escolares, tendo 
sido mencionados: cefaléias, cólicas abdominais e menstruais, diarréias, câimbras, feridas, 
irritações na pele, gripes, amidalites, ansiedade, tensão nervosa, indigestão e pediculose.

Na cozinha experimental do colégio os alunos aprenderam a preparar chás, xaropes e 
compressas, além do uso adequado de cada planta. 

Os resultados foram apresentados aos demais alunos, professores, pais e comunidade em 
geral, na Mostra Cultural do Colégio: “500 Anos de Brasil” (nov/2000), através de mini-palestras, 
distribuição do folder educativo e exposição das exsicatas, confeccionadas a partir de coleta das 
plantas cultivadas, oportunizando o cumprimento da meta em Educação para a Saúde.

A interdisciplinaridade aconteceu de forma direta com a participação efetiva dos 
professores das disciplinas de Biologia, Desenho Geométrico e Informática. Na Biologia, 
além de conceitos básicos da Botânica (saber) também foram vivenciados conceitos 
procedimentais (saber fazer) e conceitos atitudinais (ser). Da mesma forma, o Desenho 
Geométrico contribuiu na hora da demarcação e confecção dos canteiros e a Informática se 
encarregou de auxiliar os alunos nas buscas pela Internet, bem como na elaboração de um 
banco de dados sobre as plantas pesquisadas. Mesmo sem a participação efetiva das demais 
disciplinas, a professora de Biologia preocupou-se em integrar conhecimentos da Geografia 
(origem das plantas), da História (breve histórico da fitoterapia, do descobrimento do Brasil 
até os dias atuais) e do Português (confecção de material informativo e relatório final).

CONCLUSÃO

O uso de espécies medicinais nativas é um legado dos indígenas que conheciam o seu 
valor terapêutico e as usavam para curar os males de suas tribos. Outras, originárias de outros 
países, foram sendo introduzidas pelos descobridores e colonizadores, ao longo da história 
do povo brasileiro.

Apesar de ser um método terapêutico que remonta à própria existência da humanidade, 
hoje, mais do que nunca, as plantas medicinais despontam no cenário nacional como terapia 
alternativa, aliando a eficácia do método com o baixo custo do produto, mesmo quando 
adquirido de forma industrializada.

A horta medicinal, como instrumento didático, certamente tornou-se um suporte 
efetivo para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, motivando o aluno a 
buscar mais conhecimentos. Assim, procurou-se desenvolver uma proposta pedagógica 
centrada no aluno, oportunizando que este se tornasse sujeito de sua  aprendizagem, 
através da proposição de situações de análise, decisão, planejamento e discussão de idéias, 
habilidades necessárias à formação do aluno como cidadão.

       Além da compreensão de conteúdos básicos, essa atividade favoreceu também 
a apropriação de saberes no sentido de reconhecimento do valor das plantas, socializando, 
posteriormente, esse conhecimento junto aos seus familiares e reforçando a possibilidade de 
atenção primária à saúde, através da Botânica Aplicada.

À partir dos conhecimentos prévios dos alunos, os conceitos novos trabalhados através 
da vivência de uma situação-problema fora dos limites físicos da sala de aula e a integração 
com outras disciplinas deram mais sentido ao desenvolvimento das atividades, resultando 
numa aprendizagem dinâmica e significativa, contribuindo para a formação de alguns 
conceitos em Educação para a Saúde, implicando no desenvolvimento de atitudes de vida 
saudável nos alunos, bem como em lições de cidadania.
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A adoção de procedimentos metodológicos diversificados e inovadores, que mobilizem 
menos a memorização e mais o raciocínio, e que fortaleçam a interação aluno-professor e aluno-
aluno, contribui significativamente para a construção do conhecimento de forma coletiva.

As dificuldades e resistências ainda são muitas no sentido de se ensinar por 
competências, mas, sem dúvida alguma, o interesse do aluno é completamente outro ao 
se tornar agente de sua aprendizagem e os resultados altamente compensadores. Ensinar o 
conteúdo pelo conteúdo já não faz mais sentido. Se ontem o processo ensino-aprendizagem 
privilegiava os conteúdos, hoje eles se tornaram o “meio” para que o desenvolvimento de 
competências se torne o “fim”.

Se construir competências implica em trabalhar os conteúdos em suas três dimensões, 
através de um metodologia diferenciada, ancorada pela contextualização e pela 
interdisciplinaridade, conduzindo o aluno à aprendizagem significativa, então a  atividade/
experiência “Horta Medicinal Escolar” cumpriu sua função.
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O artigo apresenta os principais conceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel com o objetivo de relacioná-los às concepções que embasam o Programa 
de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA/ MEC, oferecido pelo Ministério da 
Educação em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do estado e dos municípios, 
através de análise documental do Guia de Orientações Gerais (GOMG) para Professores 
Formadores do referido programa. A matriz cognitivista do Programa proporciona pontos 
de semelhança e convergência com a T.A.S. em categorias essenciais como aprendizagem, 
conhecimento, metodologia, aluno, professor e avaliação, porém os  resultados da análise 
dessas categorias também permite perceber que há concepções específicas. 

Palavras-Chave: Formação de Professores; Professores Alfabetizadores; Aprendizagem 
Significativa.

INTRODUÇÃO

A Pesquisa gera o saber que deve orientar o fazer e, como conseqüência alicerça o poder da 
ciência e/ou de uma área de conhecimento. Toda contribuição que uma área do conhecimento 
possa oferecer à Sociedade e à melhoria da qualidade de vida das pessoas vai depender 
primeiramente de um banco de dados que possa sustentar seu fazer. Essa base é constituída através 
da produção de conhecimento científico. Por exemplo, no caso da contribuição da Psicologia à 
Educação em termos de melhoria do processo de aprendizagem, é preciso que sejam realizadas 
pesquisas científicas que revelem a “utilização” do saber produzido na realidade social.

É só partindo da análise do universo escolar, considerando as suas determinações sociais, 
econômicas e políticas, que a Psicologia pode oferecer a sua contribuição à Educação.

Devemos considerar que a Educação traz em suas raízes toda uma influência dos 
conhecimentos científicos da Psicologia, ditando normas e influindo na organização de 
programas escolares, etc. Por outro lado, o “desconcerto” pedagógico é que tem feito a 
Psicologia se rever e avançar. Em outras palavras, essa relação entre a Psicologia e a Educação 
só pode ser apreendida dialeticamente, e não de forma unilateral. As determinações de uma 
sobre a outra significam que os condicionantes de cada área entram em relação entre si e 
iniciam um processo de influência de uns sobre os outros, contribuindo cada qual com sua 
especificidade/totalidade, e modificando-se como conseqüência dessa relação.
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É a educação que deve definir qual Psicologia é necessária. E é a partir dos 
questionamentos colocados pela prática educacional que a Psicologia pode ser revista.

Reconhecer que a aplicação da Psicologia à Educação não se dá de forma neutra 
e homogênea, e que há limites históricos, epistemológicos e metodológicos que se 
impõem a essa área, é a condição primeira para a compreensão de sua “crise” e a 
busca de novas possibilidades.

Só considerando a vinculação do fenômeno psicológico às questões econômicas, 
políticas e sociais, é que a Psicologia poderá oferecer uma real contribuição à Educação. 
Ao mesmo tempo em que criticamos os caminhos percorridos pela Psicologia “tradicional”, 
profundamente marcada por uma perspectiva reducionista e conservadora, reafirmamos a 
importância da necessidade do conhecimento psicológico para a Educação.

Como não podemos reduzir a Psicologia à Educação, da mesma forma não se pode 
prescindir da Psicologia para auxiliar no processo educativo. A evolução do desenvolvimento 
humano e a apropriação do saber pelo homem se constituem em uma das contribuições que 
a Psicologia pode oferecer à Educação.  

Os constructos teóricos da Psicologia que oferecem uma contribuição à Educação 
devem ser aqueles relacionados às questões do desenvolvimento, aprendizagem, linguagem 
e pensamento, e a articulação entre eles.

Não existe ainda, dentro do pensamento pedagógico dos professores que atuam nas 
escolas, uma consciência crítica e explícita das diferenças e semelhanças entre as diversas 
abordagens em Psicologia. 

Há necessidade de se conhecer as várias teorias da aprendizagem, analisa-las 
criticamente e poder dessa forma contribuir para a prática pedagógica do professor. Os 
grandes temas da educação e as questões do cotidiano escolar devem ser motivo de estudos 
e reflexão. Dentre eles, destacamos a questão do significado que a aprendizagem deve ter 
para o aprendiz, como ela deve se organizar e se constituir. Fundamental também, que 
os professores dominem os processos de aquisição dos conceitos para que disponham de 
estratégias para a sua formação. Por exemplo, a Teoria de Ausubel tem como contribuir para 
essas temáticas levantadas, embora nem sempre essa abordagem tenha sido trabalhada na 
formação de professores.

Este estudo tem como objetivo analisar a presença da Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Paul Ausubel no Guia de Orientações Metodológicas Gerais 
(GOMG) do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, oferecido 
pelo Ministério da Educação em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do 
estado e dos municípios.

Inicialmente, apresentaremos os conceitos principais da Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Paul Ausubel e em seguida, trataremos do Programa de Formação 
de Professores Alfabetizadores e sua implementação em Mato Grosso do Sul para então, 
posteriormente, analisarmos os textos de Apresentação e o Guia de Orientações do PROFA 
sob a ótica desta teoria.

A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL

David Paul Ausubel é um psicólogo norte-americano nascido em Nova Iorque em 
1918. É considerado um psicólogo cognitivista, por ter como objeto de estudo a cognição 
humana, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de compreender, armazenar, trabalhar 
e reutilizar informações. Segundo Moreira (1997), o conceito de aprendizagem significativa, 
proposto originalmente por Ausubel em 1963, é o conceito-chave de sua teoria. Para Ausubel, 
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informações novas só podem retidas na medida em que conceitos ou idéias anteriores estão 
disponíveis para o indivíduo de forma a servirem de ancoradouro para a aprendizagem. 

Portanto, são as informações que já se tem na estrutura cognitiva que vão permitir que 
se atribua significado à nova idéia, ou conceito, ou informação. A este processo Ausubel 
denominou de aprendizagem significativa e, a esse conceito que serve de base facilitadora 
da aprendizagem, denominou conceito subsunçor — uma tentativa de tradução da palavra 
de origem inglesa subsumer. O verbo subsume, de acordo com o Dicionário Oxford, significa 
incluir num grupo particular ou classe, ou sob uma determinada regra. 

A aprendizagem é dita significativa quando a nova informação interage com o subsunçor, 
que permite que o novo conceito seja apreendido de forma não-arbitrária, justamente por 
estar conectado a outro conceito. Para Moreira (1997), são duas as características básicas da 
aprendizagem significativa: o fato de ser não-arbitrária, por estar ligada a outra informação 
ou idéia pré-existente (conceito subsunçor) e aquilo que o autor chama de substantividade, 
i.e., a aprendizagem de um conceito não deve estar ligada às palavras exatas com que foram 
retidas, mas o sujeito deve ser capaz expressá-las de outra forma, o que demonstra que 
ele apreendeu a essência do conceito. Quando o aluno só consegue expressar uma idéia 
exatamente com as mesmas palavras com que aprendeu, trata-se de aprendizagem mecânica 
ou automática, pois o sujeito não estabeleceu uma relação com outro conceito ou idéia. 

Aprendizagem mecânica, para Ausubel, é aquela que não se relaciona a nenhum 
conceito subsunçor, não está ancorada de forma relevante na estrutura cognitiva. Daí se 
dizer que esta informação é arbitrária e armazenada de forma literal na estrutura cognitiva. 
No entanto, o autor não estabelece uma relação de oposição entre esses dois tipos de 
aprendizagem, e sim uma relação de continuidade, pois a aprendizagem mecânica pode ser 
o início ou primeiro passo a uma aprendizagem significativa.

Outros conceitos apresentados por Ausubel são aprendizagem por descoberta e 
aprendizagem por recepção (ou receptiva). Na aprendizagem receptiva, apresenta-se ao 
aluno a forma final do que precisa ser aprendido; na aprendizagem por descoberta, é 
necessário que o aluno descubra antes e por si mesmo o conteúdo principal a ser aprendido. 
Note-se que ambas as concepções de aprendizagem podem ser significativas, pois o que 
importa é que o conhecimento interaja com os conhecimentos prévios, sendo assimilado de 
forma não-arbitrária e não-literal pelo sujeito.

Portanto, o problema não reside no fato de a aula ser expositiva ou não, e sim no 
fato de os professores considerarem perda de tempo reservar ocasiões para diagnosticar 
o conhecimento prévio dos alunos, pois é este conhecimento que possibilita a 
aprendizagem significativa.

O conhecimento prévio é essencial para que haja aprendizagem significativa, pois é 
não só o ponto de partida, mas o elemento que permite que ela ocorra. De acordo com o 
próprio Ausubel: 

Se tivesse que reduzir toda psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o 
fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 
Descubra isso e ensine-o de acordo. (Ausubel, 1978; apud Moreira, 1985, p.64-65).

Como Proporcionar Aprendizagem Significativa

Se um professor deseja que os alunos aprendam de forma significativa, é aconselhável que, 
inicialmente, detecte quais são os subsunçores que os alunos dispõem e ensine a partir deles. Além 
disso, deve salientar conceitos-chave de forma a não sobrecarregar o aluno com informações que 
dificultem a apreensão do conteúdo e apresentá-lo de forma organizada e seqüencial.

Ausubel também se preocupou com a forma mais adequada de ensinar no caso de o aluno 
não possuir subsunçores ou os subsunçores adequados. Para esse caso, o autor recomenda a 
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utilização de organizadores prévios, uma estratégia de apresentação de material de apoio, de 
acordo com a situação de aprendizagem (pode ser um filme, um mapa conceitual). 

O mapa conceitual é apresentado por Ausubel como outra estratégia para organizar 
conceitos, apresentando-os de maneira hierárquica, de forma que o aprendiz possa visualizar 
os conceitos mais específicos e os mais abrangentes.

O uso do mapa conceitual pode favorecer a compreensão das relações entre conceitos e 
idéias. Não é uma estrutura rígida, portanto pode ser ampliado e modificado de acordo com o 
avanço e o aprofundamento do conteúdo. O mapa pode ser utilizado para diversos fins: como 
recurso de aprendizagem ou de ensino, como instrumento de avaliação, pode delimitar-se ao plano 
de apenas uma aula, uma unidade de conteúdo a ser trabalhado e até um plano de ensino. 

À medida que o aluno aprende um novo conceito, os subsunçores também sofrem 
alteração, como se os conceitos fossem evoluindo. A esse processo denominamos diferenciação 
progressiva; o conceito subsunçor diferencia-se a partir da atribuição de novos significados 
(MOREIRA, 1985). Outro processo que ocorre com os subsunçores é a reconciliação integrativa, 
quando o aprendiz começa a organizar os conhecimentos adquiridos baseado em semelhanças 
e diferenças entre eles. De acordo com Moreira (1985), sempre que há reconciliação integrativa 
ocorre diferenciação progressiva. Essa reestruturação dos conhecimentos é feita de forma ativa 
pelo sujeito, que estabelece uma hierarquia entre conceitos.

A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa  são facilitadas pela utilização 
do mapa conceitual. Com o conceito de diferenciação progressiva, parte-se do princípio que 
é mais fácil apresentar conceitos gerais nos quais os alunos possam incluir outras informações, 
incorporar partes ao todo, e não o contrário, pois para Ausubel, a estrutura cognitiva está 
organizada de forma hierárquica. 

Esses são alguns dos conceitos principais da Teoria da Aprendizagem Significativa 
que servirão de suporte para a análise de possíveis aproximações e especificidades com o 
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Passaremos, então, à apresentação 
do referido programa.

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA

O PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores é uma proposta do 
Ministério da Educação, formulada pela Secretaria de Educação Fundamental. Sua efetivação 
ocorreu em parceria com as Secretarias de Educação de estados e municípios.

O programa teve início em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso, sob a 
administração do Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, com o objetivo de dar 
subsídios teóricos, metodológicos e organizacionais prioritariamente a educadores que 
alfabetizam, podendo ser estendido a outros profissionais que desejam aprofundamento na 
área da alfabetização. 

É um programa de formação continuada com duração de 180 horas, distribuídas em 
três módulos que contemplam formação em grupo e trabalho pessoal, na forma de estudos 
e produção de textos.

Os idealizadores da proposta compreendem que, apesar de os professores 
alfabetizadores já terem contato com as diversas teorias sobre alfabetização desenvolvidas 
nos últimos vinte anos, que configuram uma mudança de paradigmas na área, faltam ainda 
subsídios didáticos que possibilitem e norteiem o fazer pedagógico do professor. 

Nos termos dos próprios idealizadores:

O conhecimento produzido em psicologia da aprendizagem, psicolingüística 
ou sóciolingüíistica não se mostrou suficiente, por si só, para promover a 
transformação da prática escolar. É preciso produzir conhecimento específico 
na área de didática. (Documento de Apresentação/PROFA/MEC, 1999, p.5)
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O PROFA, então, propõe-se a ser esse instrumento, levando, ao mesmo tempo, tanto 
o conhecimento teórico necessário sobre alfabetização quanto a reflexão sobre sua prática, 
através da metodologia de resolução de problemas. A base teórica do Programa é a linha 
construtivista de Jean Piaget e as formulações teóricas de Emília Ferreiro sobre os processos 
de aquisição da leitura e da escrita.

O material do programa é composto de: Guia de Orientações Metodológicas Gerais; 
Guia do Formador; Coletânea de Textos; Caderno de Registros; Catálogo de Resenhas; 
Manual de Orientação para o uso dos acervos do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola e programas de vídeo. Os dois primeiros documentos destinam-se aos professores 
capacitadores; os demais, aos alunos do curso. Todo o material foi elaborado com a 
colaboração de professores de escolas públicas e seus respectivos alunos, denominados 
grupo de referência. Os professores que compuseram esse grupo auxiliaram tanto para a 
elaboração de material visual quanto nos relatos de experiência como alunos do projeto.

O PROFA em Mato Grosso do Sul

O trabalho foi iniciado no ano de 2002 através de capacitações de formadores 
desenvolvidas pelo Ministério da Educação em parceria com as Secretarias de Educação do 
Estado e dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Naviraí, São Gabriel do Oeste e Campo 
Grande. O término da capacitação iniciada pelo MEC deu-se em novembro de 2001. As 
capacitações de formadores possibilitaram a efetivação do programa nessas cidades-pólo 
no ano de 2002. Ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, acaba a parceria das 
secretarias com o governo federal. Em 2003, a Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul 
assume o programa, dando continuidade às capacitações22 nas cidades de Anastácio, Naviraí, 
São Gabriel d´Oeste e Campo Grande. Em 2004 o programa foi ampliado também para as 
cidades de Corumbá, Porto Murtinho e Itaquiraí. Para 2005, já estão sendo efetivadas turmas 
nas cidades de Ladário, Paranaíba, Nova Andradina, Nioaque, Ponta Porã e Sete Quedas. 
Até o momento, portanto, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul em 
parceria com esses municípios já capacitou 810 professores.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso de Sul ainda não tem elaborada 
uma avaliação  sobre os resultados efetivos da transformação da prática docente dos 
cursistas que passaram pelo programa. Os responsáveis pelo programa, contudo, avaliam-no 
positivamente, tanto através dos depoimentos de professores quanto da procura crescente 
dos municípios pelo projeto.

ANÁLISE DO GUIA DE ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS GERAIS 
DO PROFA

O Guia de Orientações Metodológicas Gerais (GOMG) do PROFA é um material 
organizado pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação com 
a colaboração de educadores de diversos estados do país. Destina-se aos professores 
formadores do programa de formação. Por essa razão, pensamos ser material de extrema 
valia para se analisarem os pressupostos teóricos e os conceitos que embasam o programa. 
Como se vê no documento de Apresentação do Programa. 

A finalidade principal deste guia é socializar o conhecimento metodológico 
construído pelos formadores dos programas de formação desenvolvidos pela 
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Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, em parceria com as secretarias 
de educação e universidades, no período de 1999/2000. (...) O uso do 
conhecimento adquirido para a resolução de situações-problema é um dos 
principais desafios das propostas de formação defendidas e relatadas neste 
guia. (Apresentação/PROFA/MEC,1999, p.14)

O texto em questão é dividido em três capítulos: o primeiro retoma os Referenciais 
para a Formação de Professores do MEC, o segundo destina-se à formação de competências 
do educador e o terceiro trata de estratégias metodológicas para a formação de professores. 
Os capítulos 2 e 3 incluem essencialmente os relatos de professores.

O documento possui 199 páginas, nas quais o termo aprendizagem é citado 214 vezes 
e menciona-se o termo aprendizagem significativa em três ocasiões (1,4%) e aprendizagem 
mais significativa, duas (0,9%). 

Quadro I – Ocorrência de expressões relativas a aprendizagem no GOMG.

expressão ocorrências porcentagem

aprendizagem 214 100%

aprendizagem significativa 3 1,4%

aprendizagem mais significativa 2 0,9%

A expressão conhecimento prévio foi encontrada em oito momentos (2,9%), 
conhecimentos prévios, 21 vezes (7,6%) e conhecimentos significativos, (0,7%).

Quadro II – Número de ocorrências de expressões relativas a conhecimento no GOMG.

Expressão ocorrências porcentagem

conhecimento 275 100%

conhecimento prévio 8 2,9%

conhecimentos prévios 21 7,6%

conhecimentos significativos 2 0,7%

A valorização dos conhecimentos prévios do grupo como forma de promover a 
aprendizagem significativa é, inclusive, um dos temas do terceiro capítulo, apresentado 
como estratégia metodológica de formação do educador. Valorizar os conhecimentos prévios 
e as experiências de um grupo e fazer uso deles não é exatamente uma atividade (tal como 
problematizar): é, ao mesmo tempo, uma atitude e um procedimento metodológico. Criar 
situações que ‘revelam’ os conhecimentos prévios/opiniões do grupo sobre um tema a ser 
abordado, solicitar que os educadores socializem suas experiências pessoais, anotar suas 
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falas, utilizá-las para dar devolutivas e para ilustrar certos assuntos, propor que elaborem 
perguntas, que representem dúvidas ou preocupações pessoais (a partir de uma leitura ou de 
uma situação colocada) não é apenas um recurso para fazer com que se sintam valorizados: 
é condição para que os conteúdos possam ser trabalhados pelo formador, de modo a 
fazer sentido para eles. Afinal, hoje sabemos, a aprendizagem significativa depende da 
possibilidade de relacionar a nova informação ao conhecimento que já existe. (GOMG/
PROFA/MEC, 2001, p.151 - grifo nosso)

Vejamos outros exemplos de concepções consoantes com a teoria de Ausubel:

[...] o trabalho com projetos produz aprendizagem significativa [...] (GMOG/PROFA/MEC, 
2001, p.62 - grifo nosso).

O levantamento de conhecimentos prévios é um procedimento fundamental, porque 
a idéia de apenas receber informações nos eventos de formação ainda é muito forte. 
(GMOG/PROFA/MEC, 2001, p.152 – grifo nosso).

Percebe-se aproximação com a teoria de Ausubel, no sentido de o conhecimento prévio 
possibilitar a ancoragem com novos conteúdos, levando, assim, à aprendizagem significativa. 
Nesse sentido também há pontos de encontro com outras teorias, como o conceito de zona 
de desenvolvimento proximal de Vigotski. (MOREIRA, 1997).

Todo indivíduo inicia suas aprendizagens com um repertório de conhecimentos prévios 
e de representações que interferem no modo como se relaciona com as novas informações. 
“A aprendizagem do novo é sempre resultado de um processo de revisão, modificação e 
complexificação desses conhecimentos prévios e dessas representações.” (Zaballa, 1998). 
Nesse processo, interferem alguns fatores importantes, como a ‘distância’ entre o já sabido 
e o que se aprende, as características das novas informações e a disponibilidade para a 
aprendizagem (...). A aprendizagem será mais significativa ou mais superficial, dependendo 
das reais possibilidades do indivíduo estabelecer relações entre o que está aprendendo e o 
que já sabia anteriormente. (GMOG/PROFA/MEC, 2001, p.25-26 – grifo nosso).

Se um grupo de educadores acredita, por exemplo, que os pais não 
devem acompanhar os filhos no período de adaptação na escola de 
educação infantil, não adianta discutir formas de adaptação, pois falta um 
conhecimento prévio que permitiria o ‘aproveitamento’ da informação 
sobre situações interessantes de adaptação. E, então, é preciso tratar do que 
falta primeiro. (GOMG/PROFA/MEC, p.151 – grifo nosso).

No trecho acima há visivelmente uma semelhança entre o conhecimento prévio e 
o conceito de subsunçor de Ausubel. Da mesma forma, “tratar do que falta” é justamente 
proporcionar organizadores prévios, estratégia proposta por Ausubel para preparar a estrutura 
cognitiva do sujeito para integrar novos conceitos e facilitar a aprendizagem significativa. 

Mais adiante se aponta a necessidade de:

Considerar e valorizar o conhecimento prévio de quem 
aprende também é uma questão parecida: não se trata 
apenas de ser ético e, por isso, considerar o outro, mas de 
criar melhores condições de aprendizagem — porque quando 
o conteúdo abordado se “conecta” ao saber já existente, 
aprende-se mais. (GOMG/PROFA/MEC, 2001, p.151) 
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A idéia de um conceito que possibilite conexão, facilitando, dessa forma, a 
aprendizagem, é a base da teoria da aprendizagem significativa.

Considera-se que a aprendizagem também pode ocorrer a partir da memorização, 
ou que conceitos memorizados possam contribuir para a compreensão sobre a leitura e a 
escrita. “Uma boa idéia é também criar um caderno ou uma pasta de texto, que as crianças saibam 
de memória — eles se convertem em um bom material para pensar tanto sobre a leitura como sobre 
a escrita”. (GOMG/PROFA/MEC, 2001, p.187) Essa concepção está de acordo com a proposição 
de aprendizagem mecânica de Ausubel, segundo a qual não há descontinuidade entre a 
aprendizagem automática e a aprendizagem significativa, mas um “contínuum”.

O PROFA oportuniza o questionamento (como forma de metodologia – situações-
problema) de concepções dos professores em relação à possibilidade de crianças não-
alfabetizadas realizarem leitura de textos e poemas que sabem “de cor”, afirmando que se 
trata de conhecimentos prévios que podem ser aproveitados pelo professor em atividades que 
levam as crianças a refletirem sobre a escrita, ou seja, os textos que as crianças já conhecem 
precisam ser considerados em seu valor pedagógico. Há presença de outros conceitos 
que permeiam a teoria da aprendizagem significativa, como: o valor do conhecimento 
memorizado e conteúdos com significado para o sujeito como ponto de partida para levá-lo 
a refletir e incorporar novos conhecimentos.

Mesmo não utilizando literalmente expressões relativas à Teoria de Ausubel, algumas 
concepções demonstram claramente afinidade com a teoria:

A possibilidade de pôr em uso o conhecimento disponível para atuar 
contextualmente é algo que depende de um processo de construção 
singular do ‘saber-fazer’ – uma construção que é conceitual, procedimental 
e atitudinal É nesse sentido que a formação profissional deve se orientar.  
(GOMG/PROFA/MEC, 2001, p.24)

[..] considerar o professor um sujeito ativo de seu processo de formação e, 
enfatizar o trabalho com situações-problema que demandem a utilização 
de saberes adquiridos – pressupõem, portanto, um ‘outro lugar’ para os 
conhecimentos teóricos, um outro tipo de relação teoria-prática, diferente 
do que orienta os modelos tradicionais de formação. (GMOG/PROFA/MEC, 
2001, p.25)

Podemos visualizar algumas aproximações e especificidades da teoria da Aprendizagem 
Significativa de Ausubel e as concepções que servem de base ao Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores – PROFA nos quadros comparativos a seguir:

Quadro III – Quadro comparativo das especificidades entre Ausubel x PROFA.

CATEGORIAS AUSUBEL PROFA

Aprendizagem
É significativa na medida em que há conceitos 

subsunçores que sirvam de alicerce.
Processo de construção ativa 

do sujeito.

Conhecimento
Elaboração  pessoal de conceitos e idéias disponíveis 
na estrutura cognitiva, com os quais o sujeito possa 
estabelecer relações de significado (subsunçores).

Construção feita a partir da 
reflexão sobre a ação (de 

dentro para fora).
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Quadro IV – Quadro comparativo das aproximações Ausubel x PROFA

Categorias Ausubel PROFA

Professor
Deve partir daquilo que o aluno já sabe 

(conceito subsunçor).

Deve partir do conhecimento prévio do 
aluno, valorizar este conhecimento e 

intervir. Foco na aprendizagem e não no 
ensino.

Aluno
Aprende na medida em que estabelece 

relações entre o conhecimento a ser 
aprendido e seu conhecimento prévio.

Aprende através da reflexão. Refletindo 
e interferindo, estabelecendo relações, 

processando e compreendendo 
informações, transformando em 

conhecimento próprio.

Metodologia
Diagnóstico dos subsunçores

Organizadores prévios
Mapas Conceituais

Situações-problema a partir de textos/ 
Mapas textuais 

Avaliação
Levantamento dos subsunçores relevantes 

para a aprendizagem de determinado 
conteúdo.

Avaliação diagnóstica, de percurso e formal.

Como podemos observar, mesmo havendo concepções específicas, há aproximação 
entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e concepções subjacentes ao PROFA em 
algumas categorias importantes relativas ao processo de ensino–aprendizagem, tais como: 
professor, aluno, metodologia e avaliação. No que se refere ao professor, Ausubel postula 
que o essencial é partir do que o aluno sabe, ou seja, do conceito subsunçor; a concepção 
do PROFA indica que, da mesma forma, o professor deve valorizar o conhecimento prévio 
do aluno. Para Ausubel, a aprendizagem ocorre na relação entre o conhecimento prévio e 
o novo, sendo que, para o PROFA, é a reflexão que dá sentido e significado a essa relação 
de apropriação de novos conhecimentos. Como metodologia, na T.A.S. é necessário 
diagnosticar subsunçores e, na sua ausência, utilizar organizadores prévios e a estratégia dos 
mapas conceituais. No PROFA, também a partir do diagnóstico, apresentam-se  situações-
problema a partir de textos, buscando a reflexão sobre a escrita e a leitura. Utiliza-se a técnica 
de elaboração de Mapas textuais como recurso de aprendizagem para melhor compreender 
um texto, ou verificar sua compreensão, através da inclusão dos conhecimentos prévios ao 
conteúdo e ao tipo de texto. A forma de avaliação em ambos é baseada em diagnóstico, do 
levantamento dos conhecimentos prévios relevantes a uma nova aprendizagem.

COMENTÁRIOS FINAIS

Ao longo de todo o documento “Guia de Orientações Metodológicas Gerais/PROFA/
MEC” percebe-se muitos pontos de afinidade com a Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel, mesmo que não haja referência as suas obras no decorrer do texto, nem nas 
referências bibliográficas. Não é possível avaliar se se trata de desconhecimento sobre a teoria, 
ou se os termos e expressões próprios estão sendo utilizados aleatoriamente, como parte de 
um discurso. Outra possibilidade, já levantada e defendida por Moreira (1997), é de que a 
aprendizagem significativa é não apenas compatível com outras teorias, mas é subjacente a 
elas. Este mesmo autor aponta que, considerar outras teorias como tendo base em Ausubel, 
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[...] conduzir também a uma trivialização do conceito de aprendizagem 
significativa. Aliás, este conceito é tão usado hoje que parece estar a 
caminho da trivialização. Mas isso provavelmente tem muito mais a ver 
com uma incorporação superficial do conceito ao discurso sobre o ensino 
e aprendizagem do que com teorizações a respeito do assunto. (MOREIRA, 
1997, p.14).

Podemos pensar, da mesma forma, que o oposto também pode ocorrer: tomar toda 
teoria sobre a cognição, aprendizagem significativa e aquisição de conceitos como tendo 
base exclusiva em David Ausubel. Essa foi uma tentativa de análise de produção documental 
de encontrar e registrar algumas aproximações entre conceitos básicos da Teoria da 
Aprendizagem Significativa de David Ausubel e as concepções subjacentes ao Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores/MEC, partindo do pressuposto de que ambos são 
permeados pela Psicologia Cognitivista. 
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OS PARAMETROS CURRICULARES  NACIONAIS 
– PCNS E A APRENDIZAGEM  SIGNIFICATIVA.
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O trabalho teve a finalidade de difundir conhecimentos mediante estudo desenvolvido 
para identificar a presença da Teoria Significativa de David Ausubel nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs, documento oficial norteador na construção das propostas pedagógicas do 
sistema educacional. Nosso propósito maior é identificar a presença da Psicologia como 
ciência implícita ou explicitamente nos programas e projetos políticos pedagógicos para a 
escola. O estudo buscou identificar ressonância entre os PCNs e a Teoria da Aprendizagem 
Significativa, para tanto realizamos o seguinte percurso metodológico: caracterização dos 
PCNs e a Psicologia através da leitura do Volume 1 – Introdução , algumas considerações 
da teoria da aprendizagem de David Ausubel, elaboramos um quadro para tornar evidente 
alguns conceitos pertinentes à abordagem em questão, possibilitando a realização de análise 
cujo fim objetivou destacar as evidências contidas no documento PCNs. Os resultados 
confirmaram a presença da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel sobre 
alguns aspectos, possibilitando destacar as seguintes categorias: aprendizagem significativa, 
complexidade, papel do professor e o papel do aluno. Concluímos a necessidade de se pensar 
alternativas ou mesmo reordenamento das ementas curriculares dos cursos de graduação de 
professores no que se refere ao conhecimento em profundidade de teorias de aprendizagem 
que dão suporte a um documento como os PCNs norteadores de políticas públicas em 
educação. Outrossim, revelou a importância dos educadores buscarem conhecimento 
dessa teoria na formação de professores, na formação continuada aos professores que se 
encontram atuando no sistema educacional, uma vez que esta teoria é pouco trabalhada no 
contexto educacional.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); Papel do 

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo identificar a presença da Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel (TAS) nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 
documento oficial destinado a subsidiar a instituição escolar no que se refere a organização 
de seus projetos educativos. Não teve a finalidade de realizar uma avaliação do referido 
documento, e mesmo em relação à presença dos conhecimentos psicológicos evidentes nos 
PCNs  o foco de análise foi essencialmente  o conceito de Aprendizagem Significativa e os 
construtos precedentes e decorrentes desse conceito.
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Em uma primeira análise foi possível identificar que o documento PCNs  sugere 
e enfatiza, entre outros referenciais teóricos de cunho psicológico, a relevância da 
Aprendizagem Significativa apresentando a necessidade desta abordagem nos projetos 
educacionais com o propósito de auxiliar  educandos e educadores a  significar a  realidade 
estabelecendo relações substantivas entre os conteúdos escolares e os conhecimentos  
construídos anteriormente, articulando-os à novos significados.

 O objeto deste estudo é a analise  das contribuições da Psicologia Cognitivista de Ausubel 
através de sua presença em um documento norteador de ações pedagógicas, os PCNs,  que 
possa possibilitar a sua aplicabilidade na escola e na ação pedagógica em particular.

O trabalho buscou verificar a ressonância entre os PCNs e a Teoria da Aprendizagem 
Significativa, para tanto, realizamos o seguinte percurso metodológico: caracterização dos 
PCNs através da leitura do Volume I dos PCNs – Introdução e algumas considerações da 
teoria da aprendizagem de David Ausubel. Elaboramos um quadro para tornar evidente 
alguns conceitos pertinentes à abordagem em questão, possibilitando a realização de 
análise cujo fim objetivou destacar as concepções evidentes no documento PCNs.

Os resultados confirmaram a presença da Teoria da Aprendizagem Significativa de David 
Ausubel revelados a partir de algumas categorias: aprendizagem significativa, complexidade, 
papel do professor e papel do aluno.

Também foi possibilitada uma reflexão sobre a necessidade de se pensar alternativas 
ou mesmo reordenamento das ementas curriculares dos cursos de graduação de 
professores no que se refere ao conhecimento de uma forma crítica e em profundidade, 
das teorias de aprendizagem que dão suporte a um documento como os PCNs norteador 
de políticas públicas em educação. 

OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - PCNS  E  A 
PSICOLOGIA 

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9394/96, foram 
criados pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, o documento denominado 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, lançado inicialmente em fascículos  ao longo 
de 1998. Os parâmetros foram elaborados para servir de subsídios na formulação do 
projeto educativo da escola.

São referenciais que se destinam às oito primeiras séries do ensino fundamental, às 
três séries do ensino médio que tratam das disciplinas de Português, Matemática, Ciências 
Naturais, História, Geografia, Educação Física , Artes e aos temas transversais, que abrange 
Ética, Saúde,  Pluralidade Cultural e Orientação Sexual.

Os PCNs colocam o professor como o principal agente transformador no panorama 
educacional brasileiro. Sugere a necessidade de muitos debates em grupo entre todas as 
pessoas que compõem uma comunidade escolar.

A proposta anuncia a complexidade da prática educativa, contém subsídios  para 
auxiliar os profissionais da educação na  responsabilidade quanto ao processo de formação 
do povo brasileiro  devendo ser utilizado de acordo com a necessidade de cada realidade e 
de cada momento específico do contexto social. 

Os PCNs, reafirmam  a necessidade de revisão do projeto educacional do país concentrando 
as atenções na qualidade do ensino e da aprendizagem, devendo apontar soluções para os 
problemas de evasão e repetência que se instalou na escola pública nas décadas de 70 e 80. 

Não se trata de um documento de cunho impositivo, mas solicita a necessidade 
de referências a partir dos quais o sistema educacional do país se organize, respeitando 
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as diversidades culturais, regionais, éticas, religiosas e políticas da nossa sociedade. Uma  
sociedade múltipla, estratificada e complexa, que deve ter como meta a igualdade de direito 
entre os cidadãos, baseando-se nos princípios democráticos.

O documento propõe ainda, adaptações através do diálogo entre os referenciais 
teóricos e as práticas educacionais presentes, objetivando um processo coerente.

O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino fundamental, 
que é o de propiciar a todos a formação básica para a cidadania, sendo da escola a 
responsabilidade de criar as condições de aprendizagem.

Complementa pontuando que se faz necessário um novo tempo para a escola. A 
Educação terá de adaptar-se às mudanças econômicas e sociais do nosso país.Para tanto os 
PCNs, trazem orientações e sugestões para que os profissionais da educação possam refletir 
sobre suas práticas pedagógicas, seus recursos pedagógicos que estão presentes nas salas de 
aula e sobre o sistema educacional como um todo.

Os  PCNs objetivam  que a escola seja  um espaço em que se efetive um sistema de 
ensino, devendo obrigatoriamente propiciar  formação básica para a cidadania, oportunizando 
condições de aprendizagem para o desenvolvimento da capacidade de aprender; 
compreendendo o ambiente natural, social e político; desenvolver habilidades, a formação de 
atitudes e valores; fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana, 
e de tolerância recíproca em consonância com a vida social, (PCNs, 1997).  

     ELABORAÇÃO DOS PCNS

Os PCNs foram elaborados a partir do estudo de propostas curriculares de Estados e 
Municípios brasileiros, análise de currículos oficiais(realizada pela Fundação Carlos Chagas) e 
contato com informações relativas a experiências de outros países, subsídios oriundos do Plano 
Decenal de Educação(1993-2003), pesquisas nacionais e internacionais, dados estatísticos, 
experiências de sala de aula difundidas em encontros, seminários e publicações.

Passou por um processo de discussão em âmbito nacional; teve a participação 
de docentes de universidades públicas, particulares, técnicos de secretarias estaduais 
e municipais de educação; especialistas, educadores de instituições representativas de 
diferentes áreas de conhecimento.

O MEC organizou inúmeros encontros, oportunizando obter muitos pareceres que 
contribuíram significativamente com a sua versão final. Em sua quase totalidade os pareceres 
apontaram a necessidade de uma política de implementação da proposta educacional 
inicialmente explicitada.(PCNs, 1977; v. Introdução).

Com a expansão da escolarização nas décadas de 70 e 80, havendo um aumento 
expressivo no acesso à escola básica, porém ocorrendo um alto índice de repetência e evasão, 
ficou evidente a insatisfação do trabalho que a escola realizava, ratificando a necessidade 
de revisão do projeto educacional do país de modo a concentrar esforços, na qualidade do 
ensino e da aprendizagem.

Outro dado obtido em pesquisa realizada pelo SAEB/9523 uma amostra nacional de 
escolas públicas e privadas, reafirmaram a baixa qualidade atingida no desempenho 
dos alunos no ensino fundamental em relação à leitura e principalmente em habilidade 
matemática com relação à resolução de problemas. Na compreensão de conceitos a 
pesquisa indicou melhores resultados. Os resultados desta pesquisa confirmaram que 
a escola não tem vinculado seus ensinamentos com a prática cotidiana, evidenciando o  
seu interesse atrelado  apenas à atribuição de  notas  e a promoção.
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O documento, através de pesquisa estatística, explicita que o desempenho dos alunos 
está diretamente ligado aos aspectos relativos à formação do professor nos aspectos da 
formação acadêmica específica, e da qualidade dessa formação que tem sido ministrada 
mostrando a urgência de se atuar na formação inicial, contínua e sistemática, para que o 
professor se desenvolva como profissional da educação através de um processo reflexivo 
e crítico sobre a prática educativa, intervindo em suas reais condições de trabalho. (PCNs, 
1996, v. 1 - Introdução, p.29,30,31).

OS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DOS PCNS

Apresentam-se como princípios e fundamentos dos PCNs  a construção de uma 
sociedade democrática, reafirmando que a escola é o espaço que tem o dever de preparar 
e instrumentalizar crianças e jovens para o processo democrático, possibilitando o acesso à 
educação de qualidade para todos e a possibilidade de participação social. 

Para que efetivamente esse processo democrático se desenvolva é necessário uma 
proposta educacional que ofereça formação de qualidade para todos os educandos, através 
de uma prática educativa adaptada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais 
da realidade brasileira. 

O processo democrático que os PCNs solicitam exige uma conscientização da sociedade  
e, principalmente  do governo,  no estabelecimento de parcerias que visem a criação de um 
sistema educacional de qualidade, destacando o interesse e a motivação para se garantir a 
aprendizagem de conteúdos universais  que sejam utilizados criticamente. 

Os PCNs enfatizam que não é suficiente a capacitação dos estudantes para a aquisição 
e desenvolvimento de novas competências, é importante a aptidão em lidar com novas 
tecnologias  e novas linguagens, que possam responder ao ritmo acelerado que se encontra 
o processo social e educacional permanente.

O documento evidencia que  a escola passe a ser o espaço do “aprender a aprender”: 
aprender metodologias para a construção de estratégias de verificação e comprovação de 
hipóteses na construção do conhecimento, argumentação e controle dos resultados desse 
processo; espírito crítico favorecendo a criatividade, a compreensão dos limites e alcances 
lógicos das explicações propostas, dinâmicas para descobrir potencialidades do trabalho 
individual e coletivo, implicando no estímulo à autonomia, segurança, tendo uma identidade 
própria (PCNs. v. 1 Introdução, p. ).

NATUREZA E FUNÇÃO DOS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS

A função dos PCNs é garantir um núcleo comum ao aluno em qualquer lugar do 
Brasil, sem promover uma uniformização que descaracterize ou desvalorize peculariedades 
regionais e culturais.

Os PCNs  afirmam que a  tradição pedagógica brasileira sofreu e, ainda sofre, a 
influência dos grandes movimentos educacionais internacionais expressando especificidades 
de nossa história política, social e cultural, a cada período em que são consideradas.

 Do ponto de vista teórico, quatro grandes tendências marcaram nossa tradição 
pedagógica: 1-Tradicional educação centrada no professor; 2 - Conteudista e Conservadora, 
com ênfase nos conteúdos, 3 - Renovada ou Escola Nova, a educação é centrada no 
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aluno, este é ativo e curioso, a aprendizagem ocorre pela descoberta e o professor é um 
facilitador no processo de busca do conhecimento que deve partir do aluno, 4 -Tecnicista, 
supervalorização da tecnologia programada de ensino, criando a falsa idéia de que aprender 
não é algo natural do ser humano, mas que depende exclusivamente de especialistas e de 
técnicas, o aluno recebe orientação para ajustar seu ritmo de aprendizagem ao programa que 
o professor deve implementar, esta tendência está presente em muitos materiais didáticos 
com caráter estritamente técnico e instrumental.

A década de 70 é marcada pelas tendências didáticas reducionistas evidenciadas 
através do viés psicológico e do viés sociológico. A partir dos anos 80 surge com maior 
evidência um movimento que pretende a integração entre essas abordagens. A Pedagogia 
Libertadora marcou o setor educacional no final dos anos 70 e início dos 80. Com o fim do 
regime militar, ocorre uma intensa mobilização de educadores em busca de uma educação 
crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a 
superação das desigualdades existentes no interior da sociedade, assumidas por educadores 
de orientação marxista. O papel do professor é de coordenar as atividades, organizar e atuar 
conjuntamente com os alunos.

A Pedagogia crítico-social dos conteúdos surge da reação de alguns educadores que 
não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora dá ao chamado saber elaborado, 
pois entendem que não basta ter como conteúdo escolar questões sociais atuais, é necessário 
que se tenha domínio dos conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas que os 
alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classes.

Essas tendências marcaram a tradição educacional brasileira, contribuindo para uma 
proposta atual, que busque realizar uma releitura das práticas educacionais promovendo 
investigação e avanços nas produções teóricas.

A PSICOLOGIA EXPRESSA NOS PCNS

Os PCNs trazem explícito em seu contexto que a escola é uma construção coletiva e 
permanente, sendo imprescindível que cada escola discuta e construa seu projeto educativo, 
proporcionando uma resignificação no processo de ensino e aprendizagem; evidenciando 
novos instrumentos de análise situando seu marco teórico explicativo dentro da perspectiva 
construtivista com a seguinte declaração:

A configuração do marco explicativo construtivista para os processos de 
educação escolar deu-se,entre outras influências  , a partir da  psicologia 
genética , da teoria sociointeracionista e das explicações das atividades 
significativa. (PCNs, V. 1, pg. 50)

Os autores do documento  justificam que a integração de todas essas contribuições teóricas 
referem-se ao reconhecimento da importância da atividade mental construtiva nos processos de 
aquisição do conhecimento. Daí o termo construtivismo denominando essa convergência.

Os PCNs registram que a Psicologia Genética marca o processo de ensino e aprendizagem 
da época, ao apresentar a necessidade de uma adequação pedagógica às características de 
um aluno pensante, de um professor consciente do seu saber e de conteúdos socialmente 
contextualizados  e formativos, conforme está expresso no documento:

Se por um lado não é mais possível deixar de se ter preocupações 
com o domínio dos conhecimentos formais para a participação crítica 
na  sociedade, considera-se também que é necessária uma adequação 
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pedagógica às características de um aluno que pensa de um professor que 
sabe e aos conteúdos de valor social e formativo. (PCNS, V.1, p. 42, 43)

A Psicologia Genética chegou ao Brasil em meados dos anos 80 e proporcionou compreensão 
sobre o processo de desenvolvimento do sujeito na construção do seu conhecimento, 
evidenciando que as crianças constroem suas representações internas de conhecimento através 
de mecanismos construídos a partir da interação com o meio ambiente.

A descrição dos estágios de desenvolvimento dentro da perspectiva psicogenética 
trouxe relevantes contribuições para o domínio dos conhecimentos nas mais diversas áreas.

As idéias equivocadas que reduziram o construtivismo a uma teoria psicogenética de 
aquisição de língua escrita e transformação de uma investigação acadêmica em método de 
ensino,  foi difundida sob o rótulo de pedagogia construtiva, propagando as idéias de que 
não se devem corrigir os erros e de que as crianças aprendem fazendo “do seu jeito”.

Essas interpretações ocasionaram sérios problemas ao processo de aprendizagem, pois 
desconsiderou a função primordial da escola que é ensinar intervindo (o professor) para que 
os alunos sejam auxiliados nos aprendizados que sozinhos não aprenderiam.

Baseado na Psicologia Genética, com ênfase na aprendizagem significativa e no 
desenvolvimento de competências os  PCNs  propõem uma participação construtiva do 
aluno e do professor para o desenvolvimento das capacidades necessárias a formação do 
indivíduo. Com uma visão da complexidade e da provisoriedade do conhecimento, portanto 
o processo cognitivo é sistemático e gradual.

Os PCNs adotam  como eixo o desenvolvimento de capacidade do aluno, processo em 
que os conteúdos curriculares atuam não como fins em si mesmos, mas como meio para a 
aquisição e desenvolvimento dessas capacidades.

O aluno é visto como  sujeito de sua própria formação, em um complexo processo 
interativo em que o professor se identifique como sujeito do conhecimento.

No contexto dos PCNs a proposta educacional é concebida a educação escolar como 
uma prática que possibilite a criação de condições para que todos os alunos desenvolvam 
suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 
compreensão da realidade.

Os PCNs definem a escola como um espaço de construção coletiva e permanente  
devendo estar essencialmente vinculado as questões sociais e com os valores democráticos.

ALGUNS APONTAMENTOS DA TEORIA DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL:

O cognitivismo descreve como o ser humano se organiza e se situa no mundo. 
A estrutura cognitiva do ser humano esta composta pela compreensão, transformação, 
armazenamento de conhecimentos adquiridos para serem utilizados.

Tendo a estrutura cognitiva organizada novas idéias e informações podem ser 
aprendidas e retidas à partir de conceitos anteriores devidamente estruturados e disponíveis 
para auxiliar a organização e compreensão de novos conceitos que ao serem  assimilados 
contribuem para elaboração e estabilidade de aprendizagens diferenciadas e significativas.

Ausubel (1978) destaca que o processo de aprendizagem significativa é relevante na 
aprendizagem escolar, com predomínio no ensino voltado para a aprendizagem receptiva 
onde o aluno adquira um corpo de conhecimentos de maneira clara, estável e organizada, 
um conhecimento na mesma área.
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A idéia mais importante da teoria de Ausubel é sustentada por essa sua afirmação:

Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria 
o seguinte: o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é 
aquilo que o aprendiz já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo. (1978, p. 6)       

Para o teórico, a aprendizagem significativa deve caracterizar-se por uma interação 
entre os processos pré-existentes na estrutura cognitiva com as novas informações a serem 
adquiridas, afirmando que a complexidade estaria em definir o que a pessoa sabe, cabendo 
ao educador realizar um mapeamento dos conceitos que o sujeito possui,  de forma total e 
organizada  claros e definidos ou limitados,  pouco elaborados ou pouco desenvolvidos que 
serviriam de âncora para as novas aprendizagens. 

 Para Ausubel as informações são armazenadas na mente humana altamente organizadas, 
que depende da interação que ocorre para caracterizar a aprendizagem significativa.

A aprendizagem significativa pode acontecer  por recepção ou por descoberta, porém 
só ocorre se o novo conteúdo for incorporado de forma não arbitrária à estrutura cognitiva 
e armazenado na mente humana de forma organizada, estruturando hierarquicamente os 
conceitos e as idéias.  

Ausubel faz uma distinção entre significado lógico e psicológico; no significado lógico 
o que está em evidência é somente a natureza (qualidade, característica) do material e se o 
mesmo apresenta potencial significativo para a aprendizagem armazenada se relacionar às 
novas aprendizagens.  O significado psicológico está inteiramente ligado a maneira 
própria de cada indivíduo com relação à sua estrutura cognitiva, sendo que a aprendizagem 
depende da disponibilidade de cada pessoa ou educando.

A estrutura cognitiva a que Ausubel se refere está relacionada ao conteúdo organizado 
em seu todo sobre um determinado assunto,  assimilado  de forma significativa pelo aprendiz. 
Estando relacionado ainda, aos  significados sociais que são compartilhados por diferentes 
aprendizes, membros de uma certa cultura permitindo a compreensão e a comunicação 
interpessoal necessitando que o conteúdo seja potencialmente significativo, devendo ocorrer 
de maneira gradual e especifica para cada pessoa. 

Ausubel, em sua teoria, propõe o uso de organizadores prévios, que são estratégias e ou 
materiais introdutórios apresentados antes do material a ser aprendido é, portanto uma estratégia 
facilitadora para a aprendizagem, cuja função é ser ponte de ligação ou de comparação de 
conhecimentos prévios aos novos conhecimentos; sendo que a compreensão genuína de um 
conceito implica no domínio de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis.
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Com a intenção de demonstrar a presença explícita da Teoria da aprendizagem 
significativa de David Ausubel no conteúdo expresso dos PCNs, abaixo apresentamos um 
quadro em que, a partir de cinco categorias, realizamos sua possível equivalência.

Quadro 01 – Quadro comparativo da TAS e os  PCNs.

Conceitos
Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs
Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel

Aprendizagem 
Significativa

Implica necessariamente o trabalho 
simbólico de significar a parcela da 

sociedade que conhece

É dita significativa quando uma nova 
informação/ conceito, idéia ou proposição 
adquire significado para o aprendiz através 
de uma espécie de ancoragem em aspectos 

relevantes da estrutura cognitiva pré-
existentes do indivíduo.

Complexidade

O processo cognitivo não acontece por 
justaposição senão pela reorganização 

do conhecimento promovendo a 
realização da aprendizagem.

Os educandos apresentam uma organização 
cognitiva interna (conceitos), estando a 
aprendizagem dependente das relações 

entre esses conceitos (presentes/ adquiridos)

Professor

Sujeito do conhecimento, promovendo 
a realização de aprendizagem com o 

maior grau de significado possível, uma 
vez que esta nunca é absoluta.

Determinar a estrutura conceitual, 
identificar o que o aluno já sabe e ensinar 

utilizando recursos e princípios que 
facilitem a passagem da estrutura conceitual 

para a estrutura cognitiva do aluno de 
maneira significativa.

Aluno

Sujeito de sua própria formação num 
complexo interativo, nada podendo 

substituir a sua própria atuação 
em construir significados sobre os 

conteúdos da aprendizagem.

O aprendiz precisa demonstrar disposição 
para o aprendizado.

Conforme demonstra o quadro acima é possível identificar a presença explícita de 
alguns conceitos da  teoria de  aprendizagem significativa de David Ausubel  no conteúdo  
exposto dos PCNs. Vejamos:

O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva 
construtivista, implica, necessariamente, o trabalho simbólico de “significar 
a parcela da realidade que se conhece. (PCNs, v. 1 – Introdução, p. 52)
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 A base teórica dessa abordagem no referido documento parece evidente quando pontua 
elementos estruturais do processo ensino/aprendizagem , ou seja,  o documento  ocupa-se em  
discorrer sobre  a  complexidade que envolve  esse processo com a seguinte explicação:

...porque o objeto do conhecimento é “complexo” de fato e reduzi-lo 
seria falsificá-lo; de outro, porque o processo cognitivo não acontece 
por justaposição , senão por reorganização do conhecimento. (PCNs, v.1 
– Introdução, p. 44)

Quando enfatiza o papel do professor e, finalmente enfatiza a importância do sujeito que 
aprende (aluno/aprendiz) nessa perspectiva teórica, se respalda com a seguinte afirmativa:

Nesse sentido, o que se tem em vista é que o aluno possa ser 
sujeito de sua própria formação, em um complexo processo 
interativo em que também o professor se veja como sujeito de 
conhecimento. (PCNs, v. 1 – Introdução, p. 44).

  Com referência ao conceito de aprendizagem significativa, a equivalência entre o  
exposto nos PCNs   e a teoria de Ausubel,  remete ao  sujeito que aprende,  a   tarefa de 
elaborar  e dar significado  ao  novo conceito , idéia ou proposição, a partir   da  realidade  
já conhecida por ele.

  A teoria da aprendizagem significativa encontra ressonância  com os PCNs  com 
relação ao papel do professor  pois   reserva a este   a tarefa de  identificar e  determinar  
no educando o seu conhecimento pré-existente   sobre o novo saber a fim de favorecer ao 
aluno  a passagem   do nível conceitual para um nível cognitivo e   significativo. Os PCNs  
apresentam o professor como um promotor  de aprendizagem  que torne evidente  em maior  
grau  possível o seu significado . 

Com relação ao aluno, tanto os  PCNs como  a teoria da aprendizagem significativa, 
apresentam o  aluno como o sujeito que interage  com  os conteúdos pré-existentes em sua 
estrutura cognitiva  e os novos conteúdos a serem elaborados .O aluno é visto como autor 
de sua própria aprendizagem sendo que este necessariamente precisa apresentar disposição 
para o aprendizado. 

 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os PCNs a  partir da Psicologia Genética, da teoria sociointeracionista e das explicações 
da atividade significativa configurou seu marco explicativo na tentativa de resignificar a 
unidade entre aprendizagem e ensino, reconhecendo a importância da atividade mental 
construtiva nos processos de aquisição de conhecimento.

Os Parâmetros integram num único esquema explicativo questões relativas ao 
desenvolvimento individual e a pertinência cultural; à construção de conhecimento e 
à interação social.

O conceito de aprendizagem significativa necessariamente implica o trabalho simbólico 
de “significar” a parcela da realidade que se conhece, estabelecendo relações entre os 
conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos por eles, num processo de 
articulação de novos significados. 

Os Pcns expressam ainda no seu contexto a existência do conceito de zona de 
desenvolvimento proximal, da Psicologia Histórico – Cultural de Vigotsky, dada pela diferença 
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existente entre o que o aluno pode fazer sozinho e o que pode fazer ou aprender com a ajuda 
dos outros, para o ajuste nos processos de construção de uma aprendizagem significativa.

Aqui foram expressas algumas considerações contidas no volume 1 – Introdução dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs,  que  foram possíveis de serem observados. Embora  
os  Pcns  não apresentem  caráter  de obrigatoriedade, não negam a complexidade da tarefa 
educativa e evidenciam a necessidade de todo o sistema educacional brasileiro fazer  as 
adequações necessárias, porém  em consonância com as questões sociais que marcam cada 
momento histórico, através de uma prática de reflexão coletiva, sistemática e processual.

É evidente o conhecimento psicológico presente na proposta dos PCNs que sinaliza 
explicitamente o referencial da Psicologia Psicogenética. Ocorre também a evidência 
do conceito de aprendizagem significativa de David Ausubel, do conceito de zona de 
desenvolvimento proximal de Vygotsky e do conceito de complexidade de Edgar Morin. O 
programa se denomina sócio-interacionista, embora contemple idéias de outros teóricos.

É  preciso  enfatizar  que os PCNs  são um documento oficial   e referência  da política  
nacional   de educação a ser  efetivada  no contexto da escola  portanto,  referência na 
elaboração dos projetos pedagógicos  e dos planos curriculares.

Este estudo possibilitou, através da identificação de 4 categorias: aprendizagem 
significativa, complexidade, papel do professor e papel do aluno, o estabelecimento de 
conceitos comuns entre a TAS e os PCNs.

É importante que os educadores possam ter acesso ao conhecimento da TAS na 
formação de professores e na formação continuada de professores do ensino fundamental, 
não somente porque nos PCNs há sua presença, mas pela grande contribuição que ela pode 
oferecer  na aquisição de conceitos, por exemplo, e que vem sendo mais utilizada e difundida 
por professores do ensino médio ligados ao ensino das ciências, de um modo geral.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A AVALIAÇÃO:
REDEFININDO AS PRÁTICAS AVALIATIVAS

Daiana Braga Pereira (daiabp2004@yahoo.com.br) - UFSM

Thaís Ribeiro Pagliarini (thap.rs@pop.com.br) - UFSM

Considerando que o desenvolvimento de estudos na área da Psicologia e da educação, 
enfocando o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano, comprovaram que a 
aprendizagem infantil apresenta características próprias, trazendo para a escola outros olhares. 
Estes novos olhares comprovaram que a escola como se encontra não desperta o interesse, 
a curiosidade, a motivação em aprender, pois os fatores externos ao ambiente escolar são 
muito mais atrativos do que os de dentro da escola.  Assim, é preciso tornar a escola mais 
atrativa para os alunos, tornando o processo de ensinar e aprender mais significativo. E, ao 
propor uma aprendizagem mais significativa, estamos propondo novas formas de “ver” e 
“fazer” a ação pedagógica, isto é, trazer para a sala de aula instrumento, alternativas que 
motivem o aluno a aprender, que entre outros aspectos, está relacionado ao processo 
avaliativo. Pois, uma aprendizagem significativa implica em redefinir o papel da avaliação 
escolar, tradicionalmente, concebida como o produto da aprendizagem do aluno. O presente 
trabalho procurou analisar as práticas avaliativas presentes na escola em função de uma 
aprendizagem significativa. O objetivo deste estudo foi o de apresentar uma reflexão obre 
a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e sua influência para a educação, enfatizando 
o processo avaliativo. Como procedimento metodológico, optou-se por um estudo teórico 
sobre a temática. O estudo da temática permitiu a constatação de que a proposta da TAS 
está presente nas práticas escolares, porém esbarra nas concepções dos professores e em 
ações que são incoerentes a uma aprendizagem significativa, no caso o processo avaliativo. 
E, para mudar esta situação é necessário investir na formação continuada dos professores e 
na reorganização da escola. Finalizando, podemos dizer que a aprendizagem significativa 
está preocupada com um saber mais plural, respeitando as necessidades e conhecimentos 
individuais do aluno. Para que isso aconteça é necessário e faz-se presente uma nova postura 
quanto o papel da avaliação. Pois, a avaliação pode exercer dentro deste contexto, um papel 
importante, ao informar, não só os professores, mas toda a sociedade envolvida, que rumos 
à educação, a escola, aprendizagem do aluno está tomando.  

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Avaliação; Formação de Professores.

INTRODUÇÃO

Considerando que o desenvolvimento de estudos na área da Psicologia e da educação, 
enfocando o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano, comprovaram que a 
aprendizagem infantil apresenta características próprias, trazendo para a escola outros olhares. 

Estes novos olhares comprovaram que a escola como se encontra não desperta o 
interesse, a curiosidade, a motivação em aprender, pois os fatores externos ao ambiente 
escolar são muito mais atrativos do que os de dentro da escola. 
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A escola que conhecemos foi concebida a partir dos paradigmas das Ciências Modernas, 
preocupadas em ensinar um saber cientifico, metódico, sistematizado, pautado em verdades 
absoluta, como se o conhecimento fosse algo acabado, fechado, e não vindo ao encontro 
das transformações culturais, sociais e econômicas que a humanidade esta vivendo. 

Estes aspectos contribuem para constatar a necessidade de renovação, transformações 
na escola, questionando o seu papel para a aprendizagem das crianças e jovens, se a escola 
esta ensinando o que os alunos precisam conhecer, saber, dominar para viver em uma 
sociedade globalizada, de informações rápidas, de crescente desenvolvimento tecnológico.

 Assim, é preciso tornar a escola mais atrativa para os alunos, tornando o processo 
de ensinar e aprender mais significativo. E, ao propor uma aprendizagem mais significativa, 
estamos propondo novas formas de “ver” e “fazer” a ação pedagógica, isto é, trazer para a 
sala de aula instrumento, alternativas que motivem o aluno a aprender.

 Este novo “ver” e “fazer” na prática educativa, entre outros aspectos, está relacionado 
ao processo avaliativo. Pois, uma aprendizagem significativa implica em redefinir o papel da 
avaliação escolar, tradicionalmente, concebida como o produto da aprendizagem do aluno, 
deve passar a ser vista como parte do processo. 

Sendo assim, este texto tem o objetivo de apresentar uma reflexão, de cunho teórico, 
sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e sua influência para a educação, 
enfatizando o processo avaliativo.

 O texto organiza-se da seguinte forma:
Ø Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS);
Ø Concepção da prática avaliativa;
Ø A relação entre a TAS e as práticas avaliativas.

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA BREVE REFLEXÃO

A TAS tem exercido, nas últimas décadas, grande influencia na educação. Baseando-
se nos paradigmas da teoria construtivista de aprendizagem, procura descrever como o 
estudante aprende, adquire conceitos e organiza sua estrutura cognitiva.

Suas origens encontram-se, principalmente, no trabalho do psicólogo educacional 
americano David Paul Ausubel que fundamenta sua teoria de aprendizagem na abordagem 
cognitivista. Posteriormente, os estudos de Joseph Novak e D. Bob Gowin, entre outros, 
trouxeram consideráveis contribuições para a TAS.

Segundo PRAIA (2000, p. 121) a teoria de Ausubel sugere que as informações estão 
armazenadas de forma organizada na mente do indivíduo que aprende, e este complexo 
organizado é a estrutura cognitiva.

Assim, parte do princípio de que o conhecimento que vai ser aprendido tenha algum 
sentido para o aluno, ou seja, torne-se significativo:

(...) a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação entre o novo 
conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse processo que é não-literal e 
não-arbitário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e 
o conhecimento prévio fica mais rico mais diferenciado, mais elaborado em 
termos de significados, e adquire mais estabilidade. ( Moreira; 2000, P. 50) 

Para a escola a proposta da TAS possibilita a busca por estratégias de ensino mais 
eficazes, que realmente sejam significativas para o aluno, sustenta-se em um principio 
básico: que o fator mais importante para o aluno aprender está relacionado a aquilo que ele 
já sabe, que está incorporado na sua estrutura cognitiva. (Moreira, 2000).
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Caracterizando a aprendizagem significativa como um processo dinâmico, opõe-
se a uma aprendizagem memorísitca, rotineira, automática, que ocorre por recepção e 
passividade (muito comum no ambiente escolar) em favor de uma aprendizagem por 
descoberta onde os novos conceitos assimilados tenham significados relevantes para os 
alunos. Para isto é necessário que exista condições favoráveis para que a aprendizagem seja 
realmente significativa, tais como desenvolver atividades que motivem e envolvam o aluno.

Para tanto, segundo o modelo ausubeliano, para que haja a aprendizagem significativa 
é necessário que:

Ø o indivíduo manifeste desejo em aprender;
Ø que o conteúdo a ser aprendido seja significativo, relacionando-se a sua prontidão 

cognitiva para aprender. (Praia, 2000).
A partir desses aspectos, podemos dizer a aprendizagem significativa assume um 

caráter dinâmico no processo de ensinar e aprender, exigindo ações, práticas pedagógicas 
que direcionem e aprofundem a participação do aluno. Pois, os princípios que fundamentam 
a aprendizagem significativa indicam uma visão pluralista das ações pedagógicas, isto é, 
reconhecem que o individuo apresenta características próprias para aprender: cognitivas, 
afetivas, sociais.

Nas palavras de BORDONI (2004) essa concepção passa a ver o ensino como um 
conjunto de atividades sistemáticas, organizadas em torno dos conteúdos que devem ser 
ensinados de acordo com o currículo escolar, porém planejados e articulados de forma 
significativa, onde o professor guiará as ações em que o aluno irá participar para aprender os 
conteúdos escolares. 

A aprendizagem significativa permite que os alunos aprendam através de diversos 
caminhos, usando seus conhecimentos prévios para aprenderem novos conteúdos.  

A TAS pensa e vê o professor como um mediador entre o conhecimento e o aluno, a 
partir dessa abordagem a sala de aula transforma-se e um espaço de troca de conhecimentos, 
de diálogo, de debate, de exposições de idéias, mudando as relações entre o professor, o 
conhecimento e o aluno.

A PRÁTICA AVALIATIVA: REDEFININDO SUAS AÇÕES

A avaliação é um dos temas mais pertinentes da educação. Costuma-se questionar qual 
é o verdadeiro papel da avaliação dentro da escola: medir a aprendizagem do aluno? Refletir 
sobre a prática pedagógica dos professores? Promover uma reestruturação do currículo escolar? 
Melhorar os índices de aprovação da escola, resultando na “fama” de boa escola? Ser referência 
de qualidade de ensino? Qual a melhor forma de avaliar o aluno? Os professores devem ser 
avaliados? Notas, conceitos, pareceres, o que melhor representa a avaliação? 

Historicamente a avaliação foi concebida como um instrumento para medir a aprendizagem. 
Isto fica evidente a partir do século XVII com a consolidação dos paradigmas da educação 
moderna e, principalmente, com a escolaridade obrigatória, por volta do século XIX. 

A institucionalização da escola ocorre em um período de grande complexidade para 
a sociedade – Revolução Francesa e Revolução Industrial2. A avaliação passou a adquirir 
significados político e social, sendo usada de forma estruturada e constante na escola. 
Seu papel, dentro deste contexto, era o de selecionar os indivíduos, de acordo com o 
desempenho individual para o serviço público e a distribuição social.

Sendo assim, foi necessário que a avaliação se organizasse, criando os testes escritos 
e o sistema de notas. Pois, até então, o instrumento de avaliação era os exercícios orais; 
havia a necessidade de registra, de comprovar a credibilidade do novo sistema. Como diz 
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DIAS SOBRINHO (2002, p. 19) a avaliação passou a interferir na organização da escola, nos 
conteúdos, nas metodologias, produzindo hierarquias de poder e privilégio.

E, ao longo da história da educação, a avaliação caracterizou-se por sua 
representação somativa, das notas, das provas, dos testes, do controle e verificação 
do conhecimento, sendo uma arma poderosa para manter e legitimar uma ideologia, 
reproduzindo o modelo de sociedade em que vivemos, contribuindo para o processo de 
seletividade social (reprovação).

Esta concepção de avaliação passou a ser questionada a partir da década de 80 com 
uma nova postura sobre a avaliação, onde a avaliação caracterizava-se pelo processo de 
aprendizagem e não mais pelo produto. 

Segundo FREITAS o debate educacional sobre a avaliação ganhou força na década 
de 90, onde: 

(...)o advento das técnicas qualitativas de pesquisa e avaliação contribuiu 
fortemente para que as técnicas quantitativas ocupassem um campo restrito 
tanto na pesquisa com nas formas de avaliação (....). (2002, p. 08)

Assim, a busca por novos olhares nas práticas avaliativas, oficialmente, foi apontada na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - lei nº 9394/96, onde a avaliação passa a ser 
vista como continua, cumulativa e qualitativa (art. 24; inciso V).

E, os Parâmetros Curriculares Nacionais também apontam a necessidade de novas 
dimensões para o processo avaliativo, sugerindo que a avaliação deva ser um elemento 
que promova integração entre a aprendizagem e o ensino, sendo compreendida  como  
um conjunto de ações que tem o papel de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 
pedagógica. Assim os PCN vêem a avaliação como um:

(...) conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção 
pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de ações 
que busca obter informações sobre o que foi aprendido e como; elemento de 
reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa; instrumento 
que possibilita ao aluno tomar consciências de seus avanços, dificuldades 
e possibilidades, ação que ocorre durante todo o processo de ensino e 
aprendizagem e não apenas em momentos específicos caracterizados como 
fechamento de grandes etapas de trabalho (...). (1997, p. 83-84)

O que verificamos é a busca por uma escola que realmente contemple a formação do 
indivíduo em todos os seus aspectos. Parte-se do princípio que o aluno precisa ser respeitado, 
valorizando-se e considerando-se suas características biopsicosociais para o planejamento, 
o desenvolvimento e a avaliação do ensino, desse modo, o professor passa a desenvolver o 
papel de mediador no processo de aprendizagem, criando condições apropriadas para que 
os alunos aprendam. (Neubauer, 2001).

Neste contexto a lógica da avaliação passa a ser a de acompanhar o processo de 
ensino e aprendizagem, ou seja, o processo avaliativo representado por notas, conceitos e 
caracterizado por ser extremamente excludente não vem ao encontro da abordagem da TAS, 
que pressupõe a educação como parte edificante do processo de aprendizagem.

E, como sugere PERRENOUD (1999, p. 145) para mudar a avaliação e necessário 
mudar a escola, “... pois a avaliação está no centro do sistema didático e dos sistemas de 
ensino. Transformá-la radicalmente é questionar um conjunto de equilíbrios frágeis...”, é 
questionar e mudar os papéis dos protagonistas – o professor, o conhecimento e o aluno - é 
mudar as relações existentes em função de uma avaliação formativa. E, acrescenta ainda que 
desde que a escola existe, os processos avaliativos, as notas são colocados em debate.



344

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

345

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A AVALIAÇÃO: ALGUNS 
PONTOS EM COMUM

Opondo-se a uma aprendizagem tradicional, a aprendizagem significativa busca um 
outro olhar sobre o processo avaliativo Pois, não cabe desenvolver um trabalho diferenciado 
e aplicar uma prova no fim do bimestre para verificar o quanto os alunos aprenderam. 

Dentro da TAS a avaliação deve ser processual, acompanhando o aprendizado do 
aluno: onde houve crescimento, se há dificuldade, como superar essas dificuldades, etc. 

Porém existe uma distancia considerável entre o que é pensado e o que é praticado. 
Muitos professores dizem ser a favor de uma aprendizagem significativa, de um a avaliação 
mediadora, formativa, processual, mas as sua s práticas denunciam a incoerência (Hoffmann, 
1998; Bertagna, 2003).

Pensando em uma avaliação formativa e em uma aprendizagem significativa os papéis 
centrais do processo de ensinar e aprender sofrem algumas mudanças:

Ø PROFESSOR -  passa a desempenhar o papel de mediador, intervindo de forma positiva 
na aprendizagem; planejando atividades que despertem o interesse do aluno, verificando suas 
potencialidades e interesses; a avaliação torna-se o momento de refletir sobre suas ações;

Ø ALUNO - desempenha o papel de construtor, o conhecimento passa a ter significado, 
de forma edificante; a avaliação representa um momento de reflexão, de auto-avaliação;

Ø CONTEÚDO - é apresentado ao aluno de forma significativa a partir de um planejamento 
prévio do professor, irá fazer parte do contexto do aluno e de suas necessidades;

Ø NOTA – deixa de ser o objeto de interesse dos alunos e da representação quantitativa 
da aprendizagem destes.

Buscando trazer para o cotidiano escolar este novo olhar sobre o professor, o aluno, o 
conteúdo e nota, a educação procura reorganizar-se, rever seus tempos e espaços em função 
de uma aprendizagem que seja realmente significativa.

Um bom exemplo desse novo olhar são as experiências com regime ciclado nas redes 
municipais de ensino de Belo Horizonte e Porto Alegre. A Escola Plural – MG e a Escola 
Cidadã – RS surgiram no cenário educacional como propostas transgressoras, visando o 
direito e permanência de crianças, jovens e adultos numa escola de qualidade e com 
sucesso. (Dalbem, 2004).

A proposta dos ciclos faz com que e os professores repensem as suas concepções 
de avaliação, fazendo com que a intervenção passe a ser mais significativa, estimulando a 
aprendizagem e valorizando o ambiente e a vida social do aluno. Esse “novo olhar” sobre a 
prática docente desestabiliza o professor, muito enraizado nas práticas tradicionais. 

A mudança da seriação para ciclos provoca um processo de desacomodação e 
comprometimento com uma educação que realmente atenda, principalmente, as crianças e 
jovens tradicionalmente excluídos da escola.

ESTEBAN (2001, p. 24) aos discutir essas questões, nos faz um convite desafiador:

Construir uma avaliação capaz de dialogar com a complexidade do 
real, com multiplicidade de conhecimentos, com as particularidades 
dos sujeitos, com a dinâmica individual/coletivo, com a diversidade de 
lógicas, dentro de um processo costurado pelos múltiplos papeis, valores 
e vozes sociais, perpassado pelo confronto de interesses individuais e 
coletivos, não é tarefa simples. 
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Nos mostra a possibilidade e a urgência em contribuir para este debate, procurando 
promover rupturas com a estrutura excludente da educação, pensar em uma aprendizagem 
significativa e em uma avaliação comprometida com uma prática investigativa.

 A visão que temos sobre a avaliação, sobre o processo de aprendizagem é muito forte 
e está presente há séculos em nossa educação. Mudar esta idéia não é algo fácil ou rápido, 
pois no campo educacional nada muda rapidamente, o importante é tentar, é investir, em 
buscar medidas que transformem o processo de ensino/aprendizagem em ações que levem 
a uma construção edificante da aprendizagem.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando, podemos dizer que a aprendizagem significativa, tão presente e tão 
discutida em nossas escolas, está preocupada com um saber mais plural, respeitando as 
necessidades e conhecimentos individuais do indivíduo.

Para tanto, tornou-se necessário e faz-se presente uma nova postura quanto o papel 
da avaliação para que a aprendizagem significativa efetive-se. Pois, a avaliação pode exercer 
dentro deste contexto, um papel importante, ao informar, não só os professores, mas toda a 
sociedade envolvida, que rumos à educação, a escola, aprendizagem do aluno está tomando.  

Estes fatores estão intimamente relacionados a prática pedagógica  exercida pelos 
professores. Ao mudar do regime seriado para o ciclado, ao introduzir novas práticas avaliativas 
e outras metodologias de ensino, estamos mexendo na prática pedagógico do professor, 
estamos propondo mudanças radicais que desacomodam situações estabelecidas há tempos. 
Principalmente, por tirar do professor o “poder” que a avaliação lhe dá, o poder de controlar, 
ameaçar seus alunos com uma prova surpresa ou uma nota baixa em participação.

A nota ainda é muito presente na educação, pois há a necessidade de cumprir como a 
avaliação oficial, com registros e documentações que demonstrem o rendimento do aluno e 
mostrem aos pais o desenvolvimento de seus filhos. 

Portanto, uma nova postura quanto a aprendizagem e, conseqüentemente, a avaliação 
está, principalmente, na concepção do professor, em motivar, em despertar nele a vontade 
de ensinar com prazer, com alegria, o que não é tarefa fácil, dentro do contexto em que a 
educação brasileira se encontra.

Assim, concordo com BORDONI (2004) quando nos diz que não há nada mais 
motivador do que sentir-se capaz. A aprendizagem significativa junto com uma avaliação 
processual, formativa torna o aluno capaz, pois passa a respeitar sua individualidade, seus 
interesses, seu desenvolvimento cognitivo. E, este sentir-se capaz também deve estar voltado 
para o professor, que é o principal agente motivador para a aprendizagem do seu aluno.

A mudança de perspectiva em relação a cada papel desempenhado na escola permite 
que o aluno participe do processo de ensino/aprendizagem, participe do processo avaliativo, 
mostrando os seus pontos de vista. 

Esta mudança implica também em repensar os instrumentos de avaliação, em ter 
objetivos bem definidos ao propor uma atividade, em tornar a auto-avaliação mais constante, 
tanto da parte do professor, como do aluno e da escola como um todo.

Ao questionar as práticas existentes em sala de aula, em refletir sobre novos caminhos 
para o sucesso do aluno estamos pensando em uma educação para todos com qualidade, 
inclusiva, significativa e formativa.
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O presente trabalho objetiva contribuir para o aumento das discussões acerca da 
avaliação do ensino e da aprendizagem escolar através do uso de portfólio. Para que esta 
discussão tenha sentido, se faz necessário estabelecer quais as concepções de ensino e de 
aprendizagem que se está considerando. Entendemos que a aprendizagem em questão é 
a aprendizagem significativa.   Por isso, consideramos que a aprendizagem não ocorre no 
“vazio” do sujeito, mas parte daquilo que o sujeito já apresenta em sua estrutura cognitiva. 
Ausubel (1980), considera que a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova 
informação (conceito, idéia ou proposição) relaciona-se com algum aspecto relevante da 
estrutura de conhecimento do indivíduo. Essas informações anteriores devem apresentar 
clareza e estabilidade, para que a nova informação possa ter um ponto de fixação, que aqui 
chamaremos de “ancoragem”.  Zabala (1998), analisa que “por trás de qualquer proposta 
metodológica se esconde uma concepção do valor que se atribui ao ensino” (p. 27). Para se 
estudar o portfólio como proposta avaliativa faz-se necessário então ter bem claro quais as 
capacidades, habilidades e competências que objetivamos desenvolver nos nossos alunos. 
O presente trabalho apresenta o relato de uma experiência de elaborar um portfólio, num 
programa de mestrado em educação, como exigência avaliativa da disciplina “Ensino: gestão 
da aprendizagem”. O trabalho foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2003.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Avaliação; Portfólio.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetiva contribuir para o aumento das discussões acerca da 
avaliação do ensino e da aprendizagem escolar. Para que esta discussão tenha sentido, se 
faz necessário estabelecer quais as concepções de ensino e de aprendizagem que se está 
considerando. Entendemos que a aprendizagem em questão é a aprendizagem significativa. 
Observa-se hoje a crise do paradigma educacional centrado no ensino, onde a escola apenas 
se responsabiliza por ensinar de forma linear e uniforme, e onde cabe aos alunos e às alunas 
aprenderem. Este paradigma vai sendo gradualmente superado e substituído pelo paradigma 
das aprendizagens significativas. Por este paradigma compreendemos que o conhecimento é 
uma construção histórica e social dinâmica que necessita de conteúdo e contexto para poder 
ser entendido e interpretado. Desta maneira o ensino não pode ser visto como uma mera e 
mecânica transmissão linear de conteúdos curriculares do professor para o aluno, mas um 
processo de construção de significados fundamentados nos contextos históricos em que se 
ensina e se aprende e, conseqüentemente, se avalia recorrentemente. A escola transforma-se, 
então, em ambiente de transposição de desafios pedagógicos, o que dinamiza, potencializa 
e significa a aprendizagem, que passa a ser compreendida como um processo de construção 
de conhecimentos e desenvolvimento de competências e habilidades. 
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A opção pela aprendizagem significativa, advém das múltiplas vantagens que ela 
proporciona em relação à aprendizagem mecânica.  Novak (2000), considera quatro aspectos 
que justificam a opção pela aprendizagem significativa. Em primeiro lugar, os conhecimentos 
adquiridos de forma significativa ficam retidos por mais tempo. Essa vantagem está expressa 
no gráfico que relaciona a aprendizagem significativa com a aprendizagem mecânica (Anexo 
1). A segunda  vantagem é que as informações que sofrem o processo de assimilação, resultam 
num aumento da diferenciação das “idéias âncoras”, aumentando assim, a capacidade de 
uma maior facilitação das aprendizagens de conhecimentos relacionados. Em terceiro 
lugar, as informações que não são recordadas, após ter ocorrido os processos que levam ao 
esquecimento, ainda deixam um efeito residual do conceito assimilado e em toda a estrutura 
cognitiva. A quarta e, talvez mais importante vantagem, é que as informações aprendidas 
de forma significativa podem ser aplicadas numa enorme variedade de novos problemas ou 
contextos. É esta possibilidade de transferibilidade que é necessária ao pensamento criativo. 
A aprendizagem é, portanto, uma atividade idiossincrática, ao mesmo tempo também social, 
visto que ela ocorre num ambiente de diversidade de pessoas. O papel da escola é prover as 
condições psico-pedagógicas para que ela possa se processar (p. 61).

Consideramos que a aprendizagem não ocorre no “vazio” do sujeito, mas parte 
daquilo que o sujeito já apresenta em sua estrutura cognitiva. Ausubel (1980), considera 
que a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação (conceito, idéia ou 
proposição) relaciona-se com algum aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 
indivíduo. Essas informações anteriores devem apresentar clareza e estabilidade, para que 
a nova informação possa ter um ponto de fixação, que aqui chamaremos de ancoragem. 
É claro que aqui se considera a aprendizagem de conhecimento científico. Avaliar a 
aprendizagem significativa, portanto, não é uma tarefa fácil, tendo em vista que esta é 
idiossincrática.  A consideração que se faz, de que o que o aluno sabe é relevante para a 
aprendizagem posterior, faz do professor um investigador desses conhecimentos anteriores. 
Para Asusubel (1980), são necessárias certas condições para que a aprendizagem significativa 
possa ocorrer:

- Que o material a ser aprendido seja relacionável à estrutura cognitiva do aluno, de 
maneira não-arbitrária e não-literal. Um material com esta característica é dito potencialmente 
significativo quando apresenta significado lógico;

- Que haja um conteúdo mínimo na estrutura cognitiva do aluno, que sirva de “âncora” 
ou esteio às novas aprendizagens (subsunçores);

- Que o aluno apresente uma disposição para relacionar, de maneira  não substantiva e 
não-arbitrária, o novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.

Dos aspectos citados acima, os dois primeiros estão relacionados aos fatores cognitivos, 
e o último está relacionado aos fatores que chamaremos de afetivo-sociais. Quanto aos 
subsunçores, se referem às idéias de esteio presentes na estrutura do aluno. A avaliação, neste 
caso, tem a função de antever os conhecimentos prévios dos alunos, para a partir daí poder 
ensiná-los.  Constatado que o aluno não apresenta essas idéias âncoras, o professor pode 
prover estas idéias de modo a assegurar que haja pontos de fixação da nova aprendizagem. 
Neste sentido, a avaliação objetiva o mapeamento conceitual, verificando por exemplo se 
essas idéias âncoras são claras e estáveis, para, finalmente, ensinar a partir disso. 

Ausubel afirma que quando a aprendizagem significativa ocorre, ela produz uma série 
de alterações dentro da estrutura cognitiva, modificando os conceitos existentes e formando 
novas conexões entre os conceitos. Em razão disso, a aprendizagem significativa é permanente 
enquanto a aprendizagem memorística é facilmente esquecida e não é facilmente aplicada 
em novas situações de aprendizagem ou solução de problemas.

Em se tratando da aprendizagem significativa de conteúdos curriculares, a proposição 
de situações que permitam aos alunos, durante a efetuação de uma tarefa, o desafio de 



350

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

351

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

enfrentar um obstáculo, uma situação-problema, é a maneira mais eficaz de constatar 
se a ação pedagógica surtiu o efeito desejado. Considera-se que ocorreu aprendizagem 
significativa, quando o aluno é capaz de utilizar os conhecimentos advindos da ação 
pedagógica numa diversidade de situações semelhantes. 

A aprendizagem significativa, ao contrário da aprendizagem mecânica ou memorística, 
ocorre quando novos conhecimentos são assimilados à estrutura cognitiva do aluno 
apresentando estabilidade e tornando-se progressivamente menos dissociáves de suas idéias 
âncoras (subsunçores), até que não mais estejam disponíveis. Como foi constatado até aqui, 
considera-se que a aprendizagem apresenta uma tal idiossincrasia, que se faz necessário o 
uso de uma diversidade de instrumentos de avaliação para fazê-la aflorar.

Considera-se também que a construção do conhecimento é histórica e ocorre em um 
contexto social dinâmico. Coll apud Rodrigo e Arnay 1998, enfatiza que:

O processo de desenvolvimento pessoal, isto é, o processo mediante o qual 
nós, seres humanos, chegamos a nos construir como pessoas iguais às outras, 
mas ao mesmo tempo diferentes de todas, é inseparável do processo de 
socialização, isto é, do processo mediante o qual nos incorporamos a uma 
sociedade e a uma cultura. Chegamos a ser quem somos, cada um com 
características idiossincráticas e diferenciais, graças ao fato de podermos nos 
incorporar a uma matriz social e cultural que nos permite fazer parte de um 
grupo humano e compartilhar, com outros membros que dele fazem parte, 
um conjunto de saberes e formas culturais (p. 155).

Somente neste contexto é que o conhecimento pode ser entendido e interpretado 
pelo sujeito. Neste sentido, não é possível considerar o ensino como mera transmissão 
de conteúdos curriculares do professor ao aluno, mas um processo de construção de 
significados, ressignificação pessoal, fundamentados em contextos históricos em que se 
ensina, se aprende, se avalia constantemente. 

Gómez (1998), analisa que a escola tem uma dupla função educativa, que não deve 
ser descuidada em nenhum momento do processo de ensino e aprendizagem: ao mesmo 
tempo ela deve cumprir o papel de humanização e socialização do indivíduo. No entanto ele 
alerta que “mais do que transmitir informação, a função educativa da escola contemporânea 
deve se orientar para provocar a organização racional da informação fragmentária recebida 
e a reconstrução das pré-concepções acríticas” (p. 26). Neste sentido ela deve priorizar o 
desenvolvimento do senso crítico e das habilidades de avaliar as informações trazidas pela 
sociedade. A escola não deve então simplesmente reproduzir a sociedade, alimentando-
a com “novas safras” de cidadãos pré-fabricados. Deve contribuir de forma decisiva para 
transformar a sociedade em seus aspectos fundamentais. 

Nessa direção, Gómez (1998), analisa ainda que o objetivo primeiro da escola não é 
a aquisição da cultura adulta, mas sua reconstrução. Neste sentido, a cultura experiencial 
do aluno deve ser o ponto de partida do trabalho escolar e não a simples transmissão 
de conteúdos e formas de comportamento pré-concebidos ou impostos pelos currículos 
escolares. Cada vez mais a escola deve abrir-se para os conteúdos não escolares, trazidos 
pelos educandos e resignificados pela didática em sala de aula. 

Novak (2000), propõe cinco elementos a serem considerados quando se pensa o 
processo educativo escolar: o professor, o aluno, o conhecimento, a avaliação e o contexto 
(p. 11). Ele considera que estes elementos básicos (Anexo 2) interagem de forma a construir 
o significado das experiências.

Novak (2000), chama a atenção em relação à nova função do professor, que é a de 
gestor da aprendizagem. Cabe a ele ajudar a integrar o pensamento, os sentimentos e as 
ações dos alunos de forma construtiva em sua ação pedagógica, a fim de que eles sejam 
bem sucedidos e alcancem uma sensação de capacitação e, também de compromisso e 
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responsabilidade para com eles próprios na condição de aprendentes, para com os seus 
semelhantes e para com o ambiente de aprendizagem.

Ao se considerar estes aspectos, no paradigma da aprendizagem significativa, a avaliação 
deve então ser concebida como processo/instrumento de coleta, sistematização e interpretação 
de informações e julgamento de valor do objeto avaliado através de informações tratadas e 
decifradas, objetivando a intervenção do professor no sentido de promover um aprendizado 
mais significativo. Sob esta ótica, a avaliação é o espaço de mediação, de aproximação e de 
diálogo entre as formas de ensino e os percursos de aprendizagens dos alunos.  

PORTFÓLIO: UMA OPÇÃO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Antes de pensarmos em avaliar o processo de ensino e aprendizagem devemos ter bem claro 
o que queremos, quais os objetivos de cada ação a ser implementada. Zabala (1998), analisa que 
“por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção do valor que se atribui 
ao ensino” (p. 27). Para se estudar o portfólio como proposta avaliativa faz-se necessário então 
ter bem claro quais as capacidades, habilidades e competências que objetivamos desenvolver 
nos nossos alunos. Tomamos então por pressuposto básico que, a exemplo de Zabala (1998), a 
função social do ensino “não consiste apenas em promover e selecionar os mais aptos, mas que 
abarca outras dimensões da personalidade” (p. 197). Cada educador, nesta perspectiva, deve 
voltar-se para o aperfeiçoamento constante de sua prática educativa.

Esta preocupação deve ser o ponto de partida de todo o processo de ensino. Ao 
selecionar conteúdos, metodologias de ensino e formas de avaliação deve-se ter bem claro 
a finalidade de todo o processo. Para Gardner (1995), “os educadores deveriam ter um 
objetivo mais ambicioso: produzir uma educação para o entendimento. Em tal educação, 
os indivíduos não apenas cospem de volta aquilo que lhes foi ensinado; em vez disso, eles 
utilizam os conceitos e habilidades adquiridos na escola para iluminar problemas novos 
e desconhecidos ou para executar projetos novos, revelando neste processo o que eles 
compreenderam, e não apenas imitaram os ensinamentos a que foram expostos” (p. 195).

Gómez (1998), na mesma linha de pensamento de Gardner, analisa que o ensino escolar 
deve voltar-se para a compreensão do mundo. Através desse processo de compreensão 
do mundo, o aluno pode intervir em sua comunidade, possibilitando uma reconstrução 
de seu próprio espaço social e cultural. Através dessa concepção de ensino, os processos 
de aprendizagem passam a ser processos de criação e transformação de significados. “A 
intervenção docente na aula encaminha-se para orientar e preparar as trocas entre os 
alunos e o conhecimento, de modo que os sistemas de significados compartilhados que os 
estudantes vão elaborando sejam enriquecidos e estimulados” (p. 85).

A avaliação então é o instrumento que o professor possui para orientar e ajustar 
o ensino, de maneira que ele possa produzir os desafios necessários para que possa se 
transformar em aprendizagens significativas. Para Hadji (1994), “a avaliação deve ser 
colocada deliberadamente a serviço de uma melhor gestão da ação pedagógica” (p. 180). 
Através da avaliação o professor contribui de modo a regular os desenvolvimentos individuais 
dos alunos, o funcionamento de pequenas unidades do sistema escolar (turmas, escolas) e 
o fluxo de alunos no conjunto do campo escolar. A avaliação, portanto, é utilizada com o 
fim de otimizar a ação pedagógica. Quando o professor coloca a avaliação a serviço de uma 
gestão eficaz das aprendizagens, ele estará facilitando o desenvolvimento individual. 

Colomina e Rochera (2002, p. 57) consideram que as práticas avaliativas constituem 
momentos privilegiados do processo ensino-aprendizagem que os professores podem utilizar 
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para ajustar as intervenções que proporcionam aos alunos tornar visível os conhecimentos 
que tenham construído  nas situações de ensino-aprendizagem. 

Acreditamos que o portfólio pode cumprir os dois objetivos essenciais da avaliação 
apontados por Demo (1996):

a) Funciona como expediente de pesquisa diagnóstica, no sentido de averiguar com a 
devida profundidade as condições de desempenho do aluno, indicando virtudes e vazios, 
problemas e potencialidades, motivações e obstáculos;

b) Serve como instrumentação para refazer a rota de inclusão do aluno, garantindo-lhe 
o direito ao desempenho qualitativo considerado satisfatório, pelo menos (p. 17).

Gardner (1995), define a avaliação como sendo a “obtenção de informações sobre as 
capacidades e potenciais dos indivíduos, com o duplo objetivo de proporcionar um feedback 
útil aos indivíduos e informações proveitosas para a comunidade circundante” (p. 150). 
Neste sentido, a avaliação deveria tornar-se parte do ambiente natural de aprendizagem 
e não ser alçada a uma posição de destaque, de supremacia, como no sistema tradicional. 
Mais à frente ele afirma que “é extremamente desejável que a avaliação ocorra no contexto 
dos alunos trabalhando em problemas, projetos ou produtos que os engajam genuinamente, 
mantendo seu interesse e os motivando a trabalhar bem” (p. 154). Além disso, a repetição 
exaustiva de uma mesma forma de avaliar não melhora o desempenho real do aluno, pode 
no máximo implicar em atitudes mecanicistas, que terão validade somente para o ato da 
avaliação, não implicando em aprendizagem duradoura e significativa. Outro aspecto a ser 
destacado é que a preocupação central do professor não deve ser com a avaliação, mas 
sim, conforme análise de Perrenoud (2000), em criar situações didáticas que favoreçam a 
aprendizagem do aluno.

Um aspecto importante a ser analisado quando se fala em portfólio como instrumento 
avaliativo é que ele permite ao aluno organizar de forma pessoal o próprio saber. Esta 
organização possibilita que ele resgate com facilidade os aspectos mais importantes, mesmo 
se tratando de temas mais áridos. Ao fugir do perigo da padronização das avaliações pré-
concebidas, o portfólio dá mais liberdade ao aluno, possibilitando a inclusão de notas 
alternativas, comentários pessoais e reflexões. Podemos dizer que ele dá “asas à imaginação 
do aluno” e transforma a aprendizagem em uma atividade prazerosa. Este aspecto pode 
fazer com que o professor possa “trabalhar a partir das representações dos alunos”, como 
demonstrou Perrenoud (2000, p.28 e 29). 

O enfoque central do presente trabalho é sobre como conseguir uma aprendizagem 
significativa com a utilização do portfólio. Zabala (1998), sinaliza nesta direção, apontando a 
dificuldade que a escola encontra em proporcionar a aprendizagem significativa sem utilizar-
se de atividades diversificadas, quando desenvolve exclusivamente formas tradicionais de 
ensino, aprendizagem e avaliação. Lançar mãos de múltiplas alternativas pode criar aquilo 
que o próprio Zabala (1998) chama de atitude favorável à aprendizagem. O portfólio pode 
então criar um processo instigador de produção contínua de conhecimentos, possibilitando 
a retroalimentação do processo de ensino.

Novak (2000), conceitua o portfólio como sendo uma coleção dos trabalhos de 
um aluno, utilizado para demonstrar as suas competências. Segundo ele, pode incluir 
trabalhos de arte, composições, música (escrita ou gravada), vídeos de desempenho, mapas 
conceituais, diagramas em Vê e uma parte de outros produtos provenientes do esforço do 
aluno. Além desse modo típico de construir portfólios, uma variante pode ser a utilização 
de computadores para gerarem documentos informáticos, que combinem informações, 
imagens, vídeo clips, hipertextos etc. (p. 198-199).

Já Gardner (1995), descreve o portfólio como sendo uma “documentação do 
desenvolvimento criativo do aluno, servindo como um catalisador para as suas próprias 
reflexões sobre si mesmo” (p.69). Além disso, no momento da avaliação deve-se examinar 
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o produto final, o pensamento que o informou e seus planos para projetos subseqüentes. 
Ao incentivar a criatividade e a utilização de recursos variados, possibilita, para este autor, 
o desenvolvimento de outras inteligências, muitas vezes deixadas em um segundo plano no 
processo tradicional de avaliação do ensino e da aprendizagem. Defendendo a utilização 
do portfólio como instrumento avaliativo, analisa que “a maior parte do trabalho humano 
produtivo ocorre quando os indivíduos estão empenhados em projetos significativos e 
relativamente complexos, que acontecem ao longo do tempo, são atraentes e motivadores, 
e conduzem ao desenvolvimento do entendimento e da habilidade” (p. 191). 

O portfólio pode também servir para aprimorar a habilidade de observação do aluno. Junto 
ao desenvolvimento dessa habilidade, possibilita um novo olhar sobre o conteúdo estudado à 
medida que o aluno fica atento ao que acontece a sua volta, para utilizar-se dessas informações 
como ponto de ligação prática ao conteúdo visto. Esse exercício de  busca contínua de novas 
informações torna o conteúdo mais próximo ou suscita questionamentos quanto a sua validade. 
Como incentiva o trabalho pessoal, pode desenvolver a habilidade de aprender a aprender, 
presente nos documentos oficiais que dão as novas orientações para a educação. 

Demo (1996), chama a atenção ainda para a importância da dimensão política da 
avaliação, observando-se vários níveis de confronto entre o avaliador e o avaliado. O portfólio 
como instrumento avaliativo pode amenizar as situações de confronto, como apontadas por 
este autor:

- deve evitar a exclusão do avaliado;
- deve favorecer oportunidades de defesa do avaliado;
- não pode conviver com procedimentos sigilosos, esotéricos, obscuros;
- a autoridade do avaliador é pautada pela democracia e não de forma impositiva;
- não se pode ocultar atrás de “auto-avaliações”;
- deve transformar a dialética do confronto em relação de diálogo.

Outra contribuição importante do portfólio para o processo de ensino e aprendizagem 
é que, ao possibilitar uma ligação entre os conteúdos formais e os acontecimentos relatados 
nos jornais e revistas, incentiva o aluno a uma tomada de consciência dos problemas 
atuais, auxiliando na formação para a cidadania. Essa inserção do aluno no mundo é 
uma das preocupações evidenciadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto para o 
Ensino Fundamental como para o Ensino Médio. Através do contato com o mundo real, o 
aluno pode desenvolver também o senso crítico, favorecendo um posicionamento firme e 
consciente com relação aos problemas atuais. 

 A preocupação com o desenvolvimento da cidadania está presente também na análise 
de Demo (1996). Para ele, “a cidadania do aluno não pode ser assumida como mero produto 
que se fabrica depois, fora da sala de aula, extracurricularmente. Ao contrário, está dentro 
intrinsecamente do processo educativo” (p. 45). Quando o portfólio permite que o aluno 
faça a ponte entre os conteúdos curriculares, inserindo em seu trabalho artigos, reportagens, 
charges e tiras publicadas em jornais e revistas, possibilita uma tomada de consciência da 
realidade que o cerca, fomentando sua cidadania, autonomia e emancipação efetiva.

Gómez (1998), chama a atenção para o fato da escola transformar-se em 
uma “comunidade democrática de aprendizagem”. Ela efetivamente vai conseguir 
preparar cidadãos verdadeiramente emancipados se, dentro de sua própria prática, 
reproduzir situações democráticas. Dessa forma, a escola deve estar “aberta ao exame 
e à participação real dos membros que a compõem, até o ponto de aceitar que se 
questione sua própria razão, as normas que regem as trocas e a própria proposta 
curricular” (p. 97). Sob esta ótica o professor e os instrumentos de avaliação não 
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podem ser alçados ao centro do processo de ensino e aprendizagem. Torna-se então 
necessário reconfigurar completamente o ecossistema da sala de aula e da escola. 

Ao proporcionar a reflexão sobre todo o processo de ensino, o portfólio possibilita 
também a interação entre o professor e o aluno, abrindo novos canais de comunicação. Dúvidas, 
sugestões e novos direcionamentos podem ser dados ainda com o processo em andamento 
e não somente ao término dele, como acontece no processo tradicional de avaliação. Dessa 
forma o aluno passa a ser o centro do processo, ao sentir que suas contribuições são valorizadas 
tanto no início como durante o transcurso das atividades. O caráter meramente punitivo da 
avaliação é substituído por uma perspectiva de “correção de rota”. A avaliação passa então a ser 
encarada como conhecer para ajudar, perceber as dificuldades com o processo em andamento 
para conseguir implementar as modificações necessárias. Além disso, como enfatiza Perrenoud 
(2000), a preocupação com a correção dos erros do aluno deve proporcionar ao aprendiz os 
meios para ele tomar consciência deles, identificar sua origem e transpô-los. Isso só é possível 
com um tipo de avaliação continuada. 

UMA EXPERIÊNCIA COM PORTFÓLIO NO MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO

Vamos apresentar agora um breve relato da experiência de elaborar um portfólio num 
programa de mestrado em educação como exigência avaliativa da disciplina “Ensino: gestão da 
aprendizagem”. O trabalho foi desenvolvido por nós durante o segundo semestre de 2003.

O trabalho, mais do que um relato das atividades desenvolvidas na disciplina “Ensino: 
gestão da aprendizagem”, foi uma tentativa de resgatar o espírito do trabalho desenvolvido, 
mostrando, de maneira lúdica em alguns momentos e um pouco mais séria em outros, a 
maneira construtiva como a professora da disciplina conduziu as atividades e como a turma 
de mestrandos respondeu às propostas da professora.

Trabalhando com a liberdade que o portfólio proporciona, organizamos a apresentação 
em quatro partes, paginadas em cores diferentes, para proporcionar uma melhor navegabilidade 
pelo corpo das páginas. No final, o leitor pôde ter uma visão geral de todas as atividades e 
também um resumo das principais idéias dos autores estudados durante o semestre. 

 Na primeira parte, identificada pela cor bege, apresentamos um resumo das principais 
idéias dos autores trabalhados na disciplina. É a parte mais formal, onde procuramos deixar 
o conteúdo mais leve, com a utilização de tabelas, gráficos e mapas conceituais. O objetivo 
dessa parte não foi esgotar os assuntos propostos pelos autores, mas apenas apresentar um 
panorama dos conceitos estudados.

Na segunda parte, identificada pela cor laranja, apresentamos uma visão geral sobre o 
clima da aula, descrevendo as atividades propostas pela professora, enfatizando as técnicas 
variadas, a criatividade e o envolvimento da turma na discussão e debate das idéias. 
Percebemos aqui as características de como trabalhar de maneira leve e produtiva com 
conteúdos densos e muitas vezes difíceis de serem entendidos. 

Na terceira parte, identificada pela cor verde, apresentamos uma coletânea de charges 
publicadas em jornais e revistas de circulação nacional, enfocando, de uma maneira lúdica, 
alguns aspectos estudados durante o curso.

Na última parte, a cor azul trouxe, através de imagens e textos publicitários, a alma da 
pedagogia salesiana, desenvolvida na escola, local de trabalho dos dois autores do portfólio. 
Esta escolha não foi por acaso, pois além de retratar um espaço de exercício profissional, foi ao 
mesmo tempo, a justificativa dos atrasos e das saídas mais cedo, dos atropelos e das correrias 
da dupla autora do trabalho. Fazemos parte daquela imensa maioria de pós-graduandos que 
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desenvolvem seus estudos de forma concomitante com o exercício profissional. Não tivemos 
o privilégio, por opção própria, de suspender a “vida normal” para nos dedicarmos de corpo 
e alma ao mestrado. 

Logo no início do curso, quando fomos informados sobre a necessidade de 
confeccionarmos um portfólio com as atividades desenvolvidas durante o semestre, ficamos 
meio apreensivos, afinal era uma proposta que nunca tínhamos feito. Depois do trabalho 
feito, após muita correria de última hora, em meio às atividades de final de ano, podemos 
constatar que valeu a pena. O resgate do clima das aulas, as  resenhas dos autores estudados 
e o exercício de “puxar pela memória”,  proporcionaram uma retomada dos assuntos e uma 
nova reflexão sobre todo o processo.

Desenvolvemos um trabalho ao mesmo tempo denso, com a apresentação das 
principais idéias debatidas durante o semestre, e lúdico, com textos leves sobre o clima 
da aula impregnados pelas impressões pessoais dos autores. Foi sem dúvida uma atividade 
prazerosa. A busca na internet para achar charges sobre educação foi um exercício de 
paciência. O recorte dos textos publicitários sobre o Colégio Salesiano revela uma paixão dos 
dois autores pela pedagogia salesiana, sempre moderna, atendendo às exigências do mundo 
atual. Estas matérias jornalísticas são um registro importante da aplicação atual do Sistema 
Preventivo, sistema este que norteia a ação pedagógica das escolas salesianas. 
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Anexo 1 – Vantagem da aprendizagem significativa sobre a aprendizagem mecânica, segundo Novak (2000).

Anexo 2 - Cinco elementos básicos num sistema educativo. Segundo Joseph D. Novak. (2000).
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS 
DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES – DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DOM BOSCO – CAMPO GRANDE – MS

Kelly Cristina F. da Silva (kellyfs@terra.com.br) - UCDB
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Este artigo pretende relatar os resultados de um levantamento bibliográfico das 

dissertações da linha de pesquisa: Práticas Pedagógicas e suas Relações com a Formação 
Docente do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica Dom Bosco 
desde a primeira turma em 1996 até a turma de 2003, com o intuito de explicitar a relevante 
influência que a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel tem exercido nesse 
Programa de Mestrado e tem sido exteriorizada nas dissertações e conseqüentemente na 
formação de seus mestrandos.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Formação de Professores; Programa de 
Mestrado em Educação da Universidade Católica Dom Bosco.

OBJETIVOS

Destacar a Teoria da Aprendizagem Significativa existente no referencial teórico 
das dissertações apresentadas no Programa de Mestrado em Educação da Universidade 
Católica Dom Bosco.

Divulgar a Teoria da Aprendizagem Significativa, por meio do levantamento e análise 
das dissertações apresentadas no Programa de Mestrado em Educação – Educação Escolar e 
Formação de Professores – da Universidade Católica Dom Bosco.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem significativa vem sendo cada vez mais reconhecida como fundamento 
de ação docente e aplicada em ambientes escolares. No entanto, o termo aprendizagem 
significativa, aprender compreendendo ou significativamente, “é, hoje, um conceito tão 
utilizado que corre o risco de ser trivializado e de tornar-se inútil” (MOREIRA, 1999, p. 8)

Dessa forma, é preciso que haja mais divulgação do potencial da Teoria da Aprendizagem 
Significativa no ensino e aprendizagem para evitar a banalização mencionada por Moreira e 
equívocos na utilização dessa teoria.
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No âmbito educacional há muitos modismos, quer dizer, basta algum teórico apresentar 
uma nova proposta de ensino e/ou aprendizagem para muitos professores inserirem a nova 
teoria no trabalho que realizam, mesmo quando os referenciais teóricos não estavam claros 
para eles. Muitos adotam o que há de mais recente em teoria educacional, entretanto, 
poucos se dedicam ao estudo aprofundado da mesma.      

Primeiramente, é preciso ler, trocar idéias, discutir e entender para depois analisar se 
determinada teoria é realmente coerente e adequada ao contexto no qual se trabalha, e aí 
sim, poder adotá-la ou não.

Segundo Moreira (ibid., p.10):

Para ser bom professor é preciso ser construtivista, promover a mudança 
conceitual e facilitar a aprendizagem significativa. Contudo, os significados 
que distintos usuários – como os teóricos do ensino e da aprendizagem, 
os especialistas em currículo ou em didática e os professores – atribuem 
aos conceitos de construtivismo, mudança conceitual e aprendizagem 
significativa estão longe de serem compartilhados.

Portanto, como o 1º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa acontecerá na 
Universidade Católica Dom Bosco; nada mais relevante que, divulgar o papel que a Teoria 
de Aprendizagem Significativa tem exercido nesse Programa e o trabalho que vem sendo 
realizado nessa instituição.

ABORDAGEM CONCEITUAL: A TEORIA DE APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL

A Teoria de Aprendizagem Significativa surge na década de 60; período em que o 
behaviorismo estava no auge. No entanto, Ausubel afirmava que o ensino e aprendizagem 
não deveriam fundamentar-se em estímulos, respostas e reforços, e sim, em significados.

E assim, a Teoria de Aprendizagem Significativa e o seu relevante papel nas escolas, 
foi gradativamente sendo reconhecido, a ponto de hoje não se falar mais em estímulos 
e respostas. Num ambiente escolar as palavras-chave são: aprendizagem significativa, 
mudança conceitual, elaboração de conhecimento pelo próprio aluno e construtivismo. 
Entretanto, estes conceitos, principalmente o construtivismo, têm sido interpretados e 
conseqüentemente utilizados inadequadamente. 

Ausubel é um representante do cognitivismo e, como tal, propôs explicação de como 
a aprendizagem ocorreria. E assim surge a aprendizagem significativa, que é o conceito 
fundamental de sua teoria.

Aprendizagem Significativa foi à denominação atribuída ao processo por meio do 
qual uma informação desconhecida relaciona-se, substantivamente com algum aspecto ou 
elemento relevante presente na estrutura cognitiva de um aprendiz.

Desse modo, a estrutura cognitiva do aluno é que possibilita a ocorrência da 
aprendizagem significativa, que apresenta como característica fundamental, o armazenamento 
organizado de informações na mente de todo aprendiz.

Conforme Ausubel, apud Moreira (ibid, p.11), aprendizagem significativa é a 
denominação concedida ao “... processo por meio do qual uma nova informação se 
relaciona de maneira substantiva (não-literal) e não – arbitrária, a um aspecto relevante da 
estrutura cognitiva do indivíduo”. 

Sendo assim, para que a aprendizagem significativa ocorra, é necessário que haja na 
estrutura cognitiva do aprendiz algum conhecimento que possa ancorar (guardar, assimilar) 
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novas informações, ou seja, a aprendizagem é facilitada e ocorre, significativamente quando 
já existe algum conhecimento que possa interagir com “o novo” ou servir de suporte para 
que o aprendiz consiga apreender a nova informação.

O conhecimento ou as informações que um aprendiz possui em sua estrutura cognitiva na 
Teoria da Aprendizagem Significativa é denominado subsunçor e é um elemento imprescindível 
para a facilitação da aprendizagem, ou seja, da inclusão do novo ao já existente.

Segundo Ausubel, o fator que mais influência positiva ou negativamente a 
aprendizagem é o que o aprendiz já sabe e que irá facilitar a aprendizagem de novas 
informações (id, p.152).

De acordo com a teoria de Ausubel o armazenamento de qualquer conhecimento na 
mente humana é um sistema altamente complexo e organizado como uma espécie de hierarquia 
conceitual “na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a (e assimilados por) 
conceitos, idéias e proposições mais gerais e inclusivos”. (Moreira,1999, p. 19). Estes conceitos, 
idéias, proposições gerais ou inclusivos são chamados subsunçores ou ancoradouros.

Os conceitos – subsunçores – na maioria das vezes são elaborados subjetivamente e 
dependem das experiências vivenciadas e do contexto no qual cada pessoa está inserida. E 
é por isso que estes conceitos são denominados espontâneos.

Os subsunçores são adquiridos por meio do processo denominado: formação 
de conceitos que é a “aquisição de idéias genéricas por meio da experiência empírico 
– concreta” (MOREIRA; MASINI,1980, p.10).

Conforme Moreira e Masini (id, p.10) a formação de conceitos “... consiste, 
essencialmente, num processo de abstração dos aspectos comuns característicos de uma 
classe de objetos ou eventos que varia contextualmente”.

Sendo assim, a assimilação de conceitos ou ancoragem é a forma pela qual as crianças e 
também adultos adquirem novos conceitos.  É um processo que ocorre quando um conceito 
ou proposição, potencialmente significativos são ancorados em uma idéia ou conceito mais 
inclusivo (abrangente) preexistente.

Corroborando é preciso esclarecer que uma nova informação pode, muitas vezes, 
interagir com vários subsunçores.

Com a assimilação, tem início um outro processo – inclusão obliteradora ou assimilação 
obliteradora – no qual, as novas informações tornam-se espontânea e gradualmente menos 
dissociáveis dos subsunçores em que se ancoraram; a tal ponto de que não será mais possível 
serem reproduzidas como elementos individuais; ou seja, passado um tempo, os significados 
das idéias novas, podem ser assimilados ou reduzidos. Salvador (2000, p.234) afirma que:

A inclusão obliteradora é o processo de interação entre a nova informação 
(material de aprendizagem) e os conceitos inclusores (ancoradouros). Tanto 
o conceito inclusor como o novo material ficam modificados de alguma 
maneira: o inclusor muda por causa do novo material e pode tornar-se 
substancial enquanto vão sendo incorporados, ao longo do tempo, novos 
materiais ou conceitos de aprendizagem. Assim, esse material, por sua 
vez, não se aprende ou se incorpora “tal e qual” mas segundo o inclusor 
ou inclusores com os quais entra em interação. Para Ausubel, o resultado 
dos processos de inclusão obliteradora é uma autêntica assimilação entre 
os velhos significados e os novos, o que implica uma estrutura mais rica e 
diferenciada que a original.

Desse modo, o esquecimento é, portanto, uma continuação temporal do mesmo 
processo de assimilação, que facilita a aprendizagem e a retenção de novas informações. 

Porém, essa redução ou esquecimento não quer dizer que o subsunçor volta a sua 
forma original, pois o mesmo é modificado.
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Quando a nova informação é assimilada por um subsunçor se diz que houve uma 
assimilação ou aprendizagem por subordinação.

Esse processo de aprendizagem por subordinação pode ser classificado como 
correlativo ou derivativo.

A aprendizagem subordinada derivativa, segundo Moreira (1999, p.31) é aquela que 
ocorre quando o material aprendido é entendido como um exemplo específico de um 
conceito já estabelecido na estrutura cognitiva e assim, apenas ilustra ou corrobora com uma 
proposição geral e a aprendizagem subordinada correlativa, como a própria denominação 
sugere, é a interação entre o material a ser aprendido com subsunçores mais inclusivos, 
em que há uma extensão, modificação ou aperfeiçoamento de conceitos ou proposições 
pré-estabelecidos na estrutura cognitiva de um individuo. Esse é o processo pelo qual, mais 
tipicamente, um novo conteúdo é aprendido.

Portanto, entender como esses processos ocorrem e buscar estratégias para facilitá-los é 
extremamente importante para todos aqueles que se dedicam ao ensino e a aprendizagem.

Durante a aprendizagem significativa ocorrem dois processos denominados: 
Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa. Por eles os conhecimentos são 
organizados e passam a apresentar a forma de pirâmide.

Quando se aprende o conceito de substantivo, por exemplo, e posteriormente, 
aprende a reconhecer que há diferença, a partir dos conteúdos relevantes e inclusivos, 
quer dizer, que existem substantivos próprios, comuns e outros; a aprendizagem 
subordinada vai possibilitando uma diferenciação progressiva, que simplificadamente 
falando pode ser entendida como um aperfeiçoamento gradual dos subsunçores de um 
indivíduo. Segundo Xavier (2000,p.16): 

é o processo mediante o qual ocorrem modificações de conceitos mais gerais, 
existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, para conceitos mais gerais 
que se deseja aprender. Este processo (...) produz uma estrutura cognitiva 
organizada hierarquicamente na direção de cima para baixo, o que promove 
um fortalecimento das idéias nas quais se possam ancorar os conceitos. 

A diferenciação progressiva diz respeito às relações verticais inclusivas entre os conceitos 
ou proposições.O segundo processo, que é a reconciliação integrativa, está relacionado com 
as aprendizagens superordenadas e combinatória e ocorre quando novas informações são 
adquiridas e novos elementos existentes na estrutura cognitiva se reorganizam e adquirem 
novos significados. Como por exemplo, quando uma criança aprende que os conceitos gato, 
cachorro, baleia que ela possuía, podem ser agrupados sob o termo mamífero. A reconciliação 
integrativa refere-se às relações horizontais, comparações e diferenciações entre os conceitos.

Nessa perspectiva de aprendizagem, além da subordinada, existe ainda a aprendizagem 
superordenada e a combinatória.  

A aprendizagem superordenada é o processo que ocorre quando um conceito ou 
proposição mais geral e inclusivo que as idéias existentes na estrutura cognitiva passa a assimilá-
los. E a aprendizagem  combinatória é a aprendizagem de proposições e em menor escala, 
de conceitos que não se relacionam (nem subordinadamente, nem supeordenadamente) com 
proposições ou conceitos específicos. Relaciona-se com conteúdo amplo, relevante, de uma 
maneira geral existente na estrutura cognitiva, quer dizer, ocorre quando há uma proposição nova 
que não pode ser assimilada por outras já estabelecidas na estrutura cognitiva, nem é capaz de 
assimilá-las. “É como se a nova informação fosse potencialmente significativa por ser relacionável 
à estrutura cognitiva como um todo, de uma maneira bem geral” (MOREIRA, op. cit., p. 159). 

Como mencionamos, a aprendizagem significativa necessita dos subsunçores para 
ocorrer e quando estes não existem, segundo Ausubel é preciso que ocorra primeiramente 
a aprendizagem mecânica.
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A aprendizagem mecânica é imprescindível quando um aprendiz entra em contato com 
informações totalmente novas para ele. E assim, não há interação entre o novo e algo que já 
exista armazenado na estrutura cognitiva e que possa ancorar esse novo conhecimento. Dessa 
forma, a aprendizagem mecânica ocorre até que haja elementos suficientes e relevantes que 
possam servir de subsunçores, ainda que pouco elaborados.

Para Ausubel a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica não são 
dicotômicas e sim um processo auxiliar e necessário para a ocorrência da aprendizagem 
significativa. Entre elas existe um “continuum”.

Moreira (op.cit.,p.15) corrobora que a aprendizagem significativa e a aprendizagem 
mecânica são diferentes da aprendizagem por descoberta e por recepção (receptiva).

Na aprendizagem receptiva, que caracteriza a aprendizagem escolar, todo conteúdo 
que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz de forma mais ou menos final; é como, 
por exemplo, o que ocorre quando um professor explica oralmente um conceito científico, 
dá alguns exemplos e pronto. Em contrapartida na aprendizagem por descoberta, o conteúdo 
a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz, antes que ele possa assimilá-lo a sua 
estrutura cognitiva, ou seja, o aluno é quem age sobre a nova informação relacionando o 
conteúdo novo com o que ele já sabe, e por meio deste processo, o mesmo produzirá um 
novo conceito ou proposição na sua estrutura cognitiva.

Porém, não se pode afirmar que a aprendizagem receptiva é exclusivamente mecânica 
e que a aprendizagem por descoberta é sempre significativa; ou vice-versa. Segundo Moreira 
(op.cit.,p.15) “tanto uma como outra podem ser significativa ou mecânica, dependendo da 
maneira como a nova informação é armazenada na estrutura cognitiva”.

Nas palavras de Ausubel: “... em termos de conteúdo. O que é descoberto torna-se 
significativo da mesma forma que aquilo que é apresentado ao aprendiz na aprendizagem 
receptiva”. E dessa maneira, estes dois tipos de aprendizagem também não são dicotômicos 
e ainda podem ocorrer concomitantemente.

Além da aprendizagem mecânica, outro elemento relevante em aprendizagem 
significativa é os organizadores prévios. 

Os organizadores prévios constituem uma estratégia elaborada e proposta por  Ausubel 
para, propositalmente, manipular a estrutura cognitiva de um aprendiz com o objetivo de 
facilitar a aprendizagem significativa (op.cit., p.12).

De acordo com Ronca (1980, p.69) um organizador prévio pode ser um texto, uma 
aula expositiva, jogos, uma discussão, um filme, uma pesquisa, outros. No entanto um 
organizador deve ser apresentado ao aprendiz antes do material que se quer que o aluno 
aprenda; e o mesmo deve possuir um nível de abstração, generalidade e inclusividade 
(abrangência) maior que o material – alvo.

Sendo assim, a principal função dos organizadores prévios é ir além do que um aluno 
já sabe para que assim, este tenha condições de aprender a tarefa apresentada. E por isso é 
que os organizadores prévios são comparados a pontes cognitivas, pois ligam aquilo que o 
aluno já sabe a aquilo que ele precisa aprender (saber).

Dependendo do conhecimento que o aluno tem da matéria – alvo, os organizadores 
podem ser: expositivos ou comparativos.

O organizador expositivo deve ser utilizado sempre que o aluno tiver pouco ou 
nenhum conhecimento referente à matéria, pois seu papel é oferecer elementos inclusores 
necessários para integrar a nova informação. E o organizador comparativo como o próprio 
nome sugere serve de suporte ou complemento conceitual e deve ser usado quando o aluno 
já possuir algum conhecimento referente ao assunto (op.cit.,p.15).

Além da aprendizagem mecânica, receptiva e por descoberta; Ausubel ainda distingue 
três tipos de aprendizagem significativa:
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Aprendizagem por representação: é o tipo mais simples, porém os outros dois 
dependem dela. É o processo de aprendizagem em que se aprende o significado das palavras 
ou símbolos particulares e que dependendo do contexto social adquirem significados 
distintos. E assim os símbolos ou palavras passam a significar para o indivíduo aquilo que 
seus referentes significam;

Aprendizagem de conceitos: é de certa forma uma aprendizagem por representação, 
sendo que os conceitos são constituídos por representações simbólicas. Portanto, consiste 
na aprendizagem de processos de abstrações dos atributos específicos que seus referentes 
significam; que dizer, esse tipo de aprendizagem ocorre quando o indivíduo consegue 
perceber que há uma certa relação entre alguns objetos, eventos ou situações que possuem 
determinados atributos em comum entre si. E os conceitos são adquiridos por meio da 
experiência direta e por meio de generalizações;

Aprendizagem por proposições: é a aprendizagem do significado que diversas palavras 
juntas em uma frase representam; é aprender o que está além da soma das palavras ou 
conceitos que compõem a proposição. E ocorre quando os conceitos interagem entre si e 
a estrutura cognitiva do aprendiz, produzindo desse modo um novo significado composto. 
É a aprendizagem do significado que diversas palavras juntas em uma frase representam; é 
aprender o que está além da soma das palavras ou conceitos que compõem a proposição.

Dessa forma, num contexto escolar o que fazer para que a Aprendizagem Significativa ocorra?
Segundo Ausubel três condições são indispensáveis:
1. O material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo para cada 

indivíduo;
2. É preciso que haja conteúdo relevante na estrutura cognitiva do aprendiz e caso não 

haja pode-se recorrer a aprendizagem mecânica e aos organizadores prévios;
3. E provavelmente o mais importante; é a vontade do aprendiz, quer dizer , o aluno 

é quem decide se irá relacionar, o novo material potencialmente significativo de maneira 
substantiva e não arbitrária. Portanto a aprendizagem significativa faz parte de um processo 
subjetivo e idiossincrático.

Após a descrição das condições para que a aprendizagem significativa ocorra, 
acreditamos que seria adequado mencionarmos as quatro tarefas fundamentais que um 
professor deve realizar quando decide adotar a teoria da aprendizagem significativa: segundo 
Moreira (op.cit., p. 162)

1. Identificar os princípios unificadores, inclusivos e mais gerais que constituem a 
disciplina que irá ensinar;

2. Identificar quais os subsunçores relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser 
ensinado, que o aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva;

3. Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe;
4. Auxiliar o aluno a assimilar a estrutura da matéria de ensino e organizar sua própria 

estrutura cognitiva, por meio da aquisição de significados claros, estáveis e transferíveis. E 
sendo assim, é a partir da estrutura conceitual e a estrutura cognitiva do aluno no início da 
instrução que o professor deve tomar as providências mais adequadas.
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A APRENDIZAGEM SIGINIFICATIVA, E OS MAPAS CONCEITUAIS 
DE JOSEPH NOVAK

Por volta de 1977 Joseph D. Novak passou a ser um colaborador de Ausubel e, 
paulatinamente foi assumindo a função de aperfeiçoar e divulgar a Teoria de Aprendizagem 
Significativa. Sendo assim, hoje, seria mais adequado falar na teoria de Ausubel e Novak. 
(op.cit. p.151).

Novak ampliou a proposta da Aprendizagem Significativa. Ele parte do pressuposto 
de que educação é o conjunto de experiências (cognitivas, afetivas e psicomotoras) que 
contribuem para o engrandecimento do indivíduo. E assim, propõe uma teoria de educação 
(Novak,1981).

Essa teoria se fundamenta na premissa básica de que os seres humanos: pensam, 
sentem e atuam (fazem coisas). 

Como Novak se fundamenta na aprendizagem significativa, a maioria dos princípios de 
sua teoria são os mesmos da teoria de Ausubel.

Sendo assim, Moreira (op.cit., p.171) apresenta os princípios mais relevantes da 
teoria de Novak:

1. Qualquer evento para ser educativo deve envolver cinco elementos essenciais: 
aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação;

2. Os pensamentos, sentimentos e manifestações de um indivíduo estão interligados e 
relação que determina resultados positivos ou negativos;

3. A aprendizagem significativa necessita de três elementos:
1. é preciso querer aprender;
2. os materiais devem ser potencialmente significativos;
3. é preciso que haja algum conhecimento relevante na estrutura cognitiva do indivíduo;
4. As preocupações com as atitudes e sentimentos num ambiente de aprendizagem 

surgiram a partir da aprendizagem significativa e , facilitam a aprendizagem;
5. O conhecimento da raça humana é construído, e a aprendizagem significativa faz 

parte dessa construção;
6. Tudo que o indivíduo aprende em idade pré-escolar constitui-se em um fator 

positivo ou negativo na aprendizagem significativa de novos conhecimentos;
7. Os significados e conceitos dependem do contexto, e a aprendizagem significativa não 

implica aquisição de significados “corretos” e sim, compartilhados pela mesma comunidade;
8. Os conhecimentos adquiridos por aprendizagem significativa são muito difíceis 

de serem mudados;
Os princípios 6,7,8 relacionam-se com as concepções alternativas e com a mudança 

de conceitos. As concepções alternativas são aquelas em que o indivíduo vai se situando no 
mundo em que vive (experiência – empírica). 

9. O ensino deve ser planejado com o objetivo de facilitar a aprendizagem significativa 
e de cultivar experiências afetivas positivas;

10. A avaliação deve buscar a verificação da ocorrência de indícios da 
aprendizagem significativa;

11. O ensino, o currículo e o contexto também precisam ser avaliados;
12. Mapas conceituais podem ser úteis na avaliação da ocorrência ou não da 

aprendizagem significativa na estrutura cognitiva de um indivíduo e podem ser instrumentos 
de meta-aprendizagem;

13. Mapas conceituais e diagramas vê podem ser instrumentos efetivos de 
avaliação de aprendizagem;
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Ausubel, ao elaborar a Teoria da Aprendizagem Significativa, no entanto, não chegou 
a apresentar um instrumento que possibilitasse descobrir os conhecimentos já existentes na 
estrutura cognitiva de cada indivíduo.

Com o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, Novak 
elaborou um instrumento que pudesse auxiliar e até viabilizar a aprendizagem significativa 
em um contexto instrucional e que foi denominado mapa conceitual. Nas palavras de Novak 
(1984 p.56 apud Paula, 2002, p.34):

Eles foram desenvolvidos especificamente para estabelecer comunicação 
com a estrutura cognitiva do aluno e para exteriorizar o que já sabe de 
forma a que tanto ele como o professor, se apercebam disso. Não estamos 
desta forma a afirmar que os mapas conceituais sejam uma representação 
completa dos conceitos e proposições relevantes que o aluno conhece. 
No entanto, afirmamos que constituem uma aproximação trabalhável, a 
qual tanto os estudantes como os professores podem conscientemente e 
deliberadamente ampliar e fazer progredir.

Dessa forma, os mapas conceituais são diagramas que devem ser elaborados 
hierarquicamente, quer dizer, é preciso iniciar com as idéias mais gerais para as mais 
específicas e podem ser elaborados com uma ou mais dimensões, sendo que os mapas 
unilaterais são equiparados a listas de conceitos e na maioria das vezes, são lineares e verticais. 
Em contrapartida, os mapas bidimensionais são elaborados verticalmente e horizontalmente, 
e são considerados mais complexos, pois quanto maior o número de dimensões, maiores as 
chances de a representação ser mais adequada e completa.

Conforme Novak (1977 apud Moreira, 1980), “na elaboração de um mapa conceitual 
é preciso descer e subir, explorando explicitamente as relações de subordinação e 
superordenação entre os conceitos”.

Portanto, para construir um mapa conceitual, alguns passos devem ser considerados e 
segundo as orientações de Buchweitz, (1984 apud Moreira, 1987,p.29) é preciso:

1º localizar os conceitos relevantes;
2º listá-los em uma ordem hierárquica;
3º distribuir os conceitos em duas dimensões;
4º traçar linhas que indiquem as relações entre os conceitos;
5º escrever a natureza da relação;
6º revisar e fazer alterações;
7º preparar o mapa final.

Entretanto, como quase tudo na vida, os mapas conceituais possuem vantagens e 
desvantagens, e segundo Moreira (op.cit., p.478), no âmbito instrucional eles são muito úteis 
para enfatizar as estruturas dos conceitos de uma disciplina e especificar a função dos sistemas 
conceituais no seu desenvolvimento; mostrar que os conceitos de uma certa disciplina diferem 
quanto ao grau de inclusividade e generalidade, e assim, o processo de aprendizagem ou a 
retenção dos conceitos é facilitado; propiciar uma visão integrada do assunto e uma espécie 
de listagem dos aspectos abordados nos materiais instrucionais. No entanto, se o aluno não 
souber o que é um mapa conceitual, qual a sua função e como construí-lo, provavelmente se 
tornará  algo a mais para ser memorizado; e o professor não deve apresentar precocemente 
mapas muito complexos para não desestimular a aprendizagem ao invés de facilitá-la.

Porém, as desvantagens mencionadas são perfeitamente reversíveis; basta o professor 
planejar cuidadosamente as suas ações.

Corroborando, é de suma importância ter consciência de que nenhum mapa 
conceitual é único e, portanto, devem sempre ser analisados como apenas uma das possíveis 
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representações de uma estrutura conceitual; partindo de um único texto, as chances de que 
vários indivíduos construam mapas idênticos é praticamente nula e nenhum mapa conceitual 
é auto-explicativo, quer dizer, é necessário que cada indivíduo faça uma explanação de suas 
escolhas representacionais.

A TEORIA DE GOWIN

Gowin afirma que há uma relação triádica entre professor, materiais educativos e 
aluno. Para ele o ensino e aprendizagem se efetivam quando o aluno e o professor passam 
a compartilhar os mesmos significados. E quando isso acontece, o aluno está pronto para 
decidir se quer ou não aprender significativamente. Ele é bastante conhecido pelo Vê 
epistemológico ou Vê de Gowin.

O Vê, no entanto, é apenas um instrumento heurístico, proposto por Gowin para 
analisar a estrutura do processo de produção do conhecimento e que pode ajudar na 
avaliação da Aprendizagem Significativa.

Conforme a teoria de Gowin, o professor e o aluno possuem responsabilidades 
diferentes:

• O professor é responsável por verificar se os significados que o aluno está captando 
são aqueles compartilhados pela comunidade de usuários. E se o compartilhar significados 
não é alcançado, o professor pode, selecionar, outras estratégias e apresentá-las ao aluno.

• O aluno é responsável por verificar se os significados que captou são aqueles que o 
professor pretendia que ele captasse.

• O ensino requer reciprocidade de responsabilidades, porém, aprender 
significativamente é uma responsabilidade do aluno que não pode ser compartilhada pelo 
professor. (op.cit., p. 178)

Resumindo, as teorias de Ausubel, Novak e Gowin formam um corpo teórico coerente 
referente à aprendizagem e ensino, particularmente adequado como referencial para o dia-a 
dia de sala de aula.

TODAS AS DISSERTAÇÕES DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA UCDB QUE 
UTILIZARAM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Dissertações Ano Autor (a) Orientador (a)

1-Avaliação do Rendimento escolar: reflexo das 
concepções dos professores

1996
Dáugima Maria Santos 

Queiroz
Profª Drª Helena Faria 

de Barros

2-Tempos e contratempos da organização do 
ensino: uma análise de programas de ensino do 
curso de tecnologia em processamento de dados 

através de mapas conceituais.

1996
Regina Viana Ribas da 

Costa
Profª Drª Helena Faria 

de Barros

3-Frações ordinárias na 5ª série: um caminho 
possível.

1996
Conceição Aparecida 

Galves Butera
Profª Drª Helena Faria 

de Barros

4-Laboratório como instrumento auxiliar para 
a alteração das concepções alternativas de 

movimento e força.
1996

Maria Inês de 
Affonseca Jardim

Profª Drª Helena Faria 
de Barros
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Continuação

5-Reflexões sobre a química como uma ciência 
auxiliar na formação de educadores do ensino 

fundamental.
1996

 Régia Maria Avancíni 
Blanch

Profª Drª Josefa A. 
Grígoli

6-Software Educacional Cabri-Géomètre: um 
facilitador da aprendizagem no ensino da 

Geometria.
1997

Maria Helena 
Junqueira Caldeira

Profª Drª Helena Faria 
de Barros

7-Potenciação e suas propriedades: uma análise 
das dificuldades na aprendizagem escolar de 

alunos da 1ª série do 2ª grau.
1998

Jussara Terezinha 
Bonucielli Brum

Profª Drª Leny 
Rodrigues Martins 

Teixeira

8-O professor universitário, a aprendizagem e uso 
de utilidades do computador.

1998
Sheily Alves Dias Profª Drª Helena Faria 

de Barros

9-O desafio da construção da escrita e a prática 
da escola: um estudo sobre a organização textual 

de alunos ingressantes no ensino superior.
1998

 Maria Alice de Mello 
Fernandes

Profª Drª Josefa A. 
Grígoli

10-O uso dos mapas conceituais como recurso 
metodológico no ensino e aprendizagem de 

história do pensamento econômico.
1998

Maria Clara Silva de 
Rezende Valle

Profª Drª Clacy Zan

11-Os mapas conceituais como instrumentos 
facilitadores da aprendizagem significativa em 

biologia celular.
1998 Evelyse Lemos Borges

Profª Drª Josefa A. 
Grígoli

12-O professor bem sucedido no ensino médio 
do colégio Dom Bosco de Campo Grande – MS.

1999
Giselda Marques da 

Silva Figueiredo
Profª Drª Josefa A. 

Grígoli

13-O desenvolvimento das quatro habilidades 
lingüísticas do ensino de inglês em uma escola de 

ensino fundamental.
2000

 Luiza Yoshie Nakaya 
Kinoshita

Profª Drª Josefa A. 
Grígoli

14-Vírus e Bactérias: “Pequenos Animais”?: 
Mapas conceituais e aprendizagem significativa 

dos conteúdos relacionados a vírus e bactérias no 
Ensino Médio.

2000  Mirian Xavier
Profª Drª Josefa A. 

Grígoli

15-Mapas conceituais como facilitadores da 
aprendizagem no ensino da história

2002
 Maria Olga Carlotto 

Torres
Profª Drª Josefa A. 

Grígoli

16-O uso de mapas conceituais no ato de leitura 
literária: uma análise das sínteses semióticas de 

alunos do Ensino Superior
2002

 Clélia Andrade de 
Paula

Profª Drª Helena 
Faria de Barros e co-
orientação do Prof. 

Drº Orlando A. Batista

Entre as cento e duas dissertações defendidas na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas 
e suas Relações com a Formação Docente  entre 1996 e 2003, dezesseis contemplaram a 
Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel.

Sendo assim, ao analisar o quadro apresentado é possível verificarmos a existência 
de cinco dissertações defendidas em 1996, uma em 1997, cinco em 1998, uma em 1999, 
duas em 2000 e duas em 2002, evidenciando a influência que  esta teoria tem exercido 
nesse Programa de Mestrado em Educação. Apenas em 2001 não há nenhuma dissertação 
que explicite a Aprendizagem Significativa, no entanto, é preciso esclarecer que nesse 
ano não houve defesa, uma vez que o Programa estava esperando a regularização do seu 
credenciamento.
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DISSERTAÇÕES QUE NO REFERENCIAL TEÓRICO SE FUNDAMENTARAM 
EXCLUSIVAMENTE NA TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Dissertações Ano Autor (a) Orientador (a)

Tempos e contratempos da organização do ensino: uma 
análise de programas de ensino do curso de tecnologia 

em processamento de dados através de mapas 
conceituais.

1996
Regina Viana 

Ribas da Costa
Profª Drª Helena Faria 

de Barros

O uso dos mapas conceituais como recurso 
metodológico no ensino e aprendizagem de história do 

pensamento econômico.
1998

Maria Clara Silva 
de Rezende 

Valle
Profª Drª Clacy Zan

Os mapas conceituais como instrumentos facilitadores 
da aprendizagem significativa em biologia celular.

1998
Evelyse Lemos 

Borges
Profª Drª Josefa A. 

Grígoli

Vírus e Bactérias: “Pequenos Animais”?: Mapas 
conceituais e aprendizagem significativa dos conteúdos 

relacionados a vírus e bactérias no Ensino Médio.
2000 Mirian Xavier

Profª Drª Josefa A. 
Grígoli

Mapas conceituais como facilitadores da aprendizagem 
no ensino da história

2002
Maria Olga 

Carlotto Torres
Profª Drª Josefa A. 

Grígoli

O uso de mapas conceituais no ato de leitura literária: 
uma análise das sínteses semióticas de alunos do Ensino 

Superior
2002

 Clélia Andrade 
de Paula

Profª Drª Helena Faria 
de Barros

E co-orientação do 
Prof. Drº Orlando ª 

Batista

Dentre as dezesseis dissertações que contemplaram a Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel, as seis apresentadas no quadro acima se fundamentaram 
exclusivamente nessa teoria de aprendizagem.



370

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

371

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

DISSERTAÇÕES ORIENTADAS PELOS PROFESSORES (AS) DO PROGRAMA DO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA UCDB ENTRE 1996 – 2003 (o critério selecionado 
para apresentação dos docentes, foi à ordem alfabética).

Professores (as) Ano Dissertações Total

Profª Drª Clacy Zan 1998
O uso dos mapas conceituais como recurso metodológico no ensino 

e aprendizagem de história do pensamento econômico.
1

Profª Drª Helena 
Faria de Barros

1996
Avaliação do Rendimento escolar: reflexo das concepções dos 

professores.
6

1996
Tempos e contratempos da organização do ensino: uma análise de 
programas de ensino do curso de tecnologia em processamento de 

dados através de mapas.

1996 Frações ordinárias na 5ª série: um caminho possível.

1996
Laboratório como instrumento auxiliar para a alteração das 

concepções alternativas de movimento e força.

1997
Software Educacional Cabri-Géomètre: um facilitador da 

aprendizagem no ensino da Geometria.

1998
O professor universitário, a aprendizagem e uso de utilidades do 

computador.

Profª Drª Helena 
F. de Barros e co-

orientação do 
Prof. Drº Orlando 
Antunes Batista

1999
O uso de mapas conceituais no ato de leitura literária: uma análise 

das sínteses semióticas de alunos no ensino superior
1

Profª Drª Josefa A. 
Grígoli

1996
Reflexões sobre a química como uma ciência auxiliar na formação de 

educadores do ensino fundamental.
7

1998
O desafio da construção da escrita e a prática da escola: um estudo 

sobre a organização textual de alunos ingressantes no ensino superior.

1998
Mapas conceituais como facilitadores da aprendizagem no ensino da 

história

1998
Os mapas conceituais como instrumentos facilitadores da 

aprendizagem significativa em biologia celular.

1999
O professor bem sucedido no ensino médio do colégio Dom Bosco 

de Campo Grande – MS.

2000
O desenvolvimento das quatro habilidades lingüísticas do ensino de 

inglês em uma escola de ensino fundamental.

2000
Vírus e Bactérias: “Pequenos Animais”?: Mapas conceituais e 

aprendizagem significativa dos conteúdos relacionados a vírus e 
bactérias no Ensino Médio.

Profª Drª Leny 
Rodrigues Martins 

Teixeira
1998

Potenciação e suas propriedades: uma análise das dificuldades na 
aprendizagem escolar de alunos da 1ª série do 2ª grau.

1
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Um dos objetivos deste levantamento é divulgar o trabalho que vem sendo realizado 
no Programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica Dom Bosco, portanto, não 
poderíamos deixar de mencionar os professores que vêm atuando nessa instituição:

A Profª Drª Clacy Zan orientou uma dissertação “O uso dos mapas conceituais como 
recurso metodológico no ensino e aprendizagem de história do pensamento econômico” em 
1998, a Profª Drª Helena Faria de Barros orientou até 2003 sete dissertações que abordaram 
ou se fundamentaram exclusivamente na Teoria de David Ausubel, sendo que em 1999 teve 
a co-laboração do Profº Drº Orlando Antunes Batista, a Profª Drª Josefa A. Grígoli em 1996 
orientou uma dissertação com algum foco na aprendizagem significativa, três em 1998, uma 
em 1999 e, duas em 2000, totalizando sete dissertações orientadas, e a Profª Drª Leny R. M. 
Teixeira em 1998 orientou a dissertação “Potenciação e suas propriedades: uma análise das 
dificuldades na aprendizagem escolar de alunos da 1ª série do 2ª grau”. 

CONCEITOS DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID 
AUSUBEL CONTEMPLADOS NAS DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE MESTRADO 
EM EDUCAÇÃO DA UCDB

Dissertação Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dáugima 1996 X

Regina 1996 X X X X X X X X X X X X X X

Conceição 1996 X X X X

Maria Inês 1996 X X X X X X X X X X X X X X X X

Régia 1996 X X X X X X X X X X X X X X

Maria 1997 X X X X X X X X X X X

Jussara 1998 X

Sheily 1998 X X X X

Maria Fernandes 1998 X

Maria Valle 1998 X X X X X X X X X X X

Evelyse 1998 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Giselda 1999 X X X X X X X X X X X X

Luiza 2000 X X X X X X X X X X X X

Mirian 2000 X X X X X X X X X X X X X X X X

Maria Torres 2002 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Clélia 2002 X X X X X X X X X X X X X X
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LEGENDA
1. Aprendizagem significativa.
2. Aprendizagem mecânica.
3. Aprendizagem por recepção.
4. Aprendizagem por descoberta
5. Subsunçores. 
6. Organizadores prévios.
7. Aprendizagem representacional.
8. Aprendizagem conceitual.
9. Aprendizagem proposicional.
10. Formação de conceitos.
11. Assimilação de conceitos.
12. Aprendizagem subordinada.
13. Aprendizagem subordinada derivativa.
14. Aprendizagem subordinada correlativa.
15. Aprendizagem superordenada.
16. Aprendizagem combinatória
17. Diferenciação progressiva
18. Reconciliação integrativa.
19. Mapas conceituaisVê de Gowin

Visualizando o quadro acima, entre as dezesseis dissertações que utilizaram a Teoria 
de David Ausubel, quinze conceituaram a Aprendizagem Significativa que é o conceito 
central dessa teoria, e uma utilizou os mapas conceituais para apresentar todos os anexos 
de sua dissertação, onze explicitaram a relevância dos subsunçores na aprendizagem, onze 
abordaram a assimilação conceitual, dez descreveram a aprendizagem mecânica e a sua 
relação com a Aprendizagem Significativa, nove dissertações contemplaram os organizadores 
prévios como instrumentos facilitadores da Aprendizagem Significativa e dez discutiram os 
processos de aprendizagem por subordinação, superordenação e combinação, no entanto, 
dentre essas dez quatro se aprofundaram descrevendo a aprendizagem por subordinação 
como  derivativa ou correlativa, nove conceituaram a diferenciação progressiva e a 
reconciliação integrativa, oito explicitaram os processos que constituem a estrutura cognitiva 
de um indivíduo que são a aprendizagem representacional, a conceitual e a proposicional, 
enfatizando a formação conceitual, oito descreveram a aprendizagem por recepção e a 
aprendizagem por descoberta e a relevância dos mesmos no ensino e aprendizagem, sete 
contemplaram os mapas conceituais como instrumento didático, de avaliação, e possível 
representante da estrutura cognitiva de um indivíduo, e apenas uma dissertação discutiu o 
Vê de GoWin e a sua aplicabilidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao separarmos e analisarmos as dissertações, percebemos que essa teoria foi 
extremamente relevante para as dissertações e sobretudo para a fundamentação profissional 
desses e até de outros mestrandos que provavelmente por causa de seus temas de pesquisa 
não puderam mencioná-la. E ainda, reiteramos o papel que a teoria de Ausubel tem exercido 
na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas e suas Relações com a Formação Docente, ao 
demonstrarmos a presença contínua da Teoria da Aprendizagem Significativa nas dissertações 
defendidas, tornando este um fato marcante e de suma importância.
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ANÁLISE DE PROCESSOS DE MUDANÇAS: UMA 
ABORDAGEM UTILIZANDO APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA

Ana Lúcia Manrique (manrique@pucsp.br ) – PUC/SP

Por considerarmos que há poucas pesquisas acadêmicas, tratando do tema “processos 
de mudança”, e por percebermos a complexidade de um processo de formação, além 
das múltiplas variáveis que interferem no trabalho do professor, tivemos uma grande 
preocupação com os instrumentos que utilizaríamos em nosso estudo para a coleta de 
informações. Procuramos, então, instrumentos que fornecessem, com detalhes e de forma 
longitudinal, uma compreensão em profundidade de como se desenvolveram mudanças não 
só em concepções, como também nas práticas pedagógicas de professores de Matemática, 
participantes de um processo de formação em Geometria. Elaboramos questionários para 
os professores e seus alunos; observamos encontros de formação, assim como algumas 
aulas ministradas pelos docentes; entrevistamos todos os participantes e solicitamos que 
escrevessem relatórios, mapas conceituais e um diário. Partimos do princípio de que as 
situações que tencionávamos analisar envolveriam um processo de formação continuada, 
planejado e desenvolvido por uma instituição, e um professor em sua relação com outros 
indivíduos e com o mundo que o rodeia. Ou seja, consideramos que num processo de 
formação planejam-se ações que serão desenvolvidas com professores que, por sua vez, 
dependendo de fatores pessoais tais como concepções e sentimentos, reagem às ações 
planejadas. E que os relacionamentos vividos em situações de formação propiciam o 
desencadeamento de mudanças de atitudes, concepções e práticas. O grupo de professores 
participantes do processo de formação em Geometria que serviu de base à nossa investigação 
era bastante heterogêneo em relação ao sexo, ao tempo de magistério, a ser efetivo ou não 
na escola, ao fato de ensinar Geometria e a maneira de lecionar esse conteúdo. Levando 
em conta a especificidade deste grupo de professores, tentamos responder a questão: Que 
características desse processo de formação continuada favoreceram as mudanças? Ou seja, 
que experiências de formação vivenciaram os professores que permitiram a eles pensar 
sobre suas concepções e suas práticas pedagógicas e, em alguns casos, até reconstruí-las? 
Como a Geometria era um conteúdo matemático que mobilizava muito os professores em 
termos emocionais e como alguns tinham dificuldades de manuseio de materiais, o que 
não facilitava sua assimilação, o processo de formação tinha a preocupação de propiciar 
situações de aprendizagem do tipo representacional, conceitual e proposicional, por 
mostrarem-se pertinentes e necessárias. Outro cuidado se refere à alternância de atividades 
que promovessem aprendizagens significativas subordinadas e superordenadas, sendo estas 
últimas as que os professores mostraram maiores dificuldades. 

Palavras-Chave: Formação de Professor; Processo de Mudança; Aprendizagem Significativa.
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INTRODUÇÃO

Quando iniciamos o estudo sobre os processos de mudança em professores, questões 
surgiram logo de início. Quem provoca os processos de mudança? Seriam as ações de 
formação nas quais os professores se integram? Ou seriam fatores internos como as 
motivações, os sentimentos, os interesses, as crenças, as concepções e as representações que 
os professores têm? Ainda podemos questionar as relações do professor desenvolvidas em 
diversos ambientes, como por exemplo: na sala de aula, no contexto escolar e na formação. 
Seriam essas relações que estariam promovendo os processos de mudança? 

Encontramos poucas pesquisas acadêmicas preocupadas com os processos de mudança 
do professor participante de um processo de formação. Algumas salientam aspectos 
importantes dos processos de formação; outras se centram no pensamento do professor; e 
poucas, no relacionamento do professor em situações de aprendizagem. Observamos que 
algumas além de apresentarem intervenções produzidas pelo próprio pesquisador, fazem 
uso de um ou dois instrumentos de coleta de informações (observações e entrevistas ou 
questionários). Poucas se preocupam com o processo de mudança e muitas com as causas e 
conseqüências dos processos de formação.

O processo de formação em Geometria, que acompanhamos para realizar esta 
pesquisa, tinha como alguns de seus pressupostos que:

A formação é um momento de socialização;
A formação de professores é entendida como um processo de aprendizagem que 

envolve pessoas adultas;
Os professores participam para adquirirem novos conhecimentos (formar-se) e por 

necessitarem fazer com que seus alunos tenham uma aprendizagem significativa (formar).
Esses pressupostos nos levam a perguntar: Como se desenvolveram as situações 

de aprendizagem para esses professores? Para tentarmos compreender essas situações, 
recorremos à teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1978).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por assumirmos que o contexto é importante para a compreensão do processo de 
mudança, por considerarmos que o observador afeta a situação e é por ela afetado e, ainda, 
que a compreensão das mudanças operadas pelos professores envolve uma aproximação à 
perspectiva do outro, é que denominamos essa pesquisa de qualitativa. 

Em nosso estudo, procuramos instrumentos que fornecessem, com detalhes e de forma 
longitudinal, uma compreensão em profundidade de como se desenvolveram mudanças 
não só em concepções, como também nas práticas pedagógicas de sete professores de 
Matemática, participantes de um processo de formação em Geometria.

Elaboramos questionários para serem respondidos pelos professores e por seus 
alunos; observamos os encontros de formação realizados durante dois anos, assim como 
aulas ministradas pelos docentes durante esse período; entrevistamos, em dois momentos 
distintos, todos os participantes do processo de formação; solicitamos relatórios e um diário 
nos quais os docentes refletiam sobre experiências vivenciadas; analisamos mapas conceituais 
(MOREIRA, 2000) para captar emoções, concepções, conceitos e idéias relacionadas ao tema 
Geometria, ao seu ensino e à sua aprendizagem.  Fizemos uso desses instrumentos com o 
intuito de abranger várias dimensões do processo de mudança.

O questionário foi elaborado e aplicado aos professores, com o objetivo de obter uma 
caracterização dos participantes da formação continuada em Geometria. Como tínhamos 
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a intenção de perceber mudanças na prática do professor, também foram elaborados 
e aplicados questionários para os alunos desses professores. Eles tinham como objetivo 
fornecer um panorama de que conteúdos estavam sendo trabalhados com os alunos do 
ensino fundamental, ou seja, quais dominavam ou tinham noções.

Realizamos uma observação participada (ESTRELA, 1994) no sentido de ter participado 
da formação, no entanto, o papel desempenhado pela observadora estava bem definido 
no grupo. Um professor ou um grupo de professores era observado de forma a obter 
uma descrição dos comportamentos durante as atividades. Contudo a observadora fazia 
intervenções na atividade que o professor realizava tanto para ajudá-lo, se necessário, 
quanto para solicitar esclarecimentos de suas ações – como, por quê, para quê estava agindo 
daquela maneira. Essas intervenções tinham por essência esclarecer inferências anteriores, 
bem como o aparecimento de novas pistas que explicassem a situação em questão. 

As entrevistas foram do tipo semi-estruturada por terem apenas um esquema básico 
– um roteiro de perguntas –, permitindo adaptações segundo o aprofundamento de pontos 
levantados pelos entrevistados. A entrevista iniciava-se por assuntos simples para depois abordar 
os mais complexos e pessoais. Como o interesse era que o professor falasse sobre as mudanças 
que estavam ocorrendo em sua prática, decidimos realizar as entrevistas na própria escola e 
após a observação de uma de suas aulas. Elas não ocorreram no ambiente de formação para 
que o docente não se colocasse no papel de estar se formando e sim de formador. 

Os documentos escritos pelos professores tinham por objetivos perceber e confrontar 
as informações fornecidas pelos próprios professores com as obtidas nas observações 
e entrevistas. Era solicitado que cada professor elaborasse um relatório do que havia 
ocorrido nos encontros de formação, explicitando suas expectativas, conteúdos aprendidos, 
dificuldades encontradas e qualquer tipo de comentário que desejasse fazer. Escolhemos 
esse tipo de instrumento por acreditarmos que:

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si 
próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, 
é possível, ao “ouvir” a si mesmo ou ao “ler” seu escrito, que o produtor 
da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria experiência. 
(CUNHA, 1997, p. 188)

Esperávamos obter com esses relatórios um acesso ao processo de mudança operado 
nos professores, identificando alterações de concepções, de posturas, de práticas, além de 
dilemas enfrentados, escolhas realizadas, experiências formativas significativas e qualquer 
outro elemento que considerassem desencadeantes ou inibidores de mudanças.

No segundo ano de formação (2001), eles não mais elaboraram esses relatórios. No entanto, 
em virtude de a narrativa se constituir em um dos instrumentos mais valiosos para o acesso às 
experiências dos professores, solicitamos que eles escrevessem um diário que relatasse a elaboração 
e a aplicação de uma seqüência de ensino, que era o objetivo do segundo ano de formação. Esses 
diários funcionavam como momentos de reflexão distanciada (DARSIE, CARVALHO, 1998), pois 
não eram escritos nos encontros e nem durante a aplicação da seqüência de ensino. Foram escritos 
durante a elaboração, com comentários sobre as dificuldades encontradas e os avanços conseguidos, 
e após a aplicação da seqüência de ensino, com reflexões sobre a experiência realizada.

Com base nas premissas de que as concepções e as crenças do professor influenciam 
sua prática pedagógica e a identificação delas exige uma abordagem especialmente 
imaginativa, utilizamos uma variação da técnica dos mapas conceituais. Novak e Gowin 
(1999) definem um mapa conceitual como “um recurso esquemático para representar um 
conjunto de significados conceituais incluídos numa estrutura de proposições” (p. 31). Nós 
o utilizamos para que os professores pudessem estruturar palavras que viessem à mente 
relacionadas à palavra-chave dada a priori. 
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As informações contidas nos instrumentos apresentados anteriormente foram 
relacionadas e procedemos à sua triangulação na análise dos processos de mudança. A 
triangulação não foi efetuada no sentido de validar, e sim de enriquecer as análises. Segundo 
Spink e Menegon (1999),

... o sentido da triangulação foi se modificando, abandonando-se a referência 
à validação a favor do enriquecimento da interpretação. A triangulação assim 
reconceituada busca a combinação de métodos heterogêneos, capazes de 
trazer à baila resultados contrastantes ou complementares que possibilitam 
uma visão caleidoscópica do fenômeno em estudo, constituindo-se em um dos 
caminhos de busca de credibilidade perante a comunidade científica. (p. 87)

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Uma aprendizagem é significativa quando um novo conhecimento relaciona-se de 
maneira substantiva e não arbitrária a informações previamente adquiridas pelo aluno. A 
relação substantiva exprime que a aprendizagem não depende de determinadas palavras ou 
representações particulares do novo conhecimento, ou seja, é a substância do conceito que 
se incorpora à estrutura cognitiva. A não arbitrariedade implica que o novo se relaciona com 
conhecimentos relevantes do indivíduo, de maneira que estes funcionam como pontos de 
ancoragem àquele. Ausubel denomina subsunçor, “um conceito, uma idéia, uma proposição 
já existente na estrutura cognitiva capaz de servir de âncora para a nova informação de modo 
que esta adquire, desta maneira, signficados para o indivíduo (isto é, que tenha condições 
de atribuir significados a essa informação)” (MOREIRA, 2000, p. 11). Dessa maneira, os 
subsunçores estando adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva permitem 
a incorporação, a compreensão e a fixação de novas idéias, conceitos, proposições e, 
conseqüentemente, também vão se tornando mais estáveis e mais diferenciados, porque 
existe uma interação e não uma associação entre a estrutura cognitiva e o novo conhecimento. 
(AUSUBEL, 1978, MOREIRA, 1997).

A aprendizagem significativa não apenas pressupõe que exista uma manifestação por 
parte do aluno, para relacionar de forma substantiva e não arbitrária a nova informação à 
estrutura cognitiva, como também que o material seja potencialmente significativo para o 
aluno, isso quer dizer que o material deve relacionar-se de modo intencional com as idéias, 
conceitos e proposições que o aluno possui (AUSUBEL, 1978).

Atividades propostas para a aprendizagem de um novo conteúdo sem relacionamentos 
de não arbitrariedade e de substantividade com a estrutura cognitiva são denominadas 
aprendizagens mecânicas ou por repetições. Na aprendizagem mecânica o novo 
conhecimento não interage significativamente com os subsunçores, isto é, não propicia 
significados pessoais para o sujeito.

Moreira (2000) afirma que existe um contínuo entre a aprendizagem mecânica e a 
aprendizagem significativa, não uma dicotomia. Assim, podem existir situações que favoreçam 
aprendizagens mais significativas que outras e situações que propiciem aprendizagens mais 
mecânicas que outras.

Apesar de distinguirmos as dimensões significativo-repetitivas do processo de 
aprendizagem, estas não podem ser confundidas com as formas receptivas e por 
descobrimento. A aprendizagem diz-se por recepção quando o conteúdo a ser aprendido é 
apresentado de maneira completa e final, não necessitando que o aluno faça descobertas. 
Pode-se propiciar uma aprendizagem receptiva pelo uso do discurso, de materiais escritos, 
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filmes, slides etc. A aprendizagem por descobrimento consiste em o aluno descobrir algo, 
uma lei ou uma proposição, no material fornecido, que normalmente está em forma de 
problema. Assim, a aprendizagem por descobrimento envolve uma fase prévia de resolução 
de problema antes que o significado emerja e seja internalizado. E a aprendizagem por 
recepção supõe que o indivíduo possui um nível maior de maturidade cognitiva.

Uma das condições para que aconteça a aprendizagem significativa é que o material 
fornecido seja potencialmente significativo, isto é, o material deve relacionar-se com 
a estrutura cognitiva do aluno de maneira substantiva e não arbitrária. Dessa maneira, 
distinguem-se dois fatores associados à aprendizagem significativa: um deles, que a natureza 
do material tenha significado lógico – por exemplo, os conteúdos das disciplinas escolares 
normalmente são logicamente significativos –; e o outro, que a natureza da estrutura cognitiva 
permita transformar o significado lógico em significado psicológico. 

Por significado psicológico entende-se uma experiência cognitiva idiossincrática, ou 
seja, a maneira pessoal de ver, sentir e reagir a uma situação de aprendizagem. Assim, um 
material pode ter significado lógico, porém será sua relação com a estrutura cognitiva do 
indivíduo (que deve ser de maneira substantiva e não arbitrária) que possibilitará transformar 
significado lógico em psicológico. 

Segundo Ausubel (1978, p.64),

El contenido de la materia de estudio puede poseer, cuando mucho, 
significado lógico. Pero es la relacionabilidad intencionada y sustancial de 
las proposiciones lógicamente significativas con la estructura cognoscitiva 
de un alumno en particular lo que las hace potencialmente significativas 
para éste; y así se origina la posibilidad de transformar el significado lógico y 
psicológico en el transcurso del aprendizaje significativo. El surgimiento del 
significado psicológico no depende únicamente de que se le presenten al 
alumno materiales con significado lógico, sino también de que tal alumno 
posea realmente los antecedentes ideativos necesarios.

Por ser um fenômeno idiossincrático, o significado psicológico depende da existência 
de subsunçores na estrutura cognitiva. Entretanto, a existência deles não garante a aquisição 
de conhecimentos. Por exemplo, se o aluno possui idéias e conceitos relacionados ao novo 
conhecimento na situação de aprendizagem, mas seus significados psicológicos não são 
compartilhados pela comunidade ou adequadamente claros, a aprendizagem do novo 
conhecimento ficará comprometida. 

Ausubel também distingue alguns tipos de aprendizagem significativa: representacional, 
conceitual e proposicional. A aprendizagem representacional é o tipo mais básico, pois corresponde à 
aprendizagem do significado de símbolos individuais ou do que representam. Esse tipo corresponde 
normalmente à significação de palavras que representam um objeto, acontecimento ou situação, 
que passam a produzir os mesmos conteúdos cognitivos dos referentes.

A aprendizagem conceitual é um tipo particular da representacional, pois conceitos 
também podem ser representados por símbolos. Na aprendizagem conceitual aprende-se 
quais são os atributos que servem para distinguir ou identificar os conceitos, além de ter 
uma natureza e uma intenção substantiva. Já a aprendizagem representacional possui uma 
característica nominalista ou representativa.

A aprendizagem de proposições procura captar o significado de novas idéias expressas 
em forma de proposição. Esse tipo de aprendizagem se diferencia dos tipos anteriores 
por não produzir um significado unitário, mas composto. As palavras individualmente são 
combinadas em uma sentença de tal maneira que a idéia resultante é mais que o conjunto 
dos significados das palavras componentes.

O conteúdo cognitivo resultado da aprendizagem significativa do tipo proposicional 
é produto de uma interação, na qual a idéia da sentença relaciona-se ao conteúdo de 
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subsunçores da estrutura cognitiva de um indivíduo em particular. Ausubel propõe três tipos 
de relação: subordinada, superordenada e combinatória. 

Na aprendizagem significativa subordinada, o surgimento de novos significados 
proposicionais reflete uma relação de inclusão a conceitos mais amplos e gerais existentes na 
estrutura cognitiva. Algumas vezes o novo conceito serve de apoio a proposições deriváveis 
ou a proposições já estabelecidas e mais inclusivas (mais abrangentes) da estrutura cognitiva, 
nesse caso, a aprendizagem denomina-se derivativa. Todavia, os novos significados são 
normalmente adquiridos por um processo de inclusão correlativa: o novo conceito é uma 
extensão, elaboração, modificação ou limitação de proposições previamente aprendidas.

Uma aprendizagem significativa superordenada consiste em aprender um novo 
conceito que apresenta uma relação de abrangência com várias idéias estabelecidas na 
estrutura cognitiva. Este tipo de aprendizagem é bem menos comum que a anterior, pois 
normalmente o professor fornece conceitos mais gerais para depois expor exemplos, 
corolários, limitações e extensões. A aquisição de significados superordenados ocorre mais 
comumente na aprendizagem conceitual que na proposicional, por implicar a síntese de 
idéias componentes. Por exemplo, quando se adquire o conceito de mamífero, os conceitos 
de gato, cachorro e leão assumem a condição de subordinados ao conceito de mamífero e, 
assim, este representa uma aprendizagem superordenada (MOREIRA, 2000).

O terceiro tipo de relação entre uma nova idéia e conteúdos da estrutura cognitiva é a 
aprendizagem combinatória. Nesse caso, novos conceitos não são subordinados a proposições 
estabelecidas e nem são mais abrangentes para ocorrer aprendizagem superordenada. Por 
necessitar de generalizações inclusivas e amplamente explanatórias, podemos ter como 
exemplos desse tipo de aprendizagem as relações entre demanda e preço e entre calor e 
volume. (MOREIRA, 1997).

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com base nessas premissas da teoria da aprendizagem significativa, propusemos 
explorar duas situações ocorridas no processo de formação em Geometria.

Situação 1:

Duas professoras, B e C, relataram que, durante o desenvolvimento do conteúdo 
Postulados de Euclides na Geometria Espacial, passaram por um momento no qual os 
conceitos trabalhados nos encontros de formação não estavam interagindo com os seus 
conhecimentos. Elas disseram que pararam de resolver os exercícios propostos e solicitaram 
ajuda, quando depararam com a seguinte proposição: Se dois planos distintos possuem 
intersecção, ela é uma reta. Vejamos o que disse a professora C em sua entrevista.

Foi onde apareceu a dificuldade, a Espacial, (...) eu olhava para a [professora 
B] e dizia: “Eu não sei nada”. E a gente ao invés de procurar e de olhar, não, 
as duas chegavam ali e diziam com a maior cara de tacho: “E agora?”. A 
gente ficava meio assim. Aí, a [formadora] veio e começou a fazer coisas e 
demonstrações. E, ali, vou dizer para você, eu enxerguei muita coisa, mas 
é como se eu não tivesse definições. Eu enxergo figuras espaciais, mas não 
tinha definições. Naquele dia, nós começamos, primeiro dia que eu olhei 
para a [professora B] e começamos a fazer. Ela virou para mim e falou assim: 
“Nossa, muito legal essa aula”. E eu disse: “Sabe de uma coisa, eu também 
estou achando”. Tanto é, que nós fizemos todos os exercícios. (Professora C, 
entrevista 2, 25/09/2002)
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A observação dessa atividade nos indicou que as duas professoras tinham conceitos 
de reta e de plano, porém não eram os mesmo subentendidos na tarefa proposta. Assim, os 
novos conhecimentos propostos não encontravam idéias que os ancorassem; não tinham 
significado psicológico para essas professoras. Foi necessária a explicitação e a adequação 
daqueles conceitos já internalizados, tornando-os claros e precisos, para que houvesse 
interação com os novos.

Para que a aprendizagem ocorresse, no caso das duas professoras, foi necessário 
que passassem pela aprendizagem conceitual dos dois conceitos, para então chegar à 
aprendizagem proposicional pretendida pela atividade proposta.

Além disso, essa situação permitiu observar a interação da nova proposição com as 
idéias e conceitos estabelecidos na estrutura cognitiva, o que fez gerar modificações tanto 
no conceito adquirido quanto nos subsunçores. A interação da proposição com os conceitos 
de reta e de plano estabelecidos provocaram um processo de progressiva diferenciação dos 
conceitos subsunçores reta e plano, ou seja, foram re-elaborados, modificados e adquiriram 
novos significados.

Situação 2:

Os primeiros encontros destinados ao estudo dos quadriláteros foram significativos 
para alguns participantes do projeto de formação em Geometria, principalmente para a 
professora E. Ela relata em sua entrevista que o trabalho mais significativo foi:

Quando a gente trabalhou com quadrilátero. Tinha bastante atividade 
com quadriláteros para recortar e construir. Essas atividades, eu achei 
interessantes, até já usei isso com os alunos. Porque eu lido muito com 5a 
série. Então, o que eu mais tirei proveito foi dessa parte de recortar, colar, 
construir, desenhar, usar o quadriculado.  (Professora E, entrevista 2, 24/09/
2002).

Observamos que essa atividade proporcionou uma aprendizagem superordenada, 
por favorecer o aparecimento dos quadriláteros como um todo para depois explicitar 
propriedades. Apesar de os indivíduos serem professores de Matemática, a atividade não 
apresentou uma resolução simples. Alguns docentes tiveram que retirar superfícies de 
papel, cada uma correspondendo a um quadrilátero, de um grupo para inserir em outro, 
por perceberem, posteriormente, que determinada superfície não apresentava as mesmas 
propriedades das do grupo.

Durante a situação, parecia que os professores não possuíam conceitos muito 
claros de quadriláteros. Porém, considerando as informações da teoria da aprendizagem 
significativa, levantamos a hipótese de que também fosse a forma de propor a atividade 
que tivesse dificultado sua resolução. Comumente os conteúdos são apresentados para 
favorecer a aprendizagem significativa por recepção e do tipo subordinada, principalmente 
se considerarmos que os sujeitos são pessoas adultas, ou seja, possuem um nível de 
maturidade cognitiva. Como a atividade proposta propicia a aprendizagem significativa 
por descobrimento e do tipo superordenada, que não é tão comum, talvez tenha sido essa 
mudança que desestabilizou os professores na resolução das atividades. 

Dessa consideração surge uma questão: Como os professores podem elaborar e 
desenvolver atividades que favoreçam os diversos tipos de relacionamentos entre conteúdo 
novo e conceitos estabelecidos na estrutura cognitiva, se eles próprios não foram expostos a 
situações que contemplassem as diferenças das variadas formas de aprendizagem? Não se trata 
de propor atividades que sirvam de modelo para os alunos desses professores, mas de promover 
ações de formação que permitam a vivência em diferentes formas de aprendizagem.
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Ao tentar analisar mais profundamente os diversos relacionamentos entre novos 
conceitos e a estrutura cognitiva e sobre os tipos de aprendizagem significativa, pergunta-se: 
Como ocorre a assimilação? Que força possui o novo conceito sobre os já estabelecidos? E 
estes sobre aquele? Qual é o produto dessa aprendizagem com o decorrer do tempo?

Mais uma vez recorremos a Ausubel (1978), que introduz o princípio de assimilação 
para explicar a aquisição, retenção e organização de significados na estrutura cognitiva. 

PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO

Consideremos uma proposição a que pode incluir-se em um conceito mais abrangente 
A, estabelecido na estrutura cognitiva. Como produto dessa interação teremos A’a’, pois tanto 
A quanto a modificam-se no processo. Portanto o resultado da aprendizagem significativa 
não se caracteriza apenas pela aquisição da proposição a’, mas inclui alterações no subsunçor 
A, conseqüentemente, temos um significado composto A’a’ que se mantém articulado.

Ao longo do tempo, o produto da interação tende a sofrer alterações, além de implicar um 
mecanismo de esquecimento dos significados, denominado assimilação obliteradora. Ausubel 
argumenta que, durante a fase de retenção, o produto A’a’ é separável em A’ e a’, para favorecer a 
aquisição de a’. Nesse período, o produto da interação vai perdendo sua força de dissociabilidade, 
de maneira a entrar na assimilação obliteradora, na qual a’ dissocia-se de A’ e quando o produto 
estiver com uma dissociabilidade baixa tende a reduzir-se a A’, por ser a componente mais 
estável. A seguir, apresentamos uma representação esquemática desse processo.

Figura XII – Esquema representativo do princípio de assimilação (MOREIRA,2000, p. 26).

Com esse esquema, podemos perceber que um novo conceito a aprendido 
significativamente não será recordado da mesma forma na qual foi apresentado no material 
original, pois o processo de assimilação o altera para A’. Além disso, o esquecimento 
não se caracteriza como uma substituição abrupta de uma fase para outra, mas como 
uma continuação do mesmo processo de interação que se desenvolve na aprendizagem 
significativa. Apesar do esquecimento fazer parte do processo de assimilação, ele pode 
ser diminuído quando se faz a volta ao conceito estudado, o que permite ser novamente 
lembrado e articulado com novas proposições.

Na aprendizagem significativa, novos conceitos e os já estabelecidos estão 
constantemente em interação, o que proporciona uma estrutura cognitiva diferenciada e 
hierarquizada, além de conceber o desenvolvimento cognitivo como um processo dinâmico. 
Ainda, podemos observar que os significados internalizados significativamente não podem ser 
simplesmente substituídos, permanecem para sempre na estrutura cognitiva do indivíduo. 
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Essa última afirmação contribui para compreendermos processos de mudança, em 
especial resistências à mudança constatadas em diversos estudos.

Um professor que participa de um processo de formação, que privilegia ou não 
a aprendizagem significativa, pode não apresentar mudanças. Nessa situação podemos 
pensar que conceitos internalizados na estrutura cognitiva do professor, quando associados 
a novas proposições, apresentem força de dissociabilidade baixa, de maneira que apenas 
a componente estável – o que já estava na estrutura cognitiva – permaneça com resíduos 
decorrentes da situação de aprendizagem.

Quando a aprendizagem é significativa, as novas proposições relacionam-se de maneira 
substantiva e não arbitrária à estrutura cognitiva, iniciando o processo de assimilação que 
provoca modificações nos conceitos já internalizados. Ao investir em um processo contínuo 
de interações, que procuram fortalecer as associações com o conceito estudado, mudanças 
significativas podem ser observadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos fazer algumas considerações a respeito do processo de formação em 
Geometria: observamos que mesclava atividades que propiciavam aprendizagem do tipo 
receptiva com as do tipo descobrimento. Isso permitia que o professor confrontasse suas idéias 
e proposições com as de seus colegas e refletisse sobre seu processo de aprendizagem. 

Como a Geometria era um conteúdo matemático que mobilizava muito os professores 
em termos emocionais e como alguns tinham dificuldades de manuseio de materiais, o que 
não facilitava sua assimilação, o processo de formação tinha a preocupação de propiciar 
situações de aprendizagem do tipo representacional, conceitual e proposicional, por 
mostrarem-se pertinentes e necessárias.

Outro cuidado se refere à alternância de atividades que promovessem aprendizagens 
significativas subordinadas e superordenadas, sendo estas últimas as que os professores 
mostraram maiores dificuldades.

Com relação ao material, notamos que elaboraram aos poucos e de acordo com as 
necessidades apresentadas pelos professores. O material incluía diversas atividades que 
procuravam abranger desde o significado de símbolos individuais até o de idéias expressas 
em forma de proposição. Isso permitiu que os formadores pudessem determinar a ordem 
das atividades de acordo com a percepção de idéias e de conceitos que ancorassem a 
assimilação de novas informações pelos professores.

Para o processo de formação, julgamos que o conhecimento da realidade escolar e 
da prática pedagógica dos professores participantes foi fundamental para o sucesso das 
atividades propostas. Esse conhecimento não foi obtido por meio de uma entrevista ou de 
uma observação. Foram diversas as aproximações realizadas, as quais estreitavam-se com o 
amadurecimento dos relacionamentos entre os formadores e os professores. Relacionamentos 
repletos de desconfianças, medos e inseguranças, que puderam ser re-significados a medida 
que evoluíam. A evolução foi facilitada pelo trabalho em conjunto tanto entre os formadores 
e os professores, quanto entre os próprios professores.

Notamos uma interdependência das mudanças pessoais, profissionais e organizacionais, 
operadas pelos professores. E os processos de mudança estudados explicitaram a procura 
de autonomia por qual passa o professor, a necessidade de reflexão a respeito do contexto 
escolar e das próprias práticas pedagógicas e a importância de um processo de formação 
contextualizado que valoriza os saberes docentes e age sobre as capacidades individuais. 
Porque agir sobre as capacidades propicia a construção de meios de ação. E valorizar 
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os saberes porque são construídos e reconstruídos nas interações e relacionamentos do 
professor, que é uma pessoa adulta que possui um processo próprio de aprendizagem.

Terminamos sabendo que apenas conseguimos realizar uma análise preliminar para 
a compreensão dos processos de mudança realizados por professores que participaram do 
processo de formação continuada. Porém, verificamos que as mudanças acontecem em 
aspectos pessoais, profissionais e organizacionais, bem como envolvem necessariamente as 
emoções, o cognitivo e a interação com outras pessoas.
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Este artigo inicia-se com o desenvolvimento e discussão da metodologia CVDCH, isto 
é, ciclo de vida de desenvolvimento de competências e habilidades construída a partir do 
cruzamento da abordagem desenvolvida no dicionário de competências e habilidades para 
telecomunicações do Instituto  TECHNOCompétences e da abordagem de ciclo de vida de 
software tal como é trabalhada nos cursos de engenharia de software. Em seguida, apresenta 
a grade desenvolvida, com auxilio das metodologias acima consideradas, para identificar e 
delinear as competências, habilidades e atitudes necessárias para os cursos de computação 
e informática. Finalmente, através de um estudo de caso, coloca a grade em funcionamento 
para identificar as regularidades e diferenças existentes, em termos de competências, 
habilidades e atitudes, entre as disciplinas de Matemática e Engenharia de Software para 
o curso de Sistemas de Informação demonstrando como um estudo deste tipo permite 
um trabalho mais integrado do ponto de vista dos professores e um desenvolvimento mais 
amplo por parte dos estudantes, contemplando as articulações necessárias dos diferentes 
componentes curriculares e as habilidades construídas progressivamente possibilitando o 
progresso de forma autônoma. Articulações importantes no atual mundo do trabalho, onde 
os estudantes deverão desempenhar suas tarefas em equipes pluriprofissionais. Este estudo 
também nos auxilia na concepção e desenvolvimento dos outros cursos de computação 
e informática. Em particular, nos permite estabelecer qual o papel desempenhado pela 
matemática nos diferentes cursos.

Palavras-Chave: Competências; Habilidades; Telecomunicações; Matemática.

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de criar projetos pedagógicos que melhor se adaptem às práticas 
de definição de perfil profissional utilizadas pelas empresas, os projetos pedagógicos são, 
atualmente, definidos em termos de competências e habilidades. 

Ao levantarmos as competências e habilidades relativas a um perfil esperado para os 
egressos levantamos uma série de elementos que permitiram a reflexão junto aos professores 
em relação às práticas em uso e novas abordagens que possam conduzir à mudanças tanto 
do ponto de vista da forma de como tratar determinado assunto, como da necessidade de 
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reciclagem dos professores para que possam inserir novos conceitos introduzidos muito 
rapidamente no campo da computação e informática. 

Apresentamos, neste trabalho, a metodologia que nos permitiu construir uma grade 
particular para o reconhecimento das competências, habilidades e atitudes para os cursos de 
computação e informática. A partir desta grade, estudamos o caso particular de articulação 
e integração das disciplinas de matemática e engenharia de software, além de outros 
componentes curriculares tratados da mesma forma.

OBJETIVOS

Neste trabalho o principal objetivo é definir competências, habilidades e atitudes no 
sentido estrito utilizado pela metodologia empregada no processo didático-pedagógico e 
no processo de seleção e recrutamento de pessoal em empresas. Também, objetivou-se a 
definição de competências, habilidades e atitudes para os cursos superiores e de graduação 
na área de computação e informática, tais como Sistemas de Informação, Ciência da 
Computação, Engenharia de Computação, Licenciatura em Computação, Tecnologias e 
Seqüênciais, bem como as suas sub-áreas utilizadas, com base em uma taxonomia universal 
e numa ontologia funcional destas áreas. 

Apresentamos o estudo de alguns casos relacionados à matemática contínua e 
discreta e engenharia de software que podem permitir uma reflexão sobre a abordagem por 
competências para os cursos anteriormente relacionados ressaltando o papel da matemática 
como um instrumento auxiliar no desenvolvimento dessas competências, habilidades e 
atitudes.

METODOLOGIA

 Para atingir os objetivos propostos, utilizamos a metodologia baseada no dicionário de 
competências e habilidades para telecomunicações do Instituto  TECHNOCompétences.24 Em 
seguida, associamos essa metodologia ao ciclo de vida de desenvolvimento de competências 
e habilidades na área de matemática discreta e contínua, e, engenharia de software.

Ao cruzarmos as duas abordagens citadas construímos uma grade para a identificação 
de competências e habilidades para os cursos de computação e informática o que nos 
permitiu estabelecer de forma mais clara a relação entre as disciplinas. A partir desta grade, 
desenvolvemos um trabalho integrado que atende às diferentes propostas para os cursos 
relacionados à informática e, em particular, para a integração e articulação das diferentes 
disciplinas de cada curso. 

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

Esta metodologia é divida em 7 (sete) etapas, que correspondem ao Ciclo de Vida de 
Desenvolvimento de Competências e Habilidades, denominado CVDCH:

1) Identificação dos objetivos visados e dos campos de atuação;
2) Definição do perfil de competências;
3) Construção do perfil;
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4) Validação do documento;
5) Produto final;
6) Implantação do sistema e
7) Avaliação, validação do sistema e grupo de vigilância.

O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Competências e Habilidades (CVDCH) 
começa na etapa de Identificação dos objetivos visados e dos campos de atuação e termina 
com a avaliação, validação do sistema e grupo de vigilância. No processo de atualização do 
projeto pedagógico o ciclo de vida recomeça na etapa final deste processo e continua na 
primeira etapa, percorrendo todos os itens deste ciclo. A figura 1 mostra esta relação.

Legenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Correspondem as etapas do CVDCH.

Figura 1. Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Competências e Habilidades (CVDCH)

 A seguir serão definidas estas etapas do Ciclo de Desenvolvimento de Competências 
e Habilidades (CVDCH).

1) Identificação dos objetivos visados e dos campos de atuação
Esta etapa se constitui na integração empresa-universidade e percorre as seguintes fases:
• Pela determinação dos objetivos visados e seleção dos campos de atuação para os 

quais a instituição de ensino quer construir os perfis de competência, servindo também 
para as empresas;

• Pelo estabelecimento das relações entre a missão e os desafios da instituição e as 
aplicações da abordagem por competência (dotação, formação, etc), escolhendo a aplicação 
que melhor se adapte aos objetivos visados; 

• Pela obtenção de um consenso entre administradores da instituição de ensino, corpo 
docente, corpo discente e dirigentes das empresas que participam, direta ou indiretamente, 
deste processo.

2) Definição do perfil de competências:
Nesta etapa, constituem-se grupos de trabalho no processo da empresa-universidade:
• Grupo de trabalho da universidade: incluindo corpo docente, corpo discente e 

administradores da instituição e
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• Grupos de trabalho da empresa: incluindo administradores que conhecem as 
funções requeridas, administradores de Recursos Humanos e profissionais técnicos de áreas 
específicas.

Estes grupos trabalharão na construção do perfil de competências e habilidades e a 
coordenação deste grupo ficará a cargo da Universidade.

3) Construção do perfil: 
A construção do perfil deve seguir as seguintes fases:
• Transpor em termos concretos os desafios da instituição na visão do campo de atuação 

profissional escolhido;
• Descrever o conceito de competência escolhido para o campo de atuação 

propriamente dito: o contexto de trabalho, as responsabilidades e as tarefas, a descrição das 
competências associadas aos conhecimentos (conteúdo) e aos aspectos técnicos, assim como 
as competências comportamentais (atributos e qualidades) e, enfim, as normas de qualidade 
e os padrões de desempenho. 

• Resolver sobre a natureza das competências que devem ser desenvolvidas: o número 
(não muito elevado, levando em conta somente as competências essenciais, chaves ou 
estratégicas), o nível de domínio requerido da competência, o tempo de aprendizagem e a 
forma de avaliação, de validação ou de certificação.  

Na construção do perfil deve ser elaborado um documento antes de recorrer-se aos 
repertórios de competências. 

4) Validação do documento
Nesta etapa, deve ocorrer a validação do documento com os dois grupos: empresa 

e universidade. Nesta validação os grupos devem participar das discussões e documentar 
possíveis adaptações, correções e sugestões para melhorar o processo de construção e 
definição do perfil profissional. 

5) Produto final
O produto final deve integrar as modificações sugeridas na validação do documento 

empresa-universidade. O documento final deverá ser aprovado pela coordenação do 
curso em questão, que deverá adotá-lo e sustentá-lo plenamente junto ao corpo docente 
e discente. Neste documento devem constar as competências e habilidades do perfil do 
egresso, eixos pedagógicos e metodologia utilizada no curso, além das atitudes no processo 
ensino-aprendizagem.

 6) Implantação do sistema
A implantação do sistema deve seguir os seguintes requisitos: difusão de informações 

referentes às vantagens do sistema e às fases de sua implantação; avaliação no nível de 
implantação final, determinando o nível de domínio das pessoas no campo de atuação, 
medindo as distâncias entre o adquirido e o requerido, e determinando um plano de 
formação em função das necessidades observadas.

7) Avaliação, validação do sistema e grupo de vigilância
Nesta etapa, deve ser criado um grupo que avalie a validade do sistema e que exerça 

uma vigilância sobre as competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas.
No grupo de vigilâncias, deve-se enfocar a relação do perfil do egresso com as 

competências, habilidades e atitudes por campo de atuação. O grupo deve, também, 
mostrar ao corpo docente a importância de uma abordagem por competências no 
currículo de cada curso.

Como exemplos desta metodologia, pode-se citar:
b) Uma ferramenta para a gestão de recursos humanos
  A abordagem por competências pode ser útil para a definição de postos de trabalho, 

o recrutamento como critério de contrato de trabalho, a avaliação das necessidades de 
formação e de aperfeiçoamento, a avaliação do pessoal para remuneração, a planificação 
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da substituição, a comunicação e o reforço da cultura organizacional e para a elaboração de 
uma visão de futuro da organização para determinação das competências-chave.

c) A aplicação setorial do perfil de competências e habilidades no âmbito acadêmico:
 A abordagem por competências no âmbito acadêmico pode ser útil para favorecer 

a adoção de um vocabulário comum entre os interventores – universidades, ministérios 
e empresas –, ajudar a estabelecer as novas categorias de exercício da profissão – como 
as ênfases dos cursos superiores –, ajudar a definir as necessidades de competências e as 
atividades correspondentes do desenvolvimento da mão de obra para o trabalho ou em vias 
de integração no mercado de trabalho, contribuir para orientar as políticas associadas ao 
desenvolvimento da mão de obra – assim como os programas, os serviços e as medidas que 
deles decorrem –, favorecer o desenvolvimento das ferramentas previsíveis de mão de obra 
e para contribuir fornecendo às universidades os elementos necessários para a adaptação ao 
funcionamento de novos programas.  

COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, ATITUDES

Necessitamos de um novo modelo de ensino que deve se assentar em três eixos básicos:
• Flexibilidade para atender à diferentes pessoas e situações e às mudanças permanentes 

que caracterizam o mundo da sociedade da informação; 
• Diversidade que garanta a atenção às necessidades de diferentes grupos em diferentes 

espaços e situações e
• Contextualização que, assegurando uma base comum, diversifique os trajetos, 

permita a constituição dos significados e dê sentido à aprendizagem e ao aprendido.
Desta forma, a matemática como parte integrante dos cursos de computação e informática 

pode ser melhor trabalhada e compreendida tanto por professores quanto por estudantes.
 Numa tentativa de responder às necessidades apresentadas anteriormente, escolhemos 

como alicerce para o quadro teórico deste trabalho a abordagem francesa do conceito de 
competência e, também, os trabalhos de Berger Filho25 que tem como referências básicas a 
epistemologia genética de Jean Piaget e a lingüística de Noam Chomsky. 

Segundo Berger Filho, mesmo havendo divergências entre o pensamento de Piaget e 
o de Chomsky, uma concepção básica os reúne entre os que formulam suas teorias a partir 
da noção de que a espécie humana tem a capacidade inata de (i) construir o conhecimento; 
(ii) de construí-lo na interação com o  mundo; (iii) de referenciá-lo e significá-lo social e 
culturalmente; (iv) de mobilizar este conhecimento frente a novas situações de forma criativa, 
reconstruindo no desempenho as possibilidades que as competências, ou os esquemas 
mentais, ou ainda a gramática interna, permitem in potentia.

Além disso, para Berger Filho a construção do conhecimento pressupõe a construção 
do seu próprio saber, a construção de competências e a aquisição dos saberes já construídos 
pela humanidade. Os três processos são operações distintas. O primeiro tem por base as 
experiências vivenciadas, o segundo a mobilização destes conhecimentos e sua significação 
e o terceiro a apropriação mediatizada pela transmissão. 

A escola, via de regra, integra-se neste processo como mediadora na transmissão dos 
conhecimentos já produzidos cumprindo, apenas, a terceira destas funções. Entretanto, se 
ela não recupera o processo de construção de conhecimentos extraídos da vivência e o 
articula com o processo de apropriação do conhecimento produzido pelo outro o terceiro 
processo tende a ocupar, exclusivamente, espaços mentais pouco integradores – como a 
memória – porque não promove a integração destes conhecimentos à rede de significados 
já construídos, ampliando-as. A garantia desta integração se fará pela mobilização de 
competências já construídas, por sua ampliação e pela construção de novas competências.  
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Como ilustração, Berger Filho utiliza o exemplo de Perrenoud que mostra a diferença 
entre as sociedades animais e as sociedades humanas: “As competências estão no fundamento 
da flexibilidade dos sistemas e das relações sociais. Na maioria das sociedades animais, 
a programação das condutas proíbe qualquer invenção, e a menor perturbação externa 
pode desorganizar uma colméia, pois ela é organizada como uma máquina de precisão. As 
sociedades humanas, ao contrário, são conjuntos vagos e ordens negociadas. Não funcionam 
como relógios e admitem uma parte importante de desordem e incerteza, o que não é fatal, 
pois os atores têm, ao mesmo tempo, o desejo e a capacidade de criar algo novo, conforme 
complexas transações. Portanto, não é anormal que os sistemas educacionais preocupem-se 
com o desenvolvimento das competências correspondentes.”26

As considerações acima nos conduzem a propor resumidamente as seguintes definições:
• Uma competência faz referência a um conjunto integrado de saberes (conhecimentos) 

– de saber-fazer (habilidades) e de saber ser (atitudes) – que se manifesta sob a forma de 
um comportamento. Esse comportamento permite que uma pessoa realize uma tarefa em 
conformidade com as exigências de uma situação de trabalho. 

• As habilidades são os processos decorrentes das competências e estão relacionadas 
como o saber-fazer. Nestes processos, as competências servem como bases subjacentes ao 
processo do desenvolvimento das habilidades que servirão como base aos talentos que 
ocuparão seus espaços profissionais no mercado de trabalho.

• As atitudes estão relacionadas às atividades no processo didático-pedagógico para 
atingir as competências e habilidades. Como atitudes, pode-se citar, por exemplo, métodos 
didático-pedagógicos tais como dinâmica de grupo, exercícios laboratoriais, estudo de casos, 
experiências no campo de trabalho e no campo do saber.

RESULTADOS : ESTUDO DE CASO

A partir do estudo da metodologia baseada no dicionário de competências e 
habilidades para telecomunicações do Instituto  TECHNOCompétences e da associação 
desta metodologia ao ciclo de vida, que é utilizada na área de Engenharia de Software 
e Educação,    construímos uma grade de competências, habilidades e atitudes que nos 
possibilita a análise das diferentes propostas para cada curso, assim como das necessidades 
particulares de cada disciplina e das regularidades e diferenças existentes entre as exigências 
das diferentes disciplinas de um mesmo curso o que nos permitiu estabelecer como conduzir 
um trabalho interdisciplinar, isto é, como os professores de duas disciplinas distintas como 
matemática e engenharia de software poderiam fazer este trabalho integrado.

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE CASO NA ABORDAGEM POR 
COMPETENCIAS E HABILIDADES

Os estudos de casos constituem uma ferramenta de base para reflexão das possíveis 
abordagens por competências e habilidades para os cursos de Computação e Informática 
em algumas áreas específicas. Devemos, assim, avaliar as competências nas universidades e 
empresas e para essa avaliação podemos utilizar os modelos de desempenho. 

São os modelos de desempenho, observáveis e possíveis de serem medidos, 
próprios a um determinado curso ou a uma empresa, que permitem medir o nível de 
domínio de uma competência por uma pessoa. 

Os modelos de desempenho, chamados, critérios de desempenho, são, portanto, 
fenômenos observáveis e passíveis de medição permitindo, portanto, julgar se uma pessoa 
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é competente, ou não, em certas facetas de seu trabalho. Assim, uma universidade ou 
uma empresa pode exigir que um estudante ou empregado domine softwares aplicativos. 
A mesma universidade para um outro curso ou uma outra empresa poderia especificar 
modelos mais elevados ou diferentes. Da mesma forma, o desenvolvimento dos conteúdos 
matemáticos nos diferentes cursos de Computação e Informática pode ser desenvolvido 
supondo diferentes modelos de desempenho, mas é importante observar que todos os 
modelos de desempenho devem, necessariamente, ser medidos.   

A GRADE DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA OS CURSOS DE 
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

Para os cursos de Sistemas de Informação (SI), Ciência da Computação (CC), 
Engenharia de Computação (EC) e Licenciatura em Computação (LC), Seqüênciais e 
Tecnológicos identificamos as competências, habilidades gerais, habilidades específicas, 
atitudes e construímos a grade, a seguir, que pode ser aplicada no diferentes domínios para 
esses cursos.

Competências:

1. Demonstrar domínio básico da norma culta da língua portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática e científica;

2. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para compreensão 
da produção tecnológica;

3. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de 
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema;

4. Relacionar informações, representadas em diferentes formas e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente;

5. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos no curso superior para elaboração 
de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sócio cultural;

Habilidades gerais :

1. Dada uma situação-problema, identificar as variáveis relevantes e selecionar os 
instrumentos necessários para a realização ou interpretação do mesmo;

2. Dada uma situação-problema, apresentada em uma determinada área de 
conhecimento, relacioná-la com outras linguagens ou vice-versa;

3. Dado um conjunto de informações sobre uma realidade, contextualizar e ordenar 
os eventos registrados;

4. Analisar de forma quantitativa e qualitativa situações-problema reconhecendo suas 
transformações e prevendo seus efeitos;

5. Reconhecer o caráter aleatório dos fenômenos e utilizar os métodos adequados para 
o tratamento destes fenômenos em situações-problema;

6. Dada uma situação-problema, traduzir e interpretar as informações disponíveis ou 
reorganizá-las, objetivando interpolações e/ou extrapolações;

7.Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza técnico/cientifica 
ou do cotidiano, comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 
cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados.

 Habilidades específicas :

1. Ter uma formação sólida sobre os diferentes componentes teóricos, técnicos, 
tecnológicos, metodológicos dos sistemas de computação assim como de suas modelagens; 
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2. Ter uma formação sólida sobre os diferentes métodos de engenharia de sistemas, análise 
de requisitos, projeto, codificação, validação, avaliação, testes, manutenção e verificação, 
principalmente na área de software;

3. Ser capaz de aplicar os sistemas de computação nas diversas áreas do conhecimento 
humano, principalmente nas aplicações comerciais e bancárias;

4. Ser capaz de desenvolver e testar os sistemas de computação nas diversas áreas 
de aplicação;

5. Manter a atualização profissional tendo em vista a constante evolução do mercado;
6. Solucionar problemas com base científica;
7. Analisar e selecionar sistemas de software e hardware disponíveis;
8. Demonstrar autonomia e criatividade na solução de situações-problema;
9. Sistematizar, acompanhar, estudar e aplicar novas tecnologias;
10. Interagir com os profissionais de diversas áreas utilizando os recursos da informática;
11. Desenvolver uma visão empreendedora que possibilite uma crescente 

independência profissional.

Atitudes :

1. Criatividade e curiosidade intelectual;
2. Responsabilidade;
3. Capacidade de colaborar com o outro;
4. Rigor intelectual, clareza, precisão, ordenação e sistematização;
5. Perseverança;
6. Autoconfiança;
7. Auto-desenvolvimento;
8. Iniciativa própria;
9. Comprometimento.

O CASO DA MATEMÁTICA E ENGENHARIA DE SOFTWARE

Considerando a Matemática discreta e contínua e a Engenharia de Software, aplicamos 
a grade acima, o que nos permitiu comparar as necessidades em termos de competências 
e habilidades para as disciplinas relativas a esses dois domínios e dessa forma podermos 
verificar até que ponto uma disciplina pode servir de sustentação para o desenvolvimento 
das competências e habilidades comuns e auxiliar nas outras.  

Matemática discreta e contínua

Para um curso de matemática discreta ou contínua os estudantes dos cursos de 
informática ou computação deverão desenvolver seu raciocínio matemático de forma 
rigorosa aplicando seus conhecimentos matemáticos de base. Para as disciplinas de 
matemática discreta ou contínua identificamos as seguintes competências:

• Conhecer e saber aplicar diversos algoritmos associados às noções que estão 
sendo desenvolvidas. Por exemplo: em um curso de geometria analítica e álgebra linear o 
estudante deve conhecer e saber aplicar diversos algoritmos para a solução de sistemas de 
equações lineares;

• Saber modelar diversos problemas com ajuda das noções que estão sendo 
desenvolvidas;

• Conhecer e utilizar corretamente as definições, a terminologia, o simbolismo, e as 
convenções relativas ao domínio da matemática que está sendo desenvolvido. Por exemplo: 
no estudo das matrizes e
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• Conhecer e saber utilizar diversas estratégias de resolução de problemas de um certo 
domínio da matemática. Por exemplo: no estudo da geometria vetorial.

Os estudantes deverão, também, desenvolver as seguintes habilidades:

• Ler e interpretar corretamente um texto ou problema relativo a um determinado 
domínio da matemática;

• Visualizar e desenhar representações gráficas;
• Reconhecer as hipóteses de um problema teórico ou prático, identificando 

corretamente o que se está procurando. 
• Saber aplicar estratégias de resolução de problemas desenvolvidas no curso e ser 

capaz de fazer um julgamento critico sobre o resultado obtido;
• Reconhecer e aplicar os algoritmos corretamente quando necessário;
• Redigir uma solução de um problema segundo um desenvolvimento lógico, claro 

e completo, em um português conveniente, empregando corretamente o vocabulário e as 
notações utilizadas para o domínio que está sendo estudado;

• Utilizar o computador e a calculadora como meios de simulação e exploração ou 
resolução de problemas de um determinado domínio;

• Associar os aspectos numéricos, geométricos e algébricos desenvolvidos no curso;
• Estabelecer as relações entre os conhecimentos matemáticos desenvolvidos no curso 

e as outras disciplinas.

Além disso, espera-se que o curso conduza o estudante às seguintes atitudes:

• Desenvolvimento de sua criatividade e curiosidade intelectual;
• Responsabilidade em relação ao seu próprio processo de aprendizagem;
• Desenvolvimento de sua capacidade de colaborar com o outro;
• Desenvolvimento de um rigor intelectual e sua preocupação em ser claro, preciso, 

ordenado e sistemático;
• Aceitamento em ser confrontado com problemas onde a pesquisa das soluções exija 

tempo e energia;
• Confiabilidade em relação à matemática e que se valorize a partir do esforço;
• Desenvolvimento de sua iniciativa utilizando seus conhecimentos matemáticos nos 

diferentes cursos do programa.

Como exemplo de objetivos específicos – objetivos associados ao conteúdo – para a 
noção de programação linear, podemos citar:

• Reconhecer um problema de programação linear;
• Exprimir sob forma de ineqüações as instruções de um problema de programação 

linear com um certo número de variáveis;
• Encontrar a função de otimização em um problema de programação linear;
• Resolver algébrica e graficamente um problema de programação linear.
• Interpretar os resultados no contexto apresentado;
• Resolver um problema de programação linear com ajuda do método do simplex;
• Resolver algebricamente um problema de programação linear com n variáveis;
• Resolver algebricamente um problema de programação linear com a ajuda do 

método do simplex com n variáveis.

Certamente os objetivos específicos enunciados acima são válidos para todos os 
cursos, isto é, SI, CC, EC, LC e Seqüenciais e Tecnológicos com um maior ou menor grau 
de profundidade. É importante verificar que podemos tratar a noção de programação linear 
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trabalhando com problemas de duas, três, ou n variáveis, mas as competências, habilidades, atitudes 
e bases tecnológicas que poderemos desenvolver nos diferentes cursos serão as mesmas. 

 Engenharia de Software

Para um curso de Engenharia de Software, os estudantes deverão desenvolver seu 
raciocínio abstrato de forma a transformá-lo num modelo com representação rigorosa, 
aplicando seus conhecimentos dos diferentes paradigmas da área. 

Para a disciplina de engenharia de software identificamos as seguintes competências:

• Saber modelar diversos problemas com ajuda das técnicas que estão sendo 
desenvolvidas, referentes ao paradigma adotado;

• Conhecer e utilizar corretamente as definições da terminologia, o simbolismo, e as 
convenções relativas à técnica adotada. Por exemplo, análise estruturada, modelo de dados 
e orientação a objetos;

• Conhecer e saber utilizar diversas estratégias de resolução de problemas de um certo 
domínio da aplicação, de acordo com o contexto abordado;

• Organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de diferentes 
formas para tomada de decisões sobre um determinado domínio de aplicação e

• Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente para solução de 
uma situação-problema.

Os estudantes deverão, também, desenvolver as seguintes habilidades:

• Ler e interpretar corretamente um texto ou problema relativo a um determinado 
domínio de aplicação;

• Utilizar diferentes formas de representações;
• Reconhecer as hipóteses de um problema teórico ou prático, identificando 

corretamente a direção a ser tomada para sua solução; 
• Saber aplicar estratégias de resolução de problemas desenvolvidas no curso e ser 

capaz de fazer um julgamento crítico sobre o resultado obtido;
• Reconhecer a linguagem de programação mais adequada para um determinado 

problema-solução;
• Redigir uma solução de um problema, seguindo um desenvolvimento lógico, claro 

e completo, em um português conveniente, empregando corretamente o vocabulário e as 
notações utilizadas para o domínio que esta sendo analisado;

• Utilizar o computador como ferramenta para exploração e resolução de problemas 
de um determinado domínio de aplicação;

• Analisar o problema de forma qualitativa reconhecendo as causas, as transformações 
e prevendo seu comportamento e

• Estabelecer as relações entre os diferentes conhecimentos desenvolvidos no curso e 
nas outras disciplinas.

Além disso, espera-se que o curso conduza o estudante às seguintes atitudes:

• Desenvolvimento de sua criatividade e sua curiosidade intelectual;
• Responsabilidade em relação ao seu próprio processo de aprendizagem;
• Desenvolvimento de sua capacidade de colaborar com o outro;
• Desenvolvimento de seu rigor intelectual e sua preocupação em ser claro, preciso, 

ordenado e sistemático;
• Aceitação em ser confrontado com problemas onde a pesquisa das soluções exija 

tempo e energia;
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• Confiabilidade em relação à solução dada para um determinado problema, a partir 
do esforço empregado;

• Desenvolvimento de sua iniciativa utilizando seus conhecimentos apreendidos nos 
diferentes cursos do programa.

 CONCLUSÃO

Pudemos observar que existem habilidades específicas dos cursos de informática e 
computação que só poderão ser desenvolvidas em disciplinas especificas desses cursos, 
mas comparando o exemplo de Matemática Discreta e Contínua e Engenharia de Software 
verificamos que existem competências que podem ser desenvolvidas em Matemática e que 
poderão ser aproveitadas pelos estudantes em Engenharia de Software. Certamente, as 
maiores diferenças entre os cursos estarão associadas às habilidades específicas e são elas 
que permitirão estabelecer não somente a diferença entre os cursos mas, também, entre as 
diferentes ênfases que poderão ser dadas a esses cursos.

Este trabalho foi desenvolvido por uma equipe pluridisciplinar, o que facilitou uma 
visão abrangente a respeito das competências e habilidades e, também, a compreensão das  
propostas dos cursos para os estudantes – uma vez que os mesmos deverão trabalhar em 
equipes deste tipo no âmbito profissional.

Esta metodologia é muito importante para definir as novas áreas de atuação na 
computação e informática e a importância das diferentes disciplinas que compõe os seus 
currículos. O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Competências e Habilidades permite 
uma revisão constante desta definição no processo de ensino-aprendizagem.

Com relação ao desenvolvimento dos estudantes, o trabalho em grupo com problemas 
reais possibilitou a articulação e integração das diferentes disciplinas – uma vez que os 
próprios estudantes realizavam suas tarefas em função das competências e habilidades que 
lhes eram mais bem adaptadas. Além disso, fica evidente a importância de desenvolver um 
trabalho com os estudantes, onde os atores principais sejam os próprios estudantes, onde 
eles possam ser capazes de desenvolver progressivamente as habilidades necessárias para o 
mundo do trabalho.
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http://www.afgoms.com.br/artigos/competencias.htm
http://www.uniube.br/uniube/cursos/graduacao/sistem_info/Perfil_dos_Egressos/perfil_dos_egressos.html
http://www.uniube.br/uniube/cursos/graduacao/sistem_info/Perfil_dos_Egressos/perfil_dos_egressos.html
http://www.mec.gov.br/semtec
http://www.mec.gov.br
http://www.sbc.org.br
http://www.inf.ufrgs.br/mec
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O PONTO DE VISTA DOS LICENCIANDOS – 
PROFESSORES SOBRE ALGUNS ASPECTOS DO 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS 
NATURAIS E MATEMÁTICA DA UFMT – DIAGNÓSTICO 
PRELIMINAR

Tânia Aparecida Almeida Castro (tncastro@hotmail.com) - UFMT

Sergio Roberto de Paulo (tncastro@hotmail.com) - UFMT

O tema Formação de Professores vem sendo muito discutido nos dias atuais, 
especialmente nos cursos de Licenciaturas desencadeados para a formação inicial dos 
professores .Dentre esses cursos,destaca-se como resultado de muitas discussões e processos 
de reflexão a cerca da formação do professor de ciências naturais, o curso de Licenciatura 
Plena em Ciências Naturais e Matemática da UFMT em funcionamento desde o ano de 
2003. Este curso está sendo realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação 
do Estado de Mato Grosso, para qualificar os docentes do Ensino Fundamental e Médio que 
não possuem habilitação específica nas áreas de  Ciências Naturais e Matemática, mas que 
estão atuando na profissão docente, devido à falta de professores não qualificados.Busca-
se por meio desta pesquisa conhecer o ponto de vista dos licenciandos do curso LPCNM, 
sobre a sua própria formação profissional. Para tanto, os dados foram coletados por meio de 
entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, tendo como sujeito seis licenciandos do curso 
LPCNM em exercício docente na rede pública estadual do Município de Rondonópolis. 
Para análise dos dados foi utilizada a metodologia qualitativa interpretativa. Dentre os vários 
aspectos investigados, dois merecem.destaque. O primeiro que visa conhecer “Quais os 
novos conceitos adquiridos no curso LPCNM que consideram importantes para sua prática 
docente?” e o segundo “Que práticas pedagógicas se tem utilizado em sala de aula a partir 
dos conhecimentos adquiridos no curso?” A partir dos relatos orais destes licenciandos, 
como análise preliminar, pode-se afirmar que tais relatos apresentam  uma evolução nas 
concepções sobre o ensino e aprendizagem em Ciências Naturais. Destaca-se, nesse 
processo, a metodologia proposta pelo curso de um ensino interdisciplinar que envolve 
teoria e prática, em que as disciplinas não são desenvolvidas isoladamente, mas sim por 
eixos temáticos. A avaliação é contínua e processual, por meio de portifólios das atividades 
desenvolvidas no curso e na prática docente; há participação coletiva no desenvolvimento 
dos módulos, como também a prática reflexiva no trabalho docente. Esta constatação se 
evidencia talvez pelo fato de que o curso LPCNM oferece esta proposta metodológica. Quanto 
ao segundo questionamento, os Licenciandos apontaram como essencial no processo ensino 
e aprendizagem a pesquisa, partido dos conhecimentos prévios dos alunos, proporcionando 
mais diálogo entre alunos e professores, porém, encontram limites na inserção do trabalho 
coletivo e interdisciplinar no contexto escolar, tais como: falta de apoio e de incentivo de 
alguns diretores e supervisores; falta de interação nas discussões sobre o planejamento das 
atividades interdisciplinares entre os demais professores da escola. Portanto, os relatos dos 
Licenciandos-professor revelaram compreensão conceitual dos conhecimentos, mas que 
apresentam dificuldades em transformar a sua prática pedagógica.   

Palavras Chaves: Formação de Professores em Serviço; Educação em Ciências.
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INTRODUÇÃO

O tema Formação de Professores atualmente vem sendo muito discutido por 
pesquisadores e educadores, especialmente nos cursos de Licenciaturas desencadeados para 
a formação inicial dos professores. Dentre esses, destaca-se o curso LPCNM como resultado 
de muitas discussões, reflexões e de insatisfações no meio acadêmico em decorrência da 
grande crise educacional no Ensino Fundamental e Médio. Em Mato Grosso, de acordo com 
os dados do Sistema Turmalina / Seduc / 28/02/2002. (Coordenadoria de Recursos Humanos), 
1961 (mil novecentos e sessenta e um) professores não possuem habilitação específica na 
área de Ciências Naturais e matemática,mas que estão atuando na profissão docente, devido 
a falta de professores qualificados nessa área do conhecimento, necessitando de um curso 
emergencial e em serviço para iniciar a formação dos professores não habilitados.

Dessa forma, foi elaborado o projeto do curso LPCNM. (Habilitação em Física, Química ou 
Matemática), que faz parte do Programa de Qualificação Docente de Mato Grosso, uma parceria 
entre a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), as Secretarias de Educação do Estado 
e dos Municípios, A meta prioritária do projeto consiste em  contribuir para a qualificação dos 
professores em exercício docente e a melhoria da qualidade de Ensino de Ciências Naturais no 
Ensino Fundamental e Médio.teve início -se em 2003, tendo como local do desenvolvimento o 
Instituto de Ciências Exatas e da Terra /CET/UFMT e unidades escolares.

O acesso dos professores em exercício ao curso LPCNM foi garantido por Vestibular 
Especial, no qual a inscrição só foi permitida aos professores efetivos e interinos da Rede 
Pública Estadual do Ensino de Educação do Estado de Mato Grosso.

O curso tem a finalidade de possibilitar aos Licenciandos (as)  professor (as) a 
consolidação na formação superior, idealizada e exigida pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação LDB (9394/96), para os professores das áreas de Ciências Naturais e 
Matemática, como também formar professores, a partir de uma proposta epistemológica 
em que se resgate a unidade do saber científico, numa dimensão interdisciplinar ou 
transdisciplinar, envolvendo teoria e pratica.

Além disso, visa o desenvolvimento de  conhecimentos e habilidades básicas de 
cidadania; capacidade de participação e de tomada de decisão, proporcionando melhor 
qualidade de vida para o cidadão, conhecimentos docentes tanto de conteúdos quanto 
didáticos – pedagógicos necessários à atuação pedagógica do professor. O curso busca 
ainda, favorecer a compreensão do processo educacional, identificando,  no contexto da 
realidade escolar, fatores determinantes, tais como: contexto sócio-econômico, política 
educacional, administração escolar, fatores específicos dos processos ensino e aprendizagem 
das Ciências da Natureza e Matemática. Isso significa perceber que essas relações são 
processos construídos em diferentes contextos históricos, sendo então, não lineares nem 
homogêneas. A historicidade, a construção e a diversidade são consideradas como princípios 
epistemológicos que norteiam a base metodológica do curso LPCNM.

Essa postura exigiu uma metodologia em que as disciplinas relacionadas com as áreas 
do conhecimento que compõem o currículo da Licenciatura em Ciências Naturais (Química, 
Física, Biologia) e Matemática, numa dimensão interdisciplinar, em que as disciplinas não  
fossem trabalhadas isoladamente, mas sim por eixos temáticos a partir de conteúdos exigidos 
pelo curso LPCNM e também pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), abrindo 
um espaço para que conectem o conhecimento na ação e reflexão na ação do professor 
– aluno em sua prática pedagógica, proporcionando um ambiente favorável para a formação 
professor -pesquisador. “A pesquisa, como princípio formador e como prática, deve tornar-se 
constitutiva da própria atividade do professor” (MALDANER, 2000).
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O curso LPCNM visa no decorrer do desenvolvimento dos módulos do curso, que o 
Licenciando – professor possa construir e reconstruir a sua prática pedagógica de forma a 
adquirir o seguinte perfil:

1) Ser capaz de abordar as questões cotidianas sob um prisma científico sob um prisma 
científico, produzido a partir das percepções construídas historicamente dentro das diversas 
áreas específicas das Ciências Naturais, ciente de que a sua abordagem é uma das possíveis;

2) É fundamental que o aluno estabeleça com os livros didáticos ou não, uma relação 
dialógica e crítica, colocando-se perante os autores como alguém capaz de elaborar suas 
próprias argumentações e de debater suas idéias com aquelas apresentadas nos livros;

3) Associar os saberes científicos aos condicionantes externos à sua produção;
4) Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e a sua natureza 

epistemológica, compreendendo o seu processo histórico-social de construção;
5) Identificar, no contexto da realidade escolar, fatores determinantes tais como: 

contexto sócio-econômico, política educacional, administração escolar, fatores específicos 
dos processos ensino e aprendizagem das Ciências da Natureza e Matemática;

6) Ser detentor de uma adequada fundamentação teórica das Ciências Matemáticas e da 
Natureza necessária para o desempenho pleno da regência no Ensino Fundamental e Médio;

7) Ser detentor de uma adequada fundamentação das teorias sociais e pedagógicas 
para a sua práxis.

8) Ter espírito investigatório e senso de observação necessários à construção de 
conhecimentos a partir do seu fazer pedagógico;

9) Exercer a sua profissão com espírito dinâmico e criativo, na busca incessante de novas 
alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades naturais do magistério e 
compreendendo, sobretudo, que a sua formação profissional se concretiza na prática de sala 
de aula, em processo contínuo de formação;

10) Compreender, na qualidade de um trabalhador em educação, as relações sócio-
político-econômico-culturais que regem o desenvolvimento da educação;

11) Ser consciente da necessidade de se tornar um agente transformador da realidade 
presente, na busca de uma melhor qualidade de vida para a população humana.

O desenvolvimento do Curso ocorrerá em módulos presenciais com formação em 
serviço, tendo a duração de quatro anos. Os módulos serão baseados em eixos temáticos 
de grande relevância curricular, de acordo com os PCNS e de grande significado social. Será 
resgatada a dimensão inter e transdisciplinar do Ensino de Matemática e das Ciências Naturais. 
O desenvolvimento de cada módulo se baseará em três componentes curriculares:

1) Conteúdo do eixo temático;
2) Fundamento social e humano;
3) Instrumentação e Prática Pedagógica.
Os quatro primeiros módulos (dois primeiros anos) serão abordados abrangendo a 

diversidade do conhecimento das várias áreas das Ciências Naturais e Matemática. Os 
outros quatro módulos estarão alicerçados na história da construção de cada uma das 
áreas específicas das Ciências Naturais e Matemáticas, abrangendo, conforme a habilitação 
específica (química, física ou matemática), os respectivos conceitos e princípios específicos. 
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O quadro a seguir mostra a distribuição desses módulos.

Módulos Formação Comum

Módulo 1 Introdução as Ciências da Natureza e Matemática

Módulo 2 Terra e Universo

Módulo 3 Biodiversidade

Módulo 4 Manutenção dos Sistemas Vivos

Formação Específica

Habilitações Matemática Física Química

Módulo 5
Números e Formas: as 
bases da Matemática e 

seus primórdios

Princípios Fundamentais 
da Física desde a 

Antiguidade Clássica até 
a Época de Newton

Evolução da Química 
desde a tecnologia 

paleolítica à química 
newtoniana.

Módulo 6

O Renascimento: o 
desenvolvimento da 
Álgebra clássica e a 

“invenção” do Cálculo 
Diferencial.

Física nos séculos
XVIII e XIX

Lavosier e a Revolução 
Química até o século 

XX. Evolução da 
Química Orgânica e 

Inorgânica.

Módulo 7

A Organização e o 
desenvolvimento da 
matemática após a 

invenção do Cálculo e da 
Álgebra Moderna. 

Física Moderna
Século XX

Surgimento e Evolução 
da Química Analítica, da 
Bioquímica e da Físico-

Química.

Módulo 8

A matemática nos 
séculos XX e XXI.

A Ciência do século 
XXI e a Teoria da 
Complexidade.

A Ciência do Século 
XXI e a Teoria da 
Complexidade.

A Química do século 
XXI.

A Ciência do século 
XXI e a Teoria da 
Complexidade.

Ao longo de cada módulo (338 horas) as atividades serão desenvolvidas por meio de:
1) Aulas teóricas e práticas presenciais (240 horas) as quais ocorrerão nos meses de 

janeiro,fevereiro e  julho no Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET UFMT);
2) Seminários Temáticos (42 horas) que acontecerão nos meses de maio e outubro no 

ICET UFMT: para apresentação, análise e avaliação das atividades desenvolvidas ao longo 
do semestre, bem como proposição de atividade orientadas para a continuidade da prática 
educacional e avaliação geral do Curso;
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3) Formação em Serviço (56 horas): atividades orientadas que serão desenvolvidas 
pelos professores – alunos em sua unidade de serviço.

Diante desta contextualização, o presente trabalho tem como objetivo investigar em 
que aspectos o curso LPCNM está contribuindo para a formação profissional e a práxis 
pedagógica dos Licenciandos – professores, conhecendo, portanto, o ponto de vista destes 
sobre sua própria formação profissional.

A idéia central desta investigação  consiste no pressuposto de que a qualidade da 
formação inicial pode ser melhorada com a integração da teoria e prática, resgatando a 
unidade do saber científico, numa dimensão interdisciplinar.

O texto explora, inicialmente, alguns fundamentos desse entendimento sobre a formação 
inicial de professores; em continuidade, pretende-se mostrar como a formação dos professores 
em serviço numa dimensão interdisciplinar possibilita uma qualificação social, política, cultural, 
ético e moral no processo de desenvolvimento. Os argumentos apresentados  são balizados 
por diálogos com teóricos que estudam a formação inicial de professores e de relatos orais 
com a realidade pesquisada, que foram seis Licenciandos – professores que fazem o curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática e atuam nas áreas de Ciência Naturais 
(Química, Física, Biologia) e Matemática no Ensino Fundamental e Médio da rede Pública 
Estadual do Município de Rondonópolis, Mato Grosso.

Na perspectiva de promover reflexões acerca da formação docente, a investigação 
está sendo norteada pelos pressupostos que caracterizam a pesquisa qualitativa, utilizando a 
abordagem interpretativa dos dados coletados (BOGDAM e BIKLEN, 1994 :127)

Os investigadores procuram locais e pessoas que possam ser objetos de 
estudos ou fontes de dados, e ao encontrarem aquilo que possam interessar-
lhe, organizam aquilo que possam interessar-lhe, organizam então uma 
malha larga, tentando avaliar o interesse do terreno ou fontes de dados 
para seus objetivos. Procurando indícios de como deverão proceder e qual 
a possibilidade de estudos a se realizar. Começam pela recolha de dados, 
revendo-os e explorando-os e vão tomando as decisões à cerca do objetivo 
do trabalho .

Os dados foram coletados a partir de entrevistas com questões estruturadas e semi-
estruturadas tendo como eixo norteador questionamentos referentes ao curso LPCNM, 
intencionado que as respostas às questões fossem fornecidas a partir de seu próprio pensar, 
de suas reflexões acerca das perguntas questionadas.

Dentre os questionamentos feitos aos Licenciandos – professores; destacam-se dois 
aspectos considerados pertinentes à investigação.

- Quais os novos conceitos adquiridos no curso LPCNM que consideram importantes 
para sua prática docente?

- Que práticas pedagógicas tem utilizado em sala de aula a partir dos conhecimentos 
adquiridos no curso?

A tentativa de repensar e reestruturar a formação inicial dos professores em serviço 
baseado numa proposta epistemológica, resgatando a unidade do saber científico, numa 
dimensão interdisciplinar, envolvendo teoria e prática para poder atingir a melhoria da qualidade 
do ensino de Ciências Naturais e Matemática, parte do pressuposto de que há necessidade 
de se superar a prática pedagógica cotidiana, baseada no ensino de transmissão e recepção 
de conhecimentos. A nova proposta de formação será pautada na interdisciplinaridade dos 
conhecimentos específicos dos conteúdos propostos pelo curso LPCNM e conhecimentos 
didáticos – pedagógicos como inovação e atitudes na prática educativa.

Isso implica em qualificar os Licenciandos-professores num processo de compreensão do 
sistema educacional, identificando, no contexto escolar, fatores determinantes nos processos 
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ensino e aprendizagem, percebendo que essas relações são processos construídos em 
diferentes contextos históricos, sendo então, não lineares nem homogêneas. A historicidade, 
a construção e a diversidade são consideradas como princípios epistemológicos que norteiam 
a base metodológica do curso LPCNM. 

Nesse percurso, subentende-se que os Licenciandos – professores terão uma nova 
visão do processo de construção e desenvolvimento profissional.

De acordo com Imbérnon (2002: 12):

A formação inicial centrada em processo de pesquisa em e sobre a pratica 
procuram conhecer e mudar concepções, assimilar novos processos ou 
simplesmente descobrir a teoria implicitado professor em sua prática 
pedagógica para facilitar sua recomposição, seu questionamento e até mesmo 
sua ruptura. Esta tendência está abrindo caminhos para que a formação de 
professores passe pela criação de espaços de reflexão e participação nos 
quais o profissional da educação, faça surgir a teoria subjacente a sua prática 
com o objetivo de recompô-las, justificá-las ou superá-las.

Esse processo de ancoramento entre o conhecimento teórico e a prática educativa 
pode  possibilitar aos professores melhor interpretação do ensino e da aprendizagem, e, 
conseqüentemente maior autonomia profissional.

É imprescindível destacar que o conhecimento do docente não pode estar 
desvinculado da relação entre teoria e prática e no compromisso político, social, cultural, 
ético, democrático e educacional. Essa  relação é construída pouco a pouco, a partir da 
construção e reconstrução dos conhecimentos específicos e científicos agregados a prática 
pedagógica dos professores.

Para Imbenón (2002: 113)

A formação do professor deve adotar uma metodologia que fomente os 
processos reflexivos sobre a educação e a realidade social através das 
variadas e diferentes experiências. Além disso, deveria ocorrer no interior das 
instituições educacionais para obter a mudança individual e institucional.

De acordo com Mizukami (2003: 12):

A instituição escolar tem o papel de ampliar essa complexidade para a esfera 
da profissão docente, não pode mais ser vista como reduzida somente no 
domínio dos conteúdos, às disciplinas e as técnicas para transmiti-las 
(racionalismo). É preciso que o professor lide com o conhecimento 
em construção, analisando a educação como compromisso político, 
incorporado de valores éticos e morais, considerando o desenvolvimento do 
individuo e a colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver com a 
mudança e a incerteza.

(...) tudo isso nos leva a valorizar a grande importância que tem para a 
docência a aprendizagem da relação, a convivência, a cultura do contexto e 
o desenvolvimento da capacidade de interação de cada pessoa com o resto 
do grupo, com seus iguais e com a comunidade que envolve a educação. 
(Imbernón, 2000: 14).

 Nesse contexto, aprender a ser professor, segundo Mizukami (2003: 12):

É uma aprendizagem que deve ser adquirida por meio de situações práticas 
que sejam efetivamente, o que exige do professor o desenvolvimento de 
uma prática reflexiva na ação e sobre a ação e sua prática pedagógica, 
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ou seja, a formação de professores é considerada como um processo de 
desenvolvimento pessoal e profissional para a vida toda.

Nesse processo de construção e de desenvolvimento profissional os Licenciandos-
professores passam a serem sujeitos desse envolvimento, pois são autores da reconstrução de seus 
próprios conhecimentos. Os Licenciandos – professores, em formação profissional, constituem-se 
em pesquisadores de suas teorias e práticas pedagógicas, tendo como base as contribuições do 
curso LCPNM, como mostram os relatos orais desses Licenciandos – professores:

O curso está sendo muito bom eu só tenho que elogiar o curso pela metodologia que 
os docentes estão trabalhando conosco lá em Cuiabá. Quero ressaltar ainda os grandes 
conhecimentos que estamos tendo de todos os conteúdos que estão sendo ministrados, por 
cada um dos professores, especialmente a nossa coordenadora do curso, que de uma forma 
ou outra colocar assim, a metodologia de forma clara, nos dando sempre na semana que a 
gente chega em Cuiabá, o planejamento, o cronograma, então nós vamos nos localizando.

Um dos pontos positivos, são os docentes muito bem qualificados, são de um conceito 
fundamental, pois nos passam com segurança os conteúdos, as informações, os itens, as 
atividades em grupo, as oficinas... Está valendo a pena participar desse curso.

O curso está dando oportunidade, principalmente para o professor interino em estar se 
habilitando em disciplinas que a gente sente falta aqui na região, como química e física.

Um curso diferente, trabalha muito a interdisciplinaridade. Como trabalhar comas 
disciplinas química, física interdisciplinares.

Conseguir ter habilitação na área que leciona, química.
É um curso inovador, diferente, trabalha todas as disciplinas juntas.
A gente aprende a formar o conceito, outra idéia da palavra conceito, o conceito já conhecido 

no livro didático, a gente reformula esses conceitos a partir do conhecimento que já tenho.
O que estou achando bom do curso, principalmente na questão voltada par aa minha 

habilitação que é Química, tem muitas coisas que estão sendo esclarecidas que eu jamais teria 
oportunidade de esclarecer se não fosse através do curso, de aprendizagem mesmo, para eu 
poder passar para meus alunos.

Observa-se nos relatos orais dos Licenciandos – professores que a prática reflexiva 
torna-se constante na ação educativa, na  busca de adquirir conhecimentos teóricos e 
transformações na prática pedagógica no ensino de Ciências Naturais e Matemática.

Partindo do pressuposto de que a formação inicial dos professores envolvendo teoria e 
a prática é essencialmente passível de superação em relação às concepções subjacentes dos 
professores que se tem da própria formação e atuação no trabalho docente.A formação num 
ensino interdisciplinar pode ser compreendida como um ciclo dialético de desenvolvimento 
profissional que se inicia com questionamentos e reflexões, na tentativa de construir/
reconstruir  conhecimentos e práticas pedagógicas na defesa de novas mudanças e inovações 
no processo educacional.

A seguir serão discutidos alguns limites na inserção dessa nova proposta de ensino 
interdisciplinar que os Licenciandos – professores encontram no contexto escolar. Nesse 
sentido, são destacados alguns relatos: 

O que eu acho bastante positivo no curso é a forma como os professores trabalham, 
sempre trabalham quando vai debater um assunto, tem 2 ou 4 professores trabalhando o 
mesmo assunto, o que a gente deveria fazer nas escolas, não trabalhar sozinho

Quando a gente retorna à escola, a gente fica isolado, às vezes encontra um colega 
professor na sala dos professores, troca um pouquinho de idéia, e lá no curso nós estamos 
constantemente trabalhando um com outro, quando um falar, o outro vem e reforça
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Às vezes a escola desanima muito a gente, a gente vai tentar fazer alguma coisa, a 
escola não ajuda, então desanima. Fico chateada, já faço as coisas com medo, pouco de 
receio, e isso dificulta o trabalho do professor.

A própria escola não dá apoio para desenvolver as atividades e até mesmo quando 
vou para o curso em Cuiabá. Estou enfrentando uma barreira bem grande, a diretora, está 
colocando vários empecilhos, por que ah! Não está dando certo, o seu curso é uma coisa só 
para você, parece que não esta vendo algo positivo para a escola

... muitos professores no contexto escolar não participam do desenvolvimento das atividades 
interdisciplinares e reclamam, constantemente, mas talvez porque não tenha ainda enxergado que 
temos que trabalhar interdisciplinar, a mudança é muito difícil das pessoas aceitarem.

Os relatos instigam o questionamento dos papéis  do diretor, do supervisor e dos 
demais professores na formação do estudante. Percebe-se até o presente momento, a 
compreensão conceitual dos conhecimentos específicos nas áreas de (Química, Física, 
Matemática e Biologia)dos Licenciando- professores, mas que estes  apresentam dificuldades 
em transformar e inovar a prática pedagógica no contexto escolar em que atuam, devido 
ao fato de que alguns diretores, supervisores e professores, não direcionarem  o trabalho de 
forma coletiva, não havendo colaboração no desenvolvimento e planejamento das atividades 
propostas de forma interdisciplinar.

Os Licenciandos- professores precisam enfrentar desafios, limites e insegurança 
na mudanças da prática educativa do contexto escolar, para que possam ser capazes de 
sustentar propostas inovadoras, até mesmo em ambientes educacionais com resistência à 
transformação e inovação da prática educativa.

Em relação a isto, um dos sujeito da pesquisa relata:
... Acredito que para ser professor, para trabalhar como docente, em uma escola, 

tem que ter muita vontade, porque hoje não adianta ter só o emprego e, não ter as suas 
qualidades, e ter sempre o aluno a sua disposição. O aluno é como um cliente, o professor 
precisa vender a mercadoria, que é o conhecimento, para que o aluno possa compreender 
esses conhecimentos e quem sabe fazer uma faculdade e continuar a luta.

... Eu ainda estou tendo muitas dificuldades em relação ao curso, porque fazia tempo que 
eu não estudava, eu só estou dando aulas, a gente só está indo para a escola com giz e apagador, 
e, ali no curso, a gente está escrevendo, está buscando conhecimentos, e a cada momento que 
estou no curso estou procurando adquirir conhecimentos porque são coisas novas e como há 
mudanças, a gente está procurando mudar junto com o curso que estamos tendo.

A formação profissional dos professores é considerada um processo de construção e 
reconstrução de conhecimentos e a metodologia do ensino numa dimensão interdisciplinar, 
visa a unidade do saber científico envolvendo teoria e prática configura-se como uma forma 
de superar a racionalidade técnica, na medida em que cada Licenciando – professor parte de 
suas próprias teorias, reconstruindo-as e utilizando-as para solucionar problemas existentes 
no contexto escolar, desenvolvendo a autonomia profissional.

Em síntese, a formação inicial de professores da forma como está sendo desenvolvida 
nos módulos do curso LCPNM, estabelece relações muito produtivas entre teoria e prática. 
Essa realidade proporciona a transformação dos Licenciandos – professores em indivíduos 
participantes e envolvidos no processo de formação profissional, fundamentando seu ponto 
de vista em relação à sua formação e visões pedagógicas.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE VALOR 
POSICIONAL EM ALUNOS DE SÉRIES INICIAIS

Leny R. M. Teixeira (lteixeira@stetnet.com.br) - UCDB

Luciana Silveira Rodrigues (luciana@campogrande.net) - UCDB

A pesquisa analisou as respostas de alunos de 2ª e 4ª séries do ensino fundamental 
de uma escola da rede pública Municipal e uma escola particular de Campo Grande-MS, 
tendo como objetivo investigar se as crianças das séries iniciais, realmente aprenderam de 
forma significativa o sistema de numeração, ou seja, levando em conta o critério do valor 
posicional. Foram entrevistadas individualmente 12 crianças, sendo 6 crianças de cada escola 
e respectivamente 3 crianças da 2ª série e 3 crianças da 4ª série. A entrevista consistiu de 
quatro perguntas, por meio das quais procurou-se investigar como a criança interpretava o 
valor de cada algarismos, o papel do zero na composição dos números e o significado do “vai 
um” em operações de adição. A pesquisa mostrou que os alunos possuem em suas estruturas 
cognitivas os conceitos relevantes para a aprendizagem significativa de valor posicional, tais 
como: conceito de unidades, dezenas e centenas...; o valor absoluto e relativo do zero; o 
significado de “elevar-se um” em uma operação de adição. Os dados de modo geral, não 
apontaram diferença de desempenho entre os alunos da escola pública e privada e nem 
entre as crianças da 2ª e 4ª séries do ensino fundamental.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Valor Posicional; Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO

Quando se conhece um pouco da história da invenção dos números, pode-se perceber 
que o homem levou muitos milênios nesta construção. Com isto, pensa-se que trabalhar a idéia 
de número com crianças em processo escolar não é tarefa simples pois, trata-se de ensinar em 
um tempo relativamente pequeno, um conhecimento elaborado pela humanidade.

 Cabe a escola a função de alfabetizar numericamente as crianças. Inseridos em um 
mundo cercado de números, o que o professor pode fazer pela criança, para que essa possa 
agir conscientemente sobre ele? Como saber se ocorreu uma aprendizagem significativa 
desse conteúdo ensinado na escola?

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Segundo Moreira (1999, p.20), “embora atualmente se fale em teorias humanistas, 
é comum encontrar-se na literatura as teorias de aprendizagem divididas apenas entre 
conexionistas e cognitivistas”.

As teorias conexionistas são também chamadas de teorias de condicionamento 
(estímulo-resposta de Skinner) e são da abordagem behaviorista. Os estímulos são as causas 
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da aprendizagem e as respostas são os efeitos, existindo uma conexão entre o estímulo e a 
resposta. Para os behavioristas, a aprendizagem é uma mudança no comportamento.

Já as teorias cognitivistas enfatizam o que é ignorado pelos behavioristas: a cognição ou 
como o indivíduo processa, compreende e dá significados à informação. Para o cognitivismo, 
a aprendizagem significa organização e integração da informação na estrutura cognitiva. As 
mais conhecidas,  de grande influência no processo instrucional, são as de Piaget, Vygotsky e 
Ausubel que também são considerados construtivistas.

Moreira (1999), refere-se a Ausubel como um representante do cognitivismo que se 
preocupa com a aprendizagem na sala de aula. Para Ausubel o fator mais importante da 
aprendizagem é o que o aluno já sabe. O professor deve identificar isto, para poder ensinar 
de acordo. A aprendizagem só ocorre quando conceitos relevantes e inclusivos estão claros 
e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo. Estes conceitos interagem com o novo 
material, funcionando como ancoradouro, abrangendo-o e integrando-o e modificando-se 
em função desta ancoragem.

Para Ausubel citado por Moreira (1999, p.153), “a aprendizagem significativa é 
um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto 
especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo 
envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, 
a qual Ausubel define como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, existente 
na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova 
informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura 
cognitiva do aprendiz”.

Quando a aprendizagem não tem associação com conceitos existentes em sua estrutura 
cognitiva, Ausubel citado por Moreira (1997), então define a aprendizagem como mecânica 
ou automática. Neste caso não existe interação entre a nova informação e a já existente na 
memória. O conhecimento adquirido é incorporado à estrutura cognitiva através de uma 
relação arbitrária e não substantiva.

Pode-se falar em uma aprendizagem significativa com enfoque piagetiano, quando se 
estabelece uma analogia entre esquema de assimilação e subsunçor. Segundo Piaget e Greco 
(1975), “assimilação” é uma integração dos objetos aos esquemas de ações do sujeito e a 
modificação de um esquema de assimilação não consiste apenas em assimilar um objeto, 
mas em sofrer uma modificação de sua parte que obriga a uma variação. É necessário então, 
um processo complementar, a “acomodação”, que é quando os esquemas de assimilação se 
adequam à realidade e sofrem uma modificação, levando ao desenvolvimento cognitivo.

De acordo com Moreira (1997), quando na aprendizagem significativa, uma nova 
informação é corroborante ou derivável de uma estrutura de conhecimento que Ausubel 
chama de subsunçor, pode-se dizer que este processo correspondente ao da assimilação 
piagetiana. Quando um novo subsunçor é construído e passa a subordinar conceitos e 
proposições que permitiram a construção do mesmo, ou quando o subsunçor é modificado, 
enriquecido por significados, pode-se fazer uma comparação a uma “acomodação”, cujo um 
novo esquema de assimilação é construído ou os significados obtidos resultam da interação 
da nova informação com a estrutura cognitiva.

Quando não ocorre aprendizagem significativa, isto é, o material de aprendizagem 
não é suficientemente significativo; e analogamente, quando não ocorre a acomodação 
(o desequilíbrio cognitivo é muito grande), a mente fica como estava. Do ponto de vista 
piagetiano não foram construídos novos esquemas de assimilação e do ausubeliano os 
subsunçores não sofreram modificação.

Por outro lado é possível estabelecer algum paralelo entre a teoria da aprendizagem 
significativa e as idéias de Vygotsky.
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Para Vygotsky (1989), o conceito principal para entender o funcionamento psicológico 
é o conceito de mediação. Esta acontece quando, numa relação, aparece a intervenção de 
um elemento intermediário. Na relação homem com o mundo, considera-se dois tipos de 
elementos mediadores: “os instrumentos” e os “signos”.

Vygotsky (1989), afirma que a função do instrumento é servir de mediador da influência 
humana sobre os objetos, ocorre externamente, levando a mudanças nos objetos; o signo por 
outro lado não modifica em nada o objeto da operação psicológica, ocorre internamente, 
serve como meio de uma atividade interna para o controle do próprio indivíduo. Ambos, 
instrumentos e signos são criados pela sociedade e influenciam decisivamente em seu 
desenvolvimento social e cultural. 

Moreira (1997, p. 26) afirma que, para Vygotsky, “é através da internalização 
(reconstrução interna) de instrumentos e signos que se dá o desenvolvimento cognitivo. 
Quanto mais o sujeito vai utilizando os signos, tanto mais vão se modificando, 
fundamentalmente, as operações psicológicas que ele é capaz de fazer. Da mesma forma, 
quanto mais instrumentos ele vai aprendendo a usar tanto mais se amplia, de modo quase 
ilimitado, a gama de atividades nas quais pode aplicar suas novas funções psicológicas”.

“As mudanças nas operações com signos durante o desenvolvimento são semelhantes 
àquelas que ocorrem na linguagem. Aspectos tanto da fala externa ou comunicativa como da 
fala egocêntrica ‘interiorizam-se’, tornando-se a base da fala interior” (Vygotsky, 1989, p.65).

Tem sentido falar em aprendizagem significativa em uma abordagem vygotskyana, 
visando que a aprendizagem significativa visa a aquisição e a construção de significados. Para 
Ausubel citado por Moreira (1997), durante a  aprendizagem significativa, o significado lógico 
dos materiais de aprendizagem transformam-se em significado psicológico para o indivíduo; 
analogamente, para Vygostsky essa transformação é a internalização de instrumentos e signos. 
Para Vygotsky a internalização de significados depende da interação social, enquanto para 
Ausubel, eles são apresentados ao indivíduo em sua forma final, não é necessário descobrir o 
significado dos signos ou como devem ser utilizados os instrumentos. O indivíduo se apropria 
(reconstrói internamente) essas construções via interação social. 

Para facilitar uma aprendizagem significativa, Ausubel citado por Moreira (1999, p.155), 
“recomenda o uso de organizadores prévios que sirvam de âncora para a nova aprendizagem e 
levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a aprendizagem subsequente”. 
A principal função do organizador prévio é servir de ponte cognitiva entre o que o indivíduo já 
sabe e o que ele deve saber, para que ocorra um aprendizado de forma significativa.

O processo de ensino-aprendizagem deve ser baseado numa relação entre o nível de 
desenvolvimento do aluno (o que ele já sabe) e os objetivos da escola. A aprendizagem deve ocorrer 
de maneira significativa e o professor deve interferir para que isto aconteça, pois o aluno não pode 
sozinho conseguir o aprendizado. A mediação de outras pessoas e instrumentos é fundamental no 
desenvolvimento do aluno, e no caso da escola, o principal papel cabe ao professor.

Baseado nesses pressupostos, este trabalho pretende realizar um estudo sobre a 
aprendizagem significativa no que se refere  ao valor posicional dos números. Tendo em vista 
que esse conteúdo é trabalhado nas séries iniciais, procurou-se investigar se os alunos realmente 
possuem em sua estrutura cognitiva os conceitos relevantes à aprendizagem de valor posicional 
de uma maneira significativa. 

VALOR POSICIONAL

Desde pequenas, as crianças mergulham no mundo dos números, tendo em 
vista que elas vivem em uma sociedade numeralizada. Isso não significa que elas 
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compreendem o significado dos números que elas repetem ou verbalizam. É comum 
a repetição de seqüências numéricas em que o estabelecimento de relações entre 
quantidades e símbolos é parcial ou inexistente. Tal dificuldade aumenta com o uso de 
números maiores  e a necessidade de sua escrita numérica.

O acesso das crianças ao sistema de numeração é um grande problema, pois elas 
enfrentam sérias dificuldades com a noção de agrupamentos (base 10 ou outra base). O 
relacionamento entre estes agrupamentos e a numeração escrita parece ser um mistério para 
as crianças. No entanto, mesmo antes de saber as regras do sistema de numeração, quando se 
trata da variação do valor dos algarismos, é notável que as crianças reconhecem esta variação 
como um fator relevante; para elas, a posição dos algarismos é um critério de comparação 
para saber qual número é maior ou menor. Quanto mais algarismos, maior são os números 
e quando o número possui a mesma quantidade de algarismos, o “primeiro número é quem 
manda”, sendo assim, ao se comparar 14 com 41, a criança utiliza como resposta que o 41 é 
maior, pois o 4 de 41 é maior que o 1 de 14. Estas crianças ainda não têm noção de porque 
“o primeiro é quem manda”, pois ainda não reconhecem que cada posição corresponde a 
diferentes potências de base 10, sendo crescente da direita para a esquerda.

Para Lerner e Sadovsky (1996, p.109), “quando se trata de dois números da mesma 
quantidade de algarismos – com exceção dos que comecem com o mesmo algarismo – é o 
primeiro quem determina qual é o maior, porque esse algarismo indica por quanto deve ser 
multiplicada a potência de grau maior que ‘intervém’ no número. Por razões semelhantes, 
se os primeiros fossem iguais, a responsabilidade de determinar o número maior seria 
transferida ao algarismo imediatamente posterior, e assim sucessivamente”.

Segundo Teixeira e Leão (2004, p.3), “um sistema de numeração com uma base 
envolvem contar unidades de tamanhos diferentes. No nosso sistema de numeração, por 
exemplo, contamos em unidades, dezenas, centenas, etc. Como usamos um sistema de base 
dez, quando temos dez unidades de qualquer tamanho, reagrupamos estas em unidades do 
tamanho seguinte”.

“A numeração torna-se um pouco mais complexa quando assume valores acima de 
20, pois a idéia de combinação (adição) entre dezenas e unidades, não está clara na mente 
destes alunos” (ibid, p.3).De acordo com Lerner e Sadovsky (1996), as crianças aprendem 
primeiro os números dos “nós”, que são as dezenas, centenas, etc..., exatas e somente 
depois aprendem os números posicionados entre estes nós.

Alguns estudos foram feitos por Kamii (1986), com o objetivo de estudar o 
desenvolvimento da capacidade das crianças entre 4 e 9 anos, em formar grupos de objetos, 
representá-los e estudar a interação entre significantes individualmente construídos e 
significantes socialmente transmitidos. Os resultados apresentados são referentes unicamente 
ao valor posicional e foram encontrados 5 níveis, cuja descrição segue abaixo:

- Nível 1: para as crianças nesse nível, os rabiscos de números são marcas que estão 
ligadas a objetos no mundo real em que são encontrados.

- Nível 2: as crianças tentam encontrar algum tipo de correspondência entre os rabiscos 
que fizeram e qualquer coisa em seus papéis que possa ser quantificada.

- Nível 3: rabiscos de números e particularmente numerais de um só algarismo, podem 
significar quantidades de objetos representados.

- Nível 4: numerais de dois algarismos sistematicamente significam a totalidade de 
objetos representados.

- Nível 5: cada algarismo que forma um numeral de dois algarismos indica quantidades 
que são determinadas pelo lugar ou posição na qual aparecem.

Kamii (1986, p.90), conclui em seus estudos que “as respostas das crianças sugerem 
que o valor posicional é algo muito difícil para os alunos de 1ª série, e extremamente 
confuso para a segunda e até mesmo terceira série... eles entendem que o numeral de vários 
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algarismos é formado por algarismos separados (partes escritas) e que o numeral, como um 
todo, representa o valor cardinal do todo. Porém eles ficam perplexos com a idéia de que as 
partes do código têm uma relação específica com o todo numericamente quantificado”.

Outra dificuldade encontrada no caso do valor posicional é em relação ao valor do 
zero. Segundo Lerner (1995), é difícil para a criança entender que o 0, quando faz parte de 
um número de dois ou mais algarismos, significa ao mesmo tempo a ausência de elementos 
e a presença de posição. O que elas realmente sabem é que o zero em si, não tem nenhum 
valor. Mas é preciso que a criança saiba que o valor do zero depende de sua posição, quando 
aparece sozinho ou à esquerda de outros números não vale nada; quando aparece à direita 
de outros números dá lugar novamente a duas posições diferentes.

As crianças também encontram dificuldade em relação ao significado do “vai um” ou 
do “pedir emprestado”. Elas sabem fazer corretamente as contas, mas não sabem porque 
não podem colocar dois algarismos no mesmo lugar e nem o valor que tem o 1 que se eleva 
ou o 1 que se empresta; elas não relacionam o valor do elevar-se um ou de pedir emprestado 
com o valor posicional. Para Lerner (1995, p.147), “quase todas as respostas refletem a idéia 
de que o que se pede emprestado ou se eleva é ‘um 1’ ou ‘uma unidade’, e a única forma 
que as crianças encontram para justificar este procedimento é que ‘se não se faz assim, a 
conta dá errada’”.

Fica claro então, que para uma aprendizagem significativa de valor posicional, alguns 
elementos são relevantes como:

• Compreensão do sistema de numeração de base 10; 
• Entendimento de unidades, dezenas, centenas, agrupados em ordens;  
• O valor do zero quando ele se apresenta sozinho e quando constitui um ou mais 

algarismos na construção de um número;
• Compreensão de que “levar-se” e “pedir emprestado” estão relacionados com a base 

decimal (10) do nosso sistema de numeração;

OBJETIVO E METODOLOGIA 

A pesquisa realizada teve origem através de indagações tais como: Como alfabetizar 
numericamente as crianças? Inseridos em um mundo cercado de números, o que fazer 
para a criança agir conscientemente sobre eles? A criança entende o valor posicional 
do número? Quais os métodos utilizados pela criança? O que é e quando ocorre uma 
aprendizagem significativa? 

Com o intuito de solucionar tais questionamentos, a pesquisa teve como objetivo, 
investigar se as crianças das séries iniciais, realmente aprenderam de forma significativa o 
sistema de numeração, ou seja,  levando em conta o critério do valor posicional.

A metodologia utilizada consistiu em escolher aleatoriamente uma amostra de alunos 
de uma escola pública (Municipal) e de uma escola particular de Campo Grande – MS, e 
submetê-los a uma entrevista clínica elaborada com questões sobre valor posicional. Foram 
entrevistadas 12 crianças, sendo 6 crianças de cada escola e respectivamente 3 crianças da 
2ªsérie e 3 crianças da 4ª série do Ensino Fundamental. A entrevista foi feita individualmente 
e as respostas foram registradas por escrito.

Os alunos foram divididos em quatro grupos:
Grupo 1 – Alunos da 2ª série da escola pública
Grupo 2 – Alunos da 2ª série da escola particular
Grupo 3 – Alunos da 4ª série da escola pública
Grupo 4 – Alunos da 4ª série da escola particular
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A entrevista consistiu em quatro questões, sendo as duas primeiras baseadas no mesmo 
procedimento da pesquisa feita por Kamii (1986), com o objetivo de verificar a noção de 
valor posicional; a terceira questão tem o objetivo de investigar o que significa o zero para a 
criança; a quarta e última questão apresentavam-se duas contas de adição para verificar se a 
criança sabia o significado do “vai um”.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Primeira questão

De acordo com o método estabelecido por Kamii (1986), mostrou-se a cada criança 
uma fileira de 16 feijões, pedido-se a ela para contar e desenhar a quantidade total. Em 
seguida solicitava-se a ela escrever com números a quantidade de feijões. Logo após,  
perguntava-se o significado “da parte” correspondente ao 6 do 16, solicitando que a criança 
identificasse no desenho, o significado “da parte” do número 1 do 16. Pedia-se também  
o significado do todo “16” e sua identificação no desenho. Este procedimento objetivava 
sondar as relações entre 16, 1 e 6.

Motivos Explicitados
Alunos por série

2ª 4ª

Reconhecem o que é dezena e unidade 04 06

Não reconhecem o que é dezena e unidade 01

Fase de transição 01

Tabela 1. Motivos explicitados pelos alunos, quanto à interpretação dos números, na questão 1 .

As crianças entrevistadas apresentaram três tipos de respostas,  descritas abaixo:
Reconhecem o que é dezena e unidade – para essas crianças, cada algarismo que forma 

um número, indica quantidades de acordo com a posição em que aparecem. Para elas, 
conforme mostra Kamii (1986), o “1” de 16 significa dez, pois se encontra na posição das 
dezenas; elas têm noção numérica parte-todo, sendo que o “1” do 16 vale dez pois 6+10 
são 16. Estas crianças encontram-se no nível 5, pois elas sabem que os algarismos separados 
fazem uma relação com o todo e compreendem unidades e dezenas agrupadas em ordem. 
Essas crianças correspondem à todos os alunos da 4ª série (grupos 3 e 4) e a quatro alunos da 
2ª série (2 do grupo 1 e 2 do grupo 2).

Ex: “O número 6 significa 6 unidades que são 6 feijões, o número 1 significa 1 dezena 
que são 10 feijões, e todos significam 16 feijões”.
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Figura 1. Resposta da questão 1, referente às crianças que reconhecem o que é dezena e unidade.

Não reconhecem o que é dezena e unidade - apenas uma criança da 2ª série (grupo 
1),  encontra-se no nível 4, pois para ela, o 6 de 16 significa 6 objetos, o 1 de 16 significa 1 
objeto e os 9 objetos não contados para elas não têm a menor importância. Para ela, cada 
algarismo representa unidades independente de sua posição.

Ex: “O número 6 significa 6 feijões e o número 1 significa 1 feijão”.

Figura 2. Resposta da questão 1, referente às crianças que não reconhecem o que é dezena e unidade.

Fase de transição - Foi constatado 1 aluno (grupo 2), que se encontra em uma fase de 
transição entre os níveis 4 e 5, pois ele ainda não reconhece o 1 de 16 com o valor 10, mas 
percebe que há algo estranho com os 9 objetos que sobraram. Esta criança começa a fazer 
uma relação entre as partes numéricas e o numeral inteiro.

Ex: “O número 6 significa 6 unidades que são 6 feijões, o número 1 significa  1 feijão, e 
todos significam 16 feijões”.

Figura 3. Resposta da questão 1, referente às crianças que se encontram em fase de transição entre os níveis 
4 e 5 de Kamii(1986).

Segunda questão

Também baseada no método estabelecido por Kamii (1986), foi mostrado para a 
criança uma fileira com 20 feijões. Pedia-se para a criança contar e desenhar a quantidade 
total e em seguida  para escrever com números a quantidade de feijões. Logo após, foi 
perguntado o significado “da parte” do número 0 do 20 e que a criança identificasse no 
desenho, o significado “da parte” do número 2 do 20, que identificasse no desenho. 
Também foi perguntado o significado do todo “20” e pedido sua identificação no desenho. 
Este procedimento objetivava sondar as relações entre 20, 2 e 0.
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Motivos Explicitados
Alunos por série

2ª 4ª

Reconhecem o que é dezena e unidade 05 06

Não reconhecem o que é dezena e unidade 01

Fase de transição

Tabela 2. Motivos explicitados pelos alunos, quanto à interpretação dos números, na questão 2

Reconhecem o que é dezena e unidade – Foi constatado que todos os alunos da 4ª 
série (grupos 3 e 4) e 5 alunos da 2ª série (todos do grupo 1 e 2 do grupo 2), têm noção de 
valor posicional e sabem o que é dezena e unidades e representá-las corretamente. Essas 
crianças se encaixam no nível 5, apontado por Kamii (1986), pois elas sabem que o 2 de 20 
significa 20 porque está no lugar das dezenas, sabem que o 2 de 20 significa 10 + 10 ou 2 x 
10  e que o 2 em 20 significa 20 porque 0 e 20 somados são 20 (relação parte-todo).

Ex: “O número 0 significa nenhuma unidade que são 0 feijões, o número 2 significa 2 
dezenas que são 20 feijões, e todos significam 20 feijões”.

Figura 4. Resposta da questão 2, referente às crianças que reconhecem o que é dezena e unidade.

Não reconhecem o que é dezena e unidade - Somente 1 aluno da 2ª série (grupo 2), 
não reconhece o que é dezena e unidade. Essa criança encontra-se no nível 4 de Kamii 
(1986), pois para ela o 0 do 20 significa nada e o 2 do 20 significa 2. Os 18 objetos restantes, 
para ela não tem relação alguma. Ela ainda não percebe a relação parte-todo.

Figura 5. Resposta da questão 2, referente às crianças que não reconhecem o que é dezena e unidade.

Vale ressaltar, que as crianças aprendem primeiro os “nós” (dezenas, centenas,etc.) para 
depois aprenderem os números posicionados entre eles. Isso pode servir como explicação 
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ao fato de um número maior de crianças interpretar melhor o valor posicional do 20 do que 
do 16. Apesar de 20 ser um número posterior ao 16, as crianças parecem compreendê-lo 
melhor. Tal resultado encontra respaldo em pesquisas anteriores, como as  de Lerner (1995) 
e Teixeira e Leão (2004) quando apontam que os números não são aprendidos somente na  
seqüência n+1.

Terceira questão

A terceira questão era relativa  ao valor do zero. Após afirmar que uma outra criança 
havia dito que o zero não significa nada,  perguntava-se aos entrevistados se  concordavam 
com tal afirmação. As respostas estão colocadas a seguir:

Motivos Explicitados
Alunos por série

2ª 4ª

Afirmam que o zero sempre vale nada 2 1

Afirmam que o zero nem sempre vale nada, depende da sua 
posição 4 5

Tabela 3. Motivos explicitados pelos alunos, quanto ao valor do zero, na questão 3

Também foram apresentados os números 07 e 70,sendo perguntado se esses números 
eram iguais ou diferentes e quanto valia o zero em cada número.

Motivos Explicitados
Alunos por série

2ª 4ª

Consideram os números 07 e 70 iguais

Consideram os números 07 e 70 diferentes 6 6

Tabela 4. Motivos explicitados pelos alunos, quanto à comparação dos números, na questão 3.

Percebe-se que todas as crianças entrevistadas sabem que os números 07 e 70 são 
diferentes. Todas as justificativas se resumem na posição em que se encontram os algarismos 
de ambos os números.

Em relação ao valor do zero, duas crianças da 2ª série (grupo 1 e 2) e uma da 4ª série 
(grupo 3) insistem que o zero sempre vale nada. Para elas não importa a posição que o zero 
apareça, ele não tem valor algum e é desprezível. Este tipo de resposta se justifica baseada 
na concepção que as crianças tem do papel do zero nas operações. Como diz Lerner (1995, 
p.118), “as crianças já têm compreendido que o 0 é o ‘elemento neutro’ nas operações 
de soma e subtração”. Na realidade, o zero é compreendido de forma absoluta, conforme 
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significado do senso comum “zero igual a nada”. Isso acontece, quando as operações são 
trabalhadas de forma mecânica. 

O restante das crianças entrevistadas, quatro da 2ª série (duas do grupo 1 e duas 
do grupo 2) e cinco da 4ª série (duas do grupo 3 e três do grupo 5), argumentam que 
o zero nem sempre vale nada, depende do lugar onde se apresenta. Vejam a resposta 
de algumas crianças:

“Depende do lugar onde o zero estiver”.
“Depende, pois 70 precisa do zero e sem ele seria 7”.
“Depende, porque quando é 07, o 0 significa nada e no 70 o 0 significa a unidade”.
“Depende do lugar onde ele está. Ex: no 70, será para mostrar que são algumas dezenas 

e nenhuma unidade. No 07, não significa nada”.
Essas respostas podem ser justificadas quando Lerner (1995, p.122), afirma que para 

essas crianças, “os 0 não têm valor e podem ser suprimidos quando aparecem à esquerda 
de outro número, no entanto, quando aparecem à direita não podem ser suprimidos porque 
contribuem para representar o número total”.

Quarta questão

Foi pedido às crianças para resolverem duas operações de adição 29 + 27 e 109 + 
954. Perguntava-se em seguida o significado do “vai um” nessas operações.

Motivos Explicitados

Alunos

2ª 4ª

Sabem que o “vai um” está vinculado ao valor posicional 5 5

Não sabem o que significa o “vai um” 1 1

Tabela 5. Motivos explicitados pelos alunos, quanto ao significado de “vai um”, na questão 

As respostas dadas pelas crianças foram  agrupadas em duas categorias:
Sabem que o “vai um” está vinculado ao valor posicional – Para estas crianças o “vai 

um” está  vinculado à base 10 de nosso sistema de numeração. Pode-se notar essa justificativa 
nas respostas apresentadas abaixo:

“O um significa que aumenta uma dezena”.
“Quer dizer que a dezena não pode ficar na casa da unidade, então o 1 vai para 

a casa da dezena”.
“Significa que na unidade não pode ficar porque na unidade vale só 9”.
“Porque quando a unidade é 10 ou mais, deve passar o número de dezenas que 

formou e passar para a casa da dezena”.

Não sabem o que significa o “vai um” – a justificativa de quase todas as crianças que se 
encontram nesta categoria reflete a idéia de que o que se eleva é um 1 ou uma unidade; as 
crianças só entendem que se não fizerem assim, o resultado dará errado. A única relação que 
elas fazem é que tem que somar o 1 com o vizinho e que não se pode colocar dois números 
em uma mesma posição, mas insistem em que, o que se eleva são unidades.
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CONCLUSÃO

Com base nos dados levantados, pode-se concluir que as crianças entrevistadas,das 
duas séries, em sua maioria, tiveram uma aprendizagem significativa de valor posicional. 
Isto é notável em suas respostas, por meio de justificativas que levam em consideração os 
conceitos relevantes de valor posicional.

A primeira e a segunda questão apresentaram resultados, nos quais é nítida a 
compreensão do nosso sistema de numeração de base 10 e o entendimento das crianças 
sobre unidades, dezenas, centenas... as crianças foram capazes de relacionar os algarismos 
com o valor relativo  que eles assumem em cada posição.

Os resultados da terceira questão enfatizam que as crianças entenderam que o valor do 
zero depende da posição que ele ocupa e que em números de dois ou mais algarismos ele 
ao mesmo tempo representa uma posição e a ausência de elementos naquela posição.

Na quarta questão nota-se que o “vai um” foi entendido de maneira correta pelas 
crianças, pois elas sabem que o que se eleva é equivalente à posição que o algarismo ocupa.

Nota-se que as crianças que conseguiram responder corretamente às questões, tiveram 
uma aprendizagem de forma significativa, pois para elas os conceitos relevantes e inclusivos 
necessários à aprendizagem de valor posicional, estão claros e disponíveis em suas estruturas 
cognitivas. Por outro lado, os alunos que não conseguiram aprender significativamente, não 
conseguem realizar uma interação entre a nova informação e a já existente na memória, 
como é o caso da criança que afirma que o zero sempre vale nada. Mesmo quando o zero 
faz parte da construção de um número e dependendo de sua posição, ela não consegue 
aprender que ele não pode ser desprezível.

Vale salientar que os resultados obtidos nesta pesquisa, apresentam-se diferentes dos 
encontrados por Kamii (1986), Lerner (1995), pesquisas nas quais o número de acertos 
nessa faixa etária, sobretudo na 2ª série, foram bem menores. Levanta-se a hipótese de que 
essas crianças aprenderam valor posicional antecipadamente às crianças entrevistadas nas 
pesquisas citadas anteriormente, porque provavelmente, os professores souberam fazer de 
modo apropriado uma mediação por meio do uso de organizadores prévios, de tal forma 
a propiciar uma ponte cognitiva entre o que os alunos já sabiam e o conteúdo de valor 
posicional ensinado na escola. Conforme relato dos professores, o ensino do valor posicional 
foi feito tendo como base o uso do  “quadro valor–lugar” e o “material dourado”. 

Sendo assim, podemos dizer que cabe ao professor, descobrir quais conceitos as 
crianças consideram de seu interesse, quais concepções sustentam esses conceitos a partir 
dos problemas e respostas que elaboram, quais os conflitos existentes entre os novos e 
velhos conceitos, tendo em vista, a organização de mediadores que possam promover uma 
aprendizagem significativa.
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Aplicada com sucesso no ensino superior, a Metodologia da Problematização, através do 
Arco de Maguerez, já foi aplicada também no ensino médio.  O desafio, agora, era investigar sua 
eficácia no ensino de Ciências, nos 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental, uma vez que se tem 
observado, que este ensino tem sido muito expositivo, teórico e pouco enfatizado. Neste trabalho 
são apresentados os resultados desta investigação, realizada na disciplina de Metodologia e Prática 
de Ensino de Ciências Físicas e Biológicas, ao longo de 2004, dentro do tema transversal Meio 
Ambiente, em que estagiários do 3º ano do Curso de Ciências Biológicas/UEL interagiram com 
alunos e professores da Escola Estadual Dr. Gabriel Martins, situada próximo ao Vale do Córrego Rubi, 
região oeste de Londrina/PR. Sabe-se que Educação Ambiental não pode ser trabalhada de forma 
tradicional, entre quatro paredes de uma sala de aula, somente reproduzindo informações prontas 
e acabadas, priorizando apenas a memorização de conceitos superficiais sobre o meio ambiente. 
Ao  educar para o ambiente é preciso extrapolar os muros da escola, rumar em busca de situações-
problema que possam ser solucionadas ou minimizadas através da vivência prática. Para que isto 
aconteça é imperioso que as atividades escolares e/ou comunitárias sejam trabalhadas através de 
uma metodologia problematizadora, resgatando valores de cidadania e oportunizando a formação 
do educando para a tomada de atitudes e intervenções em seu cotidiano. Também é inadmissível 
que a EA aconteça isoladamente, sem relação alguma com as demais áreas do conhecimento, 
devendo ser vivenciada através da interdisciplinaridade, guardando estreita relação com todos os 
aspectos da vida, como algo urgente e importante para toda a sociedade.  Acredita-se também que 
somente através da aprendizagem significativa isso será possível, uma vez que a articulação entre 
conhecimentos prévios e conhecimentos novos será capaz de gerar um conhecimento que tenha 
sentido para o aprendiz. Como objetivo geral pretendeu-se verificar a possibilidade e a eficácia 
da problematização em aulas de Ciências, através do Arco de Maguerez, como proposta para a 
aprendizagem significativa em Educação Ambiental. Esta metodologia compreende cinco passos: 
observação da realidade (problema), estabelecimento de pontos-chave, teorização, hipóteses de 
solução e aplicação à realidade. Descrevendo um arco, ela parte da realidade, estuda-a de forma 
crítica e reflexiva, e retorna a esta realidade com possíveis propostas de solução. Preocupados com 
a sustentabilidade da vida no planeta, “pensando globalmente e agindo localmente” os participantes 
empenharam-se em estudar a problemática do Vale do Rubi, como forma de colaborar para a 
transformação da realidade sócio-ambiental local, implicando em um ótimo exercício de cidadania, 
ética e valorização da vida e conduzindo alunos e estagiários à aprendizagem significativa.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Metodologia da Problematização; Educação 
Ambiental.
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INTRODUÇÃO

Se por um lado o avanço científico-tecnológico foi marcante para o século XX, 
resultando em muito desenvolvimento e benefícios para a humanidade, por outro lado 
advieram também problemas, principalmente ambientais, que necessitam de urgentes 
soluções. No entanto, a inteligência humana deverá será capaz de detectar esta possível 
auto-destruição e reformular o tipo de vida para a sobrevivência do planeta.

Entretanto é notório o descompasso existente entre o avanço científico-tecnológico, a 
crise sócio-ambiental e o ensino das Ciências Físicas e Biológicas. Surge daí a necessidade de 
se enfocar os conteúdos, relacionando-os às conquistas tecnológicas contemporâneas e aos 
problemas sociais e ambientais, uma vez que o homem faz parte desse momento histórico e 
suas condições de vida dependem direta ou indiretamente deste conhecimento. 

A partir desta visão, evidencia-se a necessidade de se pensar a construção do 
conhecimento científico, bem como as relações sócio-ambientais, ao longo de sua 
historicidade. Isto se faz necessário para refutar o atual ensino de Ciências, que de forma 
geral, apresenta-se como matéria descritiva, com ênfase em definições “resumidas” e 
“superficiais” que explicitam os fatos e/ou fenômenos de forma pronta e acabada, sem 
nenhuma contextualização e tampouco uma vivência interdisciplinar dos conteúdos, gerando 
no aluno o pensamento de que o conhecimento científico é construído completamente fora 
e muito distante de sua realidade, sendo, portanto, inatingível. Isto porque é criado um 
“cientificismo artificial”, assentado em nomenclaturas e conceitos, muitas vezes incorretos, 
desvinculados de sua própria produção teórica.

Considerando que o ensino de Ciências deve contribuir para a compreensão da 
realidade, como uma forma de se ler o mundo, seus conteúdos devem fundamentar-se nas 
múltiplas relações de interdependência dos elementos que constituem o ecossistema, bem 
como das interações entre os ecossistemas, oportunizando uma leitura crítica e mais clara do 
dinamismo da natureza quanto aos seus aspectos biológicos, físicos e químicos, tendo como 
eixo orientador a ação transformadora do homem em seu meio.

Desta forma, atualmente, quando se dispõe a discutir temas ambientais significa que é 
preciso tratar de questões complexas como, por exemplo, desenvolvimento, industrialização, 
desemprego, miséria, saneamento básico, educação, entre tantas outras.

Mesmo com a crescente formação de uma consciência ambiental pela sociedade e a 
implementação de leis e normas cada vez mais amplas e rígidas, ainda são necessárias uma 
persistente educação e produção científica, com a finalidade de se formar valores e tomar 
posturas diante da problemática ambiental.

Portanto, a degradação da natureza e, conseqüentemente, a queda da qualidade de vida 
da população não podem mais ser tratadas com indiferença, tanto pela sociedade como pelos 
governantes e, principalmente, pela escola, em todos os seus níveis de ensino, atuando como um 
centro de transformação social, através da socialização do saber e da formação de opiniões.

Pela gravidade da situação ambiental em todo o mundo, assim como no Brasil, torna-se 
imperiosa a necessidade de implementação da Educação Ambiental para as novas gerações 
em idade de formação de valores e atitudes, como também para a população em geral, pela 
emergência da situação em que se encontra o planeta.

Porém, a EA jamais poderá ser tratada como disciplina isolada, devendo o interesse pelas 
questões do meio ambiente estar presente em todos os aspectos do ensino, e estar ligado 
a todos os aspectos da vida.  Para a busca de uma visão do local ao global é fundamental 
que se mude a maneira de pensar.  Assim, a inter e a transdisciplinaridade representam uma 
ruptura com o modo linear de se ler o mundo, possibilitando uma nova leitura, em todas as 
suas dimensões, quebrando o isolamento das disciplinas, através da articulação dos saberes.
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Desta forma, torna-se inconcebível a prática da EA limitada ao espaço físico da sala de 
aula, através de preleções excessivamente teóricas, desmotivadoras, que jamais contribuirão 
para a produção de conhecimentos, execução de procedimentos e, tampouco, formação de 
valores e atitudes. Neste sentido, os PCNs  são muito claros, enfatizando que “a Educação 
Ambiental, quando bem realizada, leva a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes e 
valores de cidadania que podem ter fortes conseqüências sociais” (MEC, 1998).

Considerando a triangulação dos conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes) e 
partindo do pressuposto “pensar globalmente, agir localmente”, para o desenvolvimento 
deste trabalho foi escolhido o Vale do Córrego Rubi, localizado na região oeste de Londrina/
PR, onde se insere a Escola Estadual Dr. Gabriel Martins, oportunizando a vivência de uma 
proposta metodológica problematizadora e transformadora, capaz de conduzir o aluno à 
aprendizagem significativa em Educação Ambiental.

OBJETIVO GERAL

Verificar a possibilidade e a eficácia da problematização no Ensino Fundamental (3º e 
4º ciclos), através do Arco de Maguerez , como proposta para a aprendizagem  significativa  
em  Educação Ambiental, gerando  ações  que contemplassem a resolução ou minimização 
de problemas, a partir da integração Universidade/Escola/Comunidade.

METODOLOGIA

O Arco de Maguerez

Também denominada Metodologia ou Pedagogia da Problematização, esta metodologia 
foi expressa graficamente por Charles Maguerez como “Método do Arco”,  tendo a realidade 
social como ponto de partida e como ponto de chegada, supondo uma concepção do ato do 
conhecimento através da investigação direta da realidade, num esforço conjunto de construção 
de uma efetiva compreensão dessa mesma realidade (BORDENAVE & PEREIRA, 1982).

Centrada no aluno, como “sujeito” e não como “objeto” do processo ensino-
aprendizagem, seu principal objetivo incide na preocupação de que a “pedagogia da 
transmissão” ceda lugar à pedagogia da produção do conhecimento, onde a partir de 
uma linha cognitivista, a compreensão prevaleça sobre a simples memorização, através da 
vivência de uma situação-problema real.

Segundo Bordenave (1989), “o aluno usa a realidade para aprender com ela, ao mesmo 
tempo em que se prepara para transformá-la”.

Para Berbel (1999), esta metodologia permite que o aluno observe o que ocorre na 
realidade próxima, identificando os problemas existentes e que poderão ser trabalhados. 
Na fase de teorização as informações colhidas em diferentes fontes servirão de base para a 
análise dos diferentes ângulos do problema escolhido e para o levantamento de hipóteses 
de solução. Permite, ainda, que seja feita ampla discussão do problema e a comparação de 
conhecimentos anteriores com as informações atuais obtidas, aprofundando o entendimento 
sobre a questão em estudo para que as decisões possam ser executadas. 

A etapa de elaboração de hipóteses de solução é muito rica, pois buscar alternativas 
estimula o potencial reflexivo e criativo dos alunos, realizando um grande número de 
operações mentais de alto nível, que ultrapassam a simples memorização. A última etapa, 
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que corresponde a aplicação à realidade, é o momento de interação dos alunos com a 
realidade social. É a fase que possibilita o desenvolvimento de ações associadas à solução ou 
minimização do problema, integrando teoria e prática.  Representa, ainda, a forma de retorno 
à comunidade, que muito contribui, fornecendo dados para a elaboração do conhecimento, 
além de também participar como  “sujeito” na busca de soluções para o problema.

Segundo Pozo (1998), a solução de problemas é uma atividade baseada na busca 
de situações abertas e sugestivas, exigindo do aluno uma atitude ativa e um esforço de 
buscar suas próprias respostas, através do domínio de procedimentos e da utilização dos 
conhecimentos disponíveis para dar uma resposta às diferentes situações da vida cotidiana.

Para Sorrentino (2002), o grande desafio para quem deseja realizar a Educação Ambiental 
é o da sensibilização e mobilização do grupo para o enfrentamento e solução/minimização 
de problemas, através da construção de conhecimentos e adoção de procedimentos capazes 
de preparar para a tomada de decisões sobre os grandes impasses com os quais se depara 
enquanto indivíduos e enquanto espécie humana.  Acrescenta, ainda, a necessidade de se 
trabalhar os problemas a partir de práticas concretas, desenvolvidas no próprio meio, a partir 
da construção de situações, jogos e/ou simulações que permitam exercitar a capacidade de 
um trabalho interdisciplinar e contextualizado.

Além disso, o contato direto com a realidade, a vivência de uma situação-problema, a 
busca de possíveis hipóteses de solução e o retorno à população-alvo muito contribuem para 
a formação profissional do acadêmico, uma vez que, ultrapassados os limites geográficos 
da Universidade, possibilita-se uma aprendizagem real, significativa e bastante dinâmica, 
proporcionando o desenvolvimento de qualidades que norteiam uma atitude científica no 
acadêmico frente à realidade observada, tornando-se capaz de interpretá-la e contribuir 
para sua modificação (ITO et al., 1997). 

Para a busca de uma visão do local ao global é fundamental que se mude a maneira de 
pensar.  Assim, a inter e a transdisciplinaridade representam uma ruptura com o modo linear 
de se ler o mundo, possibilitando uma nova leitura, em todas as suas dimensões, quebrando 
o isolamento das disciplinas, através da articulação dos saberes.

Com relação aos estagiários, também aprendizes, o desenvolvimento de trabalhos 
comunitários, através da Metodologia da Problematização, oportunizando a interação 
com diferentes padrões sócio-econômico-culturais proporcionará um ótimo exercício de 
cidadania e ética, contribuindo para a formação de profissionais críticos, preocupados e 
comprometidos com a transformação da realidade social (MENDES, 2003).

Portanto, acredita-se que o Arco de Maguerez seja uma alternativa metodológica com 
grande potencial pedagógico para preparação do futuro profissional e cidadão, necessidade 
imperiosa para uma sociedade em rápidas transformações.

 A vivência do Arco de Maguerez

Este trabalho foi realizado ao longo do ano letivo de 2004, como atividade da disciplina 
de Metodologia e Prática de Ensino de Ciências Físicas e Biológicas  (Estágio Supervisionado), 
integrando Universidade/Escola/Comunidade, através da Metodologia da Problematização 
(Arco de Maguerez), compreendendo os seguintes passos:

• Observação da realidade, para identificação de um problema;
• Levantamento de pontos-chave, determinantes do problema;
• Teorização;
• Proposição de hipóteses de solução/minimização;
• Aplicação à realidade.
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Considerando que esta metodologia vem sendo aplicada com sucesso no Ensino 
Superior (BERBEL, 1995; ITO et al., 1997; MENDES e PEGORARO, 2000) e também com 
resultados positivos no Ensino Médio (PEGORARO, 1995) agora, o desafio era saber também 
da sua eficácia no Ensino Fundamental (3º e 4º ciclos), como forma de se problematizar em 
Educação Ambiental.  Assim, participaram deste trabalho:

• O4 acadêmicos, estagiários da disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de 
Ciências Físicas e Biológicas - UEL

• Professor orientador/supervisor da Prática de Ensino de Ciências Físicas e Biológicas, - UEL;
• Cerca de 150 alunos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), da Escola Estadual Dr. 

Gabriel C. Martins, campo de estágio;
• 06 professores, responsáveis pelas disciplinas de Ciências, Matemática, Geografia, 

História e Português, da referida escola.
• Pais de alunos, representantes da comunidade do Vale do Córrego Rubi.

 RESULTADOS

Observação da Realidade e Identificação de um Problema

Orientados pelos estagiários e professores, e de posse de um roteiro, os alunos  realizaram 
uma cuidadosa e detalhada observação do Vale do Rubi, considerando os seguintes pontos: 
a cabeceira (nascente) do córrego, seu leito, o vale em geral e a bica lá existente.

Quanto aos principais aspectos observados e registrados, pode-se constatar:

• o total abandono do vale, tanto por parte dos moradores, como pela própria 
Prefeitura Municipal

• a presença de lixo (orgânico, reciclável, entulhos) é constante em todos os pontos observados, 
implicando na poluição e contaminação da água em geral; através de exame microbiológico, 
constatou-se a presença de coliformes totais e fecais em todos os pontos de coleta;

• falta de cobertura vegetal tanto na nascente principal como nas margens do córrego, 
implicando em erosão e pontos de assoreamento em seu leito;

• lançamento de esgoto doméstico no córrego, através de galerias pluviais; 

Para complementar a observação, os alunos realizaram 100 entrevistas com moradores 
do vale, para obtenção de dados sobre a utilização racional da água encanada, bem como 
sobre a qualidade da água do vale em geral, principalmente da bica, da qual se servem 
muitos moradores da região.

 Vários problemas foram detectados, porém dois sinalizados como os mais graves: a 
poluição da água e a falta de vegetação.

PONTOS-CHAVE DETERMINANTES DO PROBLEMA

Existem dois grandes pontos-chave, como determinantes principais, não só da poluição 
da água, mas também do vale todo: um social e um ambiental, sendo que o primeiro implica 
diretamente no segundo.
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Problema social: no vale existe uma pista de skate, cujas paredes laterais vêm servindo 
de abrigo para moradores de rua, que sobrevivem como catadores de lixo reciclável. Neste 
ambiente fazem a triagem do lixo, descartando aí mesmo o que não lhes interessa, conforme 
pode se observar nas fotografia obtidas ao longo deste estudo. Além disso, fazem todas as 
suas necessidades no vale, inclusive banhando-se, lavando louças e roupas no pequeno 
lago, formado pela nascente do córrego. O mais agravante é o fato de que a população, ao 
perceber o vale já todo poluído, acaba descartando também grande parte de seu lixo/entulho 
(móveis velhos, tanque, material de construção, entre outros) neste local.  

Problema ambiental: o excesso de lixo, que ao provocar toda a poluição do vale, 
sobretudo a da água, exibe um panorama desagradável aos olhos e uma situação ambiental 
insustentável, implicando na qualidade de vida da comunidade. Quanto à falta de cobertura 
vegetal, a quantidade de espécies plantadas pela Prefeitura Municipal  é em número 
insuficiente, além de que as mudas estão crescendo completamente sem monitoramento, 
sem poda adequada, apresentando crescimento e ramificações irregulares. 

 Teorização

Uma vez centrado o problema na poluição e na necessidade de recomposição da 
vegetação do Vale do Rubi, partiu-se para sua abordagem, buscando referenciais teóricos em 
livros, revistas, jornais e internet, além das observações registradas pelos alunos e dos dados 
levantados a partir da entrevista com a comunidade.

Através da triangulação dos conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes) foram 
abordados conceitos e/ou questões, como: afluente - ambiente - aqüífero -assoreamento 
- bacia hidrográfica - biodiversidade - chorume - cidadania - coliformes - crescimento 
desordenado - desemprego - desmatamento - educação ambiental - efluente - erosão - 
escassez de água - ética - galeria pluvial - impacto ambiental - lençol freático - lixo orgânico 
e reciclável - manancial - mata ciliar - moradia - plantas nativas e exóticas  - poluição - 
potabilidade - recursos hídricos - saneamento básico - sustentabilidade,  entre outros. 

Para cada termo foi avaliado o conhecimento prévio do aluno através de 
questionamentos e associações de outros termos correlatos, como forma de se verificar a 
“teia cognitiva” originada. 

Esta etapa foi de uma riqueza sem par, uma vez que surgiram as mais variadas 
discussões, onde todos queriam expor suas idéias, emitir suas opiniões, tentando uma 
possível explicação preliminar sobre as causas do problema.

Hipóteses de Solução

Esta etapa também proporcionou momentos de muita reflexão e discussão, onde 
a contribuição de cada um foi fundamental. A partir da necessidade de se trabalhar de 
forma contextualizada e integrada, foram sugeridas as seguintes hipóteses para solução ou 
diminuição do problema:

• Planejamento de oficinas e/ou atividades interdisciplinares tendo a EA como eixo 
integrador, com ênfase na poluição da água e no desmatamento.

• Planejamento de palestras para os pais e demais moradores do vale, para divulgação 
dos resultados obtidos, objetivando a construção e/ou resgate de valores e atitudes.

• Divulgação pela imprensa, escrita e televisionada, dos resultados obtidos.
• Elaboração de carta  para  a  Promotoria  do Meio Ambiente, com  cópia  para a 

Secretaria   Municipal   do   Meio   Ambiente  (SEMA),  Secretaria   Municipal  de Ação Social  
(SMAS)  e  Instituto  Ambiental  do  Paraná (IAP), para  adoção de  medidas urgentes, quanto 
aos problemas do vale.
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• Cobrança das autoridades competentes para o cumprimento da Agenda 21 local. 
• Organização de passeata, no sentido de chamar a atenção das autoridades, bem 

como conclamar a comunidade para a adoção, cultivo e proteção do Vale do Rubi.
• Seleção de espécies botânicas medicinais e ornamentais, para produção de mudas e 

plantio no vale e na escola, priorizando espécies nativas da região.
• Elaboração de um calendário bimestral de atividades/intervenções para 2005, 

para continuidade das ações, a fim de que não se tornem apenas um acontecimento 
isolado  e  pontual.

 Aplicação à Realidade

Esta foi a etapa mais esperada por todos os envolvidos neste trabalho, uma vez que 
compreendeu o momento de retorno à comunidade, tanto para a escolar como a de seu 
entorno, envolvendo pais de alunos e representantes da comunidade, através da realização 
de várias atividades.

Em conjunto com os alunos, os professores e estagiários realizaram várias oficinas e 
atividades de laboratório e/ou campo, em que a tônica incidiu sobre a aplicabilidade dos 
conteúdos no cotidiano do aluno, bem como que tipos de valores e atitudes poderiam 
ser construídos a partir desses conteúdos e procedimentos, visando a sensibilização e a 
mobilização do educador e do educando sobre a importância dos recursos hídricos para a 
manutenção da vida no planeta.

Viajando ao longo do tempo e da história da humanidade, desde a origem da água até 
sua escassez nos dias atuais, as atividades oportunizaram uma reflexão sobre a preservação e a 
economia da água, a recuperação de mananciais, bem como a necessidade de despoluição e 
purificação. De forma contextualizada e interdisciplinar e sempre a partir dos conhecimentos 
prévios dos alunos, as oficinas e atividades foram realizadas ao longo das aulas, totalizando 
32 h/a nas seguintes áreas:  CIÊNCIAS: 08 h/a  -  MATEMÁTICA: 04 h/a  -  GEOGRAFIA: 
04 h/a  -  HISTÓRIA: 04 h/a  -  PORTUGUÊS: 04 h/a  -  ÉTICA e CIDADANIA: 04 h/a  -  
TRABALHO e CONSUMO: 04 h/a.

Ainda, na Semana da Árvore foram realizadas duas passeatas, uma no período matutino 
e outra no vespertino, como forma de sensibilizar as autoridades competentes, bem como a 
comunidade local para a problemática do vale. 

 Portando uma faixa com o lema: “ABRACE ESTA CAUSA: ADOTE, CULTIVE E 
PROTEJA O VALE DO RUBI”, além de vários cartazes com as frases produzidas nas oficinas 
interdisciplinares, os alunos, juntamente com seus professores, estagiários, professor 
orientador e alguns membros da comunidade, caminharam ao redor de todo o vale, com 
máscaras no rosto como sinal de protesto à poluição e nas mãos dois balões, um azul 
simbolizando a água e outro branco simbolizando a paz e a harmonia com a natureza.

Finalmente, encerraram a passeata de mãos dadas, representando um longo abraço 
simbólico no Vale do Rubi.

Neste mesmo dia, também nos dois turnos, foi feito o plantio das mudas produzidas 
de espécies medicinais e ornamentais, primeiramente no pátio da escola e depois no vale, 
em seus pontos mais críticos, ou seja, ao redor da nascente e nas margens do córrego, como 
forma de contribuir para a recomposição da mata ciliar.

Além de palestras para os pais e demais membros da comunidade, durante uma Mostra 
Científico-Cultural, realizada como atividade final de ano letivo, na primeira semana de 
outubro/2004, alunos, professores e estagiários apresentaram todo o trabalho, sob forma de 
painel, amplamente ilustrado pelos registros fotográficos, com todas as atividades descritas, 
resultados apresentados e discutidos, conclamando a todos para a melhoria da qualidade de 
vida do Vale do Rubi. E, assim, fechou-se o Arco de Maguerez.
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CONCLUSÃO

A opção por essa alternativa metodológica de ensino causou uma repercussão 
importante sobre a maneira de se colocar a ação pedagógica, induzindo a uma modalidade 
diferente das que tradicionalmente tem ocorrido. O rompimento com a “pedagogia da 
transmissão” que cedeu lugar à “pedagogia da construção” do conhecimento, tendo o 
aluno como agente de sua própria aprendizagem e o professor como orientador/facilitador, 
favoreceu não só o processo ensino-aprendizagem, como também o relacionamento 
interpessoal através da integração grupal.  Além disso, a forma contextualizada, a integração 
entre as áreas para tratamento dos conteúdos e a consideração dos conhecimentos prévios 
dos alunos foram fatores decisivos para uma aprendizagem significativa.  Cabem aqui as 
seguintes considerações finais:

• A riqueza representada pela parceria Universidade/Escola/Comunidade, quando 
todos se empenham na perspectiva da melhoria da qualidade de ensino e de vida, onde a 
universidade aprende com a escola e com a Comunidade, contribuindo para o processo de 
mudanças em ambas, é fundamental para a aprendizagem significativa do aluno.

• Antes de se formar o profissional é urgente que se forme o cidadão, já não se 
justifica mais a formação do professor de Ciências Biológicas pautada apenas na aquisição 
de informações, ou na vivência do método científico de forma tecnicista, bem distante da 
realidade social. Portanto, torna-se necessária também uma preocupação maior quanto às 
implicações sociais e políticas do conhecimento biológico.

• A escola, em todos seus níveis, como instituição responsável pela socialização do 
saber, precisa adotar propostas pedagógicas que abordem a complexidade dos problemas 
sociais e ambientais, do local ao global, do individual ao coletivo, contribuindo para o 
desenvolvimento da consciência crítica do aluno sobre a importância da participação de 
todos, a partir da integração escola e comunidade num projeto único, dinâmico e motivador, 
através de uma visão holística da realidade que os cerca.

• O contato direto de todos com a realidade sócio-ambiental, extrapolando os muros 
escolares, envolvendo-se em uma situação problematizadora, contextualizada e integrada é 
a melhor forma de se educar para o ambiente. O conhecimento fragmentado em disciplinas 
impede o vínculo entre as partes e o todo, devendo ser substituído por um modo capaz de 
sua compreensão em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto.

• Educar para o presente, educar para o ambiente, educar para a saúde, educar para 
a dignidade, educar para a cooperação, através de ações que colaborem para o resgate 
de valores culturais, sociais e ambientais, priorizando a cidadania e a valorização da vida, 
obrigam o educador a partir em busca de alternativas para a transformação da educação, 
possibilitando uma nova ética que dignifique o ser humano em todos os sentidos.    

• Ainda são necessários muitos projetos em Educação Ambiental que sejam 
trabalhados nas escolas públicas brasileiras de forma participativa, integrada e contínua, 
e não simplesmente através de comemorações de datas especiais e/ou atividades isoladas 
e pontuais sobre o ambiente.  Os alunos encontram-se abertos e receptivos para serem 
educados ambientalmente, basta para isso que o educador se prepare e ouse ir em busca da 
excelência neste processo educativo.
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Se presentan resultados parciales de una investigación más amplia en la que se 
estudian las ideas de estudiantes y profesores de Matemática del Nivel Medio acerca del 
saber matemático, su enseñanza y aprendizaje. Se discuten aquí los resultados de un trabajo 
con profesores de Nivel Medio, buscando caracterizar sus ideas en torno a la enseñanza 
- aprendizaje de la Matemática y relacionarlas con las ideas de sus estudiantes respecto del 
mismo asunto. Se discuten algunos resultados y se formulan algunas conclusiones con el que 
podrían tomarse en cuenta para la formación de futuros profesores.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Matemática; Formação de Professores.

INTRODUCCIÓN 

Los docentes tienen creencias, expectativas y actitudes sobre su práctica educativa que 
cristalizan en los procesos de enseñanza e influyen y condicionan su conducta en el aula. En 
este sentido, las ideas del profesor de matemática sobre el saber matemático, su enseñanza 
y aprendizaje, sirven de marco de referencia, a través del cual él dirige su práctica docente 
(Guzmán Zazueta, 2001). En este trabajo se plantea como objeto de estudio al profesor de 
matemática, a los alumnos y al saber matemático. Tanto en la cultura corriente como en 
algunos documentos curriculares, suele considerarse con cierta ingenuidad que el profesor es 
el principal responsable a la hora de resolver el conjunto de problemas y cuestiones relativos 
a la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática y el que, en última instancia, debe entonces 
dar respuesta a los mismos. En esta línea Gascón, Bosch y Bolea (2001) señalan críticamente 
como una de las ideas dominantes en la cultura escolar la siguiente:

“Motivar a los alumnos y conseguir que mejoren su actitud respecto a las 
matemáticas y su aprendizaje es una de las responsabilidades principales del 
profesor de matemáticas y constituye uno de los factores que determinan el 
éxito o el fracaso de la enseñanza de las matemáticas” 

En otros trabajos (Córica, Otero, 2005)en los cuales nos centramos en la dimensión estudiante 
encontramos que buena parte de ellos suponen que el profesor debe “explicar” los conocimientos 
al alumno de la forma mas exhaustiva y detallada posible, de lo cual a su vez se hace depender 
que el alumno “entienda” y luego “aprenda”. en toda la escolaridad media encontramos un alto 
porcentaje de sujetos que sólo tratan de responder a las demandas del profesor y se caracterizan por 
colocar fuera de ellos la responsabilidad del aprendizaje, trasfiriéndosela al docente.
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Alternativamente, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard 1999; 2000; 
2002a; 2002b; Chevallard; 1997; Chevallard; Bosch, Gascón; 1997; Bosch, Espinoza, 
Gascón; 2003) considera al profesor como el director de una comunidad de estudio que 
integra con sus alumnos. Este punto de vista, que nosotros compartimos, permite, entre otras 
cosas, pensar en el profesor como una más de las figuras integrantes de la comunidad de 
estudio y, en particular, atenuar el protagonismo que la cultura pedagógica tradicional suele 
adjudicarle (Bosch, Espinoza, Gascón, 2003). 

Por otra parte, también la Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel; 1963; 1968; 
1976; 2000; Ausubel, Novak, Hanesian; 1978; 1980; 1983; Moreira; 1982, 2000) sostiene 
la triada docente - alumno - saber y postula que el alumno es responsable de su propio 
aprendizaje, a tal punto que puede decidir no aprender (Moreira, 2000). En consecuencia si 
bien es mucho lo que el profesor tiene que hacer, en la Teoría del Aprendizaje Significativo 
(AS) sus acciones son concebidas como necesarias y nunca como suficientes para que el 
alumno aprenda; condición que puede alinearse con la idea de acotar la asignación de 
responsabilidades únicamente al profesor.

Nuestra investigación se sitúa en la temática del fracaso escolar en matemática y tiene 
como uno de sus propósitos generar conocimiento sobre las ideas de alumnos y profesores 
de nivel medio acerca del saber matemático, su enseñanza y aprendizaje (Corica, Otero, 
2005). En este caso, nos preguntamos en qué medida estas ideas son adecuadas para dirigir 
un proceso de estudio que culminen en AS. Bajo este contexto, se presentan aquí resultados 
parciales obtenidos mediante entrevistas en profundidad realizadas a profesores del nivel 
medio, dirigidas a explorar las ideas que poseen los profesores acerca del saber matemático, 
su enseñanza y su aprendizaje. En particular se persiguen los siguientes objetivos: 

Describir las ideas de los profesores de Matemática acerca de la enseñanza y aprendizaje 
de la Matemática.

Establecer si dichas ideas serían potencialmente adecuadas para propiciar AS en 
los estudiantes.

Identificar si las ideas de los profesores se corresponden con las encontradas en 
los estudiantes.

METODOLOGÍA

Se realizó una entrevista en profundidad semiestructurada a profesores de Matemática 
de enseñanza media. Este tipo de entrevistas permite que el individuo transmita oralmente 
la definición personal de la situación (Ruiz, 1996). La misma fue de carácter individual, 
entendido por individual la conversación que se mantuvo por separado con cada uno de 
los profesores. La metodología del estudio de caso es un diseño adecuado para realizar un 
análisis intensivo y profundo de uno o pocos individuos, ya que el estudio de caso ayuda 
a enfocar los factores contextuales, percepciones, concepciones y actitudes de los sujetos 
(Robson, 1993 , Goetz y LeCompte, 1988). Esta metodología no tiene como propósito 
contrastar una idea, creencia o supuestos, sino acercarse a las ideas, creencias y supuestos 
mantenidos por los docentes. 

La selección de los profesores fue intencional y predeterminada. Se entrevistaron 
algunos de los profesores de Matemática de los estudiantes de nivel medio (N = 857) que 
fueron parte del proyecto de esta investigación. Nuestro propósito fue comparar las ideas 
identificadas en los estudiantes con las de sus profesores y abordar nuestro tercer objetivo. 
También, la selección se centró en dos características deseables para favorecer el estudio: la 
calidad de la información y la posibilidad de cooperación de los docentes. 
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El estudio incluyó a 4 profesores que dieron clases de Matemática durante el primer 
semestre del año 2004 en la ciudad de Necochea (provincia de Buenos Aires) en escuelas 
públicas. Estos profesores fueron algunos de los docentes de los estudiantes que forman parte 
del proyecto. Ellos tienen distintos tipos de formación y distinta antigüedad en la profesión. 

Los 4 profesores entrevistados vivieron en ejercicio el proceso de Reforma Educativa 
en nuestro país. Los profesores A, C y D realizaron la capacitación obligatoria ofrecida por el 
Ministerio de Educación, en la que se utilizaba el término aprendizaje significativo pero sin 
ser contextualizado en la Teoría AS, mientras el profesor B conocía la Teoría de Aprendizaje 
Significativo por su formación profesional reciente.

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS Y ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los protocolos condujo a la formulación de categorías de análisis mediante 
inducción analítica, puesto que no se está interesado en la incidencia o frecuencia de ciertas 
cualidades, sino en la generación de conceptos y categorías teóricas que se ajusten a la 
realidad. Se pretende generalizar a partir de la abstracción efectuada en el estudio de unos 
pocos casos. (Branen, 1992). La totalidad de las categorías abordan los siguientes aspectos:

• Las ideas de los profesores acerca del fracaso escolar en Matemática de los estudiantes,
• sus ideas acerca del saber matemático (es decir, cuál es el objeto de estudio de la 

Matemática y la forma en que los matemático producen conocimiento matemático),
• cómo se aprende Matemática, cómo se enseña y cómo evalúan a sus estudiantes. 

A continuación se describen sólo las categorías y subcategorías de interés para esta 
presentación:

CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

1.1- Explicación: Estos profesores consideran que para aprender Matemática es central 
que el docente explique detallada y exhaustivamente los contenidos. Si el alumno, ante esta 
primera explicación no comprende, el profesor debe volver a explicar reiteradamente y de 
diferentes formas.

1.2- Repetición - Ejercitación: Estos profesores consideran que una vez explicado el 
tema los alumnos aprenden Matemática ejercitando y resolviendo una y otra vez una misma 
tarea, hasta que logran hacerlo exitosamente.

1.3- Logicista: Los profesores consideran que se aprende Matemática cuando el 
estudiante está en posesión de pensamiento lógico – deductivo y abstracto.

1.4- Hábito de estudio: Para aprender Matemática es necesario poseer “hábitos de 
estudio”, es decir, dedicar tiempo extra (escolar) al estudio de la Matemática. Además de 
considerar lo que contempla la subcategoría 1.2, los estudiantes deben realizar una fijación 
adicional a la realizada en la escuela.

Observamos que las dos primeras subcategorías levantadas en los protocolos 
corresponderían a concepciones en las que se atribuiría a los docentes la responsabilidad 
de que el alumno aprenda o no, mientras que las otras dos subcategorías corresponderían a 
concepciones en la que esa responsabilidad recaería en los mismos estudiantes.
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CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA

Esta categoría hace referencia a las tareas que a juicio de los profesores entrevistados 
deben llevarse a cabo para realizar una buena enseñanza de la Matemática en la escuela 
media. Las subcategorías correspondientes son las siguientes:

2.1- Explicar - ejemplificar - explicar: La principal actividad del docente en el aula 
es la de explicar los conceptos matemáticos. Luego, el profesor debe ofrecer ejemplos a 
los alumnos y si estos demuestran no comprender los conceptos en juego, el docente debe 
volver a explicar.

2.2- Complejizar tareas: Además de explicar y ejemplificar se debe proponer a los 
estudiantes tareas que vayan creciendo en complejidad para que los alumnos aprendan a 
usar y dominar los procedimientos enseñadas.

2.3- Explicar - participativo: Cuando el profesor realiza explicaciones en clase debe 
buscar la participación de los estudiantes cuestionándolos, y dependiendo de la respuesta 
dada por los mismos debe proseguir con las explicaciones o volver a explicar.

2.4- Utilizar distintos modos semióticos: Estos profesores indican, sin utilizar el 
término semiótico, los temas que se trabajen en la clase, de ser posible, deben mostrarse, a 
juicio de los profesores, en distintos marcos como ser: el gráfico, el algebraico, el funcional, 
el pictórico, el numérico. Esto le permite, a los estudiantes, desarrollar capacidades que le 
serán útiles para resolver distintos tipos de tareas.

2.5- Enseñar a estudiar: Estos profesores consideran que hay que enseñar a estudiar al 
alumno. Es decir, debe destinarse tiempo de la clase para que el estudiante lea su carpeta y 
revise lo que se ha trabajado en la clase anterior ya que en el caso de que tenga dudas podrá 
cuestionar al docente.

Obsérvese que el papel de “explicador”, del profesor está ligado a varias de las 
subcategorías (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) y que espontáneamente los profesores no relacionan la 
resolución de problemas con la explicación con la buena enseñanza.

Estas categorías conforman un perfil de profesor que hemos denominado “explicador”. Es decir, 
que centra la mayor parte de las tareas de enseñanza en “explicar” a los estudiantes. Observamos 
que no se trata de un  profesor que “conversa” con los alumnos lo cual implicaría compartir un 
lenguaje y elementos de una cultura. Estos profesores conciben su tarea como “iluminadores” como 
si los objetos matemáticos estuviesen en un lugar oscuro y fuese necesario echar luz sobre ellos para 
“verlos”. Así, el topos del alumno queda muy reducido en el proceso de estudio.

A continuación se describen cada uno de los profesores entrevistados según las 
categorías formuladas. En las tablas se citan los turnos de habla (identificados con un número 
secuencial) del entrevistador (E) y el profesor (P). Los fragmentos de protocolos que se 
transcriben corresponden a las subcategorías presentes en cada profesor.

EL CASO DEL PROFESOR A

El profesor A es de sexo masculino y cuando se le realizó la entrevista tenía 57 años de 
edad. A se encuentra próximo a jubilarse. Su antigüedad en la docencia era de 25 años. El 
profesor A tiene una profesión técnica (Técnico Naval, curso y aprobó cuarto año de Ingeniería 
Naval). Tiene un estilo de profesor tradicional, su relación con los alumnos se regiría por el 
principio de autoridad, y esto se infiere tanto de su tono de voz como de sus expresiones.

El profesor A queda bien representado por la de la subcategoría Repetición - 
ejercitación. Según las manifestaciones del profesor que se recogen en P102, para aprender 
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Matemática es necesario que el estudiante realice la tarea propuesta por él sin solicitar su 
ayuda para realizarla. También se advierte que para el profesor A cualquier persona puede 
aprender Matemática, siempre y cuando quiera realizar la tarea propuesta.

1.2 Repetición 
- Ejercitación

E87- Entonces ¿Cómo hace usted para que alguien aprenda matemática?
(...)
P102- (...) a su vez que vaya entendiendo por que los hace y que los 

resuelva solo, no que a los dos minutos, empiece a hacerlo y a los dos minutos 
me diga, no entiendo. ¿Qué no entendés? Nada. ¡Bueno hacelo!  Y que en... 
tampoco a los dos minutos algunos que tienen un poquitito mas de voluntad, 
porque vos sabes que la inteligencia es para todo el mundo mas o menos igual, 
lo que la diferencia es la voluntad, aquellos que tienen un poquitito mas de 
voluntad ¿qué es lo que hacen? A los dos minutos vienen y te llaman ¿señor voy 
bien? ¿Cómo? ¡Seguí hermano! ¡Seguí! ¡Seguí hasta el final! (...)

Según lo que nos dice el profesor A en P48 y P102, para enseñar Matemática 
primero el docente debe explicar los contenidos, luego, debe ofrecer ejemplos y 
posteriormente proponer tareas a los estudiantes. Este profesor parece identificar dos 
tipos de conocimientos matemáticos: el teórico (igual a definiciones y clasificaciones) por 
ejemplo cuando en P48 se refiere al Teorema de Pitágoras “... podría llegar a entenderlo, 
haciéndoles primero una buena demostración “. Y el otro conocimiento que identificaría 
sería el práctico que implica la resolución de ejercicios. Estos dos tipos de conocimiento 
tienen poca relación entre sí, puesto que el profesor indica que luego de la demostración 
hay que llevarlos (a los estudiantes) a la práctica. Aparentemente, para el profesor A 
saber Matemática es saber resolver tareas aunque no podemos precisar a qué tipo de 
tareas hace referencia A, por ejemplo si se trata de tareas rutinarias.

Este profesor es también un ejemplo de la subcategoría Complejizar tareas En sus 
manifestaciones recogidos en P102 se advierte que las tareas propuestas por el docente a 
los estudiantes deben ir creciendo en grado de dificultad. Podemos inferir que este profesor 
tiene una concepción secuencial del aprendizaje, como si se aplicara el principio de 
complejidad acumulativa. Parecería que para este profesor el aprendizaje es lineal, no estaría 
considerando que en ocasiones sea necesario el desaprendiaje para que hay aprendizaje 
del nuevo conocimiento. Tal como menciona Moreira (2000): “Gran parte de los contenidos 
que se trabajan en un año escolar sufren transformaciones constantes y profundas entonces 
la sobrevivencia de los estudiantes depende crucialmente de ser capaces de identificar cuáles 
de los viejos conceptos y estrategias son relevantes para las nuevas demandas impuestas por 
los nuevos desafíos y cuáles no lo son desaprender conceptos y estrategias irrelevantes pasan 
a ser condiciones previas para el aprendizaje significativo”
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2.1- Explicar 
- ejemplificar 
- explicar

E43- Entonces cuando usted me dice no, “Esta persona sabe matemática” 
¿qué me esta queriendo decir? ¿Usted?

(...)

P48- (...) Por ejemplo un tema que si uno lo logra explicar bien. Tratas 
de, de llegar con ejemplos y podría ser el teorema de Pitágoras, podrían llegar a 
entenderlo, haciéndole primero una buena demostración y después llevándolo a 
la practica, haciéndoselo en la practica, haciéndoles por ejemplo en el salón ver 
cuanto mide la diagonal; teniendo un metro y sin medirla. Eso podría llegar a 
entender, y a través de Pitágoras bueno llegas a superficie...

(...)

2.2- 
Complejizar 
tareas

E87- Entonces ¿Cómo hace usted para que alguien aprenda matemática?

(...)

P102- Un determinado tema. Explico. Hago ejercicios primero... yo hago uno 
o dos. Y voy dándole grado de dificultad muy suave, tiene que ser una pendiente 
hacia arriba muy suave (...) muy suave pero hacia abajo. Es una pendiente al cielo 
muy suave, o sea, que no vaya notando los grados de dificultad de los ejercicios

2.4- Utilizar 
distintos 
modos 
simeóticos

E113- ¿Qué temas le parecen importantes? Así, que no se podrían sacar del 
programa.

(...)

P118- (...) por ejemplo de cómo se representa una recta, como se resuelve 
un sistema dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas ¿viste? Cómo 
digo yo, no les des los 4 cuatro métodos, dale dos por sustitución, y por he... por 
determinantes si querés, y que aparte de hacerla, aparte de hacerla, después la 
represente y diga donde se cortan esas dos rectas y que esos puntos, justamente si 
lo hace prolijamente le van a coincidir con los resultados teóricos que le dieron de 
x e y. Entonces el chico ve algo ¿me entendés? Porque matemática es vos sabes que 
es algo muy, muy teórico, muy difícil de ver.

Este profesor parecería tener concepciones muy arraigadas y contrarias al AS. Podemos 
advertir que no se trataría de un profesor que está en condiciones de interactuar, negociar, 
cuestionar, a sus estudiantes.

EL CASO DEL PROFESOR B

El profesor B es un profesor de 26 años y con distinta formación a la del profesor. Su 
título es de Profesor de Matemática, egresado de un instituto terciario no universitario. Se 
trata de un profesor novato, puesto que cuando se realizó la entrevista indicó que tenía 2 
años de antigüedad. Por esta razón y debido a que carece de una formación adecuada ya que 
no dispone de herramientas teóricas para “ver” los sucesos del aula, tiende a enseñar como 
le enseñaron. El profesor B coincide con A en lo que respecta a la subcategoría Repetición 
- Ejercitación. Este comportamiento se encuentra descripto por la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico que establece el fenómeno del encierro del profesor en el nivel de los temas y del 
trabajo de las técnicas como actos excluyentes del profesor de Matemática, dejando afuera las 
imprescindibles vinculaciones con el bloque tecnológico-teórico.



434

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

435

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Por otro lado, este profesor considera que se aprende matemática si el estudiante posee 
una estructura cognitiva adecuada, es decir, si tienen la capacidad de realizar razonamiento 
deductivos (P168). El profesor B parecería desconocer cómo se construyen los conceptos 
relevantes del conocimiento matemático y que características tiene el desarrollo cognitivo 
del adolescente. Debido a que este profesor tiene el esquema de aprendizaje descrito por 
la subcategoría Repetición - ejercitación, el entrevistador consultó al profesor sobre si para 
la Matemática se nace parta ver si mantiene esa concepción. La respuesta del profesor B 
(P176) indica que Matemática se aprende estudiando, cualquier persona puede aprender 
Matemática pero se infiere que esto es así si se tiene en cuenta a lo que alude la línea P168 
de la trascripción del protocolo.

1.2- Repetición 
- Ejercitación

E71. ¿Por qué…? ¿Por qué crees que, que les cuesta?

P72. (...) es sentarse después en la casa, ponele, agarrar los ejercicios y 
practicarlos, no sé, 50 (cincuenta) veces. 

E73 (...)

P74. Porque es aprenderse el esquema y ahí no hay vuelta. La suma y resta 
de fracciones es aprender el esquema, nada más.

E75 (...)

P76. (...) vos agarras el ejercicio y lo haces 300 (trescientas) veces hasta que 
entendes y te sale como corresponde, bueno ese es el problema que tienen ellos, 
cuando ven una dificultad, como es difícil, no la hacen, hacen todo al revés, no lo 
hacen, cuando lo tendrían que hacer con más continuidad.

(...)

1.3- Logicista

E167 Alguien dijo: aprender matemática es aprender un conjunto de 
reglas, formulas y procedimientos de cálculo.

P168. (...) en parte es eso, vos aprendes formulas, reglas y un procedimiento 
a seguir (...) Yo lo que le agregaría que igual, igualmente vos precisas tener una 
comprensión de los parámetros. Porque vos para hacer todo eso tenés que saber 
por que lo tenés que hacer (...) Por ejemplo vos, vos sabes todas las formulas, vos 
sabes todos los procedimientos, pero si vos no comprendes el ejerc… todo lo que 
sabes no te sirve (...)

1.4- Hábito de 
estudio

E175. Y ¿para la matemática se nace?

P176. (...) Yo hasta ahora no he visto ningún súper dotado que de entrada 
te haga un ejercicio, te vas haciendo, vas armando hábitos, y con la practica y 
con los estudios, te vas haciendo. Después, después una vez que la empezas a 
comprender te, te entra a gustar  la matemática (...) 

Un aspecto interesante que diferencia al profesor B de A reside en que el primero 
intenta incluir la participación de los estudiantes mientras explica cuestionándolos (P26). 
Aparentemente el profesor B tendría predisposición a conversar con los alumnos. 

Luego, este profesor señala que culminada la primer etapa en la que el docente se dedica 
a explicar los contenidos a los estudiantes, se deben ofrecer ejemplos a los alumnos y si estos 
no comprenden los conceptos en juego, el docente debería volver a explicar (línea P30).

De las declaraciones del profesor podemos inferir que se le atribuye al docente la 
responsabilidad de que los estudiantes aprendan o no. Esta actitud no propiciaría en los 
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estudiantes realizar un aprendizaje significativo puesto que según Moreira (2000) para realizar 
este tipo de aprendizaje el estudiante debe ser responsable de su propio aprendizaje.

En cuanto a las tareas propuestas por B a los estudiantes, indica que estas deben ir 
creciendo en el grado de dificultad y ese grado de dificultad va a depender del grupo de 
estudiantes (P46). Aparentemente, para este profesor al igual que para A, el aprendizaje en 
los estudiantes es lineal y acumulativo.

2.3- Explicar 
- participativo 
2.1- Explicar 
- ejemplificar 
- explicar 

E21. (...). ¿Y vos como haces para que, o sea, como te para que ellos 
aprendan?

(...)
P24. (...)Arrancas con una introducción, después seguís con un ejemplo, 

después le das la aplicación práctica. 
(...)
P26. Y uno lo que hace a medida que va explicando le va pidiendo 

participación a los chicos, que eso es el juicio de valor, si ellos están aprendiendo 
o no. ¿Me entendes?

(...)
P30. Claro. Si no te contestan absolutamente nada es: porque no prestan 

atención o que vos estas fallando. Entonces vos tenes que agarrar y citar otro 
ejemplo y en base a las preguntas y a las respuestas que ellos te van, te van 
haciendo, vos vas evaluando si aprenden o no. y después seguís con tu desarrollo 
de la clase. Pero siempre es en base al esquema que vos ya entraste. ¿Entendés? 
Vos agarras y empezas la clase con una introducción. 

(...)
P36. Vas a la aplicación práctica. Comenzás la, la parte de los ejemplos. 

¿No? Y recién después cuando vos ves que ellos entienden y que con una variedad 
de ejemplos, vos ves que ellos ya tienen una noción del tema. Ahí te vas a la parte 
práctica que es donde realmente ellos demuestran si entendieron o no. Les das 
cuentas, por ejemplo, ejercicios. 

2.2- 
Complejizar 
tareas

E39. Aja ¿Y les das problema?
(...)
P42. (...) Yo trabajaba, trabaje el año pasado en la 40 cuarenta de Quequén. 

Es un contexto social difícil.
E43 (...)
P44. Entonces, el problema que ellos más tenían era la lectura. O sea la, las 

materias que mas les costaban, eran lengua y matemática.
E45 (...)
P46. Entonces, en matemática puede ser, para las cuentas andaban bastante 

bien. Pero eso, cuando vos le dictabas un problema les costaba. (...) Porque les 
costaba la comprensión en la lectura. Por eso después también tenían problemas 
en lengua. Pero el problema también se basa en la lectura, y eso a su vez (...)  
también a la matemática. Entonces por ejemplo, vos les dabas un problema, 
entonces ellos leían el problema, como no saben leer correctamente y les cuesta 
la comprensión en la lectura. (...). También les costaba después resolver el 
problema matemáticamente. (...). Entonces. (...) Empezamos a hacer tal problema 
cada vez más sencillo. Con mas practica, con mas practica hasta que después a lo 
último con la practica, empezaron a entender los primeros, y después me los iban 
haciendo. Eso es lo que pasaba allá

(...)
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2.4- Utilizar 
distintos 
modos 
simeóticos

E77. Claro y… siguiendo con los temas que se dan en los colegios en EGB 
¿Cuáles te parecen que son los más importantes?

(...)
80. (...) las funciones ellos, vos la aplicas a lo que sea, o sea trabajas con 

la parte gráfica, con lo visual, que eso ya después cuando vos ves estadística, 
cuando lo haces trabajar con esa parte ¿no? Después trabajas también con 
problemas. Con funciones (...) En base a lo gráfico determinan que se yo, 
máximos o mínimos. Incluso es muy fácil con la parte de funciones trabajar con 
los problemas, porque vos por ejemplo, si querés explicar función cuadrática, 
yo les dije bueno lo podes relacionar con un golfista y citas un ejemplo: Si un 
golfista tira la pelota ¿cuál es la altura máxima que alcanza? ¿Cuál es la mínima? 
Entonces es muy fácil verlo gráficamente y verlo analíticamente. Entonces dije, 
bueno demuéstrenme la altura gráficamente y analíticamente. Entonces ellos 
tienen que hacer doble trabajo. Entonces trabajan con la parte grafica y lo haces 
trabajar con la parte intelectual. 

En las manifestaciones del profesor B podemos advertir que alguna de sus acciones 
contribuiría en que los estudiantes puedan realizar un AS pero juzgamos que estas pocas 
actitudes no son suficientes. 

EL CASO DEL PROFESOR C

El profesor C es de sexo femenino y en el momento en que se realizó la entrevista tenía 
61 años de edad. Esta profesora tiene el título de Ingeniera Civil. Según C, para aprender 
Matemática es necesario primero recibir una explicación. Como se advierte en P56, en 
la misma línea ella destaca que para aprender Matemática no es necesario resolver tareas 
rutinarias una y otra vez como consideran los profesores A y B. La profesora C ejemplifica la 
subcategoría Hábito de estudio, puesto que considera que Matemática se aprende estudiando 
y que cualquier persona puede realizar razonamientos lógicos deductivos (P146). 

1.4- Hábito de 
estudio

E73. ¿Hay algo en común, por ahí en los temas que les resulta más difíciles?
(...)
76. (...) si hay algún tema, porque te parece que un tema en… he… te 

parece con dificultad a lo mejor, no se, porque es tan subjetivo el hecho. Un día yo 
voy, no voy con toda la onda o, o vaya a saber que pasa, me distraigo en la mitad 
y a lo mejor no explico exactamente claro, una cosa que para mi es tan clara como 
el agua y eso les resulta dificultoso, y es fácil. Y otro tema que para mi tendría que 
ser difícil ¿viste? Ellos, lo pescan al vuelo, no se, son distintos mecanismos de, de 
integración y también depende mucho del estudio.

(...)
1.3- Logicista E147. Pero entonces ¿cómo se aprende matemática?

P146. (...) Cualquiera aprende matemática. No te gustara. (...) pero creo 
que cualquiera es capaz de razonar lógicamente. Si cualquiera es capaz de razonar 
lógicamente, cualquiera puede aprender lo básico de matemática (...)

(...)
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1.1Explicación
2.1Explicar 
- ejemplificar 
- explicar

E155. Entonces ¿cómo, como hace uno para que aprendan matemática los alumnos?
P156. (…) no darle 15.000 (quince mil) problemas de regla de 3 (tres) 

simple, directa e inversa para que la reconozcan, no. Tiene que haber un método 
que vos le puedas explicar. Yo se que muchas veces tendrás que explicar 5 (cinco) 
veces lo mismo y buscar otra forma mas de explicar ¡pero te tienen que entender! 
Si vos posees los, los conocimientos tenes que encontrar la forma de transferirlos 
y que no sea una forma ni aburrida ni… ni que parezca un castigo, ni nada por el 
estilo (...) pero pienso que se puede siempre de alguna forma u otra vencer esa 
resistencia y, y explicar y que te entiendan. 

La profesora C también es un claro representante de la subcategoría Explicar - 
ejemplificar - explicar. Aparentemente ella se siente responsable del aprendizaje de sus 
estudiantes, puesto que procura realizar explicaciones detalladas de los contenidos según 
se advierte en la línea P156 del protocolo. Una vez mas encontramos que esta profesora se 
ajusta al modelo de profesor “explicador” y por lo tanto su concepción no sería apropiada 
para producir aprendizaje significativo en los estudiantes, por las mismas razones ya 
enunciadas anteriormente.

EL CASO DE LA PROFESORA D

El profesor D es de sexo femenino y en el momento en que se realizó la entrevista tenía 
56 años de edad, su antigüedad docente era de 36 años. Esta profesora tiene el título de 
Profesora de Matemática y Cosmografía, obtenido en un instituto terciario, no universitario. 

A partir de sus manifestaciones discursivas en P152, podemos inferir que para ella 
aprender Matemática necesariamente requiere de la realización de tareas y de la insistencia 
del profesor. Es decir, D se siente responsable del aprendizaje del alumno, y en consecuencia 
sus acciones de insistencia no se dirigen a ampliar en topos del estudiante, sino a exigir el 
cumplimiento de lo que ella considera correcto. 

Por otra parte, D coincide con los profesores B y C cuando indican que se aprende 
Matemática si el estudiante realiza razonamientos lógicos deductivos, como se aprecia en P74.

1.3- 
Logicista

E73- (...) si usted me dice esta persona sabe matemática. ¿Qué me esta 
queriendo decir?

P74- (...) Cuando vos decís que un alumno sabe. (...) lo que... ves en el 
alumno es ese razonamiento… ese que vos... que uno dice... determinada cosa y el 
dice, no pero también se podría... plantear. ¿No? de tal manera. Y ahí te das cuenta 
que sabe. Tiene, tiene ese razonamiento claro, del que ve las cosas claras y del que 
tiene buena base. ¿No? Que no va... no se va a confundir.

(...)
1.2- 
Repetición - 
Ejercitación

E151- Y entonces ¿como se hace para aprender matemáticas?

P152- ¿Como hacemos para aprender matemática? Y, y la voluntad de... ja, 
ja... del profesor... ja, ja... y de insistir ¿No? Y dale que podes, y dale que estudia, y 
dale haber, y como lo planteamos, ¿y que te parece? (...)

Por otro lado, la profesora D expresa que Matemática se aprende ejercitando y 
estudiando los errores que se comenten al resolver las tareas propuestas (P152). Según D el 
profesor debe supervisar las actividades de los estudiantes e indicar los errores que advierte 
sin anticipar los resultados. Esta actitud de la profesora propiciaría el aprendizaje significativo 
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crítico en los estudiantes si consigue ayudar a sus alumnos a ser también detectores de 
errores. Buscar sistemáticamente el error es pensar críticamente, es aprender a aprender 
críticamente rechazando certezas, encarando el error como algo natural y aprendiendo a 
través de su superación (Moreira, 2000)

Por otro lado, la profesora D considera que hay que enseñar a estudiar a los estudiantes. 
Es decir, destinar tiempo de la clase para que el estudiante lea su carpeta y revise lo que se 
ha trabajado, porque en el caso de que tenga dudas podrá cuestionar al docente. También D 
considera que los alumnos estudian poco o que directamente no saben estudiar, por lo tanto, 
habría que enseñarles a estudiar. La profesora D (P158) asigna mucha importancia a que los 
estudiantes que pasen por su aula sepan. Esta profesora también tendría una concepción 
“individualista” de la enseñanza -dominante en nuestra cultura escolar- que otorga al profesor 
un papel tan protagónico dentro de la relación didáctica que termina por hacer depender 
sólo de él el correcto desarrollo del proceso didáctico(Bosch, Espinoza, Gascón, 2003), con 
el consiguiente desplazamiento implícito del alumno. 

2.5 Enseñar a 
estudiar 

2.3- Explicar - 
participativo

E151- Y entonces ¿como se hace para aprender matemáticas?

P152- (...) Y dejarlo que aprenda también por ahí con el error. ¿No? he... Un 
planteo mal hecho... y... ¿y a que llegaste? Y no porque llegue que. ¿Que se 
yo? Que el poste, he... mide menos 1.3 metros, menos 1.5, te da negativo, 
poste raro. ¿Como es esto? Ha no algo me equivoque. Ha, revísalo, dale, 
dale. ¿No? Hasta que encuentren el error.  Es un empujarla y empujarla 
hasta que a veces me dicen, hay, estudio porque ya estoy cansado que me 
diga, estudia, estudia (...)

(...)

P158- Tal tema. Lee vos. Y lee, porque no saben leer, su propia letra, si no 
saben leer no pueden estudiar. Entonces leen y van corrigiendo. Ha, ya vas 
a ver cuando tengas que dar clase. Y van corr… y bueno también me sirve 
para corregir ¿viste? Te olvidaste una palabra, un numero, algo (...) los hago 
leer bueno a ver quien lo repite, quien, lo dice de otra manera ¿Qué quiso 
decir? ¿Qué quise decir cuando dicte esto?, bueno y ahora vamos miramos 
ejercicios, miramos los ejercicios. A ver mírenlo, el que no entiende algo, 
calladitos ¿viste?, miran sus ejercicios (...)

(...)

P160- (...) estudian callados, miran ejerc… ah no entiendo acá ¿Por qué 
despejamos así? ¿o por que hicimos esto?, bueno listo una vez que llegamos 
a eso, engancho, sigo con lo nuevo. Con el tema nuevo (...) Pero cada clase 
vas más rápido porque ya el tema ese lo dominan y van más rápido, no 
perdes tiempo (...) El que estudio en casa porque es más duro (...)

(...)
2.1- Explicar 
- ejemplificar 
- explicar

E171- Y la ejercitación así… ¿tiene que ser mucha? ¿poca?

P172- Hay temas que necesitas más, hay temas que necesitas menos. Es verdad y vos lo 
vas, lo manejas con el grupo. Si vos ves que todo el grupo va (...) eh bueno listo, ya esta, 
pasa a otra cosa. Si ves que cuesta y tenes que volver ya. He… buscas mas ejercitación o 
problemas (...)
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CONCLUSIONES

Los profesores  entrevistados pasaron por el proceso de la Reforma Educativa de 
nuestro país. Los cambios propuestos se dieron fundamentalmente a través de los contenidos 
y programas y en la provincia de Buenos Aires, los materiales empleados para capacitar 
a los docentes hacían uso explícito de la noción de aprendizaje significativo, sin siquiera 
mencionar la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, por lo tanto en muchos casos la 
idea de aprendizaje significativo proporcionada a los docentes en su capacitación fue errada. 
En el caso de nuestros cuatro profesores A, C y D recibieron la capacitación ministerial 
mientras que B conocía la teoría de aprendizaje significativo por su formación profesional 
reciente. Sin embargo, en las verbalizaciones de ninguno de ellos se registró la utilización del 
término aprendizaje significativo, aunque se advierte que algunas de las acciones que dicen 
llevar a cabo en sus prácticas podrían orientarse en ese sentido.

Por otro lado, los cuatro profesores parecerían identificarse con el modelo que 
hemos denominado profesor “explicador”, es decir ellos sienten que su principal actividad 
consiste en explicar a los estudiantes los contenidos de la forma más detallada y exhaustiva 
posible y esto es lo que efectivamente hacen en el aula. En consecuencia poseen una visión 
muy limitada de su competencia profesional, fundamentalmente porque carecen de una 
formación teórica que les proporcione las herramientas necesarias para legitimar sus prácticas 
y sus posibilidades de acción dentro de la institución escolar. 

Los resultados obtenidos en este estudio centrado en la dimensión profesor dan sustento 
a nuestros resultados originados en un estudio anterior centrado en la dimensión alumnos. 
Una encuesta realizada a estudiantes de matemática de nivel medio (N=857)  acerca de 
cómo ellos conciben la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina (Corica, Otero, 2005) 
mostró que sólo una minoría de los estudiantes tendría actitudes autónomas para aprender 
Matemática. Así, en toda la escolaridad media encontramos un alto porcentaje de sujetos 
que sólo tratan de responder a las demandas del profesor y se caracterizan por colocar fuera 
de ellos la responsabilidad del aprendizaje, trasfiriéndosela al docente. Dichos estudiantes 
conciben a un buen docente como aquel que explica secuencial y detalladamente, tanto los 
contenidos como las tareas a realizar. Estos resultados son previsibles ya el modelo dominante 
de profesor y el que ellos conocen y desean sería el de profesor explicador. Estas ideas de los 
profesores no servirían para propiciar un aprendizaje significativo en los estudiantes puesto 
que según Moreira (2000) el alumno es responsable de su propio aprendizaje, a tal punto 
que puede decidir no aprender.

Por todo lo expuesto es urgente dotar a los profesores de las herramientas 
que les permitan un ejercicio profesional de la docencia y el reconocimiento 
social correspondiente. Además estos problemas no pueden verse separados de las 
instituciones en las cuales ellos trabajan y cuyo funcionamiento impone diversas 
restricciones a sus prácticas y comportamientos. 
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NOTAS
1 Estou utilizando o termo assimilação não só para indicar a ancoragem inicial.

2 Para melhor entendimento conceitual desses impulsos, o leitor deve remeter-se à teoria da satelização 
(Ausubel, Novak & Hanesan, 1980, Trad..)

[3] Esta idéia é inferida do texto de Ausubel, já que seu conceito geral de aprendizagem é tácito.

[4] Os conceitos gerais serão representados por letras maiúscula entre chaves, como em {A}, e os conceitos 
específicos, por letras minúsculas entre chaves, como em {a}. 

5 Pontifícia Universidade Católica de Campinas - URL: http://www.puccamp.br/ 

1 No presente estudo foram utilizados os mapas conceituais referentes a esse conteúdo produzidos por 
Amabis e Martho (2001), especialistas no tema.

6 Concept Map for Locating Extrema - Math Resources: Concept Maps - URL: 

http://sun4.vaniercollege.qc.ca/VirtualMentor/math/extrema.html

7 Em geral, os conceitos apresentados em um MC são colocados em retângulos, balões ou qualquer outra 
forma geométrica que os destaque, os quais referiremos aqui por “células”.

8 Veja  Gagliari,R. Los conceptos estructurales en el aprendizaje por investigacion. Enzenanza de Las Ciencias, 
v.4 , n.1, p. 30-35, 1986.

9 A ‘investigação-ação’ é, segundo Garcia (1998), um modelo sistêmico de investigação [MSI] concernente 
ao paradigma da complexidade de Edgar Morin no qual se enquadram os pressupostos sócio-construtivistas 
e a problemática da sociedade contemporânea, as novas exigências de compreensão, de aprendizagem 
significativa. Garcia (1998) defende a investigação-ação na sala de aula considerando a sua adequação dada 
a  natureza social da aula, sistêmica10, um processo de  comunicação mediatizado por códigos e estruturas 
sintáticas, por modos subjetivos de interpretar e de elaborar informações, a natureza das suas mensagens.

11 Um dos textos lidos pelos professores durante os encontros referiu-se ao amadurecimento de frutos (este texto 
contempla a questão da produção, conservação e a do transporte de frutos no país). Os demais tratam a questão 
do novo paradigma de aprendizagem: a aprendizagem significativa, por compreensão da realidade vivida.

12 Canário, Rui. Gestão da escola: como elaborar o plano de formação?. Cadernos de organização e gestão 
escolar, 3. Instituto de Inovação Educacional, Lisboa, 1998; CACHAPUZ, A. (org.) Formação de Professores: 
perspectivas de ensino. Centro de Estudos de Educação em Ciências (CEEC), Porto, 2000.

13 Aprendizagem ativa, embora seja receptiva em alguns momentos, no final do processo de aprendizagem 
o sujeito deve mostrar que compreendeu e atribuiu significados aos conceitos e proposições que lhe foram 
ensinados, ou seja, o sujeito além de reter o conteúdo deve provar na prática a compreensão dos significados 
adquiridos. (OLIVEIRA, 1984, p. 20).

14 O conteúdo apresentado à criança deve estar relacionado com a estrutura dos conhecimentos que a 
criança já possui (OLIVEIRA, 1984, p. 20). O bom professor é um bom organizador dos avanços da criança 
quando é capaz de estabelecer a ponte entre o que a criança já sabe e o que precisa saber, ou seja, antes de 
aprender novos conteúdos. Assim a motivação é causa da aprendizagem, é indispensável.

15 Procedimentos mentais ou estratégias é compreendida por Simão (2002) como “operações ou atividades 
mentais que facilitam e desenvolvem os diversos processos de aprendizagem escolar” (p. 74)

16 Este estudo faz parte do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa de dissertação de mestrado de tema “A 
Psicologia na Educação Infantil: Análise da produção da Revista Criança/MEC”. (2003-2005/ UFMS)

17 Salvo crítica da referida política de que não centraliza propostas de mecanismos que assegurem o controle 
democrático estatal ou extensão de direitos sociais, mas a socialização dos prejuízos e a privatização dos 
fundos públicos (CERISARA, 2003) No entanto o direito ao atendimento da criança em creches e pré-escolas 
tem se constituído como conquista da sociedade organizada.
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18 Com o objetivo de assessorar as secretarias municipais e estaduais de Educação. Revista. Criança n. 34, 
2000, p. 34.

19 A LDB 9394/96 exige que o profissional cumpra as funções de cuidar e educar – entende-se que é 
necessário pensar em formas e mecanismos de atualização, de reflexão e formação que desenvolvam 
conhecimentos específicos e adequados ao trabalho com a criança de 0 a 6 anos.

20 Governo Nacional que toma posse em 1995 propondo um novo tipo de Estado e toma caminhos como 
altera a ação econômica estatal voltada para a defesa dos interesses da acumulação capitalista privada 
removendo os direitos sociais garantidos pelas lutas populares configuradas na Constituição Federal de 1988. 
“[...] no Brasil, o intervencionismo externo materializou-se nos discursos e ações do Ministério da Educação, 
principalmente nos dois mandatos do Governo Fernando Henrique Cardoso (1º período de 1994 a 1998; o 
2º período de 1998 a 2002)”. MÜLLER(2003).

21 Processo na concepção de Ausubel se volta a progressão dos conteúdos escolares, o que requer o 
estabelecer relações entre os conceitos e identificar diferenças e semelhanças.

22 Mestranda em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, MS

23 Dados fornecidos pela Coordenadora Geral do Projeto na Secretaria de Estado de Educação de Mato 
Grosso do Sul.

24 SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional/MEC.

2 A Revolução Francesa proporcionou um maior acesso a Educação Básica, criando o sistema de classes 
de acordo com a capacidade individual e idade, a escola devia servir e preparar os indivíduos para o novo 
sistema republicano que se organizava. A Revolução Industrial proporcionou o desenvolvimento de atividades 
específicas e a hierarquização dos serviços e da produção. 

25 http://www.technocompetences.qc.ca/site/competences/index_detail.php?id_competences=13  acesso em: 
06/03/04 

26 BERGER FILHO, Ruy Leite. Formação Baseada em Competências numa Concepção Inovadora para a 
Formação Tecnológica. Anais do V Congresso de Educação Tecnológica dos Países do MERCOSUL. Pelotas: 
MEC/SEMTEC/ETFPEL, 1998.

27 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
p. 12.
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APRESENTAÇÃO

O 1º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (1º ENAS), que estamos 
realizando entre os dias 20 e 23 de abril de 2005 em Campo Grande/MS, apesar de 
representar a primeira iniciativa no Brasil, corresponde à quinta reunião sobre a Teoria de 
Aprendizagem Significativa (TAS). O diferencial deste encontro está no público alvo que, 
neste momento, são os pesquisadores e docentes brasileiros e não os de nacionalidade 
ibero-americana que participaram dos anteriores. 

O 1º Encontro Internacional ocorreu em 1992, na Universidade de Cornell, Estados 
Unidos, com o objetivo de divulgar a Teoria e as estratégias facilitadoras da aprendizagem 
significativa  para os participantes.  Do 2º Encontro em diante, pela crescente produção e 
interesse sobre o tema, a apresentação e discussão de estudos fundamentados na teoria 
foram priorizadas. Eles aconteceram, respectivamente, na Universidade de Burgos, Espanha, 
em 1997, em Peniche, Portugal, em 2000 e, o último, em Alagoas, Brasil, em 2003.  O 
Professor Joseph Novak, um dos formuladores da teoria e seu maior divulgador, participou 
de todos os encontros internacionais e foi indicado  como convidado de honra deste evento. 
O Professor Marco Antonio Moreira, outro grande responsável pelo desenvolvimento e 
divulgação da TAS e pelos encontros internacionais, também é organizador desse evento. 
No Brasil, a produção científica fundamentada na TAS, pela ausência de um contexto 
integrador, acaba diluída nos encontros de áreas afins. Assim, antes de caracterizar-se como 
um evento recente, o 1º ENAS possibilitará  a explicitação de uma longa trajetória e a análise 
da mesma.  Um exemplo disso  é a freqüência com que esse referencial teórico aparece 
nos encontros e periódicos voltados para o ensino das diferentes áreas de conhecimento, 
particularmente os de Física, Química e Biologia. O Simpósio Nacional de Ensino de Física 
(SNEF), o Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Física, o Encontro “Perspectivas 
do Ensino de Biologia (EPEB) e o Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Ciências 
(ENPEC), são alguns dos eventos que tradicionalmente acolhem os interessados na TAS. 
Tal situação, embora fecunda e desejável, também tem dificultado o intercâmbio entre os 
profissionais que a ela se dedicam mais estreitamente e, portanto, diminuindo o impacto dos 
seus resultados no cotidiano escolar e da investigação educativa.

A proposta de organização do 1º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (1º 
ENAS) decorre do compromisso assumido pelos pesquisadores de diferentes nacionalidades, 
presentes no último encontro internacional sobre o tema (IVEIAS), de disseminar e aprofundar 
os estudos sobre a Aprendizagem Significativa nos seus respectivos países. Desse encontro, 
que foi promovido pela Universidade Federal de Alagoas, em setembro de 2003, resultaram 
algumas conclusões e apontamentos que expressavam a necessidade e urgência de se definir 
uma agenda de pesquisas em Aprendizagem Significativa, fortalecendo as iniciativas já 
existentes, com vistas a consolidar uma comunidade de pesquisadores na área e que tenha 
como objeto de investigação temas afins.

As investigações sobre esses temas possibilitarão redefinir e reverter o atual status social 
da teoria como um referencial teórico para subsidiar as investigações na área da educação. 
É essencial que nelas sejam utilizados os pressupostos teóricos da Teoria de Aprendizagem 
Significativa na fundamentação, na discussão dos dados e na explicitação dos resultados. Só 
assim poder-se-á avançar nos conhecimentos e consolidação da TAS.

Face a essa agenda de pesquisa e aos demais apontamentos resultantes do evento 
de 2003, os pesquisadores então presentes assumiram, em conjunto, os compromissos de: 
(a)  estabelecer uma Rede Internacional de Investigação em Aprendizagem Significativa, 



valendo-se do site www.mlrg.org, já existente, como fórum de discussão e dos mapas 
conceituais como elementos de comunicação; (b) celebrar um Congresso Nacional de 
Aprendizagem Significativa, em cada país,  com o propósito de divulgação da teoria, dos 
resultados de pesquisas e da identificação da forma  pela qual a Teoria de Aprendizagem 
Significativa  está sendo utilizada. 

Diante dos compromissos assumidos por pesquisadores nacionais e internacionais 
presentes no evento de 2003, justifica-se a realização do 1º Encontro Nacional de 
Aprendizagem Significativa. No Brasil, o compromisso de assumir a organização do 1º 
Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa foi efetivado pelo Mestrado em Educação 
da Universidade Católica Dom Bosco/MS, tendo em vista que uma das linhas de pesquisa do 
programa “Práticas pedagógicas e suas relações com a formação docente”, tem desenvolvido, 
ao longo dos anos, pesquisas com base na TAS, bem como tem mantido uma interlocução 
freqüente e profícua com estudiosos da área. Para realizar essa tarefa convidamos instituições 
parceiras como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação Oswaldo Cruz e a 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal.

A Coordenação
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EXPOSIÇÕES CIENTÍFICAS EM PRAÇA PÚBLICA: 
É POSSÍVEL PENSAR EM APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA?

Wanderley Carvalho (quercus@uol.com.br) - UNICSUL
Na educação escolarizada, dita formal, muitos têm sido os esforços envidados no 

sentido de proporcionar, aos estudantes, a apropriação dos saberes científico-tecnológicos 
capazes de garantir o que se convencionou chamar de alfabetização científica. Busca-se, 
por meio de tais esforços, formar indivíduos críticos e participantes, não apenas cientes da 
presença constante dos recursos científicos e tecnológicos em seu cotidiano, mas também 
capazes de atuar na solução das questões advindas do desenvolvimento experimentado 
nos campos da Ciência e da Tecnologia. Tamanho empenho, contudo, tem falhado em 
seus propósitos, seja em função do perfil educativo assumido pela maioria das escolas, seja 
porque, ao centrar-se no público estudantil, deixa de contemplar a totalidade da população. 
Inadequações em determinados sistemas geralmente se constituem em terreno fértil para que 
sistemas alternativos surjam e se desenvolvam. Assim, os espaços informais de aprendizagem 
3⁄4 especialmente os jardins botânicos e zoológicos, os museus e feiras de ciências e os 
aquários 3⁄4 vêm se tornando cada vez mais expressivos na promoção de uma formação 
científica cidadã. Organizados de forma bastante distinta em relação às salas de aula, não 
só quanto ao acervo que possuem, mas quanto às atividades que oferecem, tais espaços 
são considerados estimuladores da aprendizagem e da criatividade, principalmente por 
possuírem um forte apelo estético e afetivo 3⁄4 capaz de estimular a curiosidade dos visitantes 
3⁄4 e permitirem um maior contato entre estes e situações-problema que envolve assuntos 
e fenômenos científicos. Exposições em praça pública são uma categoria muito particular 
entre as que compõem o universo dos ambientes informais, pois possuem características 
peculiares que lhes conferem um alto grau de informalidade e interatividade, aspectos 
considerados favoráveis em situações que envolvem ensino. Apesar disso, muito pouco se 
tem pesquisado e discutido a respeito das contribuições que espaços como estes oferecem 
em termos de aprendizagem.  Neste artigo, lanço um olhar crítico sobre um conjunto de 
exposições científicas realizadas em praça pública por alunos de um curso de licenciatura 
em Ciências Biológicas, buscando levantar indícios e hipóteses acerca do potencial dessas 
exposições em propiciar aprendizagem significativa. Para tanto, promovo um diálogo entre 
as idéias de Ausubel, Novak e Gowin e o perfil educativo assumido por tais exposições, 
sempre concebendo-as como ambientes informais de aprendizagem que, em sua origem, 
não se apoiavam na teoria da aprendizagem significativa. O exercício reflexivo permite, não 
só, chegar aos indícios e hipóteses almejados, como eleger questões desencadeadoras de 
importantes investigações nesse campo. 

Palavras-chave: Exposições Científicas; Aprendizagem Informal; Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO

Ciência e tecnologia ocupam, atualmente, posição de destaque no cenário mundial. 
Como decorrência, torna-se crescente a preocupação dos educadores da área das Ciências 
Naturais em oferecer, às futuras gerações, a melhor formação científica possível, dotando-as 
da capacidade de compreender, utilizar e transformar o mundo com ética e responsabilidade. 





APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE FUNÇÕES 
ATRAVÉS DA MODELAGEM

MARIA MADALENA DULLIUS (MADALENAD@TEKMIDIANET.COM.BR) – UNIVATES 

As origens das idéias centrais da Matemática são resultado de um processo que procura 
entender e explicar fatos e fenômenos observados da realidade. É neste contexto que 
consideramos importante  trabalhar conceitos matemáticos a partir de fatos observados ou 
dados coletados, e o conteúdo de funções é muito propício para uma atividade destas, visto 
que se pode coletar dados  considerando que uma grandeza varia em função da variação 
de outra. Este procedimento de coleta, análise e interpretação de dados exige  que o aluno 
investigue a realidade. Esta investigação de modelos da realidade e a sua transformação 
em linguagem matemática é o que chamamos de modelagem matemática, técnida usada 
como metodologia nas nossas atividades. Preocupados com  a formação dos nossos alunos, 
futuros professores de matemática,  realizamos estas atividades de modelagem, objetivando 
proporcionar a eles, além da técnica propriamente dita, que eles sintam “na pele” como 
se pode conseguir uma aprendizagem significativa usando a modelagem matemática. Em 
síntese, a atividade realizada com os alunos fez com  que eles apresentassem em sala de 
aula um experimento de coleta de dados que envolvesse o conteúdo de funções, utilizando 
como referência a técnica da modelagem. Após a coleta dos dados os alunos construíram um 
gráfico com os mesmos e partir daí começavam os questionamento em relação ao modelo, 
tipo de gráfico, grandezas envolvidas, lei da função, análise da variação, entre outros. Ao final 
os alunos notaram a quantidade de conceitos que haviam construído durante o processo de 
apresentação do seu modelo matemático.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Conceito de Função; Modelagem Matemática.

INTRODUÇÃO

Pozo (2002) relata muito bem um paradoxo da educação científica, afirmando que está 
se fazendo um esforço muito grande para estender a cultura científica a um maior número 
de cidadãos. Tal propósito pode ser observado na prolongação de educação obrigatória 
(para alcançar mais alunos durante mais tempo), como na crescente promoção dos saberes 
científicos em diversos âmbitos da educação formal (museus, revistas, televisão,...). Mas, ao 
mesmo tempo, percebe-se uma crescente sensação de crise ou fracasso dessa educação. Os 
dados das investigações, as sensações e vivências dos professores e as próprias atitudes dos 
alunos mostram que,  pelo menos do ponto de vista qualitativo, essa educação científica se 
encontra possivelmente cada vez mais distante dos seus objetivos.

Um grande desafio, então, está por ser enfrentado: tornar essa escolaridade significativa 
para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Em muitas situações de nossa prática 
pedagógica sentimo-nos surpresos frente às dificuldades de aprendizagem de nossos alunos 
em atividades de ensino propostas em sala de aula. Reflexões sobre esse fato nos trazem 
muitos questionamentos: Existem fatores capazes de favorecer a aprendizagem? Quais 
seriam eles? Como o trabalho desenvolvido em sala de aula influencia este processo?

Durante muito tempo, principalmente no início do século passado, a educação seguia 
um método tradicional, no qual o professor tinha o papel principal e simplesmente repassava 



16

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

17

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

o conhecimento ao aluno através de instruções que o mesmo deveria repetir seguidamente 
até  “aprender” o conteúdo apresentado.

Hoje, o modelo educacional tem passado por uma grande reforma, proporcionando 
ao aluno um papel mais ativo. O papel do professor agora é de mediador entre aluno e 
conhecimento, ou seja, ele deve incentivar os educandos na busca por novos conhecimentos 
e trabalhar em parceria com seus alunos para facilitar o processo ensino-aprendizagem.

Para o construtivismo, o conhecimento é (re)construído pelo indivíduo nas interações 
com o ambiente externo. O aluno é o sujeito ativo no processo de aprendizagem, através 
da experimentação, da pesquisa em grupo, do estímulo à dúvida e ao desenvolvimento do 
raciocínio. Os conceitos são formados no contato com o mundo e com as outras pessoas. 
O professor assume o papel de provocador e estimulador de novas experiências e dever ser 
capaz de propor estratégias ou caminhos para buscar respostas. 

Aprendizagem significativa sempre é um dos grandes objetivos que está presente em 
um processo de ensino e aprendizagem. A classificação e caracterização dessa aprendizagem 
em geral está relacionada com a mudança ou evolução da estrutura cognitiva do indivíduo, 
ou seja, a aprendizagem cognitiva.

Para Ausubel (1978) é essencial que haja uma interação entre a nova informação 
(conceitos, idéias) e os conhecimentos prévios, existentes na estrutura cognitiva do 
estudante, definidos como conceitos subsunçores ou simplesmente subsunçores. Havendo 
essa interação e a nova informação adquirindo significado para o aprendiz, sendo assimilada 
e contribuindo para a sua diferenciação, reconciliação e retenção, a aprendizagem então 
é dita significativa. Portanto, a aprendizagem significativa caracteriza-se por uma interação 
entre a estrutura conceitual (conceitos e relações) existentes na mente do indivíduo e as 
novas informações ou conceitos que estão sendo objetos de atenção em atividades de ensino 
e aprendizagem ou outro processo educativo qualquer. 

Entendemos que o modelo de ensino proposto por Ausubel é de fundamental importância 
para o processo de ensino-aprendizagem, entretanto, poucos são os professores/ educadores 
que se preocupam em investigar o que o aluno já sabe e a partir daí, planejar e organizar a 
estrutura conceitual das disciplinas, promovendo uma aprendizagem significativa. 

Em vista disso, optamos por relatar uma experiência de ensino onde usamos a 
técnica de modelagem para trababalhar o conteúdo de funções. Escolhemos este assunto, 
por  ser considerado bastante confuso entre a maioria dos alunos, tanto no entendimento 
da definição de função como na relação entre  as grandezas envolvidas. Na metodologia 
descreveremos um pouco sobre a  modelagem, por acreditarmos que esta técnica favoreça a 
aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos, haja visto que o aluno está envolvido 
no processo de construção do conhecimento, é ele quem investiga. Neste processo é muito 
importante a participação do professor como mediador, sempre desafiando o aluno com 
questionamentos.

OBJETIVOS

§Estimular os alunos para o estudo da Matemática ante a aplicabilidade;
§Facilitar a aprendizagem significativa;
§Preparar os alunos para a utilização da Matemática em outras áreas do 

conhecimento;
§Desenvolver habilidades de investigação;
§Estudar a modelagem matemática como estratégia de ensino-aprendizagem, para 

capacitação de Professores de Matemática;
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METODOLOGIA

O relato de experiência está fundamentado na metodologia da modelagem matemática. 
Segundo Barbosa (2001),  modelagem é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 
convidados a problematizar e investigar, por meio da matemática, situações com referência na 
realidade. Bassanezi (2002) aponta que, muitas vezes as atividades de modelagem oferecem 
oportunidades para aprender novas idéias matemáticas. Além de aplicar conhecimentos já 
adquiridos, há a possibilidade de os alunos adquirirem novos durante o próprio trabalho 
de modelagem. Ainda, conforme o autor “A modelagem matemática consiste na arte de 
transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando 
suas soluções na linguagem do mundo real” (p. 16). Este autor defende que a modelagem 
é eficiente a partir do momento que nos conscientizamos que estamos trabalhando com 
aproximações da realidade. 

Ainda Bassanezi (2002), as atividades intelectuais da modelagem matemática são, 
resumidamente: 1. experimentação – onde se processa a obtenção de dados. 2. Abstração 
– é o procedimento que formula os modelos. 3. Resolução – o modelo matemático é obtido 
quando se substitui a linguagem natural das hipóteses por uma linguagem matemática 
coerente. 4. Validação -  é o processo de aceitação ou não do modelo proposto. Nesta 
etapa, os modelos, juntamente com as hipóteses, são testados em confronto com os dados 
empíricos, comparando suas soluções e previsões com os valores obtidos no sistema real. 
5. Modificação – alguns fatores ligados ao problema original podem provocar a rejeição ou 
aceitação dos modelos. 

Acompanhando Biembengut e Hein (2003), quando afirma que a condição necessária 
para o professor implementar modelagem no ensino é ter audácia, grande desejo de 
modificar sua prática e disposição de conhecer e aprender, uma vez que essa proposta abre 
caminho para descobertas significativas, relatamos nossa prática pedagógica que objetivou  
proporcionar aos alunos (futuros professores de Matemática) do curso de Licenciatura em  
Ciências Exatas da UNIVATES uma experiência de modelagem, que propomos a atividade 
descrita a seguir. Na disciplina de Matemática Aplicada, os alunos foram desafiados a  coletar 
dados em sala de aula, através de um experimento escolhido por eles e que envolvesse a 
idéia de funções (uma grandeza variando em função de outra). Após a coleta, construíam 
um gráfico com os dados, procuravando encontrar uma lei que melhor se adaptasse aos 
dados coletados, exploravam as características do gráfico e da lei e iam construindo a idéia 
de função ao longo do processo da modelagem. 

Enquanto os alunos apresentavam seu modelo ao colegas, eles eram muito questionados 
sobre o seu modelo, seu gráfico, relação das grandezas (tanto pelos colegas como pela 
professora). Os questionamentos da professora eram no sentido de verificar se a idéia de 
função estava clara, se as grandezas estavam relacionadas corretamente e também para 
concluir algumas características no gráfico e no futuro comparar diferenças e semelhanças 
entre os gráficos e as leis dos diversos modelos apresentados. 

A seguir, na secção “Resultados”, apresentamos alguns modelos dos alunos.
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RESULTADOS

Os resultados foram surpreendentes, tanto em relação aos modelos apresentados 
quanto na discussão que surgia em torno de cada modelo.  Notava-se uma preocupação 
muito grande em relação aos cuidados na coleta de dados ( para evitar a interferência de 
fatores externos). 

1.Colocar 600ml de água dentro de uma jarra, acrescentar uma pedra e observar o que 
aconteceu com o volume dentro da jarra. Depois colocar mais uma (de mesmo volume da 
anterior) e assim por diante, sempre observando o que acontece com a água.

Nº de pedras 0 1 2 3 4

Volume na jarra 600 620 640 660 680

2.Ao lançarmos um dado, temos dois resultados possíveis: cara ou coroa. Se lançarmos 
2,3,4, ..., moedas diferentes entre si, os resultados possíveis serão 4, 8, 16, .... Ou seja, o 
número de resultados possíveis é dado em função do número de moedas lançadas.  Obs. 
Para sair da base dois, podemos usar dados (base seis).

Nº de moedas 1 2 3 4

Possibilidades 2 4 8 16

3.Qual é a maior área retangular que podemos cercar com um pedaço de corda de 
1 m de comprimento? (Cada aluno recebeu um pedaço de corda de 1 m de comprimento, 
formou uma figura retangular e calculou a área da mesma).

Largura 30 40 35 25 45

Comprimento 20 10 15 25 5

Área 600 400 525 625 225

4.Em quanto tempo escoam 500 ml de água da lata se ela tiver um furo? E se ela tiver 
dois furos ou mais?

Nº de furos 1 2 3 4 5
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Tempo (s) 54 26 18 13 11

5.Se eu pegar uma folha de ofício sem dobra, “quantas partes têm”? Se eu dobrar ao 
meio, “quantas partes têm”? E assim sucessivamente, sempre dobrando ao meio.

Nº de dobras 0 1 2 3 4

Nº de partes 1 2 4 8 16

6.Colocamos um trem no ferrorama. Anotamos quanto tempo o trem leva para fazer 
uma volta, duas voltas, ...

Nº de voltas 0 1 2 3 4

Tempo (s) 0 13,22 26,50 39,75 53,07

7.Uma pessoa encontra-se no 5º andar de um prédio, a uma altura de 80 cm do solo. 
O tempo necessário para percorrer cada andar é de 10s. A que altura a pessoa vai estar em 
relação ao solo após 30s? 

Tempo (s) 0 10 20 30 40

Altura 80 60 40 20 0

CONCLUSÃO

Atualmente, no contexto educativo, as palavras de ordem são aprendizagem 
significativa, mudança conceitual e construtivismo. A partir deste aporte teórico, um bom 
ensino deve ser construtivista, promover a mudança conceitual e facilitar a aprendizagem 
significativa. É provável que a prática docente ainda tenha muito do behaviorismo, mas o 
discurso é cognitivista/construtivista/significativo. Ou seja, pode não ter havido, ainda, uma 
verdadeira mudança conceitual nesse sentido, mas parece que se está caminhando em 
direção a ela. Portanto, parece-nos plausível afirmar que aprender significa modificar idéias 
como conseqüência de sua interação com a nova informação.  
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O ENSINO DE CIÊNCIAS, OS MAPAS CONCEITUAIS E 
A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Marilyn A. Errobidarte de Matos (marilyn_matos@hotmail.com) – SEMED/PMCG

Embasado na Teoria da Aprendizagem Significativa  para o planejamento e execução 
de aulas na disciplina de Ciências , apresento o relato de uma experiência desenvolvida com 
estudantes de 7ª série , na Escola Municipal Prefeito Manoel Inácio de Souza em Campo 
Grande. Trata-se  da utilização do mapa conceitual enquanto técnica didática e de hipertexto 
como instrumentos de aprendizagem para o aluno construir, modificar e interagir com o seu 
próprio mapa conceitual, objetivando uma leitura não linear,  a demonstração do interesse 
na organização deste e a integração entre o novo conhecimento e o já existente.

Palavras-Chave: Ensino de Ciências; Mapa Conceitual; Hipertexto.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado 
às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação 
com seu conhecimento prévio, mas pode tornar-se mecânica quando o  novo conteúdo passa 
a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva.

Aprender é uma atividade que acontece no aluno e que é realizada pelo aluno, 
ninguém poderá aprender por outro, o professor não pode obrigar o aluno a aprender, 
“ensinar não é o mesmo que aprender”, por isso, se o aluno não aprender, todo esforço feito 
para ensiná-lo estará perdido.

Segundo Bordenave (2002), todo processo de ensino deveria começar na constatação 
do estado atual do aluno, quanto ao seu conhecimento sobre o assunto em pauta, bem 
como às suas atitudes a respeito do tema a ser aprendido. O  estabelecimento de objetivos 
de ensino vem sendo a cada dia mais destacado pelos educadores como um aspecto chave 
para ocorrer a aprendizagem.

Para que ocorra as modificações desejadas, o aluno deve viver certas experiências 
indispensáveis, que serão expostas por meio de atividades de ensino-aprendizagem.

Para que a aprendizagem  seja significativa o material tem que ser  potencialmente 
significativo, e o  aprendiz tem que manifestar uma disposição para aprender (Moreira, 1983).

É dentro destas referências teóricas  e preocupação centrada na aplicabilidade da 
Teoria da Aprendizagem Significativa como embasamento para o planejamento e execução 
de aulas na disciplina de Ciências , que apresento o relato de uma experiência desenvolvida 
com estudantes de 7ª série , na Escola Municipal Prefeito Manoel Inácio de Souza em 
Campo Grande. Trata-se  da utilização do mapa conceitual enquanto técnica didática e 
de hipertexto como instrumentos para o aluno construir, modificar e interagir com o seu 
próprio mapa conceitual, objetivando uma leitura não linear e a demonstração do interesse 
na organização deste.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral: Proporcionar uma aprendizagem significativa e dinâmica com ações 
de ensino direcionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados elaborados 
mediante suas participações nas atividades de ensino e aprendizagem.

Objetivos específicos:
ü Compreender significados relacionando-os às experiências anteriores e vivências 

pessoais dos alunos;
ü Representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições, 

construindo mapas conceituais;
ü Criar um hipertexto organizado pelo aluno, conectando os dados informacionais 

contidos não só em textos escritos, mas também em sons, imagens e animações.

O RELATO DA SITUAÇÃO

A experiência aqui relatada foi desenvolvida no  terceiro bimestre de 2004 com 
estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Prefeito Manoel Inácio 
de Souza, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O eixo temático “Ser humano e Saúde” norteia o conteúdo do terceiro bimestre da 
disciplina  de Ciências, onde as noções e conceitos a serem desenvolvidos  segundo as 
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da REME são: sistema reprodutor masculino, 
sistema reprodutor feminino, fecundação, adolescência, métodos contraceptivos, prevenção 
a DST/Aids, valorização de sexo seguro e gravidez planejada.

A sexualidade, assunto delicado e complexo, atrai o interesse do educando e o 
trabalho investigativo nas mais diversas áreas do conhecimento humano e também 
alimenta polêmica. 

Segundo Ausubel, para haver aprendizagem significativa, é preciso que o aluno 
tenha  disposição de aprender e o material a ser aprendido tem que ser potencialmente 
significativo, ou seja, ele tem que ser logicamente e psicologicamente significativo. 
A aprendizagem não necessita necessariamente da motivação. Ela ocorre por si só. 
Para ele, quando se aprende algo, há uma satisfação inicial, que estimula que o ato 
pedagógico continue se desenvolvendo.

Foi dentro deste contexto que a experiência que a experiência que passo a relatar 
se desenvolveu.

A primeira seqüência didática da unidade de estudo foi iniciada com o texto “ 
Reprodução, desenvolvimento, hereditariedade e evolução”, que  teve a função de um 
organizador prévio, servindo de ponte entre o que o aluno já sabia e o que ele precisava 
saber, diante da leitura e discussão dos textos, fora se também detectando os conhecimentos 
prévios, e os novos tornando-se familiares.

Moreira (1997), diz que a principal função dos organizadores prévios é, então, servir 
de “ponte cognitiva” entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para que possa 
aprender significativamente a tarefa com que se depara.

Foi feito um comentário sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e os 
mapas conceituais de Novak, depois então, explicado oralmente e desenhado na lousa um 
mapa conceitual, para familiarizar o aluno com esse tipo de recurso, e dar significado ao 
mesmo, exemplificando as ligações entre os conceitos e a proposta de se ler o mapa sem 
a necessidade da presença do aluno, ou seja, o mapa teria que demonstrar claramente o 
pensamento do aluno.
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Após a discussão os alunos iniciaram a confecção dos mapas conceituais, com o objetivo 
de a partir destes visualizar a organização conceitual atribuída a um dado conhecimento e a 
relação significativa entre conceitos chave.

A confecção dos mapas foi aceita prontamente pela sala, os alunos demonstraram 
interesse  e a motivação foi crescente, a dificuldade apresentada foi em relação aos conectivos, 
muitos demonstravam dificuldade em ligar os conceitos , a esta parte do desenvolvimento 
da atividade o professor deve estar atento sempre mediando e incentivando o aluno a fazê-
lo, pois  é através do conectivo que verifica-se o estágio de elaboração que o sujeito da 
aprendizagem se encontra

Em uma segunda etapa os alunos com os mapas conceituais já prontos, foram levados 
ao laboratório de informática, usando o Paint desenharam os mapas e a partir deles no 
PowerPoint desenvolveram um hipertexto.

O hipertexto possuindo uma estrutura composta por blocos de informação interligados, 
através de links (interconexões ou nexos) eletrônicos, oferece ao usuário diferentes trajetos 
para a leitura, provendo os recursos de informação de forma não linear, e  demonstra a 
habilidade do criador em relacionar conceitos.

CONCLUSÃO

Os alunos quando conhecem o objetivo do ensino não precisam de motivação, essa 
motivação é intrínseca, foi o que aconteceu durante o desenvolvimento deste projeto. 

A  abordagem ausubeliana contribui para que haja uma aquisição de conhecimento 
claro, estável e organizado, baseado naquilo que o aluno já sabe.

Nessa concepção o ensino deve ser visto como um conjunto de atividades 
cuidadosamente planejadas, em torno das quais conteúdo e a forma  que será apresentado 
será compartilhado com os alunos, ou seja, o professor guia suas ações para que o aluno 
participe de tarefas e atividades que o façam se aproximar cada vez mais dos conteúdos que 
a escola tem para lhe ensinar.

Uma aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade dos alunos aprenderem 
por múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo aos estudantes usar diversos 
meios e modos de expressão.

Os mapas conceituais são importantes instrumentos de avaliação dando ao 
professor uma visualização geral de organização conceitual que o aluno atribui a um dado 
conhecimento. O hipertexto a partir do mapa conceitual externaliza significados, sendo 
então um bom recurso para apoiar a aprendizagem.
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INTERNET E TEORIA DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA: UMA PROPOSTA DE AMBIENTE DE 
SUPORTE PARA ENSINO-APRENDIZAGEM 

Joni de Almeida Amorim (amorimja@yahoo.com) - UNICAMP 
Carlos Machado (cmachado_br@yahoo.com) - UNICAMP

Quando se analisa a estrutura do Ambiente TelEduc, um software educacional livre, 
percebe-se que há diferentes recursos ou funcionalidades, chamados comumente de 
ferramentas, e que estes estão distribuídos de acordo com o perfil de seus usuários: alunos e 
formadores. Diferentes experiências relativas ao uso do TelEduc vêm ocorrendo no contexto 
da disciplina Eletrotécnica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o que vem 
permitindo que se investiguem tanto as vantagens como as desvantagens da utilização do 
referido ambiente no processo de ensino e de aprendizagem das diversas áreas dos cursos 
de graduação em engenharia. Aplicativos de autoria de diagramas ou de hipertexto, como o 
COMA (“Conceitos e Mapas”), são bastante úteis no que se refere à autoria e à investigação 
das possibilidades oferecidas pela Teoria da Aprendizagem Significativa, mas não possuem 
as funcionalidades dos ambientes de suporte para ensino-aprendizagem a distância, como o 
TelEduc. Nesse sentido, parece viável investigar as possibilidades pedagógicas e computacionais 
de um novo ambiente, o qual deveria reunir não apenas as qualidades do TelEduc mas 
também incluir outras, inclusive passando a permitir que se investigassem as possibilidades 
oferecidas pela Teoria da Aprendizagem Significativa através da autoria e da troca de objetos 
de conteúdo gerados a partir de mapas conceituais. Propõe-se, nesta perspectiva, um novo 
ambiente de suporte para ensino-aprendizagem via Internet, denominado Ambiente A 
(“Ambiente para Aprendizagem”), que administraria objetos de conteúdo formados a partir 
destes mesmos mapas conceituais. Neste caso, para cada conceito de um mapa conceitual, 
seria realizada a autoria de uma página de hipertexto, a qual teria por sua vez “links” 
para arquivos de diferentes tipos, incluindo-se aí até mesmo outros mapas conceituais ou 
diagramas como fluxogramas e diagramas em V. Neste texto, apresentam-se as características 
tanto do ambiente como do aplicativo propostos e também se discute a problemática na 
qual se insere a pesquisa, buscando-se assim uma melhor contextualização da investigação. 
Para se investigar as possibilidades computacionais e pedagógicas tanto do ambiente como 
do aplicativo propostos, se fazem necessárias experiências envolvendo alunos e professores. 
Se propõe, assim, que uma disciplina da área de engenharia mencionada acima também 
fosse o foco da experimentação, de modo a se viabilizar, inclusive, investigações em torno 
do Novo Modelo de Educação proposto por NOVAK & CAÑAS. 

Palavras-Chave: Mapas Conceituais; Ambiente de Aprendizagem; TelEduc; Graduação em 
Engenharia.

1 - INTRODUÇÃO

Conforme indicam MURARI & AMORIM (2004), diferentes experiências relativas ao 
uso do Ambiente TelEduc vêm ocorrendo no contexto da disciplina Eletrotécnica (CASTRO 
Jr. & MURARI, 2003) da UNICAMP. Neste ambiente, os recursos disponíveis para alunos e 
formadores são os seguintes: Estrutura do Ambiente, Dinâmica do Curso, Agenda, Avaliações, 
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Atividades, Material de Apoio, Leituras, Perguntas Freqüentes, Parada Obrigatória, Exercícios, 
Mural, Fóruns de Discussão, Bate-Papo, Correio, Grupos, Perfil, Diário de Bordo, Portfólio, 
Exercícios e Acessos. Os recursos disponíveis apenas para formadores são os que seguem: 
Intermap, Administração e Suporte. Maiores detalhes sobre o ambiente TelEduc encontram-
se em AMORIM et al. (2005).

O aplicativo COMA permite que, a partir de um mapa conceitual, seja gerado o hipertexto 
que irá compor um módulo educacional, sendo que tal hipertexto pode conter “links” para 
diferentes tipos de arquivos, como animações, imagens, vídeos, textos em diferentes formatos, 
etc. Ainda que tal aplicativo gere módulos educacionais que podem vir a ser disponibilizados 
diretamente na Internet ou dentro de ambientes como o TelEduc, não há conformidade com 
nenhum padrão para objetos de conteúdo, o que pode dificultar tanto a recuperação como 
o compartilhamento destes módulos. Outra deficiência deste aplicativo é a de não permitir a 
autoria de diagramas em V (NOVAK, 1998) ou fluxogramas, entre outros tipos de diagrama 
potencialmente úteis à Educação em Engenharia e à Educação de um modo geral. Maiores 
detalhes sobre o aplicativo COMA encontram-se em AMORIM et al. (2003).

Aplicativos de autoria de mapas conceituais, como o COMA, são bastante úteis no que 
se refere à autoria e à investigação das possibilidades oferecidas pela Teoria da Aprendizagem 
Significativa, mas não possuem as funcionalidades dos ambientes de suporte para ensino-
aprendizagem, como o TelEduc. Nesse sentido, parece viável investigar as possibilidades 
pedagógicas e computacionais de um novo ambiente, o qual deveria reunir não apenas 
as qualidades do TelEduc mas também incluir outras, inclusive passando a permitir que se 
investigassem as possibilidades oferecidas pela Teoria da Aprendizagem Significativa através 
da autoria e da troca de objetos de conteúdo gerados a partir de mapas conceituais. 

Propõe-se, nesta perspectiva, um novo ambiente de suporte para ensino-
aprendizagem via Internet, denominado Ambiente A (“Ambiente para Aprendizagem”), 
que administraria objetos de conteúdo formados a partir destes mesmos mapas conceituais. 
Para se dar suporte ao Ambiente A, se propõe também o desenvolvimento de um software 
educacional chamado Aplicativo AS (“Aplicativo para Aprendizagem Simplificado”), o 
qual seria uma simplificação do ambiente proposto, tendo apenas as funções de edição e 
visualização de objetos de conteúdo.

Neste breve artigo, apresentam-se as características tanto do ambiente como do aplicativo 
propostos. Também se discute a problemática na qual se insere a pesquisa, buscando-se 
assim uma melhor contextualização da investigação. Para se investigar as possibilidades 
computacionais e pedagógicas tanto do ambiente como do aplicativo propostos, se fazem 
necessárias experiências envolvendo alunos e professores. Se propõe, assim, que a disciplina 
Eletrotécnica (CASTRO Jr. & MURARI, 2003), comum à maioria dos cursos de graduação 
em engenharia (MURARI & AMORIM, 2004), seja o foco da experimentação, de modo a 
se viabilizar, inclusive, investigações em torno do Novo Modelo de Educação proposto por 
NOVAK & CAÑAS (2004). Espera-se que o desenvolvimento do projeto aqui apresentado 
permita aprofundar os estudos e pesquisas sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa 
(MOREIRA & MASINI, 1982).

PROBLEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO

Mapas conceituais têm inúmeras possíveis utilidades, inclusive no que se refere à criação 
e à inovação (NOVAK, 1998) e também à aprendizagem cooperativa (NOVAK & CAÑAS, 
2004), visto que alunos tendem a estar na mesma Zona de Desenvolvimento Proximal. 
Também podem ser úteis na transformação de conhecimento tácito, inerente às habilidades 
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pessoais, em explícito, possível de verbalizar e registrar. A utilização de software para autoria 
e para visualização de mapas conceituais pode facilitar a externalização do conhecimento ao 
auxiliar no registro deste conhecimento assim como pode facilitar a internalização ao agilizar 
o acesso ao conhecimento explícito representado em forma de diagrama. 

SILVA (2004) argumenta que uma efetiva criação e trabalho com o conhecimento 
apenas ocorre em um contexto em que existe uma contínua conversão entre os dois formatos 
do conhecimento: tácito e explícito. FREITAS et al. (2001), acreditam que a sobrecarga de 
informações é uma das principais preocupações na representação de resultados obtidos 
através mecanismos de recuperação de informações e que tais dificuldades podem ser 
contornadas utilizando-se técnicas de visualização de informações. Com tais técnicas, 
o usuário poderia obter uma representação visual que abstrairia detalhes do conjunto 
de informações e propiciaria uma organização desse conjunto segundo algum critério. 
Nesta perspectiva, a visualização de informações, hoje fundamental na representação do 
conhecimento, seria uma área de aplicação de técnicas de computação gráfica com o 
potencial de auxiliar o processo de análise e compreensão de um conjunto de dados através 
de representações gráficas manipuláveis pelo usuário. 

ROMANI (2000) indica que cada uma das ações envolvidas na cristalização do 
conhecimento tem um custo associado e que tais custos são afetados por fatores como 
representação da informação, operações disponíveis para agir sobre tal informação, recursos 
que afetam representações e operações, e a freqüência da necessidade dessas operações. 
Nessa perspectiva, tal autora indica que a visualização pode ampliar a cognição de várias 
maneiras. ROMANI (2000) também salienta que as técnicas de visualização da informação 
têm sido empregadas como uma solução eficiente em diversas áreas de aplicação, tais como 
logística e médica. É ressaltado, entretanto, que o uso educacional ainda é restrito, por mais 
que a aplicação de tais técnicas possa vir a melhorar a compreensão e a análise de uma 
quantidade de dados que cresce a cada dia. 

COFFEY et al. (2003) evidenciam que todas as categorias de software úteis na 
representação do conhecimento têm em comum o suporte à representação visual do 
conhecimento expresso em termos de conceitos, idéias ou pensamentos, o suporte à criação 
associativa de relações e nós, e o suporte à capacidade de organizar conceitos relacionados 
para propósitos específicos.

Conforme indicam NOVAK & CAÑAS (2004), o IHMC Concept Map Software 
(CmapTools) é um software do tipo cliente-servidor que tem o potencial de facilitar 
enormemente a construção e o compartilhamento de mapas conceituais, favorecendo a 
aprendizagem colaborativa e significativa. O software permite que cada usuário conectado 
à Internet crie um folder para construir, copiar e publicar seus mapas conceituais. Entre as 
muitas outras funcionalidades do CmapTools, chama atenção o suporte à construção do 
que se denominam “modelos de conhecimento” (“knowledge models”), que são conjuntos 
de mapas conceituais e recursos sobre um tópico em particular. Assim, várias atividades 
de aprendizagem podem ser integradas utilizando-se o CmapTools. A combinação de 
ferramentas de colaboração, de facilidades para a construção de “modelos de conhecimento” 
e a existência de mecanismos de busca em servidores específicos ou na Internet, oferecem, 
de acordo com NOVAK & CAÑAS (2004), uma base para que se construa um Novo Modelo 
de Educação. Em linhas gerais, este novo modelo considera que mapas conceituais feitos 
por especialistas do assunto tratado em um certo módulo educacional serviriam como 
ponto de partida para professores e alunos, os quais utilizariam tais mapas em conjunto para 
buscar idéias e recursos pertinentes na Internet. Para tanto, um desafio seria o de passar a 
ter professores como “orientadores e aprendizes” ao invés de meros “disseminadores” de 
informação, como tem acontecido mais tradicionalmente. Estes autores acreditam que tal 
modelo possa ser incorporado aos sistemas educacionais dos países mais pobres mesmo 
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antes dos países ricos, visto que há uma deficiência maior de infra-estrutura e de profissionais 
qualificados, o que pode favorecer um uso mais imediato da Internet e de outras tecnologias 
emergentes caso estas continuem em uma tendência de aumento contínuo de eficiência 
associado a uma relativa diminuição de custos.

NOVAK & GOWIN (1984) sugerem, por exemplo, que suas idéias e técnicas podem 
ser adotadas desde a pré-escola até a pesquisa avançada em campos como a física teórica. 
Salientam, ademais, que existe uma preocupação crescente na área educacional com relação 
à necessidade de procedimentos para facilitar tanto a aquisição de meta-aprendizagem como 
a aquisição de meta-conhecimento. 

(NOVAK, 1998) ressalta que todo conhecimento é composto de conceitos e 
proposições e que a natureza e o processo da aprendizagem significativa serve de base 
tanto para a aprendizagem humana como para a criação do conhecimento humano. As 
metodologias associadas à criação de conhecimento, como aquelas relacionadas ao uso 
de diagramas em V (NOVAK, 1998), também são de grande importância para aqueles que 
pretendam desenvolver softwares educacionais adequados à perspectiva de uma Sociedade 
da Informação que privilegia cada vez mais a geração de conhecimento novo e relevante. Em 
especial, no caso de diagramas em V, temos uma ferramenta que permite a representação 
do processo de criação do conhecimento ou até mesmo a estrutura do conhecimento 
relativo a um domínio específico de conhecimento. Uma proposta que parece viável seria 
a de se desenvolver diferentes atividades envolvendo a construção de mapas conceituais 
e diagramas em V através de software educacional, de modo a se verificar quais seriam as 
possibilidades e limitações de tais diagramas na perspectiva do Novo Modelo de Educação 
sugerido por NOVAK & CAÑAS (2004). Visto que este novo modelo considera que mapas 
conceituais feitos por especialistas do assunto tratado em um certo módulo educacional 
serviriam como ponto de partida para professores e alunos, uma primeira atitude seria a de 
se criar tais mapas conceituais.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Com o objetivo de se investigar as tanto o Novo Modelo de Educação sugerido por 
NOVAK & CAÑAS (2004) como as possibilidades oferecidas pela Teoria da Aprendizagem 
Significativa (MOREIRA & MASINI, 1982), propõe-se um novo ambiente de suporte 
para ensino-aprendizagem via Internet, denominado Ambiente A (“Ambiente para 
Aprendizagem”), que administraria objetos de conteúdo formados a partir destes mesmos 
mapas conceituais. Neste caso, para cada conceito de um mapa conceitual, seria realizada 
a autoria de uma página de hipertexto, a qual teria por sua vez “links” para arquivos de 
diferentes tipos, incluindo-se aí até mesmo outros mapas conceituais ou diagramas como 
fluxogramas e diagramas em V. Para se dar suporte ao Ambiente A, se propõe também o 
desenvolvimento de um software educacional chamado Aplicativo AS (“Aplicativo para 
Aprendizagem Simplificado”), o qual seria uma simplificação do ambiente proposto, tendo 
apenas as funções de edição e visualização de objetos de conteúdo, de modo que tais 
objetos pudessem ser editados ou visualizados mesmo sem acesso a Internet. Os objetos 
de conteúdo, após adequação a algum padrão, como o SCORM (“Sharable Content Object 
Reference Model”)1, poderiam ser criados tanto no ambiente proposto como no aplicativo, 
assim como poderiam ser interoperáveis entre diferentes tipos de software que também 
tivessem conformidade com o mesmo padrão.
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RESULTADOS ESPERADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral, espera-se que o desenvolvimento do projeto aqui apresentado 
permita aprofundar os estudos e pesquisas sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, 
inclusive permitindo-se que estratégias voltadas ao desenvolvimento da criatividade sejam 
favorecidas. Tal projeto se encontra em andamento (MURARI & AMORIM, 2004) porém 
ainda não existem resultados conclusivos. No curto prazo, pretende-se realizar a autoria 
de conteúdo em hipertexto a ser disponibilizado dentro do TelEduc, de modo que este 
conteúdo sirva de suporte tanto às aulas teóricas como às aulas práticas, incluindo até mesmo 
animações em Java2 e Flash3. No médio prazo, espera-se que haja uma utilização mais 
intensiva de diferentes tipos de diagramas por alunos e professores no contexto da disciplina, 
permitindo-se, inclusive, que se investiguem aspectos da aprendizagem colaborativa; entre 
tais diagramas, destacam-se os mapas conceituais, os fluxogramas e os diagramas em V. No 
longo prazo, em cerca de um ano e meio, pretende-se que sejam realizados diferentes 
experimentos envolvendo tanto o ambiente e como o aplicativo propostos, de modo que 
o Novo Modelo de Educação sugerido por NOVAK & CAÑAS (2004) pode vir a ter grande 
importância. Espera-se, nesta perspectiva, que o projeto aqui apresentado seja um convite a 
possíveis reflexões sobre o processo de ensino e de aprendizagem e o seu aprimoramento, 
considerando-se em especial o contexto brasileiro. 
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O presente trabalho descreve à aplicação de uma atividade experimental baseada 
na concepção de ensino por Projeto de Trabalho orientado pela Teoria da Aprendizagem 
Significativa, de David Ausubel. Foi desenvolvido junto a uma turma de sexta série do ensino 
fundamental da Escola Estadual Antonio Delfino Pereira, situada no bairro São Benedito em 
Campo Grande/MS e atende a uma comunidade denominada “Comunidade Negra Tia Eva”. 
A temática abordada foi a concepção de saúde e prevenção de doenças adquiridas no leito 
do Córrego Segredo que pertence a área desta comunidade.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Projeto de Trabalho; Concepção de Saúde.

INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste num relato de experiência pedagógica com o enfoque na 
Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) sobre o tema “Preservação do Córrego Segredo 
e a prevenção de doenças que podem ser adquiridas por uso das suas águas poluídas”, 
desenvolvido com uma sala da 6.ª série do ensino fundamental da Escola Estadual Antônio 
Delfino Pereira, inserida na Comunidade Negra denominada Tia Eva, localizada no Município 
de Campo Grande-MS.

A inspiração em desenvolver essa experiência surgiu durante as aulas da Disciplina 
Enfoque Globalizador e o Projeto de Trabalho, do Programa de Pós–Graduação Stricto Sensu 
Mestrado em Educação da Universidade Católica Dom Bosco, sob a orientação da professora 
Doutora Dáugima Maria Santos Queiroz.

Lançado o desafio pela professora em desenvolver este trabalho, os mestrandos 
optaram em trabalhar a TAS por meio de Projetos de Trabalho.

A organização dos projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa 
concepção da globalização entendida como um processo muito mais 
interno do que externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas de 
conhecimento têm lugar em função das necessidades que traz consigo, o 
fato de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem 
(Hernandéz, 1998, p. 63).



32

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

33

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Tendo o entendimento sob a ótica de Hernandéz das possibilidades em se trabalhar por 
Projetos de trabalho, como também do papel social da escola cuja função é de transmissão 
e assimilação do conhecimento, a importância em desenvolver  aprendizagem significativa 
nas atividades escolares se faz emergente e necessária.

De acordo com (Ausubel, Apud Moreira, 1989, p.11) aprendizagem significativa é um 
processo por meio do qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não 
– literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do individuo. Sendo 
assim, a aprendizagem significativa ocorre quando a informação nova é ligada a conceitos 
existentes, nos quais Ausubel denomina como subsunçores.

Compreende – se como subsunçor,

Um conceito, uma idéia, uma proposição, já existente na estrutura cognitiva, 
capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo que esta 
adquira, assim, significado para o sujeito, e que ele tenha condições de 
atribuir significados a essa informação (id., p. 11).

A aprendizagem significativa pode ser por:
a) Aprendizagem por representações: quando é adquirida pelas crianças após o 

nascimento, onde são atribuídos nomes aos objetos até então desconhecidos por elas;
b) Aprendizagem de preposições: é adquirida quando uma idéia composta é 

relacionada com idéias já existentes na estrutura cognitiva do individuo;
c) Aprendizagem de conceitos: pode ser adquirida de duas formas: a primeira pela 

formação de conceitos, quando o individuo adquire espontânea e individualmente idéias 
genéricas, baseadas em experiências concretas, ou seja, pela descoberta; o segundo tipo 
é pela assimilação de conceitos, que ocorre quando novos significados são apresentados e 
relacionados a idéias conceituais pré–existentes.

Para desenvolver essa experiência o grupo de mestrandos optou pela aprendizagem de 
formação de conceitos, tendo em vista a organização do trabalho e o contexto no qual será 
desenvolvido.

OBJETIVOS DO TRABALHO

1. Propiciar por meio de Projeto de Trabalho Aprendizagem Significativa acerca do 
tema proposto;

2. Possibilitar aos educandos experiências que os levem a relacionar e refletir os 
conhecimentos prévios (subsunçores) construídos no cotidiano;

PROBLEMA

O inicio desse trabalho ocorreu com a visita dos mestrandos na Escola Estadual 
“Antônio Delfino Pereira”. Em reunião com a diretora da escola, foi sugerido que o trabalho 
fosse desenvolvido com as turmas da  6.ª série do ensino fundamental, na área de Ciências 
físicas e biológicas, com o tema enfocando o meio ambiente e a prevenção de doenças 
adquiridas por águas poluídas, em razão da comunidade escolar fazer uso do Córrego 
Segredo localizado nas imediações da escola, como forma de consumo e lazer.
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Assim, o problema discutido e trabalhado junto aos alunos foi:  os alunos têm 
consciência da necessidade de preservação do Córrego Segredo? e sabem que podem 
adquirir doenças se utilizarem as águas poluídas do referido córrego?

CARACTERIZAÇÃO

Este projeto de trabalho está orientado por uma proposta de atividade a ser desenvolvida 
com os alunos, visando a intervenção, participação, reflexão no uso consciente das águas do 
Córrego Segredo;

Foco da Pesquisa
Saúde: - Abrangendo as doenças contraídas pelo lançamento de dejetos que culminarão 

na proliferação de microorganismos e parasitas, com contaminação à comunidade. 
Desenvolvimento:

O desenvolvimento do trabalho ocorreu em quatro fases, sendo a primeira: elaboração 
do índice coletivo, que segundo Hernandéz (1998), consiste na coleta das diferentes 
informações pertinentes ao tema, para subsidiar o trabalho proposto; a segunda fase, refere 
o que Moreira (1999) define como verificação dos conceitos subsunçores, ou seja, feito por 
meio de conversas e visita in lóco (Córrego Segredo); considerando que os alunos já estudaram 
os conteúdos referentes ao tema aqui proposto; a terceira fase decorreu  na intervenção 
propriamente dita dos alunos; e a quarta fase destinou-se a culminância dessa experiência, ou 
seja, a sistematização e ou interpretação dos resultados através da produção desse artigo.

Inicialmente, após uma conversa informal, porém dirigida, pedimos aos alunos 
para elencaram quais os tipos de doenças que eles conheciam que poderiam ser 
adquiridas por águas poluídas. Logo em seguida, convidamos os alunos para visitarmos 
o Córrego Segredo, eufóricos, levando lápis e papel partiram para a grande “aventura” 
assim por eles caracterizados.

Durante a visita ao córrego, ansiosos em descrever o que ali observavam (tipos de lixos, 
esgotos, alunos nadando na água poluída) apesar de escreverem o que viam, era nítido que 
não tinham consciência do que escreviam e nem do que viam. Ali encontrava–se o nosso 
grande desafio, tornar esses conhecimentos “inconscientes” em significativos, consistentes e 
conscientes, capaz de manifestar atitudes que dispõem os alunos a relacionar de forma não 
arbitrária o conteúdo dito teórico com suas práticas cotidianas.

No segundo momento, o nosso trabalho delineou–se de forma mais sistemática: 
primeiro os alunos elaboraram algumas questões de um questionário que posteriormente 
aplicariam em suas casas e vizinhos, questões relativas ao uso, consumo e condições da água 
do Córrego Segredo, depois assistiram uma fita de vídeo do MEC, que demonstrava como 
se adquiria as doenças, quais as doenças mais comuns e os sintomas que as manifestam. 
No término dessa fita, em círculo discutimos tudo que até ali havíamos vivenciado, e alguns 
alunos começaram a manifestar uma correlação dos conhecimentos adquiridos anteriormente 
nas aulas da professora com as experiências até ali desenvolvidas.

O terceiro momento, o mais importante, foi após os procedimentos de discussões, 
intervenções por meio dos questionários aplicados com as famílias, observações, análise do 
filme, os alunos apresentaram alternativas, mensagens, da forma que mais lhe agradassem, 
expressando sua compreensão à respeito do tema, sua maneira de contribuir com a 
comunidade escolar e local para a promoção e prevenção de doenças adquiridas por águas 
poluídas. Os alunos conseguiram por meio dos cartazes, panfletos, rap’s, dentre outras 
opções que escolheram dar um novo significado aos conceitos subsunçores já existentes na 
estrutura cognitiva, levando–se em conta o que produziram.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho embasado no enfoque da  Teoria de Aprendizagem Significativa nos 
proporcionou um grande avanço no entendimento da teoria de Ausubel e Novak, pois, nos 
oportunizou a criação de uma situação prática que nos mostrasse a viabilidade da teoria. 
Neste caso específico, as crianças da população Tia Eva puderam notar a importância que 
o Córrego Segredo representa não só para a escola, mas para toda a comunidade, como 
possibilidade inclusive de disseminação de agravos à saúde. 

Por meio da produção dos alunos e, após a abordagem dos temas relacionando meio 
ambiente, saúde e doença, os trabalhos produzidos evidenciaram o grau de assimilação 
do conteúdo com uma contextualização inclusive do vídeo para o seu dia-a-dia. Ao final, 
pudemos notar a necessidade de os professores se utilizarem de estratégias e material 
instrucionais mais significativos para trabalharem os conteúdos, iniciando pelos conceitos 
básicos que norteiam sua práxis, culminando no êxito referente ao alcance dos objetivos 
pretendidos.
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METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO: 
UMA ALTERNATIVA PRO-MISSORA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM SIGNIFI-
CATIVA EM ACADÊMICOS DA GRADUAÇÃO
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O presente trabalho relata uma experiência de ensino registrada através de um processo 
de pesquisa realizada nos primeiros e segundos semestres de cursos de graduação. Teve por 
objetivo o desenvolvimento de aprendizagem significativa em acadêmicos desse nível de 
ensino através de metodologia que privilegia a construção do conhecimento por meio da 
problematização, buscando-se o desenvolvimento de atividades que estimulam/desenvolvem a 
reflexão crítica. O trabalho vem sendo desenvolvido há quatro anos, nos cursos de Engenharias e 
Farmácia da  Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (UNIDERP), 
envolvendo as  disciplinas de Química Geral e Inorgânica e Química Geral Tecnológica I e II com 
a participação em média de 160 acadêmicos a cada semestre. As atividades são desenvolvidas 
durante o período letivo e compreendem as etapas: (1) Observação dos aspectos da realidade 
envolvidos com a futura área de atuação. (2) Identificação dos pontos-chave das problemáticas 
escolhidas. (3) Teorização do problema. (4) Formulação das hipóteses de solução. Os resultados 
obtidos no decorrer de março/2000 a outubro/2004 são: (a) a grande maioria dos alunos (78%) 
demonstrou um nível de aceitação satisfatório no que diz respeito às atividades desenvolvidas; 
(b) da resolução das situações-problema trabalhadas, utilizando-se as teorias científicas 
adequadas, observou-se que 72% das mesmas corresponderam aos índices muito bom e bom; 
(c) a maioria dos alunos (80%) apresentou capacidade de construir hipóteses de solução para o 
problema em estudo, sendo que deste percentual, 53% dos alunos formularam hipóteses que 
solucionavam o problema em questão. Os demais acadêmicos (47%) formularam hipóteses 
não aplicáveis ao problema, porém demonstraram originalidade e criatividade nas suas idéias. 
Os resultados obtidos refletem que, apesar de ser uma atividade que se diferencia do ensino 
tradicional, pode-se perceber que a maioria dos acadêmicos demonstrou aceitação, capacidade 
de formulação de hipóteses, confronto de hipóteses com as limitações da realidade e proposição 
de soluções viáveis e aplicáveis em situações diferenciadas evidenciando, assim, a aquisição 
de aprendizagem significativa e o desenvolvimento de pensamento crítico. Consideramos que 
os resultados obtidos permitem concluir que a Metodologia da Problematização  configura-
se como uma alternativa promissora para o desenvolvimento de aprendizagem significativa 
em alunos da graduação, uma vez que possibilita situações de ensino e aprendizagem que 
orientam os estudantes para o estabelecimento de uma disposição para aprendizagem, através 
da problematização e do estímulo de postura ativa na construção do conhecimento. 

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Ensino Superior de Química; Metodologia da 
Problematização.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho relata uma experiência de ensino registrada através de um 
processo de pesquisa realizada nos primeiros e segundos semestres de cursos de graduação 
e teve por objetivo o desenvolvimento de aprendizagem significativa em acadêmicos desse 
nível de ensino através de metodologia que privilegia a construção do conhecimento por 
meio da problematização, buscando-se o desenvolvimento de atividades que estimulam/
desenvolvem a reflexão crítica.

Tal tema justifica-se, pois se acredita que as mudanças sociais aceleradas vêm provocando 
profundas alterações no campo da educação. A função da educação se transforma e suas 
estratégias se modificam buscando atender as novas demandas da sociedade do “saber”. Os 
educadores, portanto, não mais objetivam  ensinar os alunos apenas a memorizar e recordar 
um corpo estático de conhecimentos e os alunos necessitam desenvolver habilidades de 
pensar criticamente4, através da aquisição de aprendizagens significativas sobre os mais 
diversos campos do saber. 

Atualmente cada vez mais educadores orientam suas ações  levando-se  em conta 
que a capacidade de atuação do ser humano está ligada às potencialidades  e à riqueza 
de suas estruturas cognoscitivas e de estratégias que lhes permitam planejar e regular suas 
atuações. Essas estratégias metacognitivas são fundamentais para o controle pessoal sobre o 
conhecimento e o processo para construí-lo. Nesse sentido, deve-se oportunizar aos alunos e 
às alunas atividades em que participem cada vez mais intensamente da resolução de problemas 
e do processo de elaboração pessoal, em vez de copiar e reproduzir automaticamente as 
instruções ou as explicações dos professores. A escola, portanto, serve para possibilitar aos 
alunos e alunas o entendimento de que se estuda com a finalidade de saber utilizar o que 
se aprendeu em qualquer ocasião em que haja necessidade, e não apenas para manifestar 
competência em provas acadêmicas padronizadas (ZABALA, 2002).

Todavia não é possível que a escola cumpra esse papel se estiverem potencializadas 
fórmulas de aprendizagem com  pouca significância, ou dito de outra forma, aprendizagem 
repetitiva ou mecânica.

Recorrendo-se às idéias que subjazem ao conceito de aprendizagem significativa, 
muitos autores a associam à aquisição de conteúdos advindos de experiências pessoais 
(fundamentalmente intrínsecas) onde através de descobertas se constrói e reconstrói a 
própria identidade (COLL, 1994).

Para Ausubel (1980) e seus seguidores como Novak (1981), a realização de 
aprendizagens significativas remete à possibilidade de estabelecer vínculos substanciais e 
não-arbitrários entre as novas aprendizagens e as que o estudante já possui, ou seja, as que 
já se encontram presentes em sua estrutura cognoscitiva. 

Ausubel, em seu trabalho destaca que a aprendizagem significativa contrapõe-se ao 
que ele denomina de aprendizagem mecânica que se caracteriza por uma armazenagem 
arbitrária do conhecimento sem que tenha ocorrido um esforço para relacionar a nova 
informação à aquelas já existentes na estrutura cognitiva. Para ele, a aprendizagem 
significativa ocorre quando

[...] a tarefa de aprendizagem implica relacionar, de forma não arbitrária 
e substantiva (não literal), uma nova informação a outras com as quais 
o aluno já esteja familiarizado, e quando o aluno adota uma estratégia 
correspondente para assim proceder (Ausubel,1980, p.23). 

A tônica da teoria de Ausubel  está na interpretação da aprendizagem através do que 
chamou de processo de assimilação que depende de estímulos internos e não periféricos, 
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onde a nova aprendizagem significativa irá alterar a natureza da informação que está sendo 
incorporada na estrutura cognitiva, além de também provocar mudanças nos conceitos e 
proposições  preexistentes na estrutura cognitiva - o que ele chamou de idéias prévias.

Sob o seu ponto de vista, a maneira como a nova informação é aprendida  (mecânica 
ou significativamente) pode depender, basicamente, mais da [...]disposição do indivíduo para 
aprender do que do material de aprendizagem, pois, [...]a aprendizagem mecânica ocorre 
quando não é feito um esforço consciente para relacionar o novo conhecimento à estrutura 
de conceitos ou elementos de conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva (NOVAK, 
1981, p.62). Então o estabelecimento do grau de aprendizagem mecânica e aprendizagem 
significativa é, em parte,   

[...] função da predisposição do aprendiz em relação à tarefa de 
aprendizagem; é também [...]função do grau do desenvolvimento de 
conceitos relevantes na estrutura cognitiva e da gama de possíveis ligações 
que podem ser feitas entre novas informações e a estrutura cognitiva 
existente. Aumentar o potencial da aprendizagem significativa deve ser uma 
consideração primordial no planejamento do currículo e da instrução.[...] 
Em um contexto amplo, orientar os estudantes para o estabelecimento de 
uma disposição para aprendizagem podem influenciar significativamente a 
maneira pela qual a informação é interligada na estrutura cognitiva. Esta 
orientação deve ser um dos mais importantes papéis do professor e deve ser 
enfatizada na formação de professores (NOVAK, 1981,p.63).

Para Ausubel (1980), a aprendizagem receptiva, que pode ser mecânica ou significativa, 
ocorre através de uma internalização ou incorporação direta, pelo aluno, do material que é 
apresentado, pelo professor, sob forma final não envolvendo descoberta por parte do aluno.

Na aprendizagem receptiva significativa o conhecimento potencialmente significativo 
é compreendido ou tornado significativo durante o processo de internalização. Na 
aprendizagem receptiva automática isto não ocorre.

Vale ressaltar que Ausubel sublinha que as aprendizagens automática e significativa  
não podem ser dicotomizadas. Embora  sejam  

[...] qualitativamente descontínuas em termos dos processos psicológicos 
subjacentes a cada uma, e, portanto, não possam estar situadas em 
pólos opostos do mesmo continuum, há dois tipos intermediários de 
aprendizagem que compartilham algumas das propriedades, tanto 
da aprendizagem automática como da significativa (por exemplo, a 
aprendizagem representacional ou aprendizagem de nomes de objetos, 
eventos e conceitos). Além disso, ambos os tipos de aprendizagem podem 
ocorrer concomitantemente na mesma tarefa de aprendizagem ( AUSUBEL, 
1980, p.20).

Na aprendizagem por descoberta, o conteúdo a ser aprendido deve ser descoberto 
pelo aluno; não é fornecido pelo professor. Neste tipo de aprendizagem, o aluno reagrupa 
informações integrando-as à estrutura cognitiva existente, reorganizando e transformando a 
combinação integrada, originando, então, a descoberta de uma relação perdida entre meios 
e fins (AUSUBEL, 1980, p.21).

Do ponto de vista Ausubeliano o essencial para a ocorrência de aprendizagem 
significativa deve ser o conhecimento das organizações conceituais prévias que os alunos 
apresentam. A partir daí o objetivo deve ser o de fazer assimilar um produto científico já 
formalizado nestas estruturas (concepções) já constituídas. Para ele, o principal é que as 
novas idéias sejam ancoradas devidamente às matrizes ideacionais já existentes.

Pelo exposto, é fácil compreender que em uma escola que pretende um ensino com 
significância e formar para a vida, não tem sentido nenhum a presença de metodologias 
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que conduzam a meramente aprendizagens mecânicas. Por outro lado, também é 
fácil compreender por que, muitas vezes, nas escolas são potencializadas fórmulas de 
aprendizagem com pouca significância. Aprender de forma compreensiva exige um 
trabalho mais intenso e complexo, tanto na maneira de ensinar quanto nas atividades 
desencadeadoras das aprendizagens. 

Além disso, a quantidade de conteúdo que se pretende ensinar em um determinado 
período de tempo, com uma acumulação insensata, está acima da possibilidade real de que 
sejam aprendidos em profundidade. No momento da seleção dos conteúdos, e, sobretudo, 
da sua temporalização, os professores não parecem estar  observando a capacidade 
real de aprendizagem dos alunos. Desse modo, como os conteúdos estabelecidos são 
considerados uma variável estática, no final se opta por um ensino e uma aprendizagem 
baseados em uma memorização que muitas vezes está despojada de outra significatividade 
que não seja a de aprender para passar de ano e, como na maioria dos casos as provas de 
avaliação consistem em exercícios fortemente reprodutivos, a conseqüência é o estímulo 
de modelos de estudo, e também de ensino, que fomentem aprendizagens mecânicas ou 
muito pouco significativas (ZABALA, 2002).

Nesse contexto, contrapondo-se ao quadro exposto, a Metodologia da Problematização 
(MP) se apresenta como uma alternativa promissora para o desenvolvimento de aprendizagens 
significativas que possibilitam ao aluno e a aluna, ao depararem-se com conteúdos para 
aprender, utilizarem seus esquemas de conhecimento, contrastando-os com o que é novo, 
identificando semelhanças e discrepâncias, integrando-as em seus esquemas prévios, 
comprovando que os resultados têm coerência ou não, pois tal metodologia, pelas suas 
características e potencial, leva o(a) estudante a ficar mais atento e observar o que ocorre na 
sua realidade (BERBEL, 1996). 

A Metodologia da Problematização pode ser vista como uma das manifestações 
do construtivismo pedagógico na medida em que partilha com abordagens da mesma 
natureza fundamentada nas seguintes premissas: a) parte da realidade, com a finalidade de 
compreendê-la e de construir conhecimento capaz de transformá-la, b)  os atores principais 
são os próprios estudantes (ênfase na descoberta, na autonomia e iniciativa), c) desenvolve 
a capacidade de analisar, perguntar, consultar, experimentar, avaliar (características da 
consciência crítica), d) utiliza-se do que já se sabe da realidade, não como um fim em si 
mesmo, algo absoluto, definitivo, mas como algo que pode subsidiar novas relações, novas 
soluções (BERBEL, 1996)  

 Segundo Berbel (1995), a MP oportuniza o desenvolvimento da capacidade de 
enfrentar problemas, propondo-lhes soluções viáveis. Atualmente, esta capacidade, por 
assim dizer, é tida e reconhecida como uma das principais competências esperadas dos 
profissionais das mais diversas áreas. 

Berbel (1999) caracteriza a MP através do Arco de Maguerez que se apresenta como 
uma idéia metodológica bastante apropriada para experimentar na prática vários princípios 
de uma Pedagogia Problematizadora, visando aprendizagens significativas com vistas a uma 
educação  transformadora da sociedade, pois  tem como ponto de partida a realidade vivida, 
aquela parcela da realidade onde o tema em estudo está acontecendo na vida real. O ponto 
de partida dos estudos é a realidade e o Arco prossegue, passando pelo estudo e voltando 
para essa mesma realidade.

As atividades desenvolvidas por meio da MP seguem etapas bem definidas. 
Primeiramente os alunos são levados a problematizar a realidade através da observação  da 
mesma de uma maneira atenta e irão identificar aquilo que na realidade está se mostrando 
como problemático (inconsistente, necessário, preocupante). Nessa etapa os alunos, a partir 
de suas estruturas prévias, identificam, na realidade, os problemas que serão trabalhados. 
Após a definição do(s) problema(s) de estudo, faz-se um trabalho de reflexão buscando-se 
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identificar quais os possíveis fatores que estão associados ao problema. Mais uma vez, aqui, 
verifica-se a utilização das estruturas prévias dos alunos e alunas. Feito isso, parte-se para a 
segunda etapa que é a identificação dos Pontos-chave. Esta etapa estimula um momento de 
síntese, momento de definição do que se vai estudar sobre o problema. Nesse momento 
definem-se os aspectos que precisam ser conhecidos a fim de se buscar uma resposta para o 
problema em questão.

Na etapa posterior ocorre a Teorização, momento do estudo propriamente dito, da 
investigação. Após o estudo, os alunos comparam com as suas percepções iniciais, revendo 
pontos que agora ficaram mais claros. Nesse momento, alguns aspectos levantados são 
mantidos ou revistos. Pontos que se apresentavam ao nível do senso comum são aprofundados 
e revistos ganhando cientificidade possibilitando maior compreensão do problema e sua 
influência sobre o meio social.

Em seguida, parte-se para a elaboração das Hipóteses de solução. Etapa bastante 
criativa, todas as possibilidades pensadas e elaboradas devem se registradas. Após a 
elaboração das Hipóteses de solução parte-se para uma fase prática, de ação concreta sobre 
a mesma realidade de onde foi extraído o problema. Sobre o problema realiza-se estudo, 
investigação e toda uma discussão sobre os dados obtidos e, por fim, volta-se para essa 
mesma realidade com ações que a possam transformar. 

Quando o aluno e a aluna realizam todo o estudo e chegam a elaborar hipóteses de 
solução, não estão simplesmente repetindo coisas já prontas, mas criando,  elaborando, e ao 
elaborar e criar deixam de ser submissos para serem ativos. Nesse sentido, o conhecimento 
assume significados, é compreendido ou tornado significativo durante o processo de 
internalização e a aprendizagem não é meramente uma retenção arbitrária na estrutura 
cognitiva do aprendiz, mas uma aprendizagem significativa, uma vez que o sujeito aprende 
através da investigação e da descoberta onde o aluno reagrupa informações integrando-as 
à estrutura cognitiva existente, reorganizando e transformando a combinação integrada, 
originando, então, a descoberta de uma relação perdida entre meios e fins.

OBJETIVO

Neste trabalho procuramos, por meio da aplicação da metodologia da problematização, 
oportunizar o desenvolvimento de aprendizagem significativa de conceitos químicos a 
acadêmicos dos primeiros semestres da graduação.

METODOLOGIA 

O trabalho vem sendo desenvolvido há quatro anos, nos primeiros semestres dos cursos 
de Engenharias e Farmácia da  Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do 
Pantanal (UNIDERP), envolvendo as  disciplinas de Química Geral e Inorgânica e Química 
Geral Tecnológica I e II com a participação em média de 160 acadêmicos a cada semestre. 
As atividades são desenvolvidas durante o período letivo e compreendem as etapas: (1) 
Observação dos aspectos da realidade envolvidos com a futura área de atuação: nessa fase 
o aluno e a aluna, são estimulados a perceber, de forma crítica, aspectos interessantes/
importantes/intrigantes, que provavelmente passariam despercebidos em estudos teóricos 
de sala de aula. Etapa da Problematização. Essa etapa desenvolve-se a partir das técnicas 
de ensino Estudo do Meio, Estudo do Texto e Demonstração Didática. (2)Identificação 
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dos pontos-chave das problemáticas escolhidas: nessa etapa os alunos e alunas refletem 
sobre os aspectos que estão relacionados com a(s) problemática(s) levantada(s). Essa etapa 
desenvolve-se a partir de estudos em Grupo e Debates. (3) Teorização do problema: a etapa 
da teorização é a etapa em que diferentes ângulos do(s) problema(s) são analisados a partir 
de informações colhidas em diferentes fontes, compondo assim a melhor forma possível 
de explica-lo(s) e ao mesmo tempo justificar as definições que se seguirão na próxima 
etapa, quando são elaboradas as hipóteses de solução. Esta etapa desenvolve-se através da 
técnica do Estudo em Grupo. (4) Formulação das hipóteses de solução: nessa etapa todas as 
possibilidades são registradas e analisadas com utilização de critérios elaborados pelos alunos 
e alunas. Essa etapa da Metodologia da Problematização não se configura como um mero 
exercício intelectual, pois as decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas. 
Nesse momento, o componente social e político está mais presente. Essa etapa desenvolve-
se a partir das técnicas de ensino Estudo em Grupo,  Debate e Seminário. Para a avaliação 
dos resultados foram levados em consideração critérios como: 1) capacidade de análise e 
comparação, 2)domínio e aplicação de conceitos, 3) capacidade de socializar informações, 4) 
capacidade de sintetizar conhecimentos, organizando-os nas formas escrita, oral e gráfica, 5) 
capacidade de trabalhar em grupo, 6) capacidade de formulação de hipóteses de solução.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos no decorrer de março/2000 a outubro/2004 são: (a) a grande 
maioria dos alunos (78%) demonstrou um nível de aceitação satisfatório no que diz respeito 
às atividades desenvolvidas; (b) da resolução das situações-problema trabalhadas, utilizando-
se as teorias científicas adequadas, observou-se que 72% das mesmas corresponderam 
aos índices muito bom e bom; (c) a maioria dos alunos (80%) apresentou capacidade de 
construir hipóteses de solução para o problema em estudo, sendo que deste percentual, 
53% dos alunos formularam hipóteses que solucionavam o problema em questão. Os demais 
acadêmicos (47%) formularam hipóteses não aplicáveis ao problema, porém demonstraram 
originalidade e criatividade nas suas idéias. 

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos são animadores, pois refletem que, apesar de ser uma 
atividade que se diferencia do ensino tradicional, pode-se perceber que a maioria dos 
acadêmicos demonstrou aceitação, capacidade de formulação de hipóteses, confronto de 
hipóteses com as limitações da realidade e proposição de soluções viáveis e aplicáveis em 
situações diferenciadas evidenciando, assim, a aquisição de aprendizagem significativa e o 
desenvolvimento de pensamento crítico.

Consideramos que os resultados obtidos através da aplicação da MP, permitem concluir 
que  essa metodologia configura-se como uma alternativa promissora para o desenvolvimento 
de aprendizagem significativa em alunos da graduação, uma vez que possibilita situações de 
ensino e aprendizagem que orientam os estudantes para o estabelecimento de uma disposição 
para aprendizagem, através da problematização e do estímulo de postura ativa na construção do 
conhecimento o que consideramos  serem condições que podem influenciar significativamente 
a maneira pela qual a informação é interligada na estrutura cognitiva dos mesmos.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: E SE A FONTE SECAR?
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QUEIROZ, D. M. S (daugima@ucdb.br)  - UCDB                                             
Para a realização deste trabalho foi necessária a preparação de um projeto de trabalho, 

contendo atividades que seriam desenvolvidas pelos alunos, bem como todo material 
didático a ser utilizado, além do processo de avaliação dos alunos. O conteúdo“A água” 
foi escolhido pelas estagiárias em comum acordo com a professora da sala de aula. Trata-
se de uma pesquisa-ação, de uma intervenção para identificar os efeitos, na aprendizagem 
significativa, do emprego dessa prática pedagógica. As estagiárias perceberam que os alunos 
obtiveram aprendizagem significativa pois os mesmos levantaram idéias de como dirimir o 
problema da escassez da água.

Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Aprendizagem Significativa; Projeto de Trabalho.

INTRODUÇÃO

Os objetivos da presente pesquisa foram: 1º buscar obter integração teoria e prática 
ao realizar o Projeto de Trabalho 2º empregar a Teoria de Aprendizagem Significativa na 
abordagem de temas ligados ao ensino de ciências.

Se um Projeto de Trabalho pressupõe uma elaboração do conhecimento, a partir da 
relação das fontes, com a informação que os alunos têm (às vezes de maneira fragmentada, 
outras errôneas, com freqüência de senso comum), as aulas deveriam possibilitar essa 
reconstrução (HERNÁNDEZ, 1998). Daí  a intenção deste trabalho.

A proposta que inspira os projetos de trabalho, segundo Hernández (1998), está vinculada 
à perspectiva do conhecimento globalizado e relacional. Essa modalidade de articulação dos 
conhecimentos escolares é uma forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem, 
que implica considerar que tais conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de 
uma forma rígida, nem em função de algumas referências disciplinares preestabelecidas ou 
de uma homogeneização dos alunos. A função do projeto é favorecer a criação de estratégias 
de organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 
2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem 
aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente 
dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio.      

Aprendizagem significativa é um conceito empregado por David Ausubel (1963, 
1968, 1978) apud Moreira (1999), desde a década de 1960. Nessa época, a influencia 
behaviorista na escola estava no auge. O ensino e a aprendizagem eram examinados como 
estímulos, respostas e reforços, não como significados. Mas Ausubel insistia com uma “teoria 
da aprendizagem significativa” e dizia que é no curso da aprendizagem significativa que o 
significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para 
o aprendiz (MOREIRA, 1999). 

Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova 
informação se relaciona, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto 
relevante da estrutura cognitiva do individuo. Isto é, nesse processo a nova informação 
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interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito 
subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende (MOREIRA, 1999).

O “subsunçor” é, portanto, um conceito, uma idéia, uma proposição, já existente na 
estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo 
que esta adquira, assim, significado para o sujeito (i. e., que ele tenha condições de atribuir 
significados a essa informação) (MOREIRA, 1999).   

Hoje, não se fala mais em estimulo, resposta e reforço positivo. As palavras de ordem 
são aprendizagem significativa, mudança conceitual e, naturalmente, construtivismo. Para  
ser bom professor é preciso ser construtivista, promover a mudança conceitual e facilitar a 
aprendizagem significativa (MOREIRA, 1999).

Entretanto, a experiência cognitiva não se restringe à influência direta dos conceitos 
já aprendidos significativamente sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange 
também modificações significativas em atributos relevantes da estrutura cognitiva pela 
influência do novo material (MOREIRA, 1999). Há, pois, um processo de interação na 
qual conceitos mais relevantes e inclusivos interagem com o novo material, servindo de 
ancoradouro, incorporando-o e assimilando-o; porém, ao mesmo tempo, modificando-se 
em função dessa ancoragem.

De acordo com MOREIRA (1999), a aprendizagem significativa caracteriza-se, 
pois, por uma interação (não por uma simples associação) entre os aspectos específicos e 
relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações, por meio da qual essas adquirem 
significado e são integradas à estrutura cognitiva de maneira não-arbitrária e não-literal, 
contribuindo para a diferenciação, elaboração e estabilidade dos subsunçores preexistentes 
e, conseqüentemente, da própria aprendizagem cognitiva.

PROJETO DE TRABALHO: E SE A FONTE SECAR?

O presente estudo foi desenvolvido no Colégio São Francisco, com alunos da terceira 
série do Ensino Fundamental, localizado à rua 13 de Maio, nº 4059, Bairro São Francisco, 
em Campo Grande – MS.

Para despertarmos nos alunos a noção de natureza e levá-los a compreenderem as 
diferentes formas de apropriação da água como insubstituível recurso natural, aa estagiárias 
iniciaram a aula conversando sobre o tema, e em seguida, apresentaram um vídeo “O papel 
da água sobre os seres vivos”.

No encontro seguinte os aluno receberam das estagiárias um poema “Menino do 
Rio Doce”, escrita por Ziraldo, para ser lido e interpretado. O texto literário contribuiu 
para sensibilização dos alunos a questões relacionadas com a água, tais como: a 
nascente de água; a poluição dos rios, desaparecimento da mata ciliar, o assoreamento 
dos rios e outros problemas.

Em seguida, as acadêmicas apresentaram o Ciclo Hidrológico, (um quadro desenhado) 
para que os alunos compreendessem a importância da água para a vida e, conseqüentemente, 
para os ambientes naturais ou não.

No terceiro encontro, ao tratar do abastecimento da água à população (captação, 
tratamento e distribuição) as estagiárias mostraram as diferentes técnicas de tratamento 
de água, e foi exibido um filme, com o qual perceberam como ocorre tal tratamento. Foi 
importante chamar a atenção dos alunos para as diferentes formas de utilização da água e 
para o consumo desse recurso pelas industrias, na agricultura e nas moradias.

Quando salientaram a questão do uso da água dos mares e dos rios, foi possível relaciona-
lo com as atitudes políticas da população, ou seja, com compromisso social e com cidadania.
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 Ao tratar da “escassez da água” as estagiárias demonstraram o desperdício e a poluição 
da água pela população, como também a intervenção e descuido das fontes de água, 
responsáveis pelo perigo do nosso planeta não sobreviver por falta de água. 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRABALHO DE PESQUISA

 Ao final dos encontros as estagiárias perceberam que os alunos haviam obtido 
aprendizagem significativa pois os alunos levantaram idéias de como dirimir o problema da 
escassez da água, tais como: diminuição do consumo de água  diário das casas, não jogar lixo 
nos rios, córregos e oceanos, e outros. Além disso, elaboraram uma proposta para despoluir 
os rios. Com isso foi possível constatar que os alunos adquiriram consciência a respeito do 
que se deve fazer para preservar um rio em perfeito estado.
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O SIGNIFICADO DO CONCEITO DE BIOLOGIA 
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Considerando a importância do conhecimento prévio na construção do conhecimento 
científico, como facilitador de uma aprendizagem significativa, este trabalho teve como 
objetivo analisar os conhecimentos de Biologia Celular de alunos do 3º ano do ensino médio 
de escolas da rede pública (nos períodos diurno e noturno) da cidade de Londrina, PR. A 
análise dos resultados permite concluir que cerca de 60% dos alunos do período matutino e 
46% dos alunos do período noturno, relacionaram à palavra célula termos correspondentes à 
estrutura celular, como as organelas. Apenas aproximadamente 13% dos alunos entrevistados 
identificaram a seqüência correta por tamanho entre os termos: “organismo-célula-núcleo-
cromossomo-gene-DNA”. Quanto ao número de células que formam os organismos, houve 
facilidade em identificar os seres vivos maiores (como árvore, répteis e mamíferos) como 
pluricelulares, entretanto houve confusão para identificar o número de células que formam os 
organismos menores (como fungos, bactérias ou vírus). Da mesma forma, muitos alunos não 
sabem identificar se os mesmos organismos possuem ou não cromossomos. Hoje, assuntos 
do ramo da Biologia, não somente Biologia Celular, mas também assuntos que envolvem 
Genética, Ecologia, Evolução, entre outros, são bastante divulgados pela mídia e fazem 
parte do nosso dia-a-dia, no entanto, a análise desta pesquisa permite afirmar que conceitos 
básicos de Biologia Celular, entre os alunos entrevistados, são construídos de modo difuso e 
heterogêneo. Por conta disso, torna-se importante a reflexão sobre as formas de abordagem 
de tais conteúdos de forma que os conceitos façam sentido para a vida dos alunos.

Palavras-chave: Conhecimentos prévios; Formação de conceitos em Biologia.

INTRODUÇÃO

Historicamente a disciplina de Biologia foi inserida nos currículos escolares entre a década 
de 60 e 70 com o propósito de formação de cientistas. Assim, a abordagem dos conteúdos 
era estritamente teórica, abstrata para a compreensão, não atendendo às necessidades dos 
alunos. No entanto, em um período contemporâneo a realidade de trabalho da biologia  na 
escola ainda encontra-se muito presa ao conteúdo teórico, comprometendo muitas vezes a 
aprendizagem e a transposição dos diferentes conteúdos para a realidade dos alunos.

O conhecimento cotidiano e científico difere no tocante nos processos pelos quais estes 
foram adquiridos. Enquanto o pensamento cotidiano tem sua origem na relação direta do 
indivíduo e no meio, a apropriação do conhecimento científico exige a aprendizagem de um 
método, de uma linguagem com características especiais diferentes do aprendiz. Portanto, 
cabe ao professor, fundamentalmente, a tarefa de proporcionar aos alunos a aproximação do 
conhecimento científico, auxiliando na compreensão dos conceitos da biologia. 

A aprendizagem significativa requer um esforço do aluno em conectar de maneira 
não arbitrária e não literal, o novo conhecimento com a estrutura cognitiva existente. 
Existem requisitos essenciais para ocorrer uma aprendizagem significativa, ou seja, a oferta 
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de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica, a existência de conhecimentos 
na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com o novo conhecimento e a atitude 
explícita de aprender e conectar o seu conhecimento com aquele que pretende absorver. 
Assim, a aprendizagem, numa visão construtivista, se dá na interação de um conteúdo novo 
com o pré-existente, resultando na modificação de ambos com a produção de um terceiro 
conhecimento (Ausubel et al., 1978).

Considerando que o ensino de Ciências visa geralmente uma mudança conceitual nos 
alunos e que a aprendizagem deve ser significativa, embora não necessariamente esta ocorra, 
procuramos neste trabalho, durante o estágio curricular dos graduandos de Licenciatura em 
Ciências Biológicas na escola, desenvolver uma pesquisa, tendo como objetivo diagnosticar 
os conhecimentos sobre Biologia Celular, trazidos pelos alunos do ensino médio de escolas 
públicas da cidade de Londrina, PR.

MUDANÇA CONCEITUAL EM BIOLOGIA CELULAR

Pesquisas sobre o ensino de ciências desenvolvidas entre as décadas de 70 e 80, 
demonstram uma preocupação em relação às concepções dos alunos que deram origem a 
debates e pesquisas que estabeleceram de que forma as concepções podem ser eliminadas 
ou transformadas, dando lugar a concepções que fossem coerentes com os conhecimentos 
científicos atuais. Surgiram então, trabalhos que tinham como objetivos os processos que 
conduzem à mudança conceitual e identificar as condições objetivas (ensino e aprendizagem) 
que estimulam o indivíduo à voluntariamente substituir suas concepções alternativas por 
concepções mais adequadas do ponto de vista científico (Giordan e De Vecchi, 1987).

O processo de conceitualização é concebido como prática social dialógica 
(medida pela palavra) e pedagógica (medida pelo outro) (Fontana, 1996:3 cf 
Schnetzler e Aragão, 2000). Vigotsky, 1987, (cf Schnetzler e Aragão, 2000) 
estudou a formação de conceitos e os caracteriza como conceitos cotidianos 
ou  conceitos científicos a partir do processo de sua formação.

Correspondente a essa visão de aprendizagem, há um modelo de ensino para lidar com 
as concepções dos estudantes e transformá-las em conceitos científicos: o modelo de mudança 
conceitual, o qual se tornou sinônimo de aprender ciência (Niedderer, Goldberg & Duit, 
1991 citado por Mortimer, 2000). O modelo de mudança conceitual tem dois componentes 
principais: as condições que precisam ser satisfeitas para que haja acomodação do novo 
conceito e a ecologia conceitual do indivíduo (Posner et al., 1982,  cf. Mortimer, 2000). Quando 
a nova concepção é incorporada às já existentes sem exigir modificação muito profunda, nesse 
já aparecerá inicialmente como plausível, é um processo chamado de assimilação ou captura 
conceitual. E quando a nova concepção se mostra inteligível para o aprendiz, não aparecendo 
como plausível para este é chamado de acomodação ou troca conceitual.

Todos temos de forma espontânea e natural, um raciocínio para organizar os dados da 
percepção relativamente a um problema particular. Desta seleção e assimilação dos dados à 
nossa própria estrutura resulta que, mesmo o que é socialmente influenciado, é por nós recriado. 
As pesquisas sobre as concepções alternativas dos estudantes, em relação aos mais diversos 
conceitos científicos, têm fortalecido uma visão construtivista de ensino aprendizagem (Matheus, 
1992 cf Mortimer, 2000), onde há pelo menos duas características principais que parecem ser 
compartilhadas: a aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção 
do conhecimento; idéias prévias dos estudantes desempenham um papel fundamental no 
processo de aprendizagem, já que essa só é possível a partir, do que o aluno já conhece.
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As idéias prévias do estudante são fundamentais ao processo de ensino-aprendizagem, 
já que só se aprende a partir do que já se sabe. Numa perspectiva piagetiana, isso seria o 
mesmo que dizer que acomodação de uma idéia nova envolve a modificação dos esquemas 
de assimilação anteriores que o sujeito dispunham apara tentar assimilar a novidade. O 
processo pelo qual o indivíduo constrói o conhecimento é chamado equilibração e segundo 
Piaget, este processo é desencadeado quando o sistema cognitivo individual reconhece uma 
perturbação, que pode ser gerada por conflitos ou lacunas. A lacuna seria a carência de um 
conhecimento indispensável para se resolver um problema.

Um modelo didático é um instrumento de pensamento que o professor pode produzir 
e fazer funcionar, com o fim de tornar significante um fenômeno de uma situação bem 
como fazer previsões. Constituem, portanto, espécies de patamares que geram uma “pausa 
integradora”, antes de o conceito continuar a afinar-se. Um modelo é produzido para ser 
posto em correspondência com um conjunto de situações, com um certo número de objetos 
sobre os quais podem ser operadas determinadas transformações (demonstrações, raciocínio 
ou processo experimentais) representando e explicando qualquer situação considerada. O 
formador pode proporcionar ao aprendiz, para ajudá-lo a vencer os obstáculos que se lhe 
apresentam no difícil caminho da conceitualização pelo uso de modelos explicativos. Um 
modelo é uma construção, uma estrutura que pode ser utilizada como referência, uma idéia, 
ou um conceito, tornados, assim, diretamente assimiláveis (Giordan e Vecchi, 1996).

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Foi aplicado um instrumento contendo questões objetivas e subjetivas sobre o tema 
Biologia Celular aos alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas da rede pública, da região 
central e periférica da cidade de Londrina – Pr. 

Na primeira questão pedia-se que os alunos associassem ao termo célula a três 
palavras. A grande maioria dos alunos associou o termo às estruturas celulares, onde citaram 
principalmente organelas celulares e as estruturas básicas de todas as células eucariontes: 
membrana, citoplasma e núcleo.

Em outra questão, foram citados seis termos: organismo, célula, núcleo, cromossomo, 
gene e DNA. Os alunos deveriam colocar na seqüência correta, do tamanho maior para 
o menor. O número de acertos na relação de tamanho entre as estruturas citadas foi 
consideravelmente  baixo (14,2%). Em um outro ítem, citamos sete organismos distintos em 
uma tabela (árvore, vírus, fungos, bactérias, insetos, répteis e mamíferos) e pedimos que estes 
fossem classificados quanto ao número de células existentes em sua composição (nenhuma 
célula, uma célula, muitas células e não sei). Cerca de 32% acreditam que os vírus possuem 
uma célula. Muitos alunos tiveram dificuldade em classificar os fungos, bactérias e os vegetais 
como uni ou pluricelulares. Quanto aos insetos, répteis e mamíferos, a maioria dos alunos 
concorda que estes seres são constituídos de  muitas células. 

Com os mesmos organismos da questão anterior, solicitou-se que os alunos 
classificassem em organismos que possuam ou não cromossomos. 59,8% responderam que 
as árvores possuíam cromossomos, 23,6% responderam que não e 15,4% não souberam 
responder. Quanto aos vírus, 26% dos alunos afirmam que estes possuem cromossomos. 
Quanto aos fungos, cerca de 36,6% concordam que estes possuem cromossomos e 40% 
acham que não. Cerca de 45% dos alunos entrevistados afirmaram que as bactérias possuem 
cromossomos. Quanto aos insetos, répteis e mamíferos, a dificuldade em confirmar a 
presença de cromossomos em tais organismos, foi reduzida (sendo 85%, 94,1% e 96,4% das 
respostas, respectivamente).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se claramente a dificuldade dos alunos entrevistados, em relacionar os temas 
de Biologia Celular e Molecular com as questões apresentadas. Entretanto, o que predomina 
nas nossas escolas ainda é um ensino centrado no professor, onde não há uma conexão do 
assunto exposto com aquilo que o aluno já sabe, não priorizando assim, o real aprendizado 
pelo aluno, que só ocorrerá, a partir do momento que este fizer parte ativa do processo. 

Segundo Alves (1999), o professor deve ter como ponto de partida para suas aulas a 
prática vivida pelos alunos para o planejamento e a implementação do currículo e do ensino, 
o que precisa ser feito, e bem feito. Embora tal princípio esteja sempre presente no discurso 
acadêmico, sua aplicação nas salas de aula ainda é insatisfatória: alguns professores continuam 
a ignorá–lo, outros não entenderam suficientemente bem, e outros, ainda, não conseguiram 
operacionalizá–lo com sucesso. Dentre os muitos fatores que interferem no processo de 
ensino-aprendizagem na sala de aula, se encontra a problemática da comunicação entre 
o professor e o aluno, o que influi significativamente na compreensão e comunicação de 
idéias, principalmente por parte dos alunos. 

Segundo a teoria da aprendizagem significativa o professor precisa considerar os 
conhecimentos prévios que os alunos construíram ao longo da sua vida, seja por meios 
informais (mídia, família) ou por meio da própria escola, que são estruturas subjacentes a 
todo o processo de construção do saber. São sínteses mentais de informações, mais ou menos 
carregadas definitivamente, que a pessoa constrói, mais ou menos, conscientemente, a partir 
do que  ela própria é, do que foi e do que projeta e guia o seu comportamento. Assim, o 
sujeito transporta consigo conhecimentos privados que lhe são gratos e que têm na sua base 
elementos inconscientes. Estes conhecimentos são um desafio ao avanço mas podem vir a 
constituir-se como obstáculo epistemológico à construção (reconstrução) de conhecimentos 
públicos provisoriamente aceitos por uma dada comunidade científica. 

O conhecimento é uma busca permanente, admitindo–se que ele é prático, pois se dá graças 
à experiência  prática do sujeito que nela se relaciona permanentemente com o objeto. Por outro 
lado, admitimos que o conhecimento é social: a inter – relação dialética sujeito – objeto só é possível, 
no que se refere à construção de conhecimento, na complexa e variada trama das relações dos 
homens com os outros homens. Por fim, entendemos que o conhecimento é histórico, construído 
pelos homens através dos tempos, em uma luta incessante pela apreensão do objeto, em um “longo 
e difícil caminho da ignorância ao conhecimento”, em um processo que , como a própria prática 
social, vai do pensamento complexo ao pensamento mais complexo. Nossos alunos não conectam 
os conhecimentos escolares, mas enxergam de modo fragmentado, em disciplinas específicas. 
Infelizmente, a resolução das recomposições multidisciplinares está longe de ser generalizada e, em 
muitos setores, sequer teve início, notadamente no que concerne ao ser humano, vítima da grande 
disjunção natureza/cultura, animalidade/humanidade, sempre desmembrado entre sua natureza 
física e social, estudada pelas ciências humanas (Morin, 2001), assim, torna-se necessária uma 
mudança de paradigma por parte dos educadores e dos educandos, lembrando que a Biologia 
deve não apenas trabalhar os conceitos curriculares, mas deve formar cidadãos.
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Nesse trabalho apresentamos os resultados alcançados com o Projeto Educacional em 
Materiais Cerâmicos (PEMCe) aplicado durante o segundo semestre de 2004, a 140 alunos 
de 5º e 6º séries do período vespertino da Escola Estadual Gabriel Félix do Amaral, situada 
no município de São Carlos - SP, no bairro Botafogo. O PEMCe está inserido nas atividades 
de Difusão do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos 
- CEPID/FAPESP. Dentre os vários materiais cerâmicos presentes em nosso cotidiano, 
escolheu-se trabalhar, numa primeira etapa do projeto, com os oriundos da argila, uma vez 
que ela tem sido utilizada na fabricação de utensílios pelo ser humano desde a pré-história. 
Durante as atividades desenvolvidas no PEMCe trabalhou-se a necessidade da compreensão 
das relações dos vários conceitos envolvidos na produção de uma cerâmica, de modo a 
gerar um ambiente propício a aprendizagem significativa. O projeto foi composto de quatro 
módulos: conceituação do tema argila, importância da argila no cotidiano, oficina de argila e 
meio ambiente. Mapas conceituais foram elaborados ao final de cada módulo e usados para  
avaliar a evolução da aprendizagem dos conceitos relacionados a ciência, com ênfase em 
materiais cerâmicos. O uso de mapas conceituais e de conceitos subsunçores, juntamente 
com as outras atividades desenvolvidas na aplicação do PEMCe, levaram os alunos a obter 
uma aprendizagem significativa dos conceitos relacionados a cerâmica, em especial da argila. 
Como conseqüência do processo de aprendizagem eles apresentaram um maior interesse 
pelas disciplinas correlatas as informações transmitidas durante a execução do projeto. 

Palavras-Chave: Mapas Conceituais; Conceitos de cerâmica; Aprendizagem Significativa; Ensino 
Fundamental.

INTRODUÇÃO

O tema materiais cerâmicos é multidisciplinar e muito presente em nossa vida. Ele 
está intimamente conectado à física, à química, à história, à geologia e à mineralogia. Desse 
modo, ele é bastante apropriado para que o desenvolvimento de  atividades de ensino e 
de difusão para alunos do ensino fundamental e médio. Nesse trabalho apresentamos os 
resultados alcançados com o Projeto Educacional em Materiais Cerâmicos (PEMCe) aplicado 
durante o segundo semestre de 2004, a 140 alunos de 5º e 6º séries do período vespertino 
da Escola Estadual Gabriel Félix do Amaral, situada no município de São Carlos - SP, no bairro 
Botafogo. O PEMCe está inserido nas atividades de Difusão do Centro Multidisciplinar para 
o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos - CEPID/FAPESP.
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Dentre os vários materiais cerâmicos presentes em nosso cotidiano, escolheu-se 
trabalhar, numa primeira etapa do projeto, com os oriundos da argila, uma vez que ela tem 
sido utilizada na fabricação de utensílios pelo ser humano desde a pré-história [1,2]. 

Durante as atividades desenvolvidas no PEMCe trabalhou-se a necessidade da compreensão 
das relações dos vários conceitos envolvidos na produção de uma cerâmica, de modo a gerar 
um ambiente propício a aprendizagem significativa. Segundo Ausubel, a aprendizagem 
significativa é um processo no qual uma nova informação é relacionada a um aspecto relevante, 
já existente, da estrutura de conhecimento do indivíduo. Esse aspecto está relacionado com uma 
estrutura de conhecimento específica, definida como conceito subsunçor ou idéia de esteio. O 
armazenamento dos conceitos no cérebro é altamente organizado, com articulações formadas 
entre elementos antigos e recentes, conduzindo a uma hierarquia conceitual; na qual elementos 
menos importantes de conhecimento são ligados a conceitos maiores, mais gerais e inclusivos. 
Assim, a estrutura cognitiva representa um arcabouço de conceitos hierarquicamente organizados 
que são as representações da experiência sensorial da pessoa [3,4].

OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram utilizar mapas conceituais no ensino de materiais 
cerâmicos, com ênfase nos oriundos da argila, a alunos do ensino fundamental da Escola 
Estadual Gabriel Félix do Amaral, situada no município de São Carlos - SP, visando uma 
aprendizagem significativa. 

METODOLOGIA

O projeto foi composto de quatro módulos: conceituação do tema argila, importância 
da argila no cotidiano, oficina de argila e meio ambiente. Nesse trabalho daremos ênfase aos 
mapas conceituais, uma ferramenta desenvolvida por Joseph Donald Novak [5].

Os mapas são formados por conceitos, em sua maioria representados por uma palavra 
ou símbolo, geralmente inclusos em figuras geométricas, ligados por frase simplificada que 
os relacionam. A essa relação dá-se o nome de proposição. Assim, o uso de palavras-chave 
sobre as linhas, conectando conceitos, é importante e deve ser incentivado na elaboração 
dos mapas conceituais. Porém, utilizar as proposições no mapa não o torna auto-explicativo, 
sendo indispensável a explicação por quem o fez, pois, ao explicá-lo, a pessoa externaliza os 
significados [6]. Nos mapas, geralmente, os conceitos mais gerais e inclusivos estão no topo, 
enquanto, os específicos dispostos hierarquicamente abaixo. 

Na execução desse projeto, os temas foram explicados de maneira a satisfazer o 
princípio da diferenciação progressiva. As idéias mais gerais e inclusivas foram apresentadas 
no início, e progressivamente diferenciavam-nas em termos de detalhes e especificidade. 
Assim, o conceito argila foi explicado antes da sua utilidade e história, proporcionando o 
desenvolvimento de uma estrutura hierárquica, na qual a idéia mais inclusiva, nesse caso 
a argila, está no topo da estrutura e progressivamente incluiu-se as proposições e os outros 
conceitos menos inclusivos, como a diferença entre argila e barro, a primeira utilização da 
argila, o surgimento e evolução da cerâmica, sua utilização, etc.

Para averiguar o entendimento dos alunos do tema proposto usamos como instrumento 
de medida a realização de prova escrita de múltipla escolha. A prova foi aplicada antes e 
ao final do projeto. Com essa avaliação pudemos quantificar o entendimento dos alunos 
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do tema e da metodologia usada. Nesse trabalho apresentaremos somente os resultados 
referente a uma questão que solicitava ao aluno a diferença fundamental entre argila e barro. 
A característica fundamental da argila é a sua plasticidade, ou seja, a presença de uma grande 
quantidade de matéria orgânica em sua composição. Para os alunos perceberem a diferença 
de plasticidade entre argila e barro realizou-se uma oficina de moldagem.

RESULTADOS

Mapas conceituais foram elaborados ao final de cada módulo e usados para  avaliar a 
evolução da aprendizagem dos conceitos relacionados a ciência, com ênfase em materiais 
cerâmicos. Um exemplo de um mapa conceitual elaborado pelos alunos está ilustrado na figura 
1. A análise de cada mapa permitiu-nos identificar as falhas de conhecimento e/ou da interligação 
entre os conceitos. Nesses casos, retomava-se os conceitos utilizando-se de uma abordagem 
diferente. Em alguns, os próprios alunos identificavam os erros e efetuavam as correções. 

No mapa ilustrado na figura 1 identifica-se o não uso de proposições para relacionar 
o conceito argila com os demais. Além disso, o uso de flechas tornou o mapa confuso. Por 
exemplo, a aluna escreveu que lata de refrigerante e vidro são materiais inorgânicos - uma 
informação correta - no entanto, subentende-se pelo mapa que esses materiais fazem parte 
da composição da argila. Essa não ligação foi identificada também durante a leitura do 
mapa pela aluna. Por outro lado, na figura 2, temos um mapa conceitual com os conceitos 
corretamente escritos e relacionados pela proposição “contém”. 

Figura1 Mapa conceitual sobre a composição da argila em que não se fez o uso de proposições para 
relacionar o conceito de argila com os demais. 
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Figura 2: Mapa conceitual sobre a composição da argila com informações corretas e relacionadas pela 
preposição contém.

Na introdução de conceitos específicos as idéias de esteio foram muito importante. Para 
se entender o que é  argila utilizamos do conceito subsunçor barro, presente no cotidiano 
dos alunos. Desse modo, foi possível relacionar os significados já existentes na estrutura 
cognitiva com os novos. Essa metodologia foi aplicada também na apresentação da tabela 
periódica dos elementos químicos. Nesse caso, utilizamos conceitos subsunçores como a 
água, constituída por  hidrogênio e oxigênio, o cloro e o sódio presentes no cloreto de 
sódio, popularmente conhecido como o sal de cozinha, e o carbono existente nos materiais 
orgânicos e no processo de respiração. O conhecimento dessas substâncias e a interligação 
de conceitos despertou o interesse dos alunos pela constituição de outros materiais e pela 
tecnologia usada em seu no processo de produção. 

A figura 3 ilustra a quantidade de acertos, antes e depois do PEMCe, para a questão 
que solicitava a diferença entre argila e barro. O resultado alcançado para  todas as turmas 
de alunos foi considerado muito satisfatório, uma vez que o conceito de plasticidade não é 
vinculado diretamente a materiais cerâmicos. O resultado alcançado pela turma 5aD, apesar 
de muito significativo, revelou que outras variáveis vinculadas com a turma prejudicaram o 
desempenho global. 
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Figura 3: Quantidade de acertos para uma questão de prova escrita de múltipla escolha em que se solicitava 
a diferença entre argila e barro. Resultado de todas as turmas em que o Projeto Educacional em Materiais 
Cerâmicos foi aplicado.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que o uso de mapas conceituais e de conceitos subsunçores, juntamente 
com as outras atividades desenvolvidas na aplicação do PEMCe, levaram os alunos do ensino 
fundamental da Escola Estadual Gabriel Félix do Amaral, situada no município de São Carlos, SP, 
a obter uma aprendizagem significativa dos conceitos relacionados a cerâmica, em especial da 
argila. Como conseqüência do processo de aprendizagem eles apresentaram um maior interesse 
pelas disciplinas correlatas as informações transmitidas durante a execução do projeto.  
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Segundo Moreira & Masini, a aprendizagem significativa é aquela que resulta no 
armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende, e esse complexo 
organizado é conhecido como estrutura cognitiva. A idéia central da teoria de Ausubel 
é a de que o fator isolado mais importante influenciado a aprendizagem é aquilo que o 
aprendiz já sabe, e seu conceito mais importante é o de aprendizagem significativa (Moreira 
& Masini, 1982). Conhecer mais as relações e inter-relações entre jogo dramático, jogos 
teatrais, aprendizado e desenvolvimento deve contribuir para a construção de saberes sobre 
as possibilidades de interação entre Teatro e Educação (Japiassu, 1998). Segundo Moreira 
& Masine (1982) quando se fala em aprendizagem segundo o construto cognitivista, está 
se encarando a aprendizagem como um processo de armazenamento de informação, 
condensação em classes mais genéricas de conhecimentos, que são incorporados a uma 
estrutura do cérebro do indivíduo, de modo que esta possa ser manipulada e utilizada 
no futuro. É a habilidade de organização das informações que deve ser desenvolvida. O 
objetivo do projeto entre muitos outros foi a utilização de metodologias teórico-práticas que 
possibilitassem o desenvolvimento cognitivo dos alunos em classe multisseriada. O projeto 
foi desenvolvido no período de abril a junho de 2004 em Escola Pública com alunos de 5ª 
a 8ª série do ensino fundamental do turno vespertino. Após uma introdução teórica dos 
tópicos referentes ao projeto, desenvolvemos diversas aulas práticas como preparação de 
tintas a partir de recursos naturais, oficina de papel reciclado, artesanato em garrafas PET, 
visita à Fazenda Escola Três Barras da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal para observação da fauna e flora, coleta de água do córrego para análises 
e coleta de briófitas e pteridófitas para confecção de terrários. Para finalizar, foi elaborada 
e encenada a peça teatral “Impacto Ambiental”, com a participação dos alunos, a qual 
abordou todos os tópicos referentes à degradação do meio ambiente discutidos ao longo do 
projeto. Com as atividades práticas os alunos obtiveram um melhor aprendizado e o Teatro-
Educação se mostrou fundamental para a aquisição de conhecimentos, sendo apresentado 
no VI Festival de Teatro “O Ambiente em Cena” obtendo o prêmio de melhor cenário e 2º 
lugar na categoria estudantil. 

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Teatro Educação; Aprendizagem Significativa. 
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INTRODUÇÃO

 Segundo Moreira & Masini, a aprendizagem cognitiva é aquela que resulta no 
armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende, e esse complexo 
organizado é conhecido como estrutura cognitiva.

A idéia central da teoria de Ausubel é a de que o fator isolado mais importante 
influenciado a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, e seu conceito mais importante 
é o de aprendizagem significativa. Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo 
pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de 
conhecimento do indivíduo.

Contrastando a aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem mecânica 
(role learning) como sendo a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma 
associação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova 
informação é armazenada de maneira arbitrária. Não há interação entre a nova informação 
e aquela já armazenada (Moreira & Masini, 1982).

           Segundo Coll et all (2004) a preocupação que leva Ausubel a elaborar sua 
proposta é a pouca capacidade que se havia mostrado até então para propor teorias do 
ensino que se baseassem nos conhecimentos gerados pelas teorias de aprendizagem. Assim, 
seu interesse centra-se na análise das características dos diversos tipos de aprendizagem 
que se produzem especificamente no contexto escolar a partir de sua potencialidade para 
construir conhecimentos com significado para os alunos. Com esse objetivo Ausubel postula 
duas dimensões de análise: aprendizagem significativa versus aprendizagem por recepção.

Após a infância, em muitos casos, principalmente no ambiente escolar, os 
atributos criteriais do conceito não são descobertos indutivamente por um 
processo de formação de conceitos, mas são apresentados ao aprendiz como 
definição ou estão implícitos no contexto onde são usados. A aquisição de 
conceitos torna-se, então, largamente uma questão de assimilação de 
conceitos (Moreira & Masini, 1982).

Segundo Angellucci et all (2004) “O fracasso escolar é efeito de técnicas de ensino 
inadequadas ou falta de domínio da técnica correta pelo professor”.

Assim, conforme mencionaram Moreira & Massini (1982) para Ausubel, o problema 
principal da aprendizagem consiste na aquisição de um corpo organizado de conhecimentos 
e na estabilização de idéias inter-relacionadas que constituem a estrutura da disciplina. O 
problema, pois, da aprendizagem em sala de aula está na utilização de recursos que facilitem 
a passagem da estrutura conceitual da disciplina para a estrutura cognitiva do aluno, tornando 
o material significativo.

Solução de problemas é, sem dúvida, um método válido e prático de se procurar 
evidência de aprendizagem significativa (Moreira & Massini, 1982).

Grande parte dos estudos que se propõem a analisar e discutir o papel do teatro para o 
desenvolvimento cognitivo, numa perspectiva psicopedagógica, elege como referenciais teóricos 
as abordagens cognitivista de Jean Piaget e psicodramática de J.L. Moreno (Japiassu, 1998).

Segundo Japiassu (1998) as descobertas de Piaget sobre a estrutura, funcionamento e 
desenvolvimento cognitivo da criança influenciaram as práticas pedagógicas desenvolvidas 
na educação escolar de tal forma que suas ideais continuam reverberando ainda hoje no 
pensamento pedagógico contemporâneo.

A sistematização de uma proposta para o ensino do Teatro, em contextos formais e não 
formais de educação, através de jogos teatrais, foi elaborada pioneiramente por Viola Spolin 
ao longo de quase três décadas de pesquisa junto a crianças, pré-adolescentes, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos nos Estados Unidos da América.
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Utilizando a estrutura do jogo com regras como base para o treinamento de teatro, 
Viola Spolin ambicionava libertar a criança e o ator amador de comportamentos de palco 
mecânicos e rígidos. Seus esforços resultaram no oferecimento de um detalhado programa 
de oficina de trabalho com a linguagem teatral destinado a escolas, centros comunitários, 
grupos amadores e companhias teatrais (Japiassu, 1998).

O princípio do jogo teatral é o mesmo da improvisação teatral e do teatro 
improvisacional, isto é, a comunicação que emerge a partir da criatividade e espontaneidade 
das interações entre sujeitos mediados pela linguagem teatral, que se encontram engajados 
na solução cênica de um problema de atuação.

Conhecer mais as relações e inter-relações entre jogo dramático, jogos teatrais, 
aprendizado e desenvolvimento deve contribuir para a construção de saberes sobre as 
possibilidades de interação entre Teatro e Educação (Japiassu, 1998).

A exposição verbal é, segundo Ausubel, o meio mais eficiente de ensinar e de levar ao 
conhecimento mais seguro e menos trivial (Moreira & Masini, 1982).

Teatro, do grego theatron significa “local de onde se vê”, técnica que tem se mostrado 
eficaz para o aprendizado das ciências. Os estudos na linha de pesquisa denominada Teatro-
Educação exigem familiaridade com o vocabulário e saberes de dois extensos e complexos 
campos do conhecimento humano: o teatro e a educação (Japiassu, 1998).

Segundo Moreira & Masini (1982) Ausubel é um representante do 
cognitivismo e, como tal, propõe uma explicação teórica do processo de 
aprendizagem, segundo um ponto de vista cognitivista, embora reconheça a 
importância da experiência afetiva.

 Em relação ao aluno, é preciso levar em conta não apenas a dimensão cognitiva, mas a 
social, a afetiva, os valores, as motivações e até mesmo a sua própria história de vida. A ênfase 
recai nas variáveis de processo, muito mais do que no resultado da educação, e a avaliação 
deve ser eminentemente dialógica e dialética, voltada para a transformação, tanto no plano 
pessoal como no social. A perspectiva deve ser diagnóstica e de caráter contínuo, pressupondo 
trocas constantes entre avaliador e avaliado, o que pode implicar inclusive, dependendo do 
nível de ensino, maior interação com as próprias famílias dos educandos, especialmente no 
caso da pré-escola e das séries iniciais do ensino fundamental (Barretto, 2001).

Ausubel difine Psicologia Educacional como uma ciência aplicada que tem um valor 
social, interessada não em leis gerais da aprendizagem em si mesmas, mas em propriedades 
de aprendizagem, que possam ser relacionadas a meios eficazes de deliberadamente levar a 
mudanças na estrutura cognitiva (Moreira & Masini, 1982).

O corpo está em constante desenvolvimento e aprendizado. Possibilitar ou impedir o 
movimento da criança e do adolescente na escola; oferecer ou não oportunidades de exploração 
e criação com o corpo;... de uma forma ou de outra, estamos educando corpos. Nós somos nosso 
corpo. Toda educação é educação do corpo. A ausência de uma atividade corporal também é 
uma forma de educação: a educação para o não-movimento – educação para a repressão. Em 
ambas as situações, a educação do corpo está acontecendo. O que diferencia uma atitude da 
outra é o tipo de indivíduo que estaremos formando (Barreto, 2001).
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OBJETIVO

Objetivo Geral:
- Realização de metodologias teórico-práticas que possibilitem a aprendizagem 

cognitiva do aluno.
 Objetivos Específicos:

- Sensibilizar os alunos para os fatores preponderantes que causem impactos 
ambientais;

- Demonstrar a importância da conservação e recuperação da natureza para a 
sobrevivência do homem e dos ecossistemas em geral;

- Utilização de recursos técnicos que possibilitem um melhor aprendizado;
- Enfatizar os tópicos apresentados em peça teatral.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido no período de abril a junho de 2004 na Escola Estadual 
Riachuelo, sito a rua 11 de Outubro, 220 no bairro Cabreúva na cidade de Campo Grande, 
com alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental do turno vespertino. 

O trabalho iniciou-se com uma introdução teórica de todos os itens relacionados 
ao meio ambiente e posteriormente foram desenvolvidas práticas pedagógicas, como: 
preparação de tintas a partir de recursos naturais, oficina de papel reciclado, salientando o 
tempo de degradação dos diferentes tipos de lixo e seus destinos através de uma dinâmica, 
onde os grupos receberam aleatoriamente faixas e desenhos relacionados com a vantagem, 
desvantagem, e definição de processos como reciclagem, compostagem, incineração, lixão 
e aterro sanitário e cada grupo pode montar cada processo com seus respectivos dados, 
artesanato em garrafas PET, visita à Fazenda Escola Três Barras da Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP) para observação da fauna 
e flora, coleta de água do córrego para análises e coleta de briófitas e pteridófitas para a 
confecção de terrários, este que foi de suma importância para a abordagem da morfologia 
de vegetais inferiores e na similaridade com o ciclo da água na natureza. Para finalizar o 
projeto, foi elaborada e encenada a peça teatral “Impacto Ambiental”, com a participação 
dos alunos, a qual abordou todos os tópicos referentes à degradação do meio ambiente 
discutidos ao longo do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com as atividades práticas os alunos obtiveram um melhor aprendizado, pois 
através do contato direto com o ambiente, os itens desenvolvidos se tornaram mais fáceis 
de serem entendidos. 

O Teatro-Educação se mostrou fundamental para a aquisição de conhecimentos, sendo 
apresentado no VI Festival de Teatro “O Ambiente em Cena” obtendo o prêmio de melhor 
cenário e 2º lugar na categoria estudantil. 
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CONCLUSÃO

O objetivo proposto pelo projeto foi plausivelmente alcançado, visto que conseguimos a 
produtividade e a sensibilização dos alunos no decorrer do projeto. Além do desenvolvimento 
de habilidades e abstração de conhecimentos.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UM NOVO FAZER 
PEDAGÓGICO

Thaís Ribeiro Pagliarini (thap.rs@pop.com.br) - UFSM
Daiana Braga Pereira (daiabp2004@yahoo.com.br) - UFSM

Este trabalho de pesquisa teve inicio com o ingresso no programa de Pós-Graduação 
em Educação da UFSM. Com uma proposta de investigação das práticas escolares, a 
indagação principal focaliza como o uso do computador auxilia a aprendizagem do aluno. 
Durante o ano de 2004 buscou-se manter contato com algumas escolas do município de 
Santa Maria/RS que tinham e utilizavam o laboratório de informática. Esse primeiro contato 
teve o intuito de fazer um mapeamento de quais as escolas estariam disponíveis para uma 
possível proposta de intervenção com alguns professores. Porém, logo nas primeiras visitas, 
a expectativa de verificar como se dava a utilização das salas de informática de tais escolas 
foi substituída por uma grande frustração. Falta de infra-estrutura e a não utilização das salas 
de informática nas escolas, distanciamento dos coordenadores dos laboratórios e o órgão 
(NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional) responsável pela capacitação de professores da 
rede, entre outras dificuldades e problemas. Resolvi, então, colher mais dados, estudar e 
pesquisar sobre o assunto de forma mais sistematizada. E como um “recorte” e um meio de 
pensarmos junto como modificar alguns desses fatos já naturalizados entre nós, este trabalho 
tem o propósito de mostrar alguns pontos relevantes para o uso do computador como um 
instrumento que auxilia no processo de aprendizagem dos alunos.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Laboratório de Informática; Práticas Escolares.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade o homem tem buscado um meio para satisfazer 
suas necessidades. No processo educacional, essa busca não é menos intensa, nem mesmo 
mais recente. Porém, o processo educacional pouco tem se transformado e as modalidades 
ou formas de ensino continuam quase inalteradas desde o início da educação formal.

A escola, com suas velhas metodologias “instrucionistas”, acabam por reforçar essas 
modalidades de ensino. O foco da aprendizagem gira em torno da instrução ensinada, do 
conteúdo decorado, não entendido, não significativo e facilmente esquecido. 

A escola, ambiente onde o ensino e a aprendizagem estão “legalmente” colocados, 
deve ser um ambiente rico em recursos que possibilitem ao aluno a construção de seu 
conhecimento. E, essa construção será possível no momento que começarmos a mudar as 
formas de ensino, o foco da aprendizagem.

Nesse novo fazer pedagógico embasado na construção e não na instrução, a didática 
muda do “saber ensinar” em “saber aprender”. A aprendizagem deve ser entendida como 
um processo de desenvolvimento do pensamento que leva a saber obter e selecionar o 
conhecimento necessário para interagir com a realidade e suas transformações. 

E, considerando que aprender não é um fim em si mesmo, mas um meio para a 
formação da identidade de cada cidadão, acredito que a partir de um ensino pautado no 
conhecimento “prévio” de cada aluno, no seu cotidiano, na sua vida fora e dentro da escola 
é que o processo educacional conseguirá fazer a diferença na vida dos nossos alunos.
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Com um ensino diferenciado, conseqüentemente conseguiremos uma aprendizagem 
que mexa com as estruturas de quem aprende e seja significativa; porque é a partir dela que 
o aluno se interessa pelo novo, desconhecido, pela construção do seu conhecimento.

Dessa maneira, quais as possibilidades viáveis para uma aprendizagem significativa 
com uso do computador? Como usá-lo de modo a aguçar a curiosidade do aluno para a 
construção e o comprometimento com o seu conhecimento?

 Atualmente muito tem se discutido e questionado sobre o uso dos computadores nas escolas. 
Essa tecnologia desperta o interesse dos alunos, pois retrata o mundo de 

informação e comunicação que eles vivem em tempo real, mundo que o quadro e giz 
não consegue mais acompanhar. 

O computador deve ser visto como uma ferramenta de complementação, 
aperfeiçoamento e possível mudança na qualidade de ensino; um elo de ligação entre o que 
se sabe e o que queremos aprender. Uma maneira de resgatar o conhecimento através da 
interação com objetos disponíveis nos ambientes que servem ao ensino. E, nesse processo, 
o aluno pode relacionar o conteúdo visto em determinada área do conhecimento com o 
“conteúdo visto no seu dia-a-dia”. 

Assim, podemos pensar na utilização do computador nas escolas com o objetivo de dar maior 
agilidade, atualidade aos conteúdos, tornando as aulas mais dinâmicas e contextualizadas. 

No entanto para que o computador cumpra o papel almejado no ensino, é necessário 
um aprofundamento maior, pois esta passagem não é direta e, ao fazê-la de modo imediatista, 
corre-se o risco de repetir os mesmos erros que o ensino tradicional vem cometendo e 
transformar essas tecnologias em potencializadoras do fracasso no ensino e aprendizagem. 

Valente (1995) destaca ser importante compreender que os computadores fornecem 
uma vasta quantidade de opções que podem ser utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem e, existem diferentes maneiras de utilizá-lo na educação. Ele tanto pode 
provocar uma mudança de modelo pedagógico ou, pode-se fazer de seu uso mais um 
instrumento de continuidade.

Porém, com certeza o computador não é o “remédio para todos os males” 
impregnados em nosso fazer pedagógico; não irá  resolver todos os problemas da educação. 
O computador em si é neutro, depende de como iremos usá-lo, da diretividade dada ao 
processo. Essa diretividade torna-se significativa no momento que promove a inclusão social 
dos participantes do processo na “aldeia global” na qual estamos inseridos.

E esta inclusão será feita no momento que aprendemos a “dominar” os campos que 
nos permitem uma conscientização do mundo em que vivemos; e isso torna-se viável 
quando enxergamos as coisas pelo prisma que nos instiga, pelo conhecimento prévio 
que já temos “acumulado”.

Este conhecimento deveria coexistir, ser compatível e explícito com relação ao 
conhecimento adquirido na escola, para que os alunos tivessem a oportunidade de aprofundar 
seu pensamento através de um aspecto relevante da estrutura de seu conhecimento. 

O processo de aquisição desse conhecimento que busca uma aprendizagem 
significativa, entre outros aspectos, deve enriquecer essa estrutura já existente, propondo 
novos conhecimentos para o entendimento da realidade.

E, como qualquer outra ferramenta pedagógica, acredito que o computador pode 
ajudar professores e alunos a melhorar seu desempenho em sala de aula, a promover uma 
aprendizagem significativa, pois numa sociedade onde boa parte dos cidadãos tem uma 
“ligação” direta ou indiretamente com essa tecnologia, o computador torna-se ponte com 
o dia-a-dia, com o lúdico, com o prazeroso. Fazendo assim, que o seu uso como meio de 
ensino instigue o aluno a se interessar pelo “conteúdo” que é acessado através dele.

Um meio onde a abstração de algumas áreas do conhecimento, torna-se mais concreta, 
mais visível, mais coerente, relacionada com o que se “precisa para viver”.
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A aprendizagem é significativa quando os estudantes conseguem “estabelecer relações 
substantivas e não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 
construídos por eles, num processo de articulação de novos significados” (PCN, 1997:52). 
Isto está de acordo com o que escreve Machado, ao afirmar que “compreender é apreender 
o significado” e que “apreender o significado de um objeto ou acontecimento é vê-lo em 
suas relações com outros objetos ou acontecimentos” (Machado, 1995:138). E é “vendo o 
objeto em suas relações” que acredito que o computador é interessante no momento que 
consegue transcender fronteiras e culturas e nos mostrar quase que instantaneamente fatos 
que antes precisavam de uma travessia atlântica para que fossem divulgados. Nos mostrar 
através de realidades virtuais modelos e projetos que levariam muito tempo para ser visto e, 
muito mais tempo para ser “relacionável” com o que se quer compreender, apreender.

Para haver um ensino significativo que abranja todos os alunos, as aulas precisam 
ser mais participativas, interativas, envolventes (aspectos muito bem “trabalhados” com 
o computador), os alunos devem se tornar “agentes” da construção de seu próprio 
conhecimento, o professor por sua vez deve buscar meios para dinamizar as aulas e orientar 
os alunos na construção de seu saber.

Uma consideração fundamental é que o computador torna-se um dos recursos mediadores 
de uma aprendizagem dinâmica, ele não estará substituindo o professor, mas auxiliando-o como 
ferramenta interativa na construção da aprendizagem. Aprendizagem dinâmica, interativa e 
prazerosa, dando assim um novo olhar aos alunos sobre o ambiente escolar, e assim estará 
também vivenciando na sala ou fora dela a realidade da sociedade atual.

Ausubel recomenda em sua teoria da aprendizagem significativa, o uso de organizadores 
prévios (materiais introdutórios apresentados antes do material a ser aprendido em si) que 
sirvam de âncora para a  nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos 
subsunçores que facilitem a aprendizagem subseqüente (Moreira, 1985, p.64). 

Como organizar prévio, o computador serviria de “ponte cognitiva”, nas palavras de 
Moreira, para facilitar a aprendizagem, na medida que mexe com o imaginário das crianças 
e de uma maneira geral, com o imaginário de grande parte da sociedade.

Os computadores (quando utilizados como recurso didático), com programas que estimulem 
a curiosidade dos alunos, concomitantemente com o conteúdo visto em sala (não somente como 
fonte de pesquisa, levantamento de dados através da imensa rede), podem ser utilizados como 
auxiliares no processo de ensino e aprendizagem na medida que permitem ao aluno o contato com 
o desconhecido de uma maneira lúdica, visível, relacionada com o dia-a-dia...

Alunos que têm acesso a recursos que facilitam a aprendizagem, que são estimulados a 
encontrarem soluções e a produzirem ou incrementarem seus conhecimentos acumulados, 
não têm fronteiras nem limitações em relação ao conhecimento. 

O computador servindo como esse recurso, unindo estimulo e prazer, mostra-se como 
um grande aliado na busca por uma aprendizagem significativa, por uma estreita relação 
com o saber, com o conhecimento que engrandece e nos faz “donos” de nosso futuro, 
conscientes do nosso papel na sociedade. 

Não por ser a “grande solução dos últimos tempos” para os problemas na educação, 
mas por nos dar subsídios e meios de termos acesso facilitado a um grande número de 
informações que se bem direcionadas nos motivam e, principalmente motivam nosso aluno 
na construção do seu conhecimento.

E como proposta para uma possibilidade viável de uso, podemos trabalhar com a 
linguagem de programação Logo5, um ambiente de aprendizado onde o conhecimento não 
é passado para o aluno, mas onde o aluno interagindo com os objetos desse ambiente, possa 
desenvolver outros conceitos. 

Logo não é somente o nome de uma linguagem de programação, mas também de uma 
filosofia onde está imbuída a idéia que a aquisição de um conhecimento não se dá em função 
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do desenvolvimento, mas principalmente na maneira pela qual as pessoas se relacionam com 
o meio. Ao invés de um mero veículo de informação para os alunos, o computador passa a 
ser uma ferramenta com a qual o aluno pode formalizar os seus conhecimentos intuitivos.

A linguagem de computação Logo é formada por uma parte de texto e outra gráfica. 
A parte gráfica é composta por um conjunto de comandos, entre eles comandos básicos de 
deslocamento e de giro (que possibilitam que se trabalhe no aluno a noção de lateralidade, 
coordenação motora,...). Estes comandos se dirigem a uma pequena figura na tela, que 
Papert6 denominou como Tartaruga (Tat). 

A proposta é utilizar as atividades espaciais no comando da Tat e fazer com que ela se 
mova permitindo desenhar na tela do computador, desenvolvendo assim atividades gráficas.

Através do contato e identificação com a Tartaruga o aluno começa a fazer projeções 
de acordo com a perspectiva da figura. Ao levar a Tartaruga a movimentar-se o aluno vai 
trabalhando conceitos espaciais, como por exemplo, distâncias, ângulo; sendo que no 
processo de comandar a Tat esses conceitos devem ser explicitados, para que o aluno possa 
desenvolvê-los, exercitá-los e utilizá-los nas mais diversas situações.

Assim, do ponto de vista pedagógico existem diversos aspectos na metodologia Logo 
que devem ser enfatizados.

Primeiro, o controle do processo de aprendizagem está nas mãos do aprendiz e não nas 
mãos do professor. É claro que o professor tem um papel importante a desempenhar. Nesse 
processo de ensino e aprendizagem a mediação feita por ele é vital para a aprendizagem 
do aluno, podendo ajustar projetos ao nível de cada um, fornecendo novas informações, 
trabalhando os conteúdos de acordo com as atividades, mas, contudo o interesse e a 
motivação do aluno devem prevalecer. 

Um segundo aspecto na metodologia, é que propicia ao aluno a chance de aprender 
fazendo; ou seja, “ensinando” a Tartaruga a resolver um problema o aluno está aprendendo 
como estruturar seu pensamento. No processo de comandar a figura, o aluno é estimulado 
a desenvolver projetos com a proposta de resolver as várias situações-problema colocadas a 
ele de uma maneira lúdica através de jogos e interações do mediador e da linguagem Logo. 

O tipo de aprendizagem que o ambiente pretende que seja desenvolvida, possibilita 
integrar habilidades corporais com as intelectuais, a visualização da representação do modo 
como pensamos, promovendo assim o desenvolvimento do pensamento estruturado que, 
modificado torna-se uma aprendizagem significativa.

Finalizando e enfatizando o que já foi dito, o computador tanto pode provocar uma 
mudança de modelo pedagógico, ou, o usamos como mais um instrumento de continuidade. 
Assim, o Logo também pode ser ensinado apenas como uma linguagem de programação, 
com destaque para seus comandos (o aluno decora a linha de comandos dada pelo professor) 
e não no desenvolvimento do pensamento do aluno e do processo de aprender. 

Dessa maneira, a aprendizagem significativa que tanto se procura perde-se de seu 
propósito e mais uma vez a escola com seus modelos instrucionistas prevalece e não nos 
faz “compreender e apreender os significados” que tanto procuramos.
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AS ARTICULAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
TRABALHAR OS CONCEITOS MATEMÁTICOS NAS 
DIFERENTES ETAPAS DA ESCOLARIDADE

Áureo de Albuquerque Ribeiro (aureoaribeiro@yahoo.com.br)- UNICSUL

Maria Suely Guedes da Costa (maria.suely.costa@itelefonica.com.br) - UNICSUL

Marlene Alves Dias (alvesdias@ig.com.br) - UNICSUL

Sílvia Gerino Leite Amorim sigelemat@yahoo.com.br () - UNICSUL

Sirlene Neves de Andrade (sirlene-neves@uol.com.br) - UNICSUL

Iniciamos nosso artigo com uma rápida articulação entre a nossa proposta de trabalho 
que trata, mais especificamente, da flexibilidade cognitiva e ressaltamos a importância dessa 
flexibilidade para a aprendizagem significativa, tal como é definida por David Ausubel e segundo 
a definição trabalhada por Marco Antonio Moreira em seu artigo sobre “Mapas conceituais e 
aprendizagem significativa”. Trata-se apenas de uma rápida visão do paralelo existente entre 
as duas noções, que nos parece merecer um trabalho mais detalhado e que poderá auxiliar 
no desenvolvimento de outras pesquisas. Em seguida, apresentamos os objetivos do nosso 
trabalho, ressaltando os motivos que nos conduziram a trabalhar com a questão da flexibilidade 
cognitiva, que nos parece uma ferramenta fundamental para a análise das condições necessárias 
para que os estudantes possam desenvolver um trabalho autônomo nas diferentes etapas da 
escolaridade, mobilizando e dispondo dos conhecimentos associados às noções de conjunto e 
função, quando estas se fazem necessárias, com ou sem um apelo explícito. Discutimos, ainda, 
o referencial teórico de apoio à nossa pesquisa, assim como, as questões que este referencial 
nos permitiu levantar. Apresentamos, também, a metodologia que nos auxiliará na tentativa 
de responder as questões já levantadas e outras que poderão aparecer no desenvolvimento da 
pesquisa. Finalmente, fazemos um rápido relato dos resultados parciais obtidos que já mostram 
a importância deste tipo de trabalho para a reflexão por parte dos professores que poderão 
escolher mais claramente seus conteúdos e como trabalhá-los de forma que seus estudantes se 
tornem cidadãos capazes de utilizar o que foi desenvolvido na escola, tanto na continuidade 
de sua vida escolar como no seu desenvolvimento profissional.

Palavras-Chave: Conceitos Matemáticos; Aprendizagem Significativa; Flexibilidade Cognitiva.

INTRODUÇÃO

A deficiência do ensino em todos os níveis tem várias causas, no entanto, analisaremos, 
aqui, apenas as deficiências relativas ao trabalho em matemática, tanto do ponto de vista 
do professor quanto do aluno. Pretendemos, com esta análise, encontrar novos meios de 
reflexão que possibilitem uma melhora no nível do ensino/aprendizagem de matemática.

Neste trabalho, não tratamos explicitamente da aprendizagem significativa, mas 
compreendemos que o tipo de análise aqui proposto mostra-se como uma ferramenta 
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importante para este tipo de aprendizagem, se consideramos a seguinte definição de 
aprendizagem significativa:

“A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação 
(conceito, idéia, proposição) adquire significados para o aprendiz através 
de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura 
cognitiva preexistente do indivíduo, i.e., em conceitos, idéias, proposições 
já existentes em sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com 
determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação. [...]”[MOREIRA, 
1997] 

Para estabelecer esta relação, é importante estabelecer uma primeira reflexão em termos 
das competências, habilidades e atitudes que esperamos desenvolver em nossos estudantes.

A partir desta reflexão, propomos um estudo detalhado do ensino / aprendizagem 
de uma determinada noção matemática para compreender melhor como trabalhar esta 
noção nas diferentes etapas da escolaridade, de forma a desenvolver no estudante uma 
flexibilidade cognitiva7 que permita que o mesmo seja capaz de resolver problemas, tanto 
em nível mobilizável quanto disponível, segundo definição de A.Robert [ROBERT, 1997].

Certamente, para elaborarmos um planejamento, devemos ter claras as questões 
acima levantadas para que possamos fazer uma boa seleção das noções associadas a um 
determinado conteúdo, escolhendo quais devem ser aprofundadas e/ou direcionadas para 
as necessidades de interesse da escola, da comunidade ou de um determinado curso. Não 
podemos trabalhar uma determinada noção da mesma forma não importa qual o contexto 
que nos encontramos. 

Verificamos que ainda existem poucos trabalhos neste sentido e que, tanto no ensino 
médio quanto no ensino superior, os estudantes têm grandes dificuldades; pois, muitas 
vezes, não dispõem das competências e habilidades necessárias para o seu desenvolvimento 
escolar e profissional. Muitas destas dificuldades estão associadas a não mobilização dos 
conhecimentos matemáticos adquiridos no ensino fundamental, o que os conduz a uma 
situação de desinteresse difícil de ser ultrapassada, uma vez que, a falta de conhecimentos 
mobilizáveis tende a aumentar no decorrer das diferentes etapas da escolaridade. 

Além disso, os professores, em geral, possuem poucas alternativas de trabalho, pois não 
refletiram sobre este aspecto e não compreendem porque os estudantes não são capazes 
de resolver determinadas tarefas se já estão em uma determinada etapa escolar e, portanto, 
já deveriam dominar determinadas noções não apresentando dificuldades em mobilizá-las 
quando necessário.

Esta situação se reflete na qualidade de ensino da matemática nos ensinos médio 
e superior. 

OBJETIVOS

Sendo assim, escolhemos trabalhar a questão da flexibilidade cognitiva, analisando 
quais as condições necessárias para que o estudante possa articular de forma autônoma, 
sendo capaz de resolver os problemas que se colocam em sua vida escolar e profissional, 
relacionados às noções de conjuntos e funções, pois estas noções nos parecem fundamentais 
para a maioria dos cursos, devendo ser facilmente mobilizada nas primeiras séries do ensino 
superior, permitindo, assim, o trabalho nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Lembramos, aqui, que atualmente a estatística é uma ferramenta de trabalho para 
a maioria dos profissionais das mais diversas áreas e que esta necessita a compreensão e 
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interpretação de gráficos, assim como a interpretação de muitos resultados matemáticos que 
só podem ser reconhecidos através do conceito de função.

REFERENCIAL TEÓRICO

Desta forma, nos propusemos a trabalhar a questão da flexibilidade cognitiva através 
da articulação de domínios, segundo definição de R. Douady [DOUADY, 1984] e registros 
representações semióticas, segundo definições de R. Duval [DUVAL, 1995] e Y. Chevallard 
[CHEVALLARD, 1992, 1996, 1999], pontos de vista que é uma noção que não tem uma 
definição precisa como as outras citadas acima, mas que não se reduz à elas e níveis de 
conhecimentos esperados dos estudantes, segundo definição de A. Robert {ROBERT, 1997].  

A escolha deste referencial teórico nos conduziu a colocar as seguintes questões: 
- Em que consiste a articulação dos diferentes sistemas de representação simbólica do 

ponto de vista matemático e como ela aparece na história?
- Sobre quais conhecimentos podemos fundamentar esta articulação nos diferentes 

níveis: técnicos, tecnológicos e teóricos (conforme Chevallard)?
- Qual a relação entre a articulação destes sistemas de representação simbólica a as 

articulações entre “domínios” (conforme Douady) e “registros de representação semiótica” 
(conforme Duval)? 

- Em que sistema de tarefas e práticas ela pode se desenvolver?
- Como ela é trabalhada institucionalmente?
- Que relações pessoais os estudantes desenvolvem em relação a esta articulação 

durante seus estudos?
- Qual marca das relações institucionais sobre as pessoais?
Para atacar estas questões nos apoiamos nas seguintes abordagens:
- A abordagem teórica sobre as noções de “domínios” e “registro de representação 

semiótica”, desenvolvidas por R. Douady e R. Duval, respectivamente;
- A abordagem antropológica, desenvolvida por Y. Chevallard;
- A abordagem em termos de níveis de conhecimentos esperados dos estudantes, 

desenvolvida por A. Robert.
- As diferentes pesquisas desenvolvidas em didática do cálculo e da análise 

matemática.

METODOLOGIA

Dois tipos de análises preliminares serão utilizados:
- Uma análise matemática da articulação, considerando seu desenvolvimento histórico 

e tentando estabelecer os sistemas de conhecimentos (técnicos, tecnológicos e teóricos). Nos 
quais esta articulação é, “a priori”, suscetível de se inscrever;

- Uma análise das diferentes tarefas que intervêm num curso onde está relacionado 
com a noção de função e as necessidades de articulação das diferentes representações 
simbólicas, tendo em vista sua solução em função das variáveis destas tarefas.

Com base nestas duas análises, estudaremos os funcionamentos institucional e pessoal, 
relacionados à articulação das diferentes representações simbólicas.

Este estudo será feito através de:
- Uma análise da forma como esta articulação é gerada institucionalmente, através 
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da pesquisa de livros didáticos. Observamos as regularidades e as diferenças institucionais 
existentes;

- Um estudo do funcionamento dos estudantes, a partir de um pré-teste e pós-teste 
constituído para este fim.

RESULTADOS PARCIAIS DESTA PESQUISA.

Nossa pesquisa está em fase inicial e o desenvolvimento do trabalho tem mostrado que, 
do ponto de vista matemático, quando consideramos o desenvolvimento histórico das noções 
de conjunto e função, encontramos na história muitas dificuldades que podemos assimilar 
às dificuldades encontradas por nossos estudantes. Estas dificuldades estão associadas as 
diferentes concepções do conceito de função, os diferentes registros de representação 
semiótica utilizados. 

Além disso, estas análises colocam em evidência a necessidade de um discurso 
tecnológico adequado quando queremos justificar a introdução de uma nova noção e 
quando queremos articular com uma noção já conhecida ou, ainda, quando queremos 
introduzir uma nova representação. Na realidade, a análise histórica deixa evidente a 
necessidade de escrever em matemática, prática que foi quase que totalmente abandonada 
no desenvolvimento didático desta disciplina no Brasil. 

Verificamos, claramente, através da análise matemática, que as articulações de 
domínios, registros de representação semiótica, pontos de vista, devem ser explicitadas 
através de um discurso tecnológico que as justifique e que só assim é possível compreender 
quais os diferentes níveis de conhecimento em jogo no desenvolvimento das noções de 
conjunto e função. 

Esta reflexão poderá auxiliar os professores a compreenderem melhor os conceitos mais 
importantes relacionados a essas noções, de forma que possam trabalhá-los mais consciente, 
o que deverá possibilitar um real desenvolvimento dos estudantes que poderão compreender 
realmente os significados das noções em jogo e assim mobilizá-los quando necessário.
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ENTRE PRÁTICAS DOCENTES E DISCENTES: 
OS FAZERES ESCOLARES REGISTRADOS NOS 
CADERNOS DE CIÊNCIAS
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Tania C. de Araújo-Jorge - FIOCRUZ

Em um misto de signos, números, letras e palavras, estudar os cadernos escolares significa 
captar  enigmas e desvendar mistérios. Movidas pelo interesse de compreender as práticas 
docentes e discentes na manutenção e transformações do cotidiano escolar e de identificar os 
conteúdos disciplinares ensinados durante as aulas de ciências, questionamos: o que podem 
revelar os cadernos de ciências? As páginas preenchidas são comprovações de conteúdos 
ensinados e aprendidos? Os fazeres docentes e discentes também podem ser verificados 
nessas páginas? A nossa principal preocupação é saber como está sendo ensinado e aprendido 
ciências na escola. Para tentar responder essas indagações optamos por investigar os cadernos, 
das séries iniciais, destinados aos ensinamentos das ciências naturais. Assim, recolhemos quinze 
cadernos de cada série do primeiro segmento do ensino fundamental de duas escolas, uma 
da rede municipal e outra da rede federal, ambas situadas na zona norte da cidade do Rio de 
Janeiro. No total, foram 120 cadernos analisados. Os parâmetros utilizados na análise de todos 
os cadernos foram: usuários; ano letivo; escola; número de páginas utilizadas; estrutura geral 
do caderno; práticas e estratégias docentes identificadas; tipos de registro; número de páginas 
para conteúdo e número de páginas para exercício; tipos e números de imagens; número de 
colagens; tipos de colagens; materialidade do caderno; e observações específicas. A pesquisa 
foi de caráter qualitativo, do tipo documental, tendo cadernos de ciências  como documento 
base. O estudo dos cadernos nos possibilitou investigar muitas vivências da sala de aula: a 
curiosidade dos alunos, as ordens do colégio e os ensinamentos do professor. Os cadernos 
escolares revelam o que em um determinado momento se privilegiou ensinar, os modelos 
pedagógicos e os interesses sociais de uma determinada época, permitindo a compreensão 
do cotidiano escolar e, em particular, a forma pela qual se deu o aprendizado. Além disso, é 
mais uma fonte de reconhecimento das representações ou idéias que os diversos atores sociais 
(alunos, professores) tiveram da escola e dos conteúdos disciplinares.

Palavras-chave: Currículo; Ensino de Ciências; Cultura Escolar; Caderno Escolar.

INTRODUÇÃO

O primeiro caderno
Emoções há muitas na vida, e de todos os tipos, mas raras se comparam em intensidade 

àquela que a gente tem quando se compra o primeiro caderno escolar. De cinqüenta folhas 
ou de cem, pautado ou sem pauta, humilde ou sofisticado, não importa: o primeiro caderno 
é o símbolo de uma nova etapa. De uma nova vida (...) uma proposta de renovação, de um 
início de vida mesmo quando a sua vida ainda está no início (e muito mais quando se é 
adulto: quem de nós já não resolveu passar a vida a limpo, pensando exatamente nisto, num 
caderno novinho a ser escrito com todo o capricho e dedicação?).
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Não sei se ainda é assim, mas quando eu era guri, a gente recebia, no colégio, uma lista 
do material a comprar, incluindo os cadernos. Esta simples lista já era, em sua discriminação, 
um excitante enigma. Cadernos de cem folhas, de duzentas: aquilo decerto era para 
matérias muito sérias, de longas digressões. Os cadernos mais finos acenavam com coisas 
leves. (...) Mostrar os cadernos aos colegas fazia parte do excitante clima do começo do ano, 
que chegava a seu ápice quando se escrevia, na primeira página do primeiro caderno, a 
primeira lição para casa: um ato realizado num clima de quase mística unção, as letras sendo 
caprichosamente desenhadas. uma após a outra.

Mas os dias passam, as lições para casa se sucedem, os cadernos, como todas as coisas, 
vão ficando velhos, manchados, amassados. Algumas folhas são arrancadas, outras caem, e 
um dia a capa se desprende também e é colada com um durex que logo fica também sujo, 
encardido. O caderno resiste bravamente, mas o tempo trabalha contra ele: um dia chega 
o fim do ano, os exames finais. Há ainda uns derradeiros momentos de glória, de febril 
emoção, quando o caderno é de novo e nervosamente folheado, em busca dos pontos que 
cairão na prova (...) e num gesto de irresponsável, mas compreensível alegria, o caderno é 
arremessado longe, às vezes até pela janela. Cai na rua, um carro passa sobre ele, termina de 
destruí-lo: o vento leva para longe as folhas soltas, e algum papeleiro recolherá o que dele 
resta. O menino vai para as férias, volta, e um dia entra numa papelaria, os olhos brilhando, 
com uma nova lista de cadernos para comprar. (SCLIAR, Moacyr. Um pais chamado infância 
Coleção: Para gostar de ler, Volume 18. Ed. Ática).

Para que estudar os cadernos? Qual a importância dos estudos dos cadernos escolares? 
Ao que parece, o caderno é um dos suporte escriturários que mais acompanha a vida escolar 
dos alunos. Sabe-se que nesse suporte são escritos mais do que lições. Sobre folhas pautadas, 
quadriculadas ou lisas registram-se os mais diferentes ensinamentos, são rabiscados os 
momentos criativos. O Quinze, por exemplo, romance que imediatamente despertou a 
atenção da crítica e o interesse dos leitores, sacudindo o universo literário brasileiro na 
década de trinta, foi escrito por Rachel de Queiroz, aos 17 anos, em cadernos escolares à 
luz da lamparina, durante as noites.  (Marinho , Adolfo - http://www.literario.com.br/rachel/
amarinho.htm). A escritora Ivone Carvalho também conta uma experiência similar:

 Assim, enquanto ainda criança e na adolescência, os meus escritos 
passaram a brotar de dentro de mim, e eram encontrados em finais de 
cadernos escolares, em pedaços de papel que se perdiam com o tempo, em 
folhas avulsas, em diários de colegas de colégio, enfim, escrever era a forma 
que eu encontrava para expor os meus pensamentos, os meus sentimentos 
e as minhas criações. (SER ESCRITOR -- 26/07/2004 - 01:14, Ivone da 
Conceição Rodrigues Carvalho- Site: http://www.usinadeletras.com.br/
exibelotexto.phtml?cod=32450&cat=Artigos&vinda=S)

Em um misto de signos, números, letras e palavras, estudar os cadernos escolares significa 
captar  enigmas e desvendar mistérios. Movidas pelo interesse de compreender as práticas docentes 
e discentes na manutenção e transformações do cotidiano escolar e de identificar os conteúdos 
disciplinares ensinados durante as aulas de ciências, questionamos: o que podem revelar os cadernos 
de ciências? As páginas preenchidas são comprovações de conteúdos ensinados e aprendidos? Os 
fazeres docentes e discentes também podem ser verificados nessas páginas? 

Sabemos que o objeto escolhido não expõe todas as nuances apresentadas e vividas 
no  cotidiano escolar. Os cadernos, segundo Gvirtz (1997), são um dos dispositivos escolares 
que registram contextos institucionais e interesses docentes, discentes, governamentais e da 
sociedade de forma geral.

Para tentar responder essas indagações optamos por investigar os cadernos, das séries 
iniciais, destinados aos ensinamentos das ciências naturais. Assim, recolhemos quinze 
cadernos de cada série do primeiro segmento do ensino fundamental de duas escolas, uma 

http://www.literario.com.br/rachel/amarinho.htm
http://www.literario.com.br/rachel/amarinho.htm
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.phtml?cod=32450&cat=Artigos&vinda=S
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.phtml?cod=32450&cat=Artigos&vinda=S
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da rede municipal e outra da rede federal, ambas da situadas na zona norte da cidade do Rio 
de Janeiro. No total, foram 120 cadernos analisados.

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA:

Realizamos uma leitura meticulosa do caderno e observamos os seguintes parâmetros: 
usuários; ano letivo; escola; número de páginas utilizadas; estrutura geral do caderno; práticas 
e estratégias docentes identificadas; tipos de registro; número de páginas para conteúdo e 
número de páginas para exercício; tipos e números de imagens; número de colagens; tipos 
de colagens; materialidade do caderno; e observações específicas. A pesquisa foi de caráter 
qualitativo, do tipo documental, tendo cadernos de ciências  como documento base.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em folhas simples: as práticas docentes 
 
 Os cadernos escolares além de comprovação do tempo de estudo discente, também 

é uma forma de comprovação do trabalho e dos professores. Nos cadernos estudados, 
identificamos diferentes práticas docentes, entre elas:

A) Vigilância dos cadernos, controle sobre o tempo e a dedicação do aluno aos estudos. 
Esta vigília apresenta-se nas letras V escritas em algumas páginas, ou nos bilhetes deixados nos 
espaços vazios dos cadernos. Os principais conteúdos dos bilhetes são de crítica, incentivos 
e/ou acompanhamento.

B) A proposição de exercícios, cujas características são: fixação – cópia, questionário, 
complete, entre outros; criação livre – desenhos e composição de textos livres, com temas 
pré-definidos; observações e experiências e interpretação de textos ou imagens.

Escola 01

Série

Tipos de Exercícios

Fixação Criação
Observação
experiência

Interpretação

1ª 20 8 ___________ ___________
2ª 735 7 4 1
3ª 197 19 10 1
4ª 178 2 18 ___________

Escola 02

1ª 81 18 ___________ ___________
2ª 11 1 ___________ ___________
3ª 26 1 ___________ ___________
4ª 16 6 ___________ 1

 C) Articulação dos conteúdos de ciências com a vida cotidiana dos alunos: recortes de jornais, 
revistas, de rótulos de alimentos industrializados e material de limpeza; saúde, meio ambiente e lixo 
articulado com a COMLURB; o cuidado com os animais e verminoses; e as doenças e o cartão de 
vacinação dos alunos.
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D) Utilização de folhas fotocopiadas contendo  conteúdos e exercícios.
E) Utilização de jogos rápidos, em forma de exercícios: um de adivinhação bancando o 

Detetive (4ª série - Caderno CPII 15, p. 66); e um de encontrar o caminho (4ª série- Caderno 
CPII 15, p. 70).

F) Como forma de comprovação do trabalho docente e da seriedade da escola para 
com os pais, os professores passam deveres para casa: pesquisas (buscas no dicionário e 
entrevistas  com os pais) e resolução de exercícios. Os deveres de casa também são estratégias 
de prolongar o tempo, aquilo que não deu para fazer na escola é passado para casa.

G) Proposição da busca no dicionário de significado de algumas palavras (4ª série- 
Caderno CPII 15, p. 06 e 73).

H) Utilização de recursos áudio-visual: apresentações de filmes acompanhadas de 
um roteiro sob forma de questionários (4ª série- Caderno CPII 14, p. 26). Penso que esse 
exercício poderia ser livre, atividade que proporcionasse que o aluno escrevesse   o que 
achou mais importante e/ou o que aprendeu.

I)Composição de letra de música: Música do sangue- Células do sangue/ Vamos todas, 
vamos lá/ Vamos circular no corpo/ Substâncias transportar (4ª série- Caderno CPII 15,  p. 
36, Laboratório 21/06/2004).

J) Para poupar tempo, a professora passa a correção dos exercícios no quadro para que 
os alunos corrijam-nos em seus cadernos. Há apenas um registro da troca de cadernos entre 
os alunos, a dinâmica era que os alunos trocassem os cadernos e que cada um corrigisse e 
tivesse os exercícios corrigidos por outro colega. Existe, também, o registro de exercícios 
valendo nota, e um valendo chocolate.

L) Proposição de dinâmicas: os  alunos propuseram questionários individualizados 
referentes ao conteúdo lecionado e trocaram entre si, cada um respondeu a um questionário 
diferente para.

M) Organização de um passeio, tendo como resultado a ficha de observação, pré-
definida pela professora.

N) Proposição de regras de convivência: No dia 7 de julho de 2004, a turma 303 
decidiu que para acabar os sumiços de objetos e de alimentos faremos as seguintes coisas: 
confessar os nossos erros e sermos mais HONESTOS, entregar o que achamos ao responsável 
e depois procurar o dono. (3ª série- Caderno CPII 04,  p. 01).

Os exercícios e os conteúdos são apresentados sob formas de jogos, passeios, 
observações em laboratórios. Contudo, as propostas aparentemente inovadoras ainda 
deixam nas páginas os conteúdos tradicionais: os deveres morais, as concepções religiosas, 
o cuidado com o corpo e a vinculação da saúde à higiene. Ao que parece, as propostas 
pedagógicas assumem uma aparência inovadora, mas em essência ainda mantêm o caráter 
conservador. Cristalizam-se, então, em alguns cadernos propostas pedagógicas superficiais 
de transmissão e não de construção de conhecimento (BECKER, 2004, p. 27). 

Sob o dilema transmissão ou construção de conhecimento Becker (2004), afirma:

Engana-se quem pensa que esse dogma foi superado, está 
sob controle ou foi domado. A escola continua a professá-lo, 
soberanamente, inclusive utilizando, com muita freqüência, a 
linguagem da construção. Fala de construção de conhecimento 
e pratica a transmissão. Essa prática impõe ao aluno a repetição 
como única forma aceitável de aprendizagem. (p.27)

A organização dos cadernos, também, respaldam essa nossa afirmativa; as visitas ao 
laboratório, quando estes existem nas escolas, são realizadas em menor número do que as 
aulas expositivas, que sempre antecedem as observações. A prática cotidiana de primeiro a 
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teoria depois a prática, trazem, entre outros, dois grandes danos: primeiro induz o olhar do 
aluno a suposta resposta certa; depois pode inibir a curiosidade e a vontade de descobrir, o 
incentivo a autonomia da descoberta também não é valorizada.

A crítica não é diretamente ao corpo docente, que tenta inovar as ações cotidianas, mas 
sim as práticas pedagógicas que sob novos nomes, ainda é tradicional: prioriza os exercícios 
de fixação, que possui uma única resposta correta; e impõe padrões e organizações de 
conteúdos desvinculados da realidade discente. Os problemas políticos, sociais e econômicos 
enfrentados pela educação associados a salas cheias de alunos, planejamentos extensos e 
prazos curtos também dificultam o exercício do magistério. No entanto, não pretendemos 
nos aprofundar nessa discussão, assim como não nos interessa achar culpados, e sim 
questionar as práticas docentes possíveis de serem identificadas nos cadernos escolares.

Entre tarefas e ensinamentos de ciências: as práticas discentes
 
A) Renomeando esquemas de acordo com o próprio entendimento. A linguagem do 

aluno X a linguagem científica. (Na segunda página do 4ª série CPII caderno 15), a aluna 
escreve como título de uma ilustração sobre o sistema digestório Onde o alimento passa, a 
professora corrige.

B) O  caderno é um suporte escriturário individual, contudo é compartilhável e 
compartilhado, (como pode ser visto na página 58 desse mesmo caderno), a aluna separou 
um lugar em seu caderno para que suas amigas deixassem suas assinaturas, que são todas 
personalizadas, como um autógrafo. 

C) Figurinhas coladas em algumas páginas, como forma de personalizar o próprio 
caderno.

D) Desenhos espontâneos, na maioria, auto-retatos, também identificados como forma 
de personalizar o próprio caderno.

E) A não resolução dos exercícios como forma de resistência às tarefas impostas.

Propostas curriculares: competências, individualização e meritocracia

A educação é, sem dúvida, um espaço marcado por lutas culturais, organizacionais e 
políticas que origina em seu processo de formulação, realização e avaliação de propostas 
curriculares. O currículo é marcado pelas relações de poder decorrentes das opções 
ideológicas e das posições hegemônicas sustentadas pelos diversos grupos de interesse. 
Tais interesses são mais visíveis no nível de seleção do conhecimento que, como coloca 
Pacheco(2002), é a base que o nutre.

A escola é um espaço complexo, constituído por diferentes sujeitos que trazem 
consigo histórias distintas, tecidas a partir de uma multiciplidade de experiências e vivências 
particulares (aquilo que faz do sujeito um sujeito único) formando redes que transcendem 
os muros da escola. E são nestas diferentes redes que educamos e aprendemos dentro e fora 
do espaço escolar .

Desse modo, é preciso compreender, antes de tudo, a complexidade na qual a escola 
está inserida, para que possamos, assim, melhor atuar e influir naquilo que nela acontece. É no 
cotidiano escolar que se faz a política educativa. Segundo Macedo (2000), os documentas, as 
propostas educacionais são na maioria de cunho prescritivo, homogeneizador e centralizador, 
cujo maior objetivo é  ensinar a escola como deve ser a boa escola. Sob a influência de 
teorias baseadas nos ideais norte-americanos de eficiência social, a idéia de competência8 
é inserida nas diretrizes e propostas curriculares, que ao serem transportadas e readaptadas 
para nossa realidade, se tornam confusas, contraditórias, principalmente quando se tenta 
fazer uma relação entre cidadania e competência.
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Assim, a função de educar para inserção no mercado de trabalho, como única função 
esperada da escola, reduz a sua função social. Não é só para trabalhar que se estuda, visto 
que a escola é das instituições políticas da sociedade que se vincula com a formação para 
cidadania, cujos âmbitos de intervenção estão relacionados a espaço/tempo de construção 
de saberes, onde indivíduos exercem o direito de conhecer e tomam consciência que são 
sujeitos nessa construção. 

Portanto, um dos principais impactos da educação como mercadoria é a sua 
estratificação. Essa educação focaliza fundamentalmente as necessidades individuais dos 
consumidores, sendo a educação um bem privado destinado a garantir o status individual de 
quem a ela tem acesso e essa educação como bem privado provoca uma estratificação. 

Os documentos oficiais vêm de cima atropelando as experiências vivenciadas na 
escola, como se esse espaço fosse estático e homogêneo. Considerando a complexidade do 
cotidiano escolar,-  espaço/tempo de invenção, de surpresa- e sua potencialidade em história 
falada e escrita, - feita pelos sujeitos que dele participam, criando-o e recriando-o a cada 
novo dia- investigamos, nos registros dos cadernos escolares, o sentido atribuído pelos alunos 
aos ensinamentos adquiridos ou impostos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos cadernos nos possibilitou investigar muitas vivências da sala de aula: a 
curiosidade dos alunos, as ordens do colégio e os ensinamentos do professor. Os cadernos 
escolares revelam o que em um determinado momento se privilegiou ensinar, os modelos 
pedagógicos e os interesses sociais de uma determinada época, permitindo a compreensão 
do cotidiano escolar e, em particular, a forma pela qual se deu o aprendizado. Além disso, 
é mais uma fonte de reconhecimento das representações ou idéias que os diversos atores 
sociais (alunos, professores) tiveram da escola e dos conteúdos disciplinares. 

  Os exercícios assumem um caráter de fixação do conteúdo, poucos são encontrados 
os espaços de criação encontrados nos cadernos. Os desenhos e a composição dos textos, 
aparecem em menor número, e são todas pré-definidas pelo professor.  Esse trabalho está 
apenas começando muitas perguntas não foram respondidas, ou ainda nem foram feitas, e 
muitas respostas ainda são imaturas. Contudo, vale ressaltar que nos preocupamos com uma 
aprendizagem realmente significativa. Esperamos que o ensino de ciências seja prazeroso 
para os alunos e professores, e que de fato os conceitos façam sentido.
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MAPAS CONCEITUAIS: INSTRUMENTO PARA A  
AQUISIÇÃO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.

Rosilene Moreira de Souza (rosilene.m@terra.com.br) - UCDB

Dr  Helena Faria de Barros (rosilene.m@terra.com.br) - UCDB

Este trabalho nasceu da exigência de apresentar uma atividade de avaliação da disciplina 
de ensino:gestão da aprendizagem do programa de Mestrado em Educação da Universidade 
Catóica Dom Bosco. A solicitação era para elaborar um trabalho final que fornecesse evidências 
de como o aluno construiu seu pensamento, quais os conceitos foram internalizados e de 
como foram estabelecidas relações entre ele e mais, que oferecesse subsídios  para que, com 
ele, se pudesse ter uma visã do conjunto de aprendizado desenvolvido pelo aluno. A opção 
pela utilização dos Mapas Conceituais surgiu com a exemplificação das professoras, em sala 
de aula, sobre a contribuição dos Mapas Conceituais para a aquisição de aprendizagens 
significativas. Esse trabalho se   fundamenta na teoria da Aprendizagem Significativa de  
David Ausubel, que atribui  ao aluno a construção pessoal de novos conhecimentos a 
partir de conceitos pr    existentes, utilizando os princípios da diferencição progressiva e/
ou reconciliação integrativa. Este relato representa um aprofundamento dos estudos sobre 
importâcia da utilização dos Mapas Conceituais como recurso/ instrumento para a aquisição 
da Aprendizagem Significativa que serviram de subsídios    elaboração de um portifólio da 
disciplina estudada, com a utilização de mapas conceituais.  

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Avaliação da Aprendizagem; Mapas Conceituais.

INTRODUÇÃO

A opção pela elaboração de um portfólio com mapas conceituais, teve como objetivo 
fornecer um retrato integral da aprendizagem da disciplina em questão com  todos os 
textos e temas discutidos em sala de aula, foi um processo longo e doloroso, mas foi um 
aprendizado significativo.

Após o primeiro contato com o assunto e a opção pelo tema, iniciei o processo 
de construção, primeiro mentalmente, a cada dia que passava me perguntava como 
desenvolver um mapa conceitual ? Quais as informações a serem colocadas no trabalho 
e como demonstrar que consegui, a partir das aulas dadas, destacar os próprios 
conceitos elaborados ?

Nesse estágio eu não sabia ainda o que me esperava. As dificuldades começaram quando 
tentei colocar no mapa conceitual as idéias dos autores. Em minha ingenuidade achei que daria 
certo construir diretamente os mapas conceituais, com as representações gráficas, sem antes 
encontrar os conceitos e proposições  essenciais do texto. Com isso o trabalho não evoluí, não 
conseguia desenvolver os mapas. A estratégia para resolver o problema foi  procurar os fundamentos 
teóricos, ou seja, me aprofundar no assunto aprendizagem significativa e mapas conceituais. A 
seguir as principais informações que subsidiaram a elaboração do meu trabalho.
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MAPAS CONCEITUAIS

Para Moreira (1980) os mapas conceituais são diagramas hierárquicos que procuram 
refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte de uma disciplina.(p.474). 
Podem ser unidimensionais ou bidimensionais. Mapas unidimensionais são apenas listas de 
conceitos que apresentam uma organização linear vertical. Mapas bidimensionais podem ser 
organizados na forma vertical ou horizontal e permite uma apresentação mais completa das 
relações entre conceitos (MOREIRA 1980 p.475) E são mais simples e  mais familiares.  Mapas 
conceituais não servem somente para disciplinas altamente estruturadas, mas para qualquer 
disciplina. Segundo Moreira (1980), como ferramentas instrucionais, os mapas propostos são 
utilizados  para mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos que estão sendo aprendidas 
ou ensinadas   numa única aula, numa unidade de estudo ou num curso inteiro. 

A utilização de mapas conceituais, como recurso  na aquisição de aprendizagem e na  
avaliação está se tornando comum nos meios educacionais e acadêmicos. O mapeamento 
conceitual é uma técnica muito flexível em razão disso pode ser usado em diversas situações, 
para diferentes finalidades: instrumento de análise de currículo, técnica didática, recurso de 
aprendizagem, meio de avaliação. (MOREIRA e BUCHWEITZ,1993).

Moreira (1980) menciona as possíveis vantagens da utilização dos mapas conceituais,  
Dentre elas estão:

“1. enfatizar a estrutura conceitual de uma disciplina e o papel dos sistemas 
conceituais no seu desenvolvimento;

2.  mostrar que os conceitos de uma certa disciplina diferem quanto ao grau 
de inclusividade e generalidade e apresentar esses conceitos numa ordem 
hierárquica de inclusividade que facilite a aprendizagem e retenção dos 
mesmos;

3.  prover uma visão integrada do assunto uma espécie de “listagem” daquilo 
que foi abordado nos materiais instrucionais. (p.478)”

Moreira sugere um breve roteiro para a elaboração de Mapas conceituais, apesar do 
autor não considerá-lo uma receita,  foi muito útil para a elaboração do portfólio. Abaixo 
algumas sugestões do autor:

“1. Identificar os conceitos chaves do conteúdo e colocá-los em uma lista...

2. Ordene os conceitos, colocando os mais gerais, mais inclusivos, no 
topo do mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o 
diagrama de acordo com o princípio da diferenciação progressiva.

3.Conectar conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais 
palavras chave que explicitem a relação entre os conceitos.

4. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos.
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A TEORIA DE DAVID AUSUBEL 

O conceito mais  geral da teoria de Ausubel é a aprendizagem significativa, para o 
autor a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação 
relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do 
indivíduo.(MOREIRA,1999 p. 153), focaliza primordialmente a aprendizagem cognitiva. Para 
Ausubel, a estrutura cognitiva existente da aprendizagem  é o principal fator que influencia 
a aprendizagem. ( RONCA, p. 59)

Para que ocorra a aprendizagem significativa o aluno deve relacionar o novo com 
aquilo que ele já sabe. Moreira (1999) afirma que a aprendizagem significativa ocorre 
quando a nova informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes 
da estrutura cognitiva do indivíduo. ( p.153). 

 O processo de interação entre a nova informação e o elemento existente na estrutura 
cognitiva do aluno (conceitos inclusores) subsunçores, ancoradouros, o autor denomina 
inclusão obliteradora ou ancoragem .   

Nesse processo tanto o conceito inclusor como a nova informação (o material de 
aprendizagem) ficam modificados de alguma maneira: o inclusor muda por causa do novo 
material e pode torna-se substancial enquanto vão sendo incorporados , ao longo do tempo, 
novos materiais ou conteúdos de aprendizagem. Assim esse material, por sua vez não se 
aprende ou se incorpora “tal qual” , mas segundo o inclusor ou os inclusores com os quais 
estão em interação. Para Ausubel, o  resultado  dos processos de inclusão obliteradora é uma 
autêntica assimilação entre os velhos significados e os novos , o que implica uma estrutura 
mais rica e diferenciada que a original (Salvador, C C.2000,p 234). 

Os subsunçores existentes na estrutura cognitiva devem ser abrangentes, gerais 
inclusivos. A estrutura psicológica cognitiva é hierarquicamente organizada, ou seja, conceitos 
e proposições mais inclusivos com maior poder de generalização estão no topo da hierarquia 
( RONCA,p.59). e assimilam os meios gerais e meios inclusivos .

Para Moreira (1980) na aprendizagem significativa o novo conhecimento e o já existente 
se interagem e se transformam ( p.5) de forma dinâmica, não aleatória, mas relacionada 
entre a nova informação e os aspectos relevantes da estrutura cognitiva do indivíduo. (p.2). 
Para Ausubel, a essência da aprendizagem significativa está em que as idéias simbolicamente 
expressas sejam relacionadas de maneira substantiva ( não literal) e não arbitrária ao que 
o aprendiz já sabe.(MOREIRA 1999 p.155). A substantividade é a relação entre o que será 
aprendido e a estrutura cognitiva (RONCA p.61). Para Moreira a substantividade significa 
que o que é incorporado à estrutura cognitiva é a substância do novo conhecimento, 
das novas idéias, não as palavras precisas usadas para expressá-las. A mesma informação, 
conceito ou proposição podem ser expressos de diversas maneiras. (p.20) A arbitrariedade 
é o relacionamento entre o novo item a ser aprendido e os itens relevantes da estrutura 
cognitiva e para que ocorra a aprendizagem significativa esse relacionamento não pode 
ocorrer de forma arbitrária ou por acaso (RONCA p.62). 

Existem dois processos que ocorrem durante a aprendizagem significativa e recebem o 
nome de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.

Os processos da aprendizagem significativa são: o da diferenciação progressiva e da 
reconciliação integrativa que dizem respeito à estrutura cognitiva psicológica do aluno e 
estrutura cognitiva potencial do material de aprendizagem . A diferenciação progressiva 
é vista como um princípio programático da matéria de ensino, segundo o qual as idéias, 
conceitos mais e inclusivos do conteúdo devem ser apresentados no início da instrução e, 
progressivamente, diferenciados em termos de detalhe e especificidade. (MOREIRA 1999, 
p.160). Por sua vez a reconciliação integrativa é o processo segundo o qual a instrução 
deve também explorar relações entre idéias, apontar similaridades e diferenças importantes 
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e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes. (MOREIRA 1999, p. 161). A estratégia 
para colocar em prática ambos os princípios, envolve  o uso de organizadores prévios. O 
organizador é um material introdutório que é apresentado ao estudante antes do conteúdo 
que vai ser aprendido. (RONCA, p. 69) e pode assumir a forma de afirmação, parágrafo 
descritivo, uma pergunta, uma demonstração ou mesmo um filme. A principal função do 
organizador é estabelecer uma ponte entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa 
saber (RONCA 70)

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mapas conceituais devem ter interpretação própria não tem certo ou errado, mas 
sim o posicionamento do aluno. Portanto selecionei abaixo algumas figuras que mostram o  
resultado obtido. As figuras apresentadas são o resultado desse trabalho, muito ainda terei 
que melhorar, aprender e amadurecer na elaboração de mapas conceituais, mas considero 
que o resultado apresentado é um sucesso, visto que, para mim o assunto é muito novo, mas 
extremamente instigante e envolvente.

Mapas conceituais Como instrumentos para promover a diferenciação conceitual 
progressiva é a Reconciliação Integrativa - Marco A. Moreira

O Modelo de ensino de David Ausubel – Antonio Carlos Caruso Ronca
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O Modelo de ensino de David Ausubel – Antonio Carlos Caruso Ronca
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REFLEXÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA TEORIA DE 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NOS TRABALHOS 
APRESENTADOS NOS ENPECS

Tito Ricardo de Almeida Tortori (titotortori@yahoo.com.br) - IOC/Fiocruz
Claudia Kamel (ckparslow@ioc.fiocruz.br) – IOC/Fiocruz
Evelyse dos Santos Lemos (evelyse@ioc.fiocruz.br) – IOC/Fiocruz

O presente trabalho corresponde ao resultado parcial do levantamento bibliográfico que o 
“Grupo de Estudos sobre a Aprendizagem Significativa do IOC/Fiocruz”, vinculado ao Programa 
de pós-Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde, está desenvolvendo. Neste 
momento será apresentado um levantamento quantitativo dos textos publicados nas atas dos três 
últimos ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências) que se fundamentam 
na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) para realizar suas investigações. A identificação 
destes textos foi feita por meio de um levantamento quantitativo que se baseou em três aspectos 
principais: A presença do termo “aprendizagem significativa” no título ou no corpo do texto; a 
referência de conceitos da teoria no corpo do texto dos artigos e, por último, a citação dos autores 
com produção  mais representativa sobre a teoria, tanto no corpo do texto quanto nas referências 
bibliográficas. Os resultados indicam que existem poucos trabalhos que podem ser classificados 
como “fundamentados na teoria”, ou seja, atenderam aos três critérios anteriores. Além do mais, a 
expressiva presença do termo aprendizagem significativa no corpo do texto e a ausência de menção 
à bibliografia especializada indicam que uma boa parcela de educadores e investigadores estão se 
apropriando do conceito sem considerar sua origem e consistência teórica.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; ENPEC; Levantamento.

INTRODUÇÃO

A Teoria de Aprendizagem Significativa vem sendo reconhecida como um referencial 
teórico de suma importância para subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem bem 
como as investigações sobre esses mesmos processos. De acordo com Lemos e Moreira 
(2003), a teoria contempla os aspectos básicos do evento educativo já que, por ter sido 
“pensada para e no contexto escolar, define claramente o que é aprendizagem, caracteriza 
a aprendizagem significativa como finalidade do processo educativo, explicita as condições 
necessárias para a sua efetivação e apresenta princípios programáticos que favorecem a sua 
ocorrência e avaliação”.  

A aprendizagem significativa ocorre quando o indivíduo consegue relacionar, de 
forma não arbitrária e não literal, o conteúdo a ser aprendido com aquilo que ele já sabe.  
Quando o indivíduo não consegue estabelecer esse relacionamento e só consegue expressar 
as idéias repetindo as mesmas palavras, memorizadas de forma arbitrária e literal, sem ter, de 
fato, assimilado os conteúdos envolvidos, diz-se que houve aprendizagem mecânica.  Os 
conhecimentos aprendidos mecanicamente, ao contrário dos que são aprendidos de forma 
significativa, só são aplicáveis a situações já conhecidas que não implicam compreensão.  
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Tal significado explicita a complexidade do processo educativo e nos obriga a assumir 
que, além da possibilidade de não aprender, existe a de fazê-lo de forma significativa ou 
mecânica (Lemos e Moreira, 2003). 

Em suma, o ensino, na perspectiva da TAS, tem uma posição intermediária no 
processo educativo que, por sua vez, tem como meta principal o favorecimento da 
aprendizagem significativa. 

Essa interpretação da teoria pôde ser melhor compreendida e explicitada com o estudo das 
contribuições que diferentes pesquisadores, notadamente Novak (1981, 1988, 2000), Gowin 
(1981) e Moreira (1997, 2000), vêm proporcionando desde a proposição inicial da teoria, em 
1963. Seus aportes humanista, epistemológico e subversivo, respectivamente, vem contribuindo 
para o aprimoramento da teoria e, considerando a dinâmica do processo científico, para corroborar 
a validade científica e a atualidade da teoria. Além disso, as demais teorias construtivistas, mesmo 
quando não fazem referência direta aos princípios ausubelianos, apresentam a aprendizagem 
significativa como um conceito subjacente (Moreira, 1997, 1999).

O presente trabalho decorre de um levantamento bibliográfico em desenvolvimento 
pelo “Grupo de estudos sobre a Aprendizagem Significativa do IOC/Fiocruz”, vinculado ao 
programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde. Os componentes 
do grupo, professores de Biologia na sua maioria, estão desenvolvendo projetos individuais e 
se reuniram por perceberem a TAS como um referencial teórico com grande potencial para 
subsidiar suas práticas docentes bem como as investigações que ora realizam. Centrados no 
propósito de discutir os conceitos e princípios da Teoria de Aprendizagem Significativa, o 
grupo está fazendo, paralelamente à discussão da teoria, um levantamento bibliográfico que 
visa catalogar e construir um acervo que possa servir como fonte de consulta para o próprio 
grupo e demais alunos e professores do programa. 

O levantamento quantitativo que passamos a apresentar é o resultado parcial dessa 
proposta, cujo objetivo é identificar que significado de aprendizagem está orientando 
as investigações sobre o ensino e a aprendizagem das Biociências e Saúde bem como o 
tipo de influência metodológica que a TAS provoca nestas mesmas investigações.  Nossa 
meta inicial é relacionar os textos que assumem a TAS como referencial teórico para, 
num segundo momento, fora do escopo deste artigo, fazermos uma análise qualitativa 
dos textos e autores mais citados e, de acordo com o objeto de investigação de cada 
componente do grupo, uma seleção e análise dos textos catalogados. 

METODOLOGIA

O grupo de estudos sobre a Teoria de Aprendizagem Significativa do IOC/Fiocruz, 
comprometido com o aprimoramento da práxis profissional dos seus integrantes, se organizou 
a partir do interesse comum de aprofundar o conhecimento sobre os conceitos e princípios 
da teoria. Nossa primeira tarefa foi discutir os conceitos centrais da teoria e, paralelamente, 
selecionar textos que versassem sobre a própria teoria e sobre o processo de ensino e de 
aprendizagem das Biociências e Saúde fundamentado na teoria.

As primeiras leituras e discussões sobre o referencial teórico se basearam no livro 
Teorias de Aprendizagem (Moreira, 1999) e o processo de busca nos proporcionou um bom 
número de referências que indicavam relação com a teoria. Uma análise superficial desse 
material nos chamou atenção para o fato de muitos textos utilizarem o termo aprendizagem 
significativa com um significado diferente do proposto por Ausubel, sem discutir outros 
conceitos relevantes da TAS e, além disso, de apresentarem poucos textos comuns nas 
referências bibliográficas. Diante disto, decidimos agrupar os textos conforme sua origem 



92

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

93

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

(busca na Internet, textos citados como referência bibliográfica, livros, atas de congressos, 
dentre outros) para posterior análise. 

Por entender que o Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Ciências 
(ENPEC) representa boa parte da produção nacional sobre o ensino e a aprendizagem das 
ciências, optamos por analisar as três últimas atas deste evento para identificar os artigos que 
discutem o ensino e a aprendizagem das ciências com base da TAS. Os artigos do ENPEC I 
foram desprezados porque os dados não estavam digitalizados no formato adequado para 
consumar a forma de análise adotada nesse trabalho.

Nossa metodologia envolveu um levantamento quantitativo e se baseou em três 
aspectos principais: 

• A presença do termo Aprendizagem Significativa no título ou no corpo do texto;
• A existência de termos especificamente vinculados ao referencial teórico ausubeliano 

como: “Conhecimentos prévios”, “aprendizagem mecânica”, “subsunçores”, “organizadores 
prévios”, reconciliação integrativa, diferenciação progressiva, “mapa conceitual”, entre outros;

• A referência aos autores  Ausubel, Novak, Gowin e Moreira (por apresentarem 
produção  mais representativa sobre a teoria), tanto no corpo do texto quanto nas 
referências bibliográficas.

Cada aspecto caracterizou uma etapa diferenciada do trabalho de levantamento cujos 
resultados passaremos a apresentar a seguir.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

Conforme já relatamos, nosso objetivo era identificar, nas três últimas atas dos ENPECs, 
os textos que discutiam o processo de ensino e de aprendizagem à luz da TAS para que, 
num segundo momento, pudéssemos analisar a influência desse referencial nas decisões 
metodológicas das investigações sobre o ensino e a aprendizagem das ciências de um modo 
geral e, particularmente, das Biociências e Saúde. 

Como pode ser visto na tabela abaixo, houve um crescente aumento do número de 
trabalhos apresentados nos três últimos ENPECs, fato que, na nossa interpretação, indica que 
o encontro está se tornando referência na área e valida nossa opção de analisar os trabalhos 
apresentados nesse evento em primeiro lugar.

ENPEC Comunicação oral
Sessão de 
discussão

Painéis total

I Não analisado

II 58 53 59 170

III 125 - 109 234

IV 183 - 252 435

total 366 53 420 839

Tabela 1: Número dos trabalhos apresentados nos ENPECs
A primeira etapa do estudo realizado envolveu um levantamento da ocorrência dos 

termos “ensino”, “aprendizagem” e “aprendizagem significativa” nos títulos dos trabalhos 
apresentados nos ENPECs. Este levantamento, assim como os subseqüentes, foi feito com 
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ajuda de  sistemas digitais de busca e localização de palavras-chave em arquivos com 
formato Adobe Acrobat Document e HTML Document. 

Os artigos foram numerados pela ordem de apresentação nas atas e antecedidos da letra 
E (ENPEC) e do número do evento, ou seja, o quinto artigo do ENPEC II está codificado como 
E2005, o centésimo artigo do ENPEC III está representado como E3100 e assim sucessivamente.

Do total de 839 artigos, poucos faziam referência explícita ao conceito de aprendizagem 
significativa no título do artigo. Considerando que a falta do conceito no título do trabalho não 
garante que o trabalho não esteja fundamentado na TAS (e ou fazendo uso adequado do seu 
significado), a freqüência de 0,83% (7 trabalhos)  se mostrou muito pequena, especialmente 
quando comparada com a freqüência de 7,27% (61 trabalhos) do termo aprendizagem e 
36,35% (305 trabalhos) do termo ensino nos títulos dos artigos. Esta mesma tendência continuou 
presente quando buscamos, na etapa seguinte do levantamento, identificar os textos que faziam 
referência a algum dos conceitos da TAS. Os conceitos utilizados para a busca foram selecionados 
por sua presença freqüente nos trabalhos lidos e correspondem a: “aprendizagem significativa”, 
“aprendizagem mecânica”, “conhecimento prévio”, “subsunçor”, “organizador prévio”, 
“diferenciação progressiva”, “reconciliação integrativa”, “mapa conceitual”, entre outros. 

Concluída esta etapa, usando a mesma metodologia de busca de palavras, partimos 
para o levantamento das referências bibliográficas apresentadas. O objetivo era verificar se os 
autores dos textos que fazem referência aos conceitos da TAS estão consultando os autores 
mais representativos da teoria. Para obter estes dados, os autores Ausubel, Gowin, Moreira e 
Novak foram procurados no corpo do texto e nas referências bibliográficas.

A freqüência dos termos analisados nos títulos, no corpo do texto e nas referências 
bibliográficas dos artigos pode ser vista na  tabela a seguir.

Tabela de levantamento dos  
artigos dos ENPECs II, III, IV

(100 artigos totais)

ENPEC II
(26 citam  A. S.)

ENPEC III
(29 citam  A. S.)

ENPEC IV
(45 citam  A. S.)

Uso do termo 
“aprendizagem 

significativa”

No título 2 (7,7%) 2 (6,9%) 3 (7,1%)

No texto 24 (92,3%) 27 ( 93,1%) 42 (92,9%)
Conceitos 
específicos 

associados a
TAS  usados nos 

artigos

Conhecimentos 
prévios 8 (30,7%)

─
9 (20%)

Aprendizagem 
mecânica 2 (7,7%)

─
3 (7,1%)

Organizadores 
prévios 1 (3,8%)

─
─

Subsunçores 1 (3,8%) ─ 3 (7,1%)
Diferenciação 

Progressiva 2( 7,7%)
─

1 (2,2%)

Reconciliação 
integrativa 1 (3,8%)

─
1 (2,2%)

Mapa
conceitual 2( 7,7%)

6 (20,7%)
3 (7,1%)

Autores mais 
representativos 

da TAS
Ausubel 9 (34,6%)

13 (44,8%) 10 (21,7%)

Novak 4 (15,4%) 6 (20,7%) 11 (23,9%)

Gowin 2 (7,7%) ─ ─

Moreira 8 (30,7%) 9 (31%) 16 (34,8%)

Tabela 2: Fonte de consulta : Atas do II, III e IV ENPECs
A partir desta quantificação, observamos que 11,9% (100 trabalhos) do total de 839 

textos apresentados e analisados nos ENPECs estão, de alguma maneira, fazendo referência 
à aprendizagem significativa. Esta proporção nos parece muito pequena quando pensamos 
na potencial contribuição da TAS, uma teoria de ensino, para o aprimoramento do processo 
de ensino e de aprendizagem. Por outro lado,a mera citação dos conceitos e ou autores não 
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garante que a totalidade desses trabalhos estejam fazendo uma apropriação adequada da 
TAS como subsidio teórico para as experiências e ou investigações relatadas.

O resultado deste levantamento, apesar do caráter estritamente quantitativo, nos 
permite fazer uma série de considerações sobre a influência da TAS nas práticas investigativas 
acerca do processo de ensino e aprendizagem das ciências e indicam que a influência deste 
referencial é ainda menor do que a proporção encontrada (11,9%).

Vejamos, se considerarmos como artigos fundamentados na TAS todos aqueles que 
concomitantemente fazem referência ao termo aprendizagem significativa no título ou no corpo 
do texto, a outros conceitos relacionados da TAS e citam os autores mais representativos da teoria, 
verificaremos que eles são apenas 2,7% (23 trabalhos) do total de 839 analisados. Este número 
é muito pequeno quando consideramos que o  ENPEC é um encontro de pesquisa em ensino 
de ciências e quando consideramos que os termos “ensino” e “aprendizagem” estão presentes 
em quase todos os artigos. Tal fato nos permite questionar que significado de aprendizagem está 
orientando as investigações mais recentes sobre o ensino e a aprendizagem de ciências. 

Não se pretende aqui desprezar a potencial contribuição das demais teorias 
de aprendizagem e tampouco esquecer que não há teoria que contemple todas as 
especificidades do processo educativo, entretanto, nos parece preocupante o fato da teoria 
de aprendizagem significativa, que é uma teoria de ensino que costuma ter grande aceitação 
por parte dos professores, estar tendo pouco impacto nas investigações mais recentes sobre 
o ensino e a aprendizagem de ciências. 

Vale lembrar que Lemos e Moreira (2003), no último Encontro Internacional de 
Aprendizagem Significativa, defenderam a TAS como um conhecimento de base comum para 
professores, formadores de professores e pesquisadores e quando relataram, neste mesmo 
artigo, o resultado da análise  dos trabalhos apresentados no III Encontro Internacional de 
Aprendizagem Significativa (III EIAS), evidenciaram que vários dos trabalhos apresentados 
no evento tinham pouca ou nenhuma relação com a teoria. Muito provavelmente, um 
levantamento naquelas atas como o que ora realizamos nos indicariam, de acordo com 
nossos critérios, uma freqüência bem maior de “trabalhos fundamentados na TAS”.

Interessante notar que a freqüência dos artigos “fundamentados na TAS”, de acordo 
com os critérios do presente levantamento, vem diminuindo a cada ENPEC  conforme pode 
ser percebido nos valores percentuais apresentados no gráfico abaixo.

Além das considerações já realizadas, os resultados obtidos nos permitem dizer que 
a TAS tem pouca influência nos trabalhos de investigação que estão sendo apresentados 
no ENPEC e, por sua abrangência nacional e pela crescente demanda evidenciada pelo 
incremento do número de trabalho nas atas, podemos inferir que a TAS está tendo pouco 
impacto nas investigações em ensino de ciências no Brasil.
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   Uma análise qualitativa, prevista para a próxima etapa deste estudo, é fundamental 
para validar os resultados aqui apresentados. Entretanto, o presente levantamento nos permite 
denunciar que a Teoria de Aprendizagem Significativa, apesar da apropriação de muitos dos 
seus conceitos no processo de ensino e de aprendizagem, não vem sendo considerada pelos 
investigadores da área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo se propôs a apresentar o resultado de um levantamento quantitativo 
dos textos publicados nas atas dos três últimos ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ensino de Ciências) que se fundamentam na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) para 
realizar suas investigações. Do total de 839 textos apresentados e analisados nos três últimos 
ENPECs, apenas 11,9% (100 trabalhos)  estão, de alguma maneira, fazendo referência ao 
termo aprendizagem significativa.  Entretanto, apenas 23 (2,7%) deles foram considerados 
como artigos fundamentados na TAS visto que eram os únicos que faziam referência 
concomitante ao termo aprendizagem significativa no título ou no corpo do texto, a outros 
conceitos relacionados à teoria e citam seus autores mais representativos. 

Partindo da premissa de que o significado desse conceito, proposto por Ausubel em 
1963, é um conhecimento de base comum para professores, formadores de professores 
e investigadores sobre o processo educativo, os resultados encontrados, mesmo que 
resultantes de um estudo quantitativo, nos permitem questionar se o significado do conceito 
de aprendizagem significativa é consensuado pelos especialistas da área e se as implicações 
teóricas e metodológicas que decorrem desse significado estão sendo consideradas nas 
investigações sobre o ensino de ciências.

Estas questões estarão orientando a segunda etapa deste trabalho, na qual estes 23 
artigos serão analisados numa abordagem qualitativa. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA DE CIÊNCIA: 
UMA EXPERIÊNCIA COM DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETO DE ENSINO NAS ESCOLAS

MACHADO, Vera de Mattos (veramm_br@yahoo.com.br) - UNIDERP

O presente trabalho é parte constitutiva de um projeto de extensão intitulado Formação 
de Alunos das Escolas Públicas de Campo Grande – MS como Agentes Escolares de Saúde, 
desenvolvido pelos acadêmicos do 5º semestre do Curso de Ciências Biológicas da Uniderp, 
no 1º semestre de 2003, como atividade básica de Estágio Supervisionado II, na disciplina 
Prática de Ensino II, em 14 escolas públicas de Campo Grande - MS. O objetivo do projeto 
foi o de viabilizar acesso à conhecimentos e informações sobre Leishmaniose, através de 
metodologias participativas, aos alunos das séries finais do ensino fundamental, que se 
tornariam multiplicadores, fomentando discussões, reflexões e ações de mobilização nas 
unidades escolares e comunidade do entorno, contribuindo com a prevenção e o controle 
da doença. Para tanto, utilizou-se os pressupostos teórico-metodológicas da Aprendizagem 
Significativa e de Construção de Conhecimentos como alicerce pedagógico do referido projeto, 
colaborando para que os acadêmicos rompessem com as concepções simplistas  acerca do 
ensino e da aprendizagem de ciências. Para assimilar um aprendizado profissional básico, a 
universidade deve propiciar ao acadêmico a integração de conhecimentos e procedimentos 
da disciplina ciências com uma visão pedagógica ampla. Com relação aos procedimentos do 
projeto, inicialmente, optou-se pela sensibilização dos acadêmicos em relação à importância 
do tema, verificação de conhecimentos prévios, construção de conhecimentos específicos 
das áreas biológicas e pedagógicas e a implantação do projeto nas escolas, utilizando-se dos 
mesmos procedimentos, recebidos na universidade.  Por parte dos acadêmicos percebeu-se 
que, além do aprendizado, oriundo do desenvolvimento dos temas do projeto, a convivência 
com os alunos fez emergir um novo olhar sobre a realidade das escolas e das comunidades 
onde estas estão inseridas. A opção pelo desenvolvimento deste projeto de pesquisa teve como 
intuito fomentar e incentivar a prática da pesquisa educacional junto aos nossos acadêmicos, 
futuros professores de ciências e de biologia, incentivando a aproximação entre a pesquisa e o 
ensino, no processo de formação de ensino –aprendizagem.

Palavras-chave:  Estágio - Projeto - Ensino

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é parte constitutiva de um projeto de extensão intitulado “Formação 
de Alunos das Escolas Públicas de Campo Grande – MS como Agentes Escolares de Saúde”. 
Esse projeto foi desenvolvido pelos acadêmicos do 5º semestre do Curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – 
Uniderp, no 1º semestre de 2003, através da disciplina Prática de Ensino II, e como atividade 
básica do Estágio II, em 14 escolas públicas (municipais e estaduais) do município de Campo 
Grande - MS.  Abarcando alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental.

A proposição do tema abordado no projeto partiu da necessidade de se discutir os motivos 
pelos quais vem crescendo, de forma preocupante, os casos de Leishmaniose canina, no município 
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de Campo Grande – MS, fato este, comentado com muita freqüência na  mídia local.  Aproveitou-
se então o referido estudo para desenvolvermos nossas ações pedagógicas referentes ao Estágio II e 
contribuirmos com ações construtivas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  

O objetivo do projeto foi o de viabilizar acesso à conhecimentos e informações sobre 
Leishmaniose, por intermédio de metodologias participativas, aos alunos das séries finais 
do ensino fundamental, que se tornariam multiplicadores (Agentes Escolares de Saúde) nas 
escolas, fomentando discussões, reflexões e ações de mobilização nas suas unidades escolares 
e comunidade do entorno, contribuindo com a prevenção e o controle da Leishmaniose, 
dentre outras questões que influenciam na qualidade de vida da sociedade local.

O recorte aqui exposto busca elementos da caminhada, em relação ao referido estudo, 
desde a sua elaboração (fevereiro de 2003) até o fechamento das ações sugeridas (julho 
de 2003),  bem como,  descrição e análise do seu desenvolvimento,  sob o olhar de quem 
acompanhou e orientou este trabalho, a professora da disciplina.

 Nesse sentido, cabe ressaltar a concepção de educação estabelecida no momento da 
efetivação do Estágio II, que orientou os trabalhos de formação docente, e que direcionou 
a organização e desenvolvimento deste projeto. Utilizou-se das concepções teóricas da 
Aprendizagem Significativa e da Construção dos Conhecimentos, que estabeleceram a 
contextualização das questões educacionais, sociais, política e econômicas necessárias 
ao tratamento metodológico dos conteúdos curriculares da área de ciências, utilizados 
pelos acadêmicos, permeando todo o processo de ensino–aprendizagem do projeto.  
Criando, inclusive, a possibilidade de um rompimento da visão simplista, fragmentada e 
descontextualizada dos conceitos e conteúdos assimilados pelos acadêmicos e alunos  que 
participaram do grupo dos Agentes Escolares de Saúde.

DESENVOLVIMENTO

Como parte da formação inicial docente, a universidade deve fornecer aos acadêmicos 
o contato com as variadas realidades educacionais, através de um encontro direto com o 
cotidiano escolar no seu complexo contexto. Essa experiência visa despertar no acadêmico 
suas habilidades e aptidões, podendo indicar uma futura opção profissional.

Conforme discurso de Nóvoa (1992 p.9): ”Não há ensino de qualidade, nem reforma 
educativa, nem inovação pedagógica, sem a adequada formação de professores”.

Seguindo essa linha de pensamento, pretendeu-se desenvolver o potencial criativo 
e crítico dos acadêmicos e fornecer os alicerces na construção de um conhecimento 
pedagógico especializado, oferecendo estímulo à socialização profissional. 

A adoção de princípios e regras práticas tem como meta produzir uma sólida 
bagagem científica, cultural, contextual, psicológica, pedagógica e pessoal, oferecendo ao 
futuro professor infra-estrutura que o auxilie a assumir a tarefa educativa em toda a sua 
complexidade. E ainda, refletir sobre a função social do professor, enquanto agente promotor 
de formação, para o exercício da cidadania em nossa sociedade.

Nesse momento, emprestamos de Rogers o seguinte pensamento, com relação a função 
do professor : [...]”o professor deve ser o facilitador da aprendizagem, mas seu sucesso nesta 
tarefa repousa, sobretudo, em qualidades atitudinais como a autenticidade, a compreensão 
empática, a aceitação e a confiança no aprendiz (MOREIRA, 1985).

Os conhecimentos científicos referentes à área de formação, no caso dos acadêmicos 
de biologia, é fundamental, porém, não é o suficiente. É crucial nessa caminhada conhecer 
e entender o desenvolvimento cognitivo dos alunos das escolas, sua idade, sua identidade 
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cultural e social e os diferentes significados e valores que a disciplina ciências pode ter para 
eles, e a receptividade ou não, na aprendizagem.

Logo, o futuro professor precisa compreender a importância de se organizar atividades 
interessantes que permitam explorar e sistematizar conhecimentos que sejam compatíveis 
com o nível de desenvolvimento intelectual dos alunos, nos seus diversos estágios, conforme 
perspectiva piagetiana, assim, enfocar as relações da vida, do universo, do ambiente e da 
tecnologia, situando o estudante no mundo real. 

Contudo, para que o aluno se situe no mundo e estabeleça relações em que possa 
modificar ou intervir na sua realidade, é necessário que as intervenções do professor sejam 
precisas e claras, pois, como mediador, deverá estimular o aluno, através de problemas 
desafiadores, a encontrar soluções para problemas reais.

Moreira (1985), através do pensamento ausubeliano, demonstra que, para ocorrer 
tal mediação, o professor deve tornar-se um facilitador da aprendizagem utilizando-se da 
seguinte organização:

 1) identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria a ser 
ensinada; 2) identificar os subsunçores relevantes à aprendizagem de 
conteúdos a ser ensinado; 3) diagnosticar aquilo que o aluno já sabe 
[...] quais os subsunçores que ele já possui; 4) ensinar levando em conta 
aquilo que o aluno já sabe, utilizando recursos e princípios que facilitem 
a aprendizagem significativa da estrutura conceitual e proposicional da 
matéria de ensino.

Para assimilar um aprendizado profissional básico, a universidade deverá promover 
experiências múltiplas, que propiciem ao acadêmico integrar os conhecimentos e os 
procedimentos da disciplina através de uma ampla visão pedagógica.

Com relação ao ensino de ciências, no Brasil, a história revela que o desenvolvimento 
dos conteúdos, da área, têm tido um tratamento desinteressante para o aluno.  P o r 
ser difícil transmitir todo um conjunto de dados científicos acumulados pelo homem, ao 
longo do tempo, prioriza-se determinados conteúdos que, geralmente, são apresentados de 
forma fragmentada e desvinculada do cotidiano do estudante. 

Ausubel chama a este procedimento de aprendizagem mecânica, ou seja, aquisição de 
novos conhecimentos com pouca ou nenhuma relação com conceitos prévios existentes na 
estrutura cognitiva dos alunos (FARIA, 1989).

É necessário estabelecer uma formação inicial que proporcione um conhecimento 
válido e gere uma atitude interativa e dialética, que conduza a valorização da necessidade 
de uma atualização permanente em função das mudanças que se produzem; a criar 
estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um 
estilo rigoroso e investigativo.

Por isso, ao propor este projeto, acreditamos na possibilidade de reunir, em todas as suas 
etapas e instâncias, ações que auxiliem os acadêmicos a vivenciar, perceber e, quem sabe, 
incorporar as nuances pedagógicas abordadas anteriormente. Tornando-se pesquisadores 
(estudiosos) educacionais, dentro de uma perspectiva coletiva, integrada,  participativa, com 
todos os sujeitos envolvidos na busca do conhecimento, utilizando-se da aprendizagem 
significativa como forma de construir conceitos válidos para a vida.

 Conseguindo aliar os conhecimentos específicos da área biológica  com as teorias e 
práticas educacionais e, por fim,  que pudessem desenvolver uma postura capaz de fazê-los 
enxergar a relação das partes do conhecimento, num contexto mais amplo possível.

Importante também é ressaltar a valiosa contribuição das escolas no processo de 
formação inicial dos acadêmicos, que têm aberto as portas de suas unidades  e acolhido com 
muito respeito o trabalho desenvolvido por esses futuros profissionais. Na maioria das vezes, 
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ajudando na orientação de suas ações, disponibilizando materiais, salas e incentivando 
atividades de pesquisa. Diretores, coordenadores pedagógicos, professores, alunos; todos 
entendem a importância e a complexidade do processo de formação docente.

Um processo que não se esgota com o findar do curso universitário, e que deve 
permanecer aceso ao longo de toda a vida  do profissional da educação. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente optou-se pela sensibilização dos acadêmicos, do Curso de Ciências 
Biológicas, do 5º semestre, para a importância do tema do projeto, “Formação de Agentes 
Escolares de Saúde nas Escolas Públicas de Campo Grande – MS”, que deveria enfocar o 
problema do aumento de casos de Leishmaniose canina nas comunidades. 

Imbuídos do espírito participativo e coletivo, os acadêmicos optaram por textos que 
contribuíssem com a fundamentação do tema pesquisado no projeto, através de fontes 
variadas: internet, livros, artigos, etc. Vários temas, além dos relacionados à Leishmaniose 
foram levantados: meio ambiente/ equilíbrio ambiental, saúde coletiva e individual, ética, 
cidadania, dentre outros, e partilhado entre todos os acadêmicos. 

Os estudantes também participaram de palestras com professores da Uniderp, onde 
puderam adquirir maiores informações à respeito dos referidos assuntos e sanarem suas 
dúvidas. Os temas abordados foram: conceito de saúde e meio ambiente, equilíbrio 
ambiental para manutenção da saúde coletiva e individual, leishmaniose (aspectos 
biológicos, prevenção, controle e dados estatísticos) e metodologias para desenvolvimento 
de projetos de ensino. 

Pudemos perceber, claramente, nesse processo de preparação dos acadêmicos 
para o desenvolvimento do projeto, a perspectiva ausubeliana de aprendizagem 
significativa.  Foram utilizados, como parâmetro para a pesquisa, os conhecimento 
prévios destes, sobre Leishmaniose, dentro das dimensões biológicas, ecológicas, 
ambientais, sociais etc., para então dar continuidade a busca pelos conhecimentos 
científicos registrados,  conforme já relatado.

Optou-se pelo trabalho em duplas e/ou trios de acadêmicos, pois julgamos que um 
trabalho partilhado pode ser melhor desenvolvido e avaliado quando existe a possibilidade 
de uma reflexão conjunta sobre as ações executadas. Chegando às escolas, para o 
desenvolvimento do Estágio II, os acadêmicos visitaram todas as salas de aula das séries 
finais do ensino fundamental, para apresentação e sensibilização do projeto, sendo a 
adesão por parte dos alunos, de 5ª a 8ª série, espontânea. Os únicos critérios estabelecidos 
para a participação dos estudantes foi o interesse pelo tema, e posteriormente assumir o 
compromisso de participar de todas as etapas do projeto. 

Os alunos que preferiram  participar do estudo, compareceram semanalmente na 
escola, durante dois meses, em horário contrário ao das suas aulas, para desenvolverem 
atividades práticas e teóricas sobre a temática. Foi formada uma única turma, multiseriada, 
de 5ª a 8ª série, em cada escola, com aproximadamente 20 alunos.

Agora, sob orientação dos acadêmicos, os alunos participaram de oficinas de 
formação continuada, que discutiam e refletiam sobre as seguintes questões: construção do 
conceito de saúde e meio ambiente, equilíbrio ambiental, manutenção da saúde coletiva e 
individual, Leishmaniose (aspectos biológicos, prevenção, controle e dados estatísticos, etc.), 
desenvolvidas através de atividades teóricas e práticas como: pesquisa em livros, internet, 
jornais, revistas;  entrevista com os moradores do entorno da escola para verificação dos 
conhecimentos e esclarecimento de dúvidas;  visitas aos postos de saúde da comunidade 
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para observação das doenças mais comuns que acometiam a comunidade;  visita ao Centro 
de Controle de Zoonoses para assistirem palestra e sanarem dúvidas sobre Leishmaniose e 
outras zoonoses (endêmicas ou não).

Em todas as etapas buscou-se a abordagem da aprendizagem significativa, ou 
seja, que fossem “relacionadas às informações relevantes, previamente adquiridas pelo 
aprendiz” (FARIA, 1989), e da construção de conhecimentos, que levou ao  acréscimo de 
novos conhecimentos , e segundo Piaget [...]” só há aprendizagem quando o esquema de 
assimilação (o organismo se impõe ao meio) sofre acomodação (reestruturação da mente 
para adaptar-se ao meio) ” (MOREIRA, 1985). 

Os conceitos e conteúdos trabalhados possibilitaram relacionar toda uma gama de 
conhecimentos apreendidos, com as necessidades sociais e culturais dos próprios alunos. 
Porém, para superar abordagens fragmentadas e descontextualizadas de ciências, e da ciência, 
foi necessário que os acadêmicos ampliassem sua visão com relação as teorias educacionais, 
abrindo-se para novas experiências, tornando possível relacionar os conhecimentos prévios 
dos alunos, os adquiridos pelas suas vivências, com os conceitos e conteúdos científicos 
desenvolvidos.

Ressalta-se aqui, a importância do trabalho de exploração dos conhecimentos prévios, 
tanto dos acadêmicos quanto dos alunos das escolas participantes do projeto, para a 
aprendizagem. 

Para Ausubel (In  AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980)

A essência do processo de aprendizagem significativa é que as idéias 
expressas simbolicamente são relacionadas às informações previamente 
adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva 
(não literal). Uma relação não arbitrária e substantiva significa que as idéias 
são relacionadas a algum aspecto relevante existente na estrutura cognitiva 
do aluno, como por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou 
uma proposição.

Portanto, a construção e/ou aquisição de novos conceitos permearam toda a trajetória 
deste trabalho, pois levou-se em consideração as experiências de vida de todos.  Segundo o 
pensamento de Ausubel (In MOREIRA, 1985) “aquilo que o aprendiz já sabe é o fator isolado 
que mais influência a aprendizagem subseqüente”. 

 Foram os conhecimentos prévios dos alunos, em grande parte, que permitiram aos 
acadêmicos traçarem suas estratégias metodológicas no desenvolvimento do estágio, ou seja, 
do projeto, nas escolas. 

 O trabalho culminou com a produção de material didático para exposição (painéis, 
murais e cartilhas) nas escolas, e apresentação das informações para toda a comunidade 
escolar  através de palestra, teatro e  seminário.

ACADÊMICOS E ALUNOS: O QUE FOI MAIS SIGNIFICATIVO

Por parte dos acadêmicos percebeu-se que, além do aprendizado oriundo do 
desenvolvimento do tema do projeto, a convivência com os alunos fez emergir um novo 
olhar sobre a realidade das escolas e das comunidades onde estas estão inseridas.

 Através do depoimento dos acadêmicos, alguns pontos chamaram atenção: a 
necessidade de se expressarem e serem ouvidos, a vontade de apreender e quererem 
mostrar o que aprenderam, a vontade de extrapolar os limites dos muros da escola em busca 
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do conhecimento, interesse e participação nas palestras (questionamentos) e acima de tudo 
a demonstração de seriedade, interesse e responsabilidade pelo trabalho realizado.

Os acadêmicos puderam então perceber que ensinar não se trata apenas de uma ação 
mecânica de repasse de informações ou conceitos para posterior memorização dos mesmos. 
Trata-se de um processo bem mais complexo, integrado e participativo, onde o importante é 
o professor estimular o aluno a “aprender a aprender”, ou seja, caminhar muitas vezes com 
as próprias pernas na busca de seu conhecimento. Dando voz e vez aos alunos no sentido 
de expressarem suas hipóteses ou conclusões frente às suas descobertas. E, inclusive, permitir 
que re-signifiquem conceitos não corretos na medida que o descobrirem incorretos.

“Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. [...] Quer dizer, 
o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento” (MOREIRA, 2000). As 
palavras do referido autor ilustram com bastante clareza aquilo que os acadêmicos puderam 
descobrir na sua prática docente.

Por parte dos alunos, através de avaliação realizada, verificamos que gostaram muito dos 
conteúdos relacionados à área de ciências; demonstraram vontade pela continuação do projeto, 
inclusive sugerindo novos temas. Verificou-se uma pré-disposição pelo aprendizado neste grupo 
de alunos, ou seja, [...] “ uma disposição para relacionar, de forma não arbitrária e substantiva, o 
novo material à estrutura cognitiva “ [...] (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).

Apreciaram todas as atividades realizadas, sendo a visita ao Centro de Controle de 
Zoonoses o ponto alto das preferências, pois ali puderam externar e sanar dúvidas conceituais 
que ainda possuíam, provocando momentos de debate com os técnicos da instituição. Para 
Gowin (In MOREIRA, 2000) “Uma vez que se aprende a formular perguntas – relevantes, 
apropriadas e substantivas – aprende-se a aprender e ninguém mais  pode impedir-nos de 
aprendermos o que quisermos”.

Os alunos ainda assinalaram pontos como criatividade, aprendizado, disciplina, 
organização, cooperação, participação e bom relacionamento, como presentes em todos os 
momentos de desenvolvimento do projeto. 

Ao finalizar a avaliação os alunos deixaram mensagens referentes ao trabalho dos 
acadêmicos, que desenvolveram o projeto em suas escolas. Esta atitude foi extremamente 
importante para os acadêmicos que puderam ter um feedback do trabalho realizado ao 
longo do desenvolvimento da docência/projeto. Eles puderam compreender que aprende-se 
não só com os acertos, mas, principalmente, corrigindo os erros cometidos.

A visão punitiva do erro ocupou, e ainda ocupa, grande parte das ações pedagógicas em 
nosso sistema educacional. O que dificulta sobremaneira uma mudança de comportamento 
com relação a aprendizagem não só dos alunos do ensino básico, mas também dos 
universitários, que possuem verdadeiro pânico em errar. 

É pertinente a observação de Moreira (2000)  sobre o erro na aprendizagem: [...]” buscar 
sistematicamente o erro é pensar criticamente, é aprender a aprender, é aprender criticamente 
rejeitando certezas, encarando o erro como natural e aprendendo através da superação”. 

Apesar da boa receptividade encontrada nas escolas é importante enfatizar, também, 
as condições das escolas trabalhadas, onde os acadêmicos encontraram situações diversas. 
Alguns acadêmicos depararam-se com uma boa estrutura física à disposição na escola de 
atuação (sala com mesas e cadeiras, material permanente, materiais não permanentes, etc.), 
outros vivenciaram, em suas unidades de ensino, certa dificuldade em trabalhar, devido a 
falta dessa estrutura, tendo que realizar o trabalho em quadras esportivas, nos pátios das 
escolas, no chão e sem materiais de apoio.  Porém, esses obstáculos não impediram que 
realizassem um excelente trabalho.
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DISCUSSÃO

Atualmente, as universidades vêm tentando cumprir uma tarefa nada fácil, a de formar 
profissionais para atuarem na educação, nas diversas área de conhecimento, que possam 
contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das populações do país. O 
processo de formação de professores vai além do que repassar teorias e técnicas pedagógicas. 
É necessário despertar o ideário educacional no “Ser” dos futuros profissionais. Segundo o 
pensamento de Nias (1991), citado por Nóvoa (1992)  “O professor é a pessoa. E uma parte 
importante da pessoa é o professor”.

Para externarmos a nossa opinião sobre formação de professores é importante, 
inicialmente, comentarmos o nosso entendimento sobre o tema utilizando-nos do 
pensamento de KulloK (2000, p.11) quando faz a seguinte observação

[...] a formação dos professores deve assegurar-lhe uma cultura científica 
de base em ciências humanas e sociais no que se refere a educação; a 
capacidade de realizar pesquisas e análises de situações educativas e de 
ensino; o exercício da docência em contextos institucionais escolares e não-
escolares.

A formação inicial deve fornecer ao futuro professor a infraestrutura para poder 
construir um conhecimento pedagógico especializado, fruto da socialização profissional e 
da prática que esteja embasado em princípios e regras. O futuro professor deve procurar 
criar uma identidade profissional própria, evitando espelhar-se em modelos profissionais 
cristalizados que possam representar o continuísmo educacional ultrapassado. Nesse sentido 
Ibernon faz o seguinte alerta 

A formação deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre a prática 
docente, de modo a lhes permitir examinar suas teorias implícitas, seus 
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho (2001, p.55).

Embasados nestas reflexões, ainda que a partir de recortes sobre o tema, podemos 
perceber o quão importante é o processo de formação inicial para qualquer profissional, e 
o quanto ele marca o futuro profissional, que pode levar consigo para toda a sua vida, vícios 
e conceitos distorcidos sobre o processo ensino-aprendizagem. Mas podem também levar 
consigo a imagem e a certeza que a educação se desenvolve em um processo dinâmico, em 
constate transformação e crescimento, através de uma olhar dialético e reflexivo.  

CONCLUSÃO

O projeto aqui apresentado, sobre a formação de alunos das escolas públicas em  
multiplicadores, sendo denominado “Formação de Agentes Escolares de Saúde”, fez 
parte da tentativa de aproximarmos a pesquisa educacional do ensino ao processo de 
formação inicial docente.

Atualmente, mesmo com um grande número de pesquisas voltadas para a educação 
formal, especialmente enfatizando o processo ensino-aprendizagem, em sala de aula, 
encontramos ainda um grande distanciamento entre pesquisa e ensino. 

A universidade possui papel preponderante nesta situação, pois ao formar professores 
colabora com esse distanciamento, devido a não exigência, em seu currículo, do envolvimento 
do acadêmico com a pesquisa. Principalmente a pesquisa escolar.
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Por isso, optamos por realizar no Estágio II o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, 
com o intuito de fomentar e incentivar a prática da pesquisa aos nossos acadêmicos, futuros 
profissionais da educação: professores de ciências (séries finais do ensino fundamental), de 
biologia (ensino médio), e por que não dizer,  universitários.

As bases teóricas utilizadas neste percurso, a Aprendizagem Significativa e a Construção 
de Conhecimentos, contribuiu muito para a efetivação das ações pedagógicas do referido 
projeto, tornando possível diferenciar o pensamento das crianças e jovens, das diferentes 
comunidades escolares trabalhadas, do pensamento do adulto, e de como pensam e 
elaboram  os conceitos e idéias científicas. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO USO DE MAPAS 
CONCEITUAIS E HIPERTEXTO EM EDUCAÇÃO: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA ENVOLVENDO A CRIAÇÃO DE UMA 
COMUNIDADE VIRTUAL COM O SOFTWARE TELEDUC

Joni de Almeida Amorim (amorimja@yahoo.com) - UNICAMP 

Carlos Machado (cmachado_br@yahoo.com) - UNICAMP

Mauro Sérgio Miskulin (mauro@fee.unicamp.br) - UNICAMP

Rosana Giaretta Sguerra Miskulin (misk@rc.unesp.br) - UNESP/Rio Claro

Mariana da Rocha Corrêa Silva (mari_rcs@terra.com.br) -  UNICAMP

Quando se buscam estratégias que visem à qualidade do ensino, teorias como a Aprendizagem 
Significativa têm relevada importância, tanto por já estarem bastante consolidadas como por terem 
seu uso já bem documentado em variados contextos. Ao se considerar as diferentes possibilidades 
atualmente oferecidas para o ensino via Internet, inevitavelmente se investigam soluções como o 
hipertexto. No Brasil de hoje, a exclusão digital e o analfabetismo tecnológico vêm se apresentando 
como um desafio a ser enfrentado pelos educadores, em especial por aqueles residentes em regiões 
onde a Internet não é facilmente acessível. A falta de recursos financeiros, ainda um problema 
em muitas instituições de ensino brasileiras, torna essencial o desenvolvimento de diferentes 
tipos de software educacional que sejam gratuitos, assim como torna importante o oferecimento 
de oportunidades de formação a distância de professores, os quais muitas vezes se encontram 
distantes dos grandes centros onde se realizam as pesquisas relacionadas à Educação Mediada por 
Computador. O TelEduc é um ambiente de ensino a distância pelo qual se pode realizar cursos 
através da Internet. O aplicativo COMA (“Conceitos e Mapas”) é um software educacional útil na 
elaboração de mapas conceituais e hipertexto. Tanto o TelEduc como o COMA foram desenvolvidos 
na Universidade Estadual de Campinas, são gratuitos e apresentam interface em português, inglês e 
espanhol. Através do uso do TelEduc, viabilizou-se a criação de uma comunidade virtual composta 
principalmente por professores. Nesta comunidade, através da troca de experiências, foram 
apresentadas diferentes opções metodológicas para autoria de hipertexto, incluindo-se aí uma 
metodologia que sugeria a utilização do COMA para uma autoria com foco na elaboração de mapas 
conceituais enquanto auxiliares no processo de modelagem do conteúdo educacional. O intuito 
desta iniciativa de criação de uma comunidade era oportunizar a interação entre pesquisadores e 
professores da área de educação em geral, de modo que os pesquisadores, localizados na região de 
Campinas e envolvidos no uso e no desenvolvimento tanto do TelEduc como do COMA, pudessem 
interagir com os potenciais usuários destes softwares, ainda que localizados em outras regiões do 
Brasil. Neste artigo, descreve-se como ocorreu esta experiência que, inclusive, pôde contribuir 
para a disseminação da Aprendizagem Significativa enquanto referencial teórico entre professores 
e formadores de professores. Dentro desta comunidade virtual, um público composto basicamente 
por educadores interagiu com um propósito bastante simples: trocar experiências e conhecer 
melhor o ambiente TelEduc e o aplicativo COMA. Com o relato apresentado neste texto, espera-se 
contribuir para a ampliação das reflexões sobre o processo de ensino e de aprendizagem e o seu 
aprimoramento, com foco no uso da Internet para formação de professores.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Educação a Distância; TelEduc; Aplicativo COMA.
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INTRODUÇÃO

Quando se investigam as possibilidades de autoria de material instrucional dentro 
da Educação Mediada por Computador, surge a necessidade de que se considerem tanto 
as diferentes metodologias que podem aumentar a produtividade de um docente como 
também as diferentes tecnologias envolvidas. Para se publicar material na Internet (AMORIM 
et al., 2004), linguagens de marcação como HTML9 e XML10 são necessárias. 

O aplicativo COMA (“Conceitos e Mapas”), conforme indicam AMORIM et al. (2003), 
gera hipertexto em HTML a partir de sua modelagem por mapas conceituais (NOVAK & 
GOWIN, 1984), de modo que se tenha uma página associada a cada conceito do mapa, o que 
permite que seja realizada a autoria de um módulo educacional por um professor, chamado 
aqui especialista em conteúdo. Concluída a autoria, este módulo pode ser disponibilizado na 
Internet ou em um CD, por exemplo, e então acessado por um navegador “Web” qualquer. 

Neste artigo, são comentados, inicialmente, propostas de procedimentos para 
elaboração de mapas conceituais e hipertexto. Tais metodologias visam permitir que 
arquivos de diferentes tipos, como textos, animações, imagens, vídeos, entre outros, sejam 
incluídos como “links” nas páginas de hipertexto. Desse modo, um professor pode se utilizar 
de diferentes editores para gerar o conteúdo de um módulo educacional com o intuito de, 
posteriormente, organizá-los em páginas HTML com o aplicativo COMA.

Apresenta-se também uma proposta de metodologia para o desenvolvimento do 
projeto conceitual de um módulo de um curso, para que então se relate uma experiência na 
qual se criou uma comunidade virtual composta basicamente por educadores com interesse 
na elaboração de mapas conceituais e hipertexto. Ressalta-se que o uso de mapas conceituais 
permite não apenas a modelagem do módulo educacional em questão, mas também serve 
como auxiliar na navegação do hipertexto quando tal módulo é disponibilizado aos alunos. 

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Os dois softwares educacionais considerados nesta pesquisa, TelEduc11 e COMA, foram 
desenvolvidos na Universidade Estadual de Campinas, são gratuitos e apresentam interface 
em português, inglês e espanhol. Através do uso do TelEduc, viabilizou-se a criação de uma 
comunidade virtual composta principalmente por professores. Nesta comunidade, através 
da troca de experiências, foram apresentadas diferentes opções metodológicas para autoria 
de hipertexto, incluindo-se aí uma metodologia que sugeria a utilização do COMA para uma 
autoria com foco na elaboração de mapas conceituais enquanto auxiliares no processo de 
modelagem do conteúdo educacional. 

O objetivo desta iniciativa de criação de uma comunidade era oportunizar a 
interação entre pesquisadores e professores da área de educação em geral, de modo que 
os pesquisadores, localizados na região de Campinas e envolvidos direta ou indiretamente 
no uso e no desenvolvimento tanto do TelEduc como do COMA, pudessem interagir com 
os potenciais usuários destes softwares, ainda que estes estivessem localizados em outras 
regiões do Brasil. 

Neste artigo, descreve-se como ocorreu esta experiência que, inclusive, pôde 
contribuir para a disseminação da Aprendizagem Significativa enquanto referencial 
teórico entre professores e formadores de professores. Assim, dentro desta comunidade 
virtual, um público composto basicamente por educadores interagiu com um propósito 
bastante simples: trocar experiências e conhecer melhor tanto o ambiente TelEduc como 
o aplicativo COMA. 
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As seções seguintes garantem um adequado entendimento da metodologia de pesquisa 
utilizada pelos investigadores entre agosto e o início de dezembro de 2004. 

PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS 
E HIPERTEXTO

No contexto do programa de pós-graduação do qual participou o primeiro autor 
deste trabalho, foram desenvolvidas diferentes propostas de metodologia envolvendo 
a utilização do aplicativo COMA, foco do projeto de mestrado em questão. Tais 
procedimentos visavam a elaboração tanto de mapas conceituais como de hipertexto 
através do uso deste software educacional. 

Dentro da instância do TelEduc onde se desenvolveu a comunidade virtual que é 
objeto deste artigo, diferentes metodologias foram apresentadas e discutidas, de modo que 
todos aqueles que estivessem interessados tivessem a chance de opinar e contribuir de modo 
a se buscar metodologias não apenas mais eficientes, mas também mais voltadas à realidade 
dos educadores brasileiros. 

Ao se considerar a autoria de hipertexto utilizando-se algumas das metodologias sugeridas, 
teríamos uma página de hipertexto em HTML para cada conceito do mapa conceitual, assim 
como uma página adicional para servir de índice. Concluída uma primeira versão do hipertexto, 
sugeria-se como aconselhável que o mapa conceitual fosse revisado, dado que poderia surgir 
a necessidade de que o mesmo fosse alterado diante dos diferentes recursos dentro e fora 
da Internet eventualmente consultados durante a autoria do hipertexto. Ou seja: durante o 
processo de autoria do hipertexto é sempre possível que se percebam novas relações entre os 
conceitos do mapa ou até mesmo a necessidade de inclusão de novos conceitos, o que pode 
levar à edição do mapa conceitual originalmente elaborado, favorecendo-se assim a reflexão 
que em parte garante a Aprendizagem Significativa (MOREIRA & MASINI, 1982). 

Em resumo, pode-se dizer que muitos dos membros da comunidade se beneficiaram 
das discussões em torno dos procedimentos para elaboração de mapas conceituais e 
hipertexto, inclusive por tomar contato com as possibilidades pedagógicas e computacionais 
relativas a softwares educacionais até então desconhecidos por muitos dos participantes. Na 
seção seguinte, uma metodologia específica para o desenvolvimento do projeto conceitual 
de um módulo de um curso é apresentada.

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CONCEITUAL DE UM 
MÓDULO DE UM CURSO

A Metodologia PGL (MENEGHEL, 2002) considera uma equipe de projeto para o 
desenvolvimento de cursos a distância composta de três perfis de profissionais: projetista 
instructional; especialista em conteúdo; e implementador “Web”. São definidas oito fases 
para o desenvolvimento do projeto conceitual de um curso. 

No contexto da comunidade virtual considerada nesta pesquisa, foi apresentada 
uma proposta de desenvolvimento do projeto conceitual de módulos para cursos a serem 
oferecidos via “Web”. Buscava-se adaptar metodologia PGL com o intuito de se reduzir 
tal equipe de desenvolvimento para apenas um perfil de profissional, o especialista em 
conteúdo. Isso se deve ao fato deste especialista muitas vezes ser um professor de uma dada 
disciplina que opta por trabalhar sozinho. 
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A seguir, explicita-se tal metodologia. São definidas fases para o desenvolvimento do 
projeto conceitual de um curso (ou módulo de um curso) na perspectiva de utilização do 
aplicativo COMA, após adaptação do modelo PGL.

Na fase 1, temos a decisão sobre assunto do curso: o professor, a partir da sua área de 
conhecimento, decide qual assunto será abordado no módulo. Na fase 2, temos a definição 
do perfil do aluno: é feita uma análise do perfil de cada aluno para se obter um conhecimento 
detalhado do público-alvo do módulo. Na fase 3, temos a descrição do módulo: é feita a 
descrição dos pré-requisitos que o aluno deverá ter para participar do módulo; dos objetivos 
de aprendizagem; e dos mecanismos de avaliação. 

Já na fase 4, temos a definição das estratégias: são definidas as estratégias didáticas 
adotadas, de acordo com o assunto relacionado, o público-alvo e a descrição do módulo. 
Na fase 5, temos o relacionamento dos conteúdos ao assunto escolhido: aconselha-se fazer 
pesquisas sobre conteúdos relacionados ao assunto escolhido, através da Internet, CD-ROM, 
livros, jornais, revistas e outros; essas informações serão utilizadas como referências para 
pesquisa no módulo e também como leituras e atividades complementares. 

Na fase 6, temos a busca de alternativas para apresentação de conteúdo: analisa-
se a apresentação de conteúdo na Web para que se decida qual o melhor formato a ser 
utilizado (texto, imagem, animação, som, vídeo, etc.); neste momento, alternativas como 
MathML12 para formatação de arquivos relacionados a matemática, por exemplo, podem ser 
consideradas; de qualquer modo, pelo uso do COMA, qualquer arquivo pode ser incluído 
como “link” em qualquer página HTML, o que livra o professor de tais considerações caso 
não lhe seja de interesse. Na fase 7, temos a descrição dos tópicos fundamentais do módulo 
em um mapa conceitual: é projetado um mapa conceitual no aplicativo COMA onde os 
conceitos fundamentais e seus relacionamentos são explicitados, em uma estruturação que 
pode ou não ser linear; tal mapa conceitual também pode servir com mapa de navegação.

Na fase 8, temos o desenho de um esboço do módulo: é feito um esboço de cada 
página definida no mapa conceitual (uma página HTML por conceito no mapa), o que serve 
para que se incluam os inúmeros arquivos de imagem, texto, atividades, animações, “links”, 
etc. que comporão o módulo em questão; a geração automática das marcações do HTML, o 
que leva portanto à confecção das páginas, permite ao autor do módulo uma visão detalhada 
de cada página HTML do módulo e também a apresentação do módulo como um todo, 
prevendo sua forma final. 

Na fase 9, temos a descrição da seqüência do módulo: deve ser indicado ao usuário qual 
é a sugestão de leitura linear do hipertexto; pode-se indicar a seqüência de páginas no editor 
de índice; tal índice é uma página adicional gerada pelo aplicativo COMA a qual contém “links” 
para as inúmeras páginas do módulo, as quais estão ordenadas segundo indicação de seu autor.

Na fase 10, temos a revisão do módulo: após a conclusão de uma primeira versão do 
módulo, deve ocorrer uma revisão deste módulo, com o intuito de que se altere a disposição 
de parágrafos em páginas, o seqüenciamento de páginas no índice, inclusão ou exclusão de 
arquivos, etc.; tais alterações ocorrem de forma natural dentro do aplicativo COMA, dadas 
as facilidades de edição presentes no mesmo. 

Na fase 11, temos a publicação do módulo: quando finalizado, o conjunto de páginas 
HTML associado aos arquivos nelas referenciados poderia ser publicado na Internet como 
um módulo auto-suficiente (um “site”, por exemplo) ou ser incluído como uma “leitura” 
e/ou “atividade” dentro de um ambiente como o TelEduc via “upload” (carregamento).

A utilização do aplicativo COMA pode permitir, portanto, que a metodologia PGL 
seja adaptada para que se reduza a equipe de desenvolvimento para apenas um perfil de 
profissional: “Content Expert” (especialista em conteúdo), o qual muitas vezes é um professor. 
Por certo, a validação desta metodologia deve partir de casos de uso, os quais são propostos 
a seguir, como trabalhos futuros. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Em agosto de 2004, foi criada uma instância no TelEduc com o seguinte título: 
“Mapas Conceituais e Hipertexto em Educação”. O propósito era bastante simples: “Pessoas 
interessadas na utilização de Mapas Conceituais e Hipertexto em Educação terão aqui não 
apenas a oportunidade de trocar experiências mas, também, a chance de conhecer melhor os 
softwares COMA e TelEduc, ambos gratuitos e desenvolvidos na UNICAMP”.

A instância já contava com mais de 160 inscritos no início de dezembro de 2004, 
contando com participantes de várias partes do Brasil: Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Paraíba, Tocantins, Bahia, 
Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, etc. Entre os participantes estrangeiros, inscreveram-se pessoas do Chile e do 
Reino Unido. Em sua maioria, os inscritos eram professores em atividade ou em formação, 
sendo que muitos deles eram também alunos de programas de pós-graduação. 

Os participantes eram inicialmente convidados a visitar a ferramenta “Atividades”, onde 
encontravam cinco propostas de atividades. Ainda que não fosse obrigatório que as atividades 
fossem concluídas, boa parte dos participantes as considerou interessantes o suficiente para 
completá-las. Vale ressaltar, entretanto, que muitos se inscreveram apenas para poder acessar 
o software COMA ou para ter acesso a bibliografia específica sobre mapas conceituais e 
hipertexto, não participando ativamente das atividades propostas. Neste caso, estes foram 
convidados a, no mínimo, preencher seu perfil e relatar parte de suas experiências. 

Na primeira atividade, os participantes deveriam visitar as seguintes ferramentas: 
“Estrutura do Ambiente”, para se conhecer o TelEduc; “Perfil”, para que a comunidade se 
conhecesse mutuamente; “Leituras”, para se iniciar as leituras; “Fóruns de Discussão”, para 
que cada um se manifestasse independentemente após realizar parte das leituras; e “Diário de 
Bordo”, para que cada um pudesse registrar suas impressões pessoais sobre a comunidade e 
sobre o TelEduc. Também foi indicado aos participantes que existiam os “links” para “Busca” 
e “Ajuda” no topo de cada página, à direita, e que estas ferramentas deveriam ser utilizadas 
sempre. Também foi indicado que, em caso de dúvidas, o participante deveria entrar em 
contato com os formadores através do sistema de correio do próprio TelEduc. 

Na segunda atividade, cada participante deveria visitar a ferramenta “Material de 
Apoio” e ler sobre “Como fazer um mapa conceitual”. Ainda em “Material de Apoio”, 
deveria ler as instruções e instalar o software COMA em seu computador. Em seguida, 
sugeria-se a utilização do software para fazer um mapa conceitual o qual, depois, deveria ter 
seus arquivos associados colocados nos portfólios individuais de cada um. Pedia-se também 
que a ferramenta “Portfólio” fosse utilizada para se explicar qual a motivação para que o 
mapa conceitual fosse feito. Opcionalmente, poderia ser colocada na ferramenta “Portfólio” 
uma imagem capturada com a tecla “Print Screen”, caso o usuário não quisesse colocar os 
arquivos originais do COMA que permitiriam a edição do respectivo mapa conceitual. Ainda 
nesta atividade, sugeria-se que o participante visitasse a ferramenta “Fóruns de Discussão” 
para fazer uma avaliação do software, discutindo, por exemplo, as limitações do mesmo e 
a facilidade de uso. O participante deveria ter em mente que se tratava de um protótipo e 
que seria muito importante que fossem dadas sugestões de melhoria. Sugeriu-se, ao final do 
conjunto de instruções que, em caso de dúvidas, bastaria colocar uma mensagem no “Fórum 
de Discussão” ou escrever para algum dos formadores.

Na terceira atividade, os participantes eram inicialmente lembrados de que as atividades 
deveriam ser completadas no ritmo pessoal de cada um, de modo que alguns poderiam 
vir a concluir tal atividade em um mesmo dia e outros em uma semana. Os participantes 
também eram convidados a escrever sobre suas experiências no “Diário de Bordo”, inclusive 
enquanto estivessem fazendo uma atividade; deste modo, pretendia-se favorecer a troca de 
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informações que levasse à aprendizagem colaborativa que se objetivava. Sugeria-se de início, 
nesta terceira atividade, que fosse realizada a leitura do texto “Teoria sobre Como Construir 
Mapas Conceituais”. Em seguida, era sugerida a leitura de um segundo texto: “Como 
Construir Mapas Conceituais”. Logo após, o participante deveria fazer um mapa conceitual 
com o software COMA sobre o texto “Como Construir Mapas Conceituais”, resumindo-o. Tal 
mapa conceitual deveria ser incluído no portfólio de cada participante de dois modos: como 
imagem, capturada a partir da tecla “Print Screen” do computador, e como pasta de arquivos 
editáveis. Neste último caso, bastava compactar a pasta relativa a este mapa conceitual, a 
qual continha todos os arquivos relevantes relacionados ao diagrama em questão. Foram 
colocadas instruções detalhadas sobre como compactar e sobre como carregar (“upload”) 
tais arquivos, indicando-se inclusive o endereço da Internet onde poderia ser encontrado um 
software gratuito para compactação.  

Ainda na terceira atividade, os participantes deveriam comparar o mapa feito com outros 
dois mapas semelhantes sobre o mesmo tema, um eles feito com o software COMA e outro 
feito com o software CmapTools. No “Portfólio”, os participantes deveriam escrever sobre seus 
mapas após tê-los comparado com os dois exemplos. O intuito era o de levar os participantes 
a refletir a respeito e a explicar quais as semelhanças e diferenças entre os mapas. Feito isso, 
era sugerida a participação nos “Fóruns de Discussão”. Neste caso, cada um deveria avaliar por 
uma segunda vez o software COMA e falar desta experiência de uso do mesmo. Pretendia-
se que os participantes fossem sinceros em suas críticas e que dessem sugestões de melhoria 
para que fosse possível aprimorar o software diante de suas necessidades. Ao final, sugeria-
se que, dentro de alguns dias, cada um visitasse os portfólios de outras pessoas e escrevesse 
comentários sobre o que encontrasse (mapas conceituais, reflexões, etc.). Caso o participante 
considerasse conveniente, deveria sugerir melhorias nos mapas que encontrasse ou indicar 
quaisquer relacionamentos que fossem considerados inadequados. 

A quarta atividade buscava incentivar a reflexão, sugerindo de início que cada 
participante utilizasse seu “Diário de Bordo” para escrever sobre as atividades anteriores, 
avaliando-as e sugerindo melhorias. Em seguida, sugeria-se uma visita à ferramenta “Fóruns 
de Discussão”, onde deveria ocorrer uma avaliação das propostas relacionadas ao uso do 
software COMA. Pretendendo-se incentivar a aprendizagem colaborativa, sugeria-se aos 
participantes que visitassem sempre os “Portfólios” e “Diários de Bordo” de outras pessoas 
e que escrevessem comentários sobre o que encontrassem. Ao final, foi feito um convite à 
reflexão e à participação nos “Fóruns de Discussão”. 

Na quinta atividade, esperava-se que cada participante conseguisse criar Mapas 
Conceituais e Hipertexto com o COMA dentro do TelEduc seguindo as instruções que 
estavam em um texto anexado ao respectivo item do TelEduc. Os participantes foram mais 
uma vez incentivados a aprender colaborativamente, com convites para que participassem 
de fóruns e para que comentassem os trabalhos dos demais participantes.

De modo geral, a maior parte dos inscritos participou dos fóruns de discussão, mas 
nem todos os que opinaram sobre o uso do software COMA ou de outros aplicativos para 
representação do conhecimento tiveram interesse de mostrar o resultado de seu trabalho 
na ferramenta “Portfólio”, o que de certo modo comprometeu parte dos resultados desta 
pesquisa. Ainda assim, muitos se sentiram à vontade para expressar sua dificuldade em 
acompanhar as discussões e as atividades: “Joni, percebo que sua discussão e a de Carlos 
mostra um nível bastante elevado no que se refere a esses softwares... Acho que Gabriele 
notou isso também. Bem, é interessante porque a gente começa a notar as mudanças 
e a necessidade de se inteirar e utilizar mais essas ferramentas. Só que para quem não 
tem muito a prática, isso a princípio fica bastante confuso. Lendo tudo isso, quase que 
deu um ‘nó’ na minha cabeça, mas tudo bem, estou começando a desamarrá-lo! Ei, não 
consegui...ainda...usar o CMAP.”
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Diferentes propostas para trabalhos futuros foram colocadas nos fóruns e os participantes 
foram convidados a opinar. Uma das opiniões vem a seguir, demonstrando que muitas vezes 
o usuário quer uma interface simples e apenas os recursos verdadeiramente essenciais para 
a autoria de mapas conceituais em um aplicativo como o COMA: “Caro Joni, parece-me que 
o seu projeto está ficando muito interessante, principalmente quando chega na proposta de 
desenvolvimento de máquina de busca, usando a lógica do mapa conceitual. Acho que isso 
seria muito útil para o professor, particularmente na hora do planejamento. Também gostei da 
idéia de fazer os mapas interagirem com outros softwares. Isso sempre é bom e útil. Agora, 
aceita uma sugestão? Seria bom nisso tudo não se esquecer que um mapa conceitual é um 
recurso visual e lógico tão simples quanto um fluxograma. Ao invés de processos e ações, 
temos relações lógicas. Ele pode ser feito, usando lápis e papel. Eis a genialidade do recurso: 
ele é simples. Complicar estraga...”

No que se refere à possível busca de conformidade com algum modelo de referência 
de objetos de conteúdo e à integração do COMA ao TelEduc, um dos participantes escreve: 
“Minha colocação neste caso diz respeito ao padrão escolhido. Porque SCORM e não o LOM 
da IEEE? Mas, a idéia de gerar objetos educacionais segundo um padrão me parece muito 
promissora para que possa haver integração da ferramenta”. Surgiram discussões muito técnicas, 
em termos computacionais, ao mesmo tempo em que outras tinham um caráter bem menos 
técnico, como a que se referia ao tema “metodologia”: “Fui vítima da fase em que a palavra 
‘metodologia’ se tornou tabu nos meios pedagógicos, até mesmo nas dissertações. Francamente 
acho que não se deve dar muito crédito a essas ‘ondas’ e ‘modismos’ tão características da nossa 
amada área do saber. Além de pouca ou nenhuma fundamentação, é até uma contradição 
em termos falar em educação, sem falar em metodologia, enquanto formos seres mortais, que 
precisam das mediações e dos caminhos para alcançar a sabedoria e o conhecimento. Que eu 
saiba todos nós usamos alguma metodologia todo o tempo, por mais caótica e inconsciente que 
possa parecer. Então, a ordem é: simplicidade (complicar para quê)?”

Os resultados preliminares indicam que há grande interesse no uso de mapas conceituais 
em Educação no Brasil. Inclusive, o uso do TelEduc permite que se registrem diversas 
manifestações relevantes à pesquisa, como já se demonstrou nas citações supracitadas. 
Outro exemplo é a mensagem seguinte: “Há dois anos fiz um curso de 12hs sobre mapas 
conceituais. Fiquei fascinado, mas ainda não consegui incorporá-los de fato à minha prática 
em sala de aula. O que gostaria mesmo é de fazer os alunos se habituarem a usá-los”.

A perspectiva de aprendizagem colaborativa dentro do TelEduc parece ser natural para 
alguns dos educadores que participam: “Amo o que faço e faço com uma obstinação admirável, 
estudo, leio, “aprendo e ensino”, estabeleço trocas de conhecimento e não só isso, mas 
compreensão, sentimentos, cooperação e a esperança de fazer este Brasil melhor! Quero aprender 
mais sobre Mapas Conceituais para compartilhar com todos os educadores aonde eu for!”

Vale ressaltar que, entre os diversos participantes da instância, há vários multiplicadores 
de diferentes partes do território nacional, o que permite prever que, a médio prazo, ainda mais 
educadores tomarão conhecimento das possibilidades oferecidas pelos mapas conceituais, 
algo que deve levar a um aumento do número de freqüentadores desta comunidade virtual: 
“...sou multiplicadora, trabalho no CRTE (Coordenação Regional de Tecnologia Educacional), 
de Curitiba. Minhas atividades são: ministrar Cursos de Informática Pedagógica para professores 
da Rede Pública de Ensino, presenciais e à distância, assessoramento na elaboração e no 
desenvolvimento de projetos pedagógicos”.

Através do uso do TelEduc, está se confirmando a importância de que se proponham 
metodologias que sirvam de base para que educadores passem a utilizar a aprendizagem 
significativa e os mapas conceituais em sala de aula. As atividades propostas dentro da 
instância envolvem o estudo comparativo de diferentes tipos de software para a autoria de 
mapas conceituais e hipertexto e a utilização de ferramentas como “Portfólio” permite que 
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os colaboradores troquem informações com facilidade dentro do TelEduc, o que potencializa 
enormemente a aprendizagem, por mais que a maioria destes não se encontre pessoalmente. 
Em especial, o uso da ferramenta “Fóruns de Discussão” permite que se tome conhecimento 
das opiniões, sugestões e perspectivas dos usuários, como se percebe nas quatro mensagens 
seguintes: (1) “Fiquei sabendo da existência do software COMA quando em minhas pesquisas 
sobre Mapa Conceitual encontrei seu artigo... Achei interessante pelo que li; estou ansiosa 
para estudá-lo”. (2) “Eu estou iniciando os meus estudos sobre mapas conceituais agora. Eu 
fiquei sabendo tanto do software COMA como do CMAP depois de realizar a leitura dos textos 
sugeridos aqui no curso. Eu gostaria de saber como eu faço para ter acesso a esses softwares. Eu 
achei muito interessante”. (3) “Quando vamos conhecer o software COMA? Estou ansiosa!!!” 
(4) “Também estou conhecendo o software e achei fácil de usar.  ...fiquei com uma dúvida: 
será que dá para trabalhar com a teoria dos conjuntos usando esse software?”

Pode-se concluir, preliminarmente, que a pesquisa em questão se mostra relevante 
diante do significativo interesse de educadores de diferentes regiões do Brasil. Vale dizer 
também que a proposta de utilização do TelEduc na criação de uma comunidade virtual 
como metodologia de experimentação do aplicativo COMA teve sucesso no sentido de 
divulgar tanto o aplicativo em si como as propostas de metodologias associadas. 

Este caso de uso realizado via Internet permitiu não apenas a experimentação e 
a discussão das metodologias propostas nesta seção, mas também a criação de uma 
comunidade de usuários de mapas conceituais e hipertexto em Educação e a divulgação 
do software COMA. Nesse sentido, este caso de uso ofereceu evidências adicionais sobre as 
possibilidades e limitações das metodologias propostas nesta pesquisa. Em especial, a criação 
da comunidade favoreceu a interação via Internet numa perspectiva de aprendizagem 
colaborativa envolvendo professores de várias partes do país, como indica a mensagem 
seguinte: “... trabalho como profª multiplicadora no NTE de Gurupi-TO. Tenho interesse em 
aprender sobre Mapas Conceituais”.

Finalmente, no que se refere à perspectiva dos participantes da comunidade virtual, 
confirma-se a importância desta iniciativa diante da necessidade de formação de muitos 
professores: “Muito prazer! Estou querendo aprender com a informática na educação, por 
isto resolvi entrar no curso dos Mapas Conceituais (não tanto pelo tema em si, mas pela 
oportunidade de exercitar o uso das ferramentas disponíveis para a EAD). Sou professora, e 
acho que é minha obrigação buscar novos recursos. Mas, confesso que sou quase “zerada” no 
uso do computador (o qual uso mais para compor e arquivar textos). Assim sendo vou precisar 
muito de ajuda. Agradeço antecipadamente por sua colaboração.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investigar como se dá o uso de software educacional por educadores brasileiros 
(AMORIM et al., 2004) permite que se percebam, dentre outros aspectos, as peculiaridades 
e necessidades relativas à realidade do Brasil, um país de dimensões continentais onde o 
acesso à Internet ainda é um luxo para muitos cidadãos (AMORIM, 2003). 

A experiência relatada neste texto permitiu aos investigadores confirmar as vantagens e 
desvantagens do uso de mapas conceituais do ponto de vista instrucional, conforme indicam 
MOREIRA & MASINI (1982). Os pesquisadores também detectaram que algumas restrições 
tecnológicas que ainda fazem parte da realidade educacional brasileira, como monitores 
de dimensões reduzidas e largura de banda insuficiente, acabam por atuar como fatores 
limitantes no que se refere ao uso de mapas conceituais mais complexos e de maiores 
dimensões quando se dá a composição de módulos educacionais para acesso via 
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Internet, assim como acabam limitando as possibilidades de interação não baseadas em 
textos dentro de ambientes como o TelEduc dada a quase impossibilidade de se trocarem 
arquivos que ocupam muita memória, como apresentações com imagens animadas e 
narrações. Mesmo tarefas simples, como encontrar, carregar e instalar a Máquina Virtual 
Java13 necessária ao funcionamento do aplicativo COMA, podem até mesmo inviabilizar 
completamente o desenvolvimento das atividades, seja pelo fato destas envolverem o 
carregamento (“download” e “upload”) de arquivos grandes, seja pelo fato do usuário 
em questão ter que dominar uma língua estrangeira como o inglês para conseguir ter 
acesso ao arquivo buscado, que neste caso é um software gratuito disponibilizado na 
Internet por uma empresa americana. 

Nesta perspectiva, parece evidente que a verdadeira “explosão” no uso da Internet 
em Educação a Distância deverá ocorrer no Brasil apenas quando uma “massa crítica” de 
usuários com banda larga passar a existir. Por certo, isso deve ocorrer dentro de poucos anos 
caso se mantenha a atual taxa de inovação na área de informática, o que deverá favorecer 
o desenvolvimento de novos modelos educacionais, como aquele proposto por NOVAK & 
CAÑAS (2004). Neste novo modelo, o uso de multimídia associado ao uso de diagramas 
para representação do conhecimento pode vir a ser uma prática não apenas desejável, 
mas também viável em termos tecnológicos para a maioria da população brasileira, ainda 
excluída do mundo digital.

CHIU et al. (2000), ao tratarem de aprendizagem colaborativa e do uso de mapas 
conceituais, indicam que, quanto maior a interação, melhor a performance do grupo. Indicam 
também que pela dificuldade dos alunos em utilizar teclados para enviar mensagens, devem 
ser buscadas outras soluções para facilitar a interação. Nessa perspectiva, no que se refere 
ao desenvolvimento de software educacional, trabalhos futuros podem vir a considerar 
a possível integração ao TelEduc de uma nova ferramenta que permita uma troca mais 
facilitada de mapas conceituais dentro do ambiente. Neste caso, o aplicativo COMA poderia 
ser integrado ao ambiente TelEduc, permitindo assim uma autoria de material instrucional 
em consonância com as possibilidades oferecidas pela Teoria da Aprendizagem Significativa 
(MOREIRA & MASINI, 1982). 
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Este trabalho constituiu-se em uma proposta de discussão fazendo a relação entre 
a teoria da aprendizagem significativa de D. P. Ausubel e os três níveis de conhecimento 
esperados dos estudantes segundo a definição de Aline Robert, em particular quando 
trabalhamos com a noção intuitiva de conjunto que Halmos evidencia. A teoria da 
aprendizagem de Ausubel propõe uma interação entre os conhecimentos prévios dos alunos 
e os novos conhecimentos a serem adquiridos por estes. A abordagem teórica dos três 
níveis de conhecimento esperados dos estudantes (nível técnico, mobilizável e disponível) 
segundo a definição de Aline Robert, correspondem respectivamente ao trabalho isolado, 
à justaposição de saberes  e saber responder corretamente sem indicações. Um estudo do 
nível de conhecimento desenvolvido pelos alunos do ensino básico e alunos ingressantes na 
universidade. Em seguida apresentamos a metodologia da pesquisa, assim como a grade de 
análise construída para avaliar como são considerados a aprendizagem significativa e os três 
níveis de conhecimento esperados dos estudantes, particularmente no ensino de conjuntos. 
Finalmente apresentamos algumas conclusões globais que pudemos tirar desse trabalho.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Níveis de Conhecimento; Noção Intuitiva de 
Conjuntos; Mapas Conceituais.

INTRODUÇÃO

Cada vez mais é possível perceber que existem alguns motivos que interferem na 
capacidade de aprendizagem real dos estudantes que vão além da simples obtenção dos 
conceitos bons, médios ou regulares nos resultados escolares, qualquer que seja a matéria 
estudada. Em particular, no caso da matemática observamos que estudantes que tem um 
bom desempenho escolar muitas vezes não são capazes de manter esse resultado quando 
são confrontados com problemas nos quais as ferramentas que devem ser utilizadas são 
aquelas desenvolvidas em seu percurso escolar, mas o questionamento proposto exige que 
os mesmos mobilizem e/ou disponibilizem esses conhecimentos.

Considerando a dificuldade acima, questionamos desde a licenciatura sobre quais seriam 
os motivos que dificultam a resolução de determinados problemas mesmo por estudantes 
que têm um percurso escolar sem apresentar dificuldades concretas em matemática. 

A partir das reflexões acima nos questionamos sobre: Que níveis de problemas de 
matemática esperamos que nossos alunos sejam capazes de resolver quando trabalhamos 
com a noção intuitiva de conjunto? 

Escolhemos trabalhar com a noção intuitiva de conjunto por tratar-se de um conteúdo 
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matemático que acompanha os estudantes desde as primeiras séries do ensino fundamental, 
mas mesmo assim pudemos verificar que os mesmos têm grandes dificuldades em resolver 
questões em que esta noção aparece em um nível disponível nos remetendo à noção 
definida por A.Robert [Robert, 1997].

Na tentativa de encontrar meios de contornar estas dificuldades escolhemos como 
referencial teórico central para o nosso trabalho a noção de níveis de conhecimentos 
esperados dos estudantes segundo definição de A. Robert, que nos parecem bem adaptadas 
para a análise das dificuldades que apresentam nossos estudantes em relação à resolução 
de problemas, quando estes são apresentados em diferentes domínios e contextos ou se 
apresentam sob diferentes pontos de vista ou quando são utilizados diferentes registros de 
representação semiótica, e neste caso, principalmente quando é necessário um trabalho 
de conversão conforme a definição de R.Duval [Duval, 1995]. Ainda nessa abordagem, o 
referencial teórico é complementado segundo a teoria de D.P. Ausubel [Ausubel, 1968] 
quanto à aprendizagem significativa.

Sendo assim, nos colocamos inicialmente as seguintes questões:
1) Nas diferentes etapas da escolaridade, que nível de conhecimentos em matemática, 

segundo A Robert, em particular para a noção intuitiva de conjuntos, esperamos de nossos alunos?
2) Que tipos de discursos técnico, tecnológico e teórico (segundo Chevallard) 

[Chevallard,1992] são utilizados para explicitar o trabalho matemático?
3) Que meios desconhecidos (segundo Polya) [Polya, 1997] são desenvolvidos para 

ensinar a noção intuitiva de conjunto?
4) Se existe um trabalho de conversão dos diferentes registros de representação 

semiótica ou se esse trabalho fica totalmente a cargo dos estudantes? 
5) Os conhecimentos prévios dos alunos são valorizados para que eles possam construir 

outros conhecimentos (segundo Ausubel) [Ausubel, 1968]?
Na tentativa de responder a estas questões propusemos a seguinte metodologia.

METODOLOGIA

1) Uma análise preliminar dos níveis de conhecimentos esperados dos estudantes e o 
uso da aprendizagem significativa. Nesta análise procuramos estabelecer os diferentes tipos 
de tarefas e práticas que intervém no ensino da noção intuitiva de conjuntos ressaltando 
as necessidades de articulação entre domínios, registros de representações semióticas, 
contextos e pontos de vista para que os estudantes possam trabalhar em um nível disponível 
às noções associadas ao domínio particular em estudo.

2) Uma análise da forma como o trabalho matemático é gerado institucionalmente 
através da pesquisa de livros didáticos, softwares e endereços eletrônico, em que 
observaremos as regularidades e diferenças nos trabalhos existentes. 

3) Um estudo do nível de conhecimento e a utilização dos conteúdos prévios que são 
necessários na aprendizagem significativa desenvolvido pelos estudantes através de um teste 
diagnóstico com alunos do ensino médio e ingressantes na universidade.

Referencial teórico
Nos apoiamos principalmente nas teorias de aprendizagem de D. P. Ausubel (1968), nas 

teorias de Y. Chevallard (1992), nas definições de R. Duval (1995), no trabalho desenvolvido por 
P. R. Halmos (2001), nos métodos de G. Polya (1997) e nas abordagens de A. Robert (1997).
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 Nas teorias de aprendizagem significativa de D. P. Ausubel (1968), destacamos os 
conceitos principais e básicos. A aprendizagem é significativa quando uma certa informação 
(nova) e identificada para o aprendiz, isto é, ele adquire essa informação com certa clareza, 
estabilidade e diferenciação. Na aprendizagem significativa existe uma interação entre o 
novo conhecimento e o já existente no aprendizado do aluno.

Na aprendizagem significativa o novo conhecimento é internalizado de maneira que 
possa ter significado fundamental para o aprendiz, diferentemente do acontece com o 
aprendizado mecânico, onde o conhecimento é armazenado de forma arbitrária e literal na 
mente do aprendiz. Ele aprende e reproduz mecanicamente, mas esse conhecimento não 
significa nada para ele.

A abordagem teórica dos três níveis de conhecimento (nível técnico, mobilizável e 
disponível) esperados dos estudantes será fundamentada na definição de A. Robert.

O nível técnico corresponde a um trabalho único e simples. Está relacionado 
principalmente às definições utilizadas em uma determinada tarefa. 

Exemplo:

Usando dois conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {a, b, c, d , e, f} obter todos os 
pares ordenados dos elementos de A e B, tomados dois a dois.

Resp.: (1,a),(1,b),(1,c),(1,d),(1,e),(1,f),(2,a),(2,b),(2,c),(2,d),(2,e),(2,f),(3,a),(3,b),(3,c),(
3,d), (3,e),(3,f),(4,a),(4,b),(4,c),(4,d), (4,e), (4,f), (5,a), (5,b),(5,c),(5,d),(5,e),(5,f),(6,a),(6,b), 
(6,c),(6,d),(6,e),(6,f) }. 

O nível mobilizável corresponde a um início de justaposição de saberes de um 
certo domínio, vários métodos podem ser mobilizados. Se um saber é identificado, ele é 
considerado mobilizado se ele é acessível, isto é, se o estudante o utiliza corretamente. 
Um aluno consegue mobilizar os conhecimentos de desigualdade. No exemplo dado ele 
consegue fazer um relacionamento entre duas formas de representação de conjuntos.

Ex.: Dado o conjunto A = { x ∈ N / 2 ≤ x < 5 } , faça sua representação onde aparecem 
todos os elementos desse conjunto.

Resposta:  A= { 2, 3, 4 } 
O nível disponível corresponde em saber responder corretamente o que é proposto 

sem indicações, de poder, por exemplo, dar contra-exemplos (encontrar ou criar), fazer 
relações, aplicar métodos não previstos.

Este nível de conhecimento está associado ao conhecimento de referência variadas 
que o estudante conhece, servem de questionamentos e de organização. Podendo funcionar 
para um único problema ou possibilitando fazer resumos.

Exemplo:
Sendo A = {1, 2}, B = {2, 3}, C = {1, 3, 4} e D = {1, 2, 3, 4}, classificar em V ou F 

cada sentença abaixo e justificar: 
a) A ⊂  B
b) A ⊂  C
c) C  =  D
d) D ⊃  B
f) A ⊄  C

Em relação aos diferentes níveis de conhecimento exigidos, consideramos importantes 
as tarefas definidas abaixo:

*O nível de conhecimento pedido no exercício;
*Os registros e representações dadas no enunciado;
*O quadro em que a tarefa é enunciada;
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*Os tipos de representação exigidos na solução do exercício;
*Que níveis de conhecimento são necessários para a execução do exercício.

 Resultados parciais encontrados
Da análise matemática, obtivemos estes resultados:

- Uma organização simples quando trabalhamos com a introdução da noção intuitiva 
de conjuntos no ensino médio, pois nenhuma articulação é feita com a lógica proposicional 
que, em geral, é introduzida num capítulo anterior ao da introdução da noção de conjunto.

- Um desenvolvimento histórico que coloca em evidência o caráter puramente intuitivo 
desta noção que só poderá ser realmente compreendido do ponto de vista matemático 
através da evolução da lógica em que a teoria dos conjuntos e tratada formalmente e, 
conseqüentemente, é nesse momento que as articulações entre a teoria de conjuntos e a 
lógica, podem ser realmente trabalhadas. Aqui, podemos ressaltar o trabalho de Halmos 
[Halmos, 2001] que em seu livro “Teoria ingênua dos conjuntos” coloca em evidência a 
complexidade das noções em jogo.

- Nos exemplos dos livros analisados, dica evidente a importância dos níveis 
mobilizável e disponível no aprendizado de conjuntos. Os exercícios aplicados estão sempre 
associados a aprendizagem significativa, utilizando os momentos de uma descrição baseada 
na realidade do aluno e exigindo um trabalho mais complexo que é o da solução de uma 
tarefa determinada.

A análise das tarefas e práticas nos mostra que:
- O espaço de trabalho do nível disponível está mais associado à aplicação da noção 

intuitiva de conjunto, suas operações e relações, nas outras disciplinas do ensino médio, uma 
vez que não trabalhamos com o conceito matemático de conjunto tal como foi desenvolvido 
em teoria dos conjuntos. Trata-se de um conteúdo, no ensino médio e para alguns cursos 
mesmo no ensino superior brasileiro é desenvolvido na sua forma mais rudimentar, isto é, as 
definições estão mais associadas às aplicações possíveis.

- Contrastando com a aprendizagem significativa, a análise nos mostra que na prática 
utilizamos a aprendizagem mecânica, definida por Ausubel [Ausubel, 1968] como sendo 
a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos 
relevantes existentes na estrutura cognitiva.

A análise das tarefas e práticas exigidas no ensino médio mostra que:
- O espaço para desenvolver o nível disponível em relação à noção de conjunto 

propriamente dita é muito limitado, alguns livros apresentam questões de aplicação da noção 
intuitiva de conjunto, suas operações e relações relacionadas com as disciplinas de biologia, 
estatística, mas a articulação entre essas noções e as questões de lógica não aparecem neste 
momento da escolaridade para a maioria dos livros didáticos brasileiros.

- O nível disponível é trabalhado mais em relação às aplicações possíveis tanto nos 
outros domínios da matemática como nas outras ciências.

A análise do trabalho desenvolvido pelos estudantes através de um teste experimental 
passado para os estudantes no primeiro ano da universidade mostra que:

- Os estudantes são capazes de identificar conjuntos quando estes são definidos em 
extensão, mas sentem dificuldades quando os mesmos são definidos em compreensão 
principalmente quando necessita mobilizar algum conhecimento relativo a propriedade 
matemática que define o conjunto.

- A conversão é simples no sentido de passagem da definição do conjunto por 
compreensão para extensão quando os estudantes mobilizam corretamente a propriedade 
matemática em jogo, mas a passagem da definição do conjunto por extensão para 
compreensão apresenta um alto grau de dificuldade.
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- O trabalho com as operações e relações é o que apresenta maior dificuldade porque 
os estudantes, em geral, não dispõem das representações adequadas para trabalharem com 
determinadas tarefas. Essa dificuldade fica ainda mais acentuada quando a tarefa exige, 
mesmo que restrita, uma articulação entre a operação ou relação que está sendo trabalhada 
e as noções de lógica proposicional que deixam mais evidentes as definições que deverão ser 
aplicadas. 

- É necessário que a aprendizagem significativa seja introduzida em todo o ensino 
básico em todas as disciplinas e particularmente no ensino da matemática. Além disso, a 
questão da utilização dos conhecimentos dos alunos no ensino de matemática deve ser 
evidenciada, utilizando exemplos simples e usuais do conhecimento adquirido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em quase todo o estudo precisa-se destacar os aspectos relevantes que chamamos de 
conclusão. Tem-se a certeza de que este estudo não chegou ao fim, então, faz-se necessário 
apresentar os aspectos considerados importantes.

É oportuno salientar que nas análises realizada, os dados coletados nos permitiram 
afirmar que a temática “ aprendizagem significativa “ não está presente na prática executada 
em nossas escolas.

Esta análise permitiu destacar os seguintes itens:

. resistência do professor em inserir a aprendizagem significativa no processo de 
construção do conhecimento matemático;

. ausência de elementos dessa aprendizagem no processo de planejamento, tais como: 
objetivos, metodologia e avaliação;

. elenco de conteúdos sem uma proposição para a discussão dos conhecimentos 
matemáticos na vida cotidiana;

. centralidade do professor na exposição dos conteúdos, exercendo ainda uma postura 
detentora do conhecimento.

Este trabalho mostra que, no contexto da educação matemática, temos um longo 
caminho a percorrer e por outro lado fortalece a idéia de que a aprendizagem significativa 
se constitui em um dos aspectos de maior relevância no processo de ensino-aprendizagem 
desta disciplina e na formação do aluno. Essa concepção mostra com clareza a vinculação 
existente entre a matemática e a realidade, algo que pode ser o ponto de origem de um 
processo de transformação da visão da matemática enquanto algo pronto, intocável e 
inacessível para a maioria dos alunos, uma vez que todos eles sempre estarão enfrentando 
algum tipo de problema para resolver.

Como forma de implementação de uma atitude eficaz, tendo em vista o desenvolvimento 
da capacidade dos alunos na aprendizagem significativa, a teoria de Ausubel apresenta uma 
aprendizagem que tenha como ambiente uma comunicação eficaz, respeite e conduza o 
aluno a imaginar-se como parte integrante desse novo conhecimento. O educador pode 
diminuir a distância entre a teoria e a prática na escola, conhecendo sua realidade e seus 
anseios, pois essa teoria propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, 
para que possam construir estruturas que permitam descobrir outros conhecimentos, 
caracterizando, assim, uma aprendizagem eficaz e prazerosa.
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A análise das tarefas nos permite identificar uma forte tendência dos níveis mobilizável 
e disponível e, portanto, uma necessidade de articulação entre quadros, registros e pontos 
de vista fica cada vez mais evidente.

Acredita-se que o ensino de matemática deve levar em conta, hoje, a educação para a 
cidadania, e isso implica no envolvimento do conhecimento moderno. Com isso, o professor 
de matemática se constitui como elemento importante para trabalhar com os princípios 
éticos associados à matemática.

Apesar de Ausubel discutir outros tópicos, preferimos enfatizar a aprendizagem 
significativa, ou seja, o processo de adquirir significados a partir de material potencialmente 
significativo na estrutura cognitiva. 
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Este trabalho relata a experiência dos autores na concepção do projeto de um curso 
de Sistemas de Informação onde a interdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade têm um 
papel fundamental no desenvolvimento de uma pedagogia por projetos que leva em conta 
competências transversais a serem desenvolvidas durante o curso. O desenvolvimento 
destas competências através de projetos interdisciplinares e pluridisciplinares permite que o 
aprendiz seja capaz de articular de forma flexível os diferentes conceitos desenvolvidos nas 
disciplinas encontrando os significados que lhes são necessários através de uma organização 
pessoal.  Além disso, ressalta a importância da matemática como matéria subjacente ao 
desenvolvimento de várias disciplinas na área de informática do curso de Sistemas de 
Informação.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Pedagogia por Projetos; Competências Transversais.

INTRODUÇÃO

 Para uma melhor compreensão deste trabalho faz-se necessário destacar o contraste 
existente entre as áreas de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação. A Ciência 
da Computação é a área do conhecimento que trata dos computadores e de sua arquitetura 
interna, as inter-relações com os fundamentos teóricos matemáticos que geraram esta 
área e suas aplicações. Esta área possui componentes teóricos, técnicos, metodológicos, 
incluindo suas amostragens experimentais e os diferentes modelos. A teoria geral, para 
o desenvolvimento de modelos e para o entendimento dos dispositivos de computação 
e dos conceitos centrais da Ciência da Computação, tem como base os algoritmos e as 
estruturas de dados aplicadas tanto ao hardware quanto ao software. Enquanto a Ciência 
da Computação trata dos aspectos teóricos e matemáticos relacionados ao hardware e 
ao software básico, a área de Sistemas de Informação trata dos sistemas computacionais 
aplicados nas diversas áreas do conhecimento humano, automatizando os processos, os 
procedimentos operacionais e suas práticas, de forma a melhorar o desempenho de uma 
organização, buscando atingir seus objetivos.  

Mesmo que a área de Sistemas de Informação esteja mais preocupada com um enfoque 
mais prático – que abrange as áreas de análise e projeto de sistemas, programação, redes de 
computadores, banco de dados, computação gráfica, conceitos que podem ser aplicados a 
sistemas especialistas, engenharia de software, auditoria e segurança de sistemas, tecnologia 
aplicada a conhecimentos específicos e outras áreas aplicadas – suas aplicações devem 
alcançar um embasamento teórico para a realização de projetos nas mais diversas áreas. Esse 
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embasamento necessita de um desenvolvimento dos objetos teóricos da ciência da computação 
que, por sua vez, são derivados de modelos associados à determinadas noções matemáticas. 

OBJETIVOS

O projeto de Bacharelado em Sistemas de Informação visa formar profissionais 
capacitados à utilização dos conceitos e técnicas da informática e da teoria de sistemas 
para que possam contribuir na solução de problemas de tratamento da informação nas 
organizações por meio de modelos que representam o negócio da corporação.  Com base 
nestes objetivos, realizamos um estudo das competências e habilidades do profissional 
egresso da área de Sistemas de Informação.

Nesse estudo, além de visar a formação profissional desejamos valorizar os diferentes 
componentes curriculares, em particular a matemática que, em geral, é considerada pelos 
alunos apenas como uma disciplina complementar ao curso e que não poderá ser utilizada 
no seu exercício profissional. 

METODOLOGIA

Para atingir os objetivos acima propostos cruzamos as seguintes abordagens:
- Um estudo das características necessárias para a formação do profissional de Sistemas 

de Informação através da identificação das competências, habilidades e atitudes que devem ser 
desenvolvidas durante a formação. Este estudo foi realizado através de pesquisa, em empresas, 
sobre o perfil esperado pelo mercado dos egressos dos cursos de Sistemas de Informação.

- A partir dos dados coletados, concebemos um curso que privilegia a formação voltada a 
uma pedagogia por projetos onde, a articulação dos diferentes conhecimentos desenvolvidos 
durante o curso é essencial e permite, ainda, utilizar a matemática como ferramenta para 
desenvolver as capacidades de questionamento propostas na sua concepção, exigindo um 
trabalho interdisciplinar e pluridisciplinar, como podemos verificar no desenvolvimento e 
discussão que se seguem.

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DO PROJETO

A identificação das competências, habilidades e atitudes exigidas pelo mercado 
para a formação do profissional de Sistemas de Informação permitiu levantar as seguintes 
características:

- Habilidade de empreendedor: para que o profissional possa conceber, criar e 
concretizar projetos na área de sistemas de informação é necessário que tenha uma formação 
ampla que permita uma articulação entre os diferentes setores das organizações, englobando 
os processos de produção de software.

- Habilidade de desenvolvimento de processos: a técnica atualmente mais indicada 
para atender a reutilização de produtos e manter uma produtividade desejada está voltada 
para o desenvolvimento de componentes construídos com base na técnica de orientação a 
objetos com interfaces gráficas que facilitem o desenvolvimento de sistemas. Sendo assim, 
o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deve ser concebido com o objetivo de 
capacitar profissionais com uma base teórica e prática sólidas nesse paradigma, ainda pouco 



124

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

125

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

explorado nos cursos de graduação, e até mesmo em cursos de pós-graduação, de uma 
forma geral. Esse tipo de capacitação exige uma constante atualização tecnológica associada 
a uma estruturação seqüencial, coesa e integrada, dos fundamentos de computação 
articulados em torno da análise, do projeto, da programação, da aplicação de conceitos de 
estrutura de dados incluindo conhecimento de gerenciamento de banco de dados, de redes 
de computadores, de adequação de diferentes sistemas operacionais e da formação em 
administração e gestão de projetos de sistemas incluindo, também, uma base conceitual que 
considere a administração de custos, recursos humanos e estratégias de negócios.  

- Habilidades para a resolução de problemas: o profissional deve estar capacitado a 
trabalhar em grupos para solucionar diferentes tipos de problemas e conflitos, sendo capaz de 
trabalhar diferentes conhecimentos adquiridos e suas organizações assim como, as relações entre 
eles, podendo passar de uma situação problema para outra tentando relacionar com situações 
conhecidas quando a solução não aparece imediatamente. Esse trabalho não é feito ao acaso, ele 
é orientado pela organização dos conhecimentos realizados durante o curso. O profissional desta 
área deve desenvolver a capacidade de estar constantemente se questionando sobre:

• a estrutura do problema e da solução;
• a consistência da solução em relação ao problema apresentado;
• a coerência da solução em relação ao problema apresentado;
• a análise das diferentes alternativas para solucionar uma situação-problema;
• as diferenças entre as possíveis soluções, de forma a encontrar a mais adequada;
• o porque da solução adotada;
O profissional deverá, também, desenvolver:
• a capacidade de sintetizar uma idéia de maneira clara e precisa, tanto na forma 

escrita quanto na oral, pois esse trabalho é fundamental para o seu desenvolvimento, 
gerando uma dinâmica de questionamentos mais precisos, visíveis e uma exigência de maior 
rigor técnico;

• a capacidade de escrever artigos e trabalhos de forma a aplicar o conhecimento da 
Metodologia Científica.

Dessa forma, o egresso desse curso deve estar apto a:
• resolver problemas através da geração e manipulação de diferentes modelos, 

conceber projetos, desenvolver programas em diferentes linguagens, aplicados a diversas 
áreas do conhecimento; 

• dimensionar estruturas, tanto de hardware quanto de software, necessárias à expansão 
ou criação de sistemas computacionais;

• dar suporte a ambiente computacional;
• aplicar os conhecimentos de garantia de qualidade para auxiliar na organização 

das empresas, de forma a contribuir para a melhoria contínua dos processos de 
desenvolvimento;

• apoiar nas decisões estratégicas das organizações, de maneira a atingir os objetivos, 
de forma mais concisa; 

• gerenciar equipes de desenvolvimento de sistemas, conhecendo as técnicas das áreas 
de gerenciamento de projeto e gestão da qualidade;

• buscar o desenvolvimento da área da Informática, ampliando seu conhecimento e 
buscando estender as fronteiras do adequado uso da tecnologia;

• buscar seu contínuo crescimento intelectual, auto motivando-se para um contínuo 
ciclo de aprendizado formal e/ou informal;

• desenvolver a capacidade de elaborar diferentes tipos de modelos, aplicando os 
conceitos adquiridos nas diversas disciplinas, para a solução de problemas em diferentes 
áreas de conhecimento. A apreensão dos conceitos teóricos e a aplicação desses na prática 
permite sua adaptação tanto na área de pesquisa científica quanto na empresarial.
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A partir deste levantamento, concebemos o curso de bacharelado em Sistemas 
conciliando teoria e prática, conforme demonstrará o conteúdo curricular. Isso permite ao 
aluno o contato imediato com o uso de ferramentas para treinamento, projeto, análise, 
pesquisa, desenvolvimento, implementação e implantação de sistemas de informação através 
de laboratórios apropriados e direcionados para o desenvolvimento de projetos de software. 
Os próprios alunos devem construir seus projetos integrando os conteúdos desenvolvidos nas 
disciplinas e seus conhecimentos que vão sendo ampliados progressivamente.

Para facilitar essa construção progressiva, o conjunto de disciplinas foi planejado 
considerando a interdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade, ou seja, um mesmo objeto de 
estudo é relacionado em várias disciplinas e/ou é estudado sob vários enfoques e transcende 
o próprio ambiente acadêmico e de mercado.

Sendo assim, a matriz curricular foi desenvolvida de forma que, o encadeamento dos 
conhecimentos e habilidades esperados dos estudantes seja trabalhado de forma progressiva, 
permitindo avançar desde o estágio inicial de compreensão da informática, de seus 
fundamentos, do escopo de conteúdos para níveis de abstração e realização de processos 
mentais mais elaborados, permitindo a formulação de modelos, a proposição e a construção 
de soluções viáveis.

O encadeamento proposto é realizado através de uma seqüência de estudos agrupados em 
disciplinas com clara delimitação de carga horária, conteúdos programáticos e suas relações. 

Na figura 1, são apresentadas as diferentes disciplinas e as respectivas articulações 
entre elas, permitindo visualizar as necessidades em termos de interdisciplinaridade e 
pluridisciplinaridade. Através de uma análise dessa figura, verificamos que:

A disciplina 1, FM1, isto é, Fundamentos Matemáticos 1 – onde são estudadas as noções 
básicas de geometria analítica, álgebra linear e noções de álgebra – é fundamental para o 
desenvolvimento de FP1, isto é, Fundamentos de Programação 1 – onde são desenvolvidas 
as noções de lógica, variáveis, algoritmos, estruturas de decisão e de repetição e introdução a 
linguagem de programação. Os conhecimentos adquiridos nas disciplinas FP1 e FM1 servirão 
de base para outras disciplinas, do início até o último semestre do curso.

Podemos verificar também que a disciplina FM1 é essencial para o estudo de 
Fundamentos Matemáticos 2 (FM2) , Estatística (STA) e Pesquisa Operacional (POP), que 
permitirão uma melhor compreensão dos conteúdos desenvolvidos em SIG, isto é, Sistemas 
de Informações Gerenciais e PNI, isto é, Plano de Negócios em Informática. 

Código Disciplina

CEX Comunicação e Expressão

FM1 Fundamentos Matemáticos I

FP1 Fundamentos de Programação I

MCI Metodologia Científica

SI1 Sistemas de Informação I

TEC Teologia e Cultura

FEP Filosofia e Ética Profissional

FM2 Fundamentos Matemáticos II

FP2 Fundamentos de Programação II

INI Inglês Instrumental

SI2 Sistemas de Informação II

SOC Sociologia e Computação
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ADN Administração de Negócios

ARC Arquitetura de Computadores

ES1 Engenharia de Software I

PT1 Programação e Testes I

STA Estatística

ADC Administração de Custos

ES2 Engenharia de Software II

POP Pesquisa Operacional

PT2 Programação e Testes II

SOP Sistemas Operacionais

AP1 Análise e Projetos I

BD1 Banco de Dados I

EFI Economia e Finanças

PI1 Projeto Integrado I

RC1 Redes de Computadores I

AP2 Análise e Projetos II

BD2 Banco de Dados II

PI2 Projeto Integrado II

RC2 Redes de Computadores II

SAS Segurança e Auditoria de Sistemas

DIR Direito

MKT Marketing

GPS Gestão de Projetos de Sistemas

SIG Sistemas de Informações Gerenciais

TA1 Tópicos Avançados I

TC1 Trabalho de Conclusão de Curso I

GQS Gestão da Qualidade de Software

CEM Características do Empreendedor

GTI Gestão da Tecnologia da Informação

PNI Plano de Negócios em Informática

TA2 Tópicos Avançados II

TC2 Trabalho de Conclusão de Curso II

Separar os conhecimentos e habilidades necessários para a formação do bacharel de 
Sistemas de Informação nos eixos descritos a seguir facilitou a estruturação e a integração das 
diferentes disciplinas da matriz curricular. 

• Sistemas de Informação: área que focaliza as organizações e os sistemas 
computacionais necessários. Descreve os ambientes computacionais, detalhando o 
Hardware, o Software e como os sistemas são integrados para atender os negócios de uma 
organização.

• Programação: área que visa oferecer uma formação consistente para a criação 
de programas, utilizando diferentes linguagens de programação, porém, com ênfase nas 
linguagens orientadas a objetos.
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• Engenharia de Software: Área que focaliza o Software enquanto produto, seu Ciclo 
de Vida e os métodos de desenvolvimento.

• Administração: Área que prepara o aluno em relação aos conhecimentos de 
processos organizacionais, visando sua informatização.

• Básicas: Área que prepara a fundamentação de conceitos básicos, mas de importância 
para as demais disciplinas e para a atuação profissional. Esse eixo visa dar ao egresso do 
curso uma formação sobre os fundamentos da Matemática Discreta e da Matemática 
do Contínuo, que têm importância para áreas específicas de Sistemas de Informação, 
assim como desenvolver suas habilidades de comunicação e expressão. A formação em 
Matemática Discreta propicia o ferramental matemático necessário para o entendimento 
de especificações formais de Sistemas de Software, análise, testes e validação de programas, 
bem como de modelos computacionais. A formação em Matemática do Contínuo propicia 
o ferramental necessário para a área de sistemas operacionais, redes e complexidade 
algorítmica entre outras.

• Humanistas: área que objetiva ampliar a visão do aluno sobre o homem e suas 
relações consigo mesmo, com seus semelhantes e o âmbito social.

• Empreendedorismo: área que prepara o aluno para empreender negócios pessoais, 
objetivando sua inserção nas atividades produtivas.

• Complementares: área que objetiva a aplicação prática dos conhecimentos 
e habilidades, visando o aperfeiçoamento do profissional e sua rápida inclusão no 
mercado de trabalho.

Os eixos se relacionam entre si devido à formação de interdisciplinaridade e da 
pluridisciplinaridade conforme o diagrama de inter-relações da figura 1. Para desenvolver 
de forma apropriada esse trabalho, onde a interdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade 
exercem um papel fundamental na formação, necessitamos de uma metodologia que 
permita aos egressos ocasiões múltiplas e diversas de trabalhar as diferentes expectativas 
em função das competências e habilidades que devem desenvolver.  Os professores 
devem utilizar uma variedade de estratégias de ensino e aprendizagem, que devem 
proporcionar a valorização dos diferentes níveis de retenção do conhecimento, de forma a 
melhorar e aperfeiçoar através dessas aplicações, os índices de retenção de conhecimentos 
evidenciados,  apresentados na figura 2.

Como já discutimos anteriormente, a aplicação desse projeto exigiu um estudo 
preliminar das possibilidades de integração das diferentes disciplinas e a escolha da 
pedagogia por projetos que privilegia o trabalho em grupo, integrando progressivamente os 
diferentes conhecimentos.

RESULTADOS

Como um primeiro resultado, podemos observar que o desenvolvimento desse projeto 
permitiu tratar de forma mais consciente os seguintes pontos:

- Implementação do trabalho em equipe: dentro das mudanças observadas no âmbito 
do mercado de trabalho moderno, a habilidade de trabalho em equipe tem sido valorizada. 
Não somente pela complexidade das novas atividades, como também pela pluridisciplinaridade 
envolvida. Os profissionais devem compartilhar recursos, particionar e gerenciar a integração 
de sub-partes para a composição das soluções procuradas para os problemas.

- Estímulo à busca constante das informações para a construção dos 
conhecimentos: sabe-se que os conhecimentos têm sido renovados e expandidos com 
uma velocidade surpreendente. Diante deste quadro, o papel fundamental do professor 
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não é mais o de apenas ensinar técnicas e/ou métodos profissionais específicos, porém 
preparar o aluno para buscar, filtrar, analisar e sintetizar seus próprios conhecimentos. 
Ele deve aprender a aprender.

- Emprego de recursos tecnológicos: foge ao escopo deste trabalho uma abordagem 
mais ampla do tema, mas o emprego da tecnologia ao ensino, em especial a informática, 
é sabidamente um fator potencializador dos processos de ensino-aprendizagem, quando 
adequadamente empregado. 

- Formação de profissionais com espírito crítico, inovador e empreendedor: 
o contexto social atual (e futuro) pode ser entendido com base no termo “mudança”. 
O profissional formado atualmente deverá possuir as habilidades mencionadas acima 
como forma de sobrevivência num ambiente profissional mutável. A crítica construtiva, a 
criatividade e a iniciativa são características importantes no novo perfil profissional.

- Integração das disciplinas: o projeto do curso subdivide os conhecimentos, técnicas 
e habilidades em subconjuntos emoldurados nas disciplinas, procurando oferecer um 
desenvolvimento logicamente estruturado do aprendizado.

O estudante deve ser levado, à medida que se desenvolve o curso, à associar os 
diversos subconjuntos, integrando-os e construindo seu próprio conteúdo intelectual, 
lançando mão de conceitos, teorias e métodos, aprendidos em momentos anteriores, 
tal como propõe a teoria da aprendizagem significativa que, segundo Moreira, enfatiza 
que “na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo conhecimento e o já 
existente, na qual ambos se modificam.” 14

Esta associação muitas vezes não é direta, requerendo do professor e das propostas 
pedagógicas um esforço no sentido de produzi-la. Como exemplo, tem-se a realização de projetos 
integrados que permitem integrar conhecimentos, métodos e técnicas com um enorme potencial 
para sedimentar os conceitos e conhecimentos adquiridos, oferecendo situações práticas para 
a construção de sistemas. Além disso, uma proposta pedagógica onde são levadas em conta 
às relações interdisciplinares e pluridisciplinares permite que os estudantes, mesmo que num 
momento posterior, percebam a importância de uma determinada disciplina em seu curso.

No caso dos estudantes de um curso de Sistemas de Informação, cujas motivações para 
estudar matemática são muito reduzidas, a falta desse trabalho integrado pode levá-los a 
não compreender o porque da necessidade em estudar matemática em seu curso. Para eles 
trata-se apenas de mais uma disciplina dentro do grande elenco que devem cumprir e que 
não permite nenhum avanço em seu desenvolvimento porque não são capazes de perceber 
como integrá-la em seu trabalho futuro.

Certamente, esse trabalho de integração deve ser feito num primeiro momento pelos 
professores que, a partir de uma reflexão sobre essa integração, são obrigados a repensar suas 
disciplinas de forma a favorecer o trabalho interdisciplinar e pluridisciplinar, permitindo que 
os estudantes do Curso de Sistemas de Informação sejam capazes de articular os diferentes 
conteúdos desenvolvidos em seus cursos.

CONCLUSÃO

Nos projetos integrados, desenvolvidos pelos estudantes, foi possível observar a 
evolução das habilidades necessárias e a construção, integração e articulação progressiva dos 
conhecimentos. Sendo os projetos desenvolvidos em função do semestre em que o estudante 
se encontrava foi possível articular gradativamente os diferentes componentes curriculares 
e através da integração das disciplinas pudemos verificar que os alunos podiam perceber a 
importância da matemática tanto no seu cotidiano quanto nos trabalhos mais específicos 
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da área que deveriam desenvolver, uma vez que os projetos elaborados eram baseados em 
estudos de casos reais.

Desenvolver um curso de Sistemas de Informação através de uma pedagogia por 
projetos – onde as disciplinas básicas servem de apoio às disciplinas técnicas que permitem 
uma atuação profissional consciente – permite aos professores e alunos um trabalho integrado 
onde a articulação destes diferentes componentes curriculares leva à construção gradual e 
diferenciada do conhecimento.
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Figura 1 – Diagrama de seqüências das disciplinas
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Figura 2 – Índices de retenção do conhecimento
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A disciplina de Anatomia Humana costuma ser ministrada por profissionais da área 
de saúde que, sem formação pedagógica na graduação, ensinam seguindo o modelo 
didático dos seus mestres. Tal fato, apesar dos muitos resultados positivos, impede que estes 
profissionais consigam explicar as causas dos eventuais sucessos e fracassos e dificulta um 
aprimoramento consciente da sua própria atuação e, em conseqüência, da aprendizagem 
dos seus alunos. O presente trabalho objetiva utilizar os fundamentos do corpo teórico da 
Teoria da Aprendizagem Significativa como norteador para a construção de estratégias de 
ensino que possam contribuir efetivamente para um ensino potencialmente significativo da 
disciplina de Anatomia Humana. O ensino de Anatomia pautado numa visão cartesiana 
de corpo humano já não atende mais ao momento atual. É preciso garantir que o avanço 
do conhecimento científico na área caminhe paralelamente à melhoria de qualidade do 
processo educativo. São muitos os problemas que se apresentam quando refletimos sobre 
as principais dificuldades relacionadas ao ensino e à aprendizagem da Anatomia Humana. 
Algumas delas são: (a) o conteúdo programático da disciplina costuma ser muito extenso 
e nem sempre é adequado aos objetivos do curso; (b) os professores muitas das vezes 
não possuem nem a formação ideal nem vivencia no magistério para adequar o enfoque 
específico do curso ao perfil cognitivo, social e afetivo dos alunos; (c) o material didático 
(peças cadavéricas e/ou sintéticas) é, na maioria das vezes, insuficiente para o número de 
alunos; (d) há reação emocional dos alunos ao contato com o material de estudo (cadáver); 
(e) formação inadequada dos alunos que dificultam a aprendizagem significativa de 
conceitos da disciplina; (f) o atual padrão de avaliação dificulta a explicitação por parte dos 
alunos do conhecimento que têm sobre o tema. Partindo do exposto, consideramos que nós, 
professores que trabalhamos por um objetivo comum, a aprendizagem significativa do aluno, 
devemos buscar elementos que permitam facilitar o aprendizado de conhecimentos que 
instrumentalizem, efetivamente, para o exercício profissional e para subsidiar aprendizagens 
subseqüentes. Acreditamos que a construção de uma proposta de ensino sobre Anatomia 
Humana fundamentada na TAS, estaremos contribuindo para a elaboração de um modelo 
educacional que incentive os alunos a romper com a prática memorística da Anatomia 
Humana, situação tão marcante em nosso dia-a-dia como professor.

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa; Ensino de Anatomia; Estratégias de Ensino.



INTRODUÇÃO

O presente trabalho é parte constitutiva de um projeto de extensão intitulado “Formação 
de Alunos das Escolas Públicas de Campo Grande – MS como Agentes Escolares de Saúde”. 
Esse projeto foi desenvolvido pelos acadêmicos do 5º semestre do Curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – 
Uniderp, no 1º semestre de 2003, através da disciplina Prática de Ensino II, e como atividade 
básica do Estágio II, em 14 escolas públicas (municipais e estaduais) do município de Campo 
Grande - MS.  Abarcando alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental.

A proposição do tema abordado no projeto partiu da necessidade de se discutir os 
motivos pelos quais vem crescendo, de forma preocupante, os casos de Leishmaniose canina, 
no município de Campo Grande – MS, fato este, comentado com muita freqüência na  mídia 
local.  Aproveitou-se então o referido estudo para desenvolvermos nossas ações pedagógicas 
referentes ao Estágio II e contribuirmos com ações construtivas para a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade.  

O objetivo do projeto foi o de viabilizar acesso à conhecimentos e informações sobre 
Leishmaniose, por intermédio de metodologias participativas, aos alunos das séries finais 
do ensino fundamental, que se tornariam multiplicadores (Agentes Escolares de Saúde) nas 
escolas, fomentando discussões, reflexões e ações de mobilização nas suas unidades escolares 
e comunidade do entorno, contribuindo com a prevenção e o controle da Leishmaniose, 
dentre outras questões que influenciam na qualidade de vida da sociedade local.

O recorte aqui exposto busca elementos da caminhada, em relação ao referido estudo, 
desde a sua elaboração (fevereiro de 2003) até o fechamento das ações sugeridas (julho 
de 2003),  bem como,  descrição e análise do seu desenvolvimento,  sob o olhar de quem 
acompanhou e orientou este trabalho, a professora da disciplina.

Nesse sentido, cabe ressaltar a concepção de educação estabelecida no momento da 
efetivação do Estágio II, que orientou os trabalhos de formação docente, e que direcionou a 
organização e desenvolvimento deste projeto. Utilizou-se das concepções teóricas da Aprendizagem 
Significativa e da Construção dos Conhecimentos, que estabeleceram a contextualização das 
questões educacionais, sociais, política e econômicas necessárias ao tratamento metodológico dos 
conteúdos curriculares da área de ciências, utilizados pelos acadêmicos, permeando todo o processo 
de ensino–aprendizagem do projeto.  Criando, inclusive, a possibilidade de um rompimento da 
visão simplista, fragmentada e descontextualizada dos conceitos e conteúdos assimilados pelos 
acadêmicos e alunos  que participaram do grupo dos Agentes Escolares de Saúde.

DESENVOLVIMENTO

Como parte da formação inicial docente, a universidade deve fornecer aos acadêmicos 
o contato com as variadas realidades educacionais, através de um encontro direto com o 
cotidiano escolar no seu complexo contexto. Essa experiência visa despertar no acadêmico 
suas habilidades e aptidões, podendo indicar uma futura opção profissional.

Conforme discurso de Nóvoa (1992 p.9): ”Não há ensino de qualidade, nem reforma 
educativa, nem inovação pedagógica, sem a adequada formação de professores”.

Seguindo essa linha de pensamento, pretendeu-se desenvolver o potencial criativo 
e crítico dos acadêmicos e fornecer os alicerces na construção de um conhecimento 
pedagógico especializado, oferecendo estímulo à socialização profissional. 

A adoção de princípios e regras práticas tem como meta produzir uma sólida 
bagagem científica, cultural, contextual, psicológica, pedagógica e pessoal, oferecendo ao 



futuro professor infra-estrutura que o auxilie a assumir a tarefa educativa em toda a sua 
complexidade. E ainda, refletir sobre a função social do professor, enquanto agente promotor 
de formação, para o exercício da cidadania em nossa sociedade.

Nesse momento, emprestamos de Rogers o seguinte pensamento, com relação a função 
do professor : [...]”o professor deve ser o facilitador da aprendizagem, mas seu sucesso nesta 
tarefa repousa, sobretudo, em qualidades atitudinais como a autenticidade, a compreensão 
empática, a aceitação e a confiança no aprendiz (MOREIRA, 1985).

Os conhecimentos científicos referentes à área de formação, no caso dos acadêmicos 
de biologia, é fundamental, porém, não é o suficiente. É crucial nessa caminhada conhecer 
e entender o desenvolvimento cognitivo dos alunos das escolas, sua idade, sua identidade 
cultural e social e os diferentes significados e valores que a disciplina ciências pode ter para 
eles, e a receptividade ou não, na aprendizagem.

Logo, o futuro professor precisa compreender a importância de se organizar atividades 
interessantes que permitam explorar e sistematizar conhecimentos que sejam compatíveis 
com o nível de desenvolvimento intelectual dos alunos, nos seus diversos estágios, conforme 
perspectiva piagetiana, assim, enfocar as relações da vida, do universo, do ambiente e da 
tecnologia, situando o estudante no mundo real. 

Contudo, para que o aluno se situe no mundo e estabeleça relações em que possa 
modificar ou intervir na sua realidade, é necessário que as intervenções do professor sejam 
precisas e claras, pois, como mediador, deverá estimular o aluno, através de problemas 
desafiadores, a encontrar soluções para problemas reais.

Moreira (1985), através do pensamento ausubeliano, demonstra que, para ocorrer 
tal mediação, o professor deve tornar-se um facilitador da aprendizagem utilizando-se da 
seguinte organização:

 1) identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria a ser 
ensinada; 2) identificar os subsunçores relevantes à aprendizagem de 
conteúdos a ser ensinado; 3) diagnosticar aquilo que o aluno já sabe 
[...] quais os subsunçores que ele já possui; 4) ensinar levando em conta 
aquilo que o aluno já sabe, utilizando recursos e princípios que facilitem 
a aprendizagem significativa da estrutura conceitual e proposicional da 
matéria de ensino.

Para assimilar um aprendizado profissional básico, a universidade deverá promover 
experiências múltiplas, que propiciem ao acadêmico integrar os conhecimentos e os 
procedimentos da disciplina através de uma ampla visão pedagógica.

Com relação ao ensino de ciências, no Brasil, a história revela que o desenvolvimento 
dos conteúdos, da área, têm tido um tratamento desinteressante para o aluno.  P o r 
ser difícil transmitir todo um conjunto de dados científicos acumulados pelo homem, ao 
longo do tempo, prioriza-se determinados conteúdos que, geralmente, são apresentados de 
forma fragmentada e desvinculada do cotidiano do estudante. 

Ausubel chama a este procedimento de aprendizagem mecânica, ou seja, aquisição de 
novos conhecimentos com pouca ou nenhuma relação com conceitos prévios existentes na 
estrutura cognitiva dos alunos (FARIA, 1989).

É necessário estabelecer uma formação inicial que proporcione um conhecimento válido 
e gere uma atitude interativa e dialética, que conduza a valorização da necessidade de uma 
atualização permanente em função das mudanças que se produzem; a criar estratégias e métodos 
de intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo rigoroso e investigativo.

Por isso, ao propor este projeto, acreditamos na possibilidade de reunir, em todas as suas 
etapas e instâncias, ações que auxiliem os acadêmicos a vivenciar, perceber e, quem sabe, 
incorporar as nuances pedagógicas abordadas anteriormente. Tornando-se pesquisadores 
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(estudiosos) educacionais, dentro de uma perspectiva coletiva, integrada,  participativa, com 
todos os sujeitos envolvidos na busca do conhecimento, utilizando-se da aprendizagem 
significativa como forma de construir conceitos válidos para a vida.

 Conseguindo aliar os conhecimentos específicos da área biológica  com as teorias e 
práticas educacionais e, por fim,  que pudessem desenvolver uma postura capaz de fazê-los 
enxergar a relação das partes do conhecimento, num contexto mais amplo possível.

Importante também é ressaltar a valiosa contribuição das escolas no processo de 
formação inicial dos acadêmicos, que têm aberto as portas de suas unidades  e acolhido com 
muito respeito o trabalho desenvolvido por esses futuros profissionais. Na maioria das vezes, 
ajudando na orientação de suas ações, disponibilizando materiais, salas e incentivando 
atividades de pesquisa. Diretores, coordenadores pedagógicos, professores, alunos; todos 
entendem a importância e a complexidade do processo de formação docente.

Um processo que não se esgota com o findar do curso universitário, e que deve 
permanecer aceso ao longo de toda a vida  do profissional da educação. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente optou-se pela sensibilização dos acadêmicos, do Curso de Ciências 
Biológicas, do 5º semestre, para a importância do tema do projeto, “Formação de Agentes 
Escolares de Saúde nas Escolas Públicas de Campo Grande – MS”, que deveria enfocar o 
problema do aumento de casos de Leishmaniose canina nas comunidades. 

Imbuídos do espírito participativo e coletivo, os acadêmicos optaram por textos que 
contribuíssem com a fundamentação do tema pesquisado no projeto, através de fontes 
variadas: internet, livros, artigos, etc. Vários temas, além dos relacionados à Leishmaniose 
foram levantados: meio ambiente/ equilíbrio ambiental, saúde coletiva e individual, ética, 
cidadania, dentre outros, e partilhado entre todos os acadêmicos. 

Os estudantes também participaram de palestras com professores da Uniderp, onde 
puderam adquirir maiores informações à respeito dos referidos assuntos e sanarem suas 
dúvidas. Os temas abordados foram: conceito de saúde e meio ambiente, equilíbrio ambiental 
para manutenção da saúde coletiva e individual, leishmaniose (aspectos biológicos, prevenção, 
controle e dados estatísticos) e metodologias para desenvolvimento de projetos de ensino. 

Pudemos perceber, claramente, nesse processo de preparação dos acadêmicos para 
o desenvolvimento do projeto, a perspectiva ausubeliana de aprendizagem significativa.  
Foram utilizados, como parâmetro para a pesquisa, os conhecimento prévios destes, sobre 
Leishmaniose, dentro das dimensões biológicas, ecológicas, ambientais, sociais etc., para então 
dar continuidade a busca pelos conhecimentos científicos registrados,  conforme já relatado.

Optou-se pelo trabalho em duplas e/ou trios de acadêmicos, pois julgamos que um 
trabalho partilhado pode ser melhor desenvolvido e avaliado quando existe a possibilidade 
de uma reflexão conjunta sobre as ações executadas. Chegando às escolas, para o 
desenvolvimento do Estágio II, os acadêmicos visitaram todas as salas de aula das séries 
finais do ensino fundamental, para apresentação e sensibilização do projeto, sendo a 
adesão por parte dos alunos, de 5ª a 8ª série, espontânea. Os únicos critérios estabelecidos 
para a participação dos estudantes foi o interesse pelo tema, e posteriormente assumir o 
compromisso de participar de todas as etapas do projeto. 

Os alunos que preferiram  participar do estudo, compareceram semanalmente na 
escola, durante dois meses, em horário contrário ao das suas aulas, para desenvolverem 
atividades práticas e teóricas sobre a temática. Foi formada uma única turma, multiseriada, 
de 5ª a 8ª série, em cada escola, com aproximadamente 20 alunos.



136

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

137

1º ENAS - Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Agora, sob orientação dos acadêmicos, os alunos participaram de oficinas de 
formação continuada, que discutiam e refletiam sobre as seguintes questões: construção do 
conceito de saúde e meio ambiente, equilíbrio ambiental, manutenção da saúde coletiva e 
individual, Leishmaniose (aspectos biológicos, prevenção, controle e dados estatísticos, etc.), 
desenvolvidas através de atividades teóricas e práticas como: pesquisa em livros, internet, 
jornais, revistas;  entrevista com os moradores do entorno da escola para verificação dos 
conhecimentos e esclarecimento de dúvidas;  visitas aos postos de saúde da comunidade 
para observação das doenças mais comuns que acometiam a comunidade;  visita ao Centro 
de Controle de Zoonoses para assistirem palestra e sanarem dúvidas sobre Leishmaniose e 
outras zoonoses (endêmicas ou não).

Em todas as etapas buscou-se a abordagem da aprendizagem significativa, ou 
seja, que fossem “relacionadas às informações relevantes, previamente adquiridas pelo 
aprendiz” (FARIA, 1989), e da construção de conhecimentos, que levou ao  acréscimo de 
novos conhecimentos , e segundo Piaget [...]” só há aprendizagem quando o esquema de 
assimilação (o organismo se impõe ao meio) sofre acomodação (reestruturação da mente 
para adaptar-se ao meio) ” (MOREIRA, 1985). 

Os conceitos e conteúdos trabalhados possibilitaram relacionar toda uma gama de 
conhecimentos apreendidos, com as necessidades sociais e culturais dos próprios alunos. Porém, 
para superar abordagens fragmentadas e descontextualizadas de ciências, e da ciência, foi 
necessário que os acadêmicos ampliassem sua visão com relação as teorias educacionais, abrindo-
se para novas experiências, tornando possível relacionar os conhecimentos prévios dos alunos, os 
adquiridos pelas suas vivências, com os conceitos e conteúdos científicos desenvolvidos.

Ressalta-se aqui, a importância do trabalho de exploração dos conhecimentos prévios, 
tanto dos acadêmicos quanto dos alunos das escolas participantes do projeto, para a 
aprendizagem. 

Para Ausubel (In  AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980)

A essência do processo de aprendizagem significativa é que as idéias 
expressas simbolicamente são relacionadas às informações previamente 
adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva 
(não literal). Uma relação não arbitrária e substantiva significa que as idéias 
são relacionadas a algum aspecto relevante existente na estrutura cognitiva 
do aluno, como por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou 
uma proposição.

Portanto, a construção e/ou aquisição de novos conceitos permearam toda a trajetória 
deste trabalho, pois levou-se em consideração as experiências de vida de todos.  Segundo o 
pensamento de Ausubel (In MOREIRA, 1985) “aquilo que o aprendiz já sabe é o fator isolado 
que mais influência a aprendizagem subseqüente”. 

 Foram os conhecimentos prévios dos alunos, em grande parte, que permitiram aos 
acadêmicos traçarem suas estratégias metodológicas no desenvolvimento do estágio, ou seja, 
do projeto, nas escolas. 

 O trabalho culminou com a produção de material didático para exposição (painéis, 
murais e cartilhas) nas escolas, e apresentação das informações para toda a comunidade 
escolar  através de palestra, teatro e  seminário.
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ACADÊMICOS E ALUNOS: O QUE FOI MAIS SIGNIFICATIVO

Por parte dos acadêmicos percebeu-se que, além do aprendizado oriundo do 
desenvolvimento do tema do projeto, a convivência com os alunos fez emergir um novo 
olhar sobre a realidade das escolas e das comunidades onde estas estão inseridas.

 Através do depoimento dos acadêmicos, alguns pontos chamaram atenção: a 
necessidade de se expressarem e serem ouvidos, a vontade de apreender e quererem 
mostrar o que aprenderam, a vontade de extrapolar os limites dos muros da escola em busca 
do conhecimento, interesse e participação nas palestras (questionamentos) e acima de tudo 
a demonstração de seriedade, interesse e responsabilidade pelo trabalho realizado.

Os acadêmicos puderam então perceber que ensinar não se trata apenas de uma ação 
mecânica de repasse de informações ou conceitos para posterior memorização dos mesmos. 
Trata-se de um processo bem mais complexo, integrado e participativo, onde o importante é 
o professor estimular o aluno a “aprender a aprender”, ou seja, caminhar muitas vezes com 
as próprias pernas na busca de seu conhecimento. Dando voz e vez aos alunos no sentido 
de expressarem suas hipóteses ou conclusões frente às suas descobertas. E, inclusive, permitir 
que re-signifiquem conceitos não corretos na medida que o descobrirem incorretos.

“Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. [...] Quer dizer, 
o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento” (MOREIRA, 2000). As 
palavras do referido autor ilustram com bastante clareza aquilo que os acadêmicos puderam 
descobrir na sua prática docente.

Por parte dos alunos, através de avaliação realizada, verificamos que gostaram muito dos 
conteúdos relacionados à área de ciências; demonstraram vontade pela continuação do projeto, 
inclusive sugerindo novos temas. Verificou-se uma pré-disposição pelo aprendizado neste grupo 
de alunos, ou seja, [...] “ uma disposição para relacionar, de forma não arbitrária e substantiva, o 
novo material à estrutura cognitiva “ [...] (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).

Apreciaram todas as atividades realizadas, sendo a visita ao Centro de Controle de 
Zoonoses o ponto alto das preferências, pois ali puderam externar e sanar dúvidas conceituais 
que ainda possuíam, provocando momentos de debate com os técnicos da instituição. Para 
Gowin (In MOREIRA, 2000) “Uma vez que se aprende a formular perguntas – relevantes, 
apropriadas e substantivas – aprende-se a aprender e ninguém mais  pode impedir-nos de 
aprendermos o que quisermos”.

Os alunos ainda assinalaram pontos como criatividade, aprendizado, disciplina, 
organização, cooperação, participação e bom relacionamento, como presentes em todos os 
momentos de desenvolvimento do projeto. 

Ao finalizar a avaliação os alunos deixaram mensagens referentes ao trabalho dos 
acadêmicos, que desenvolveram o projeto em suas escolas. Esta atitude foi extremamente 
importante para os acadêmicos que puderam ter um feedback do trabalho realizado ao 
longo do desenvolvimento da docência/projeto. Eles puderam compreender que aprende-se 
não só com os acertos, mas, principalmente, corrigindo os erros cometidos.

A visão punitiva do erro ocupou, e ainda ocupa, grande parte das ações pedagógicas em 
nosso sistema educacional. O que dificulta sobremaneira uma mudança de comportamento 
com relação a aprendizagem não só dos alunos do ensino básico, mas também dos 
universitários, que possuem verdadeiro pânico em errar. 

É pertinente a observação de Moreira (2000)  sobre o erro na aprendizagem: [...]” buscar 
sistematicamente o erro é pensar criticamente, é aprender a aprender, é aprender criticamente 
rejeitando certezas, encarando o erro como natural e aprendendo através da superação”. 

Apesar da boa receptividade encontrada nas escolas é importante enfatizar, também, 
as condições das escolas trabalhadas, onde os acadêmicos encontraram situações diversas. 
Alguns acadêmicos depararam-se com uma boa estrutura física à disposição na escola de 
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atuação (sala com mesas e cadeiras, material permanente, materiais não permanentes, etc.), 
outros vivenciaram, em suas unidades de ensino, certa dificuldade em trabalhar, devido a 
falta dessa estrutura, tendo que realizar o trabalho em quadras esportivas, nos pátios das 
escolas, no chão e sem materiais de apoio.  Porém, esses obstáculos não impediram que 
realizassem um excelente trabalho.

DISCUSSÃO

Atualmente, as universidades vêm tentando cumprir uma tarefa nada fácil, a de formar 
profissionais para atuarem na educação, nas diversas área de conhecimento, que possam 
contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das populações do país. O 
processo de formação de professores vai além do que repassar teorias e técnicas pedagógicas. 
É necessário despertar o ideário educacional no “Ser” dos futuros profissionais. Segundo o 
pensamento de Nias (1991), citado por Nóvoa (1992)  “O professor é a pessoa. E uma parte 
importante da pessoa é o professor”.

Para externarmos a nossa opinião sobre formação de professores é importante, 
inicialmente, comentarmos o nosso entendimento sobre o tema utilizando-nos do 
pensamento de KulloK (2000, p.11) quando faz a seguinte observação

[...] a formação dos professores deve assegurar-lhe uma cultura científica 
de base em ciências humanas e sociais no que se refere a educação; a 
capacidade de realizar pesquisas e análises de situações educativas e de 
ensino; o exercício da docência em contextos institucionais escolares e não-
escolares.

A formação inicial deve fornecer ao futuro professor a infraestrutura para poder 
construir um conhecimento pedagógico especializado, fruto da socialização profissional e 
da prática que esteja embasado em princípios e regras. O futuro professor deve procurar 
criar uma identidade profissional própria, evitando espelhar-se em modelos profissionais 
cristalizados que possam representar o continuísmo educacional ultrapassado. Nesse sentido 
Ibernon faz o seguinte alerta 

A formação deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre a prática 
docente, de modo a lhes permitir examinar suas teorias implícitas, seus 
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho (2001, p.55).

Embasados nestas reflexões, ainda que a partir de recortes sobre o tema, podemos 
perceber o quão importante é o processo de formação inicial para qualquer profissional, e 
o quanto ele marca o futuro profissional, que pode levar consigo para toda a sua vida, vícios 
e conceitos distorcidos sobre o processo ensino-aprendizagem. Mas podem também levar 
consigo a imagem e a certeza que a educação se desenvolve em um processo dinâmico, em 
constate transformação e crescimento, através de uma olhar dialético e reflexivo.

CONCLUSÃO

O projeto aqui apresentado, sobre a formação de alunos das escolas públicas em  
multiplicadores, sendo denominado “Formação de Agentes Escolares de Saúde”, fez 
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parte da tentativa de aproximarmos a pesquisa educacional do ensino ao processo de 
formação inicial docente.

Atualmente, mesmo com um grande número de pesquisas voltadas para a educação 
formal, especialmente enfatizando o processo ensino-aprendizagem, em sala de aula, 
encontramos ainda um grande distanciamento entre pesquisa e ensino. 

A universidade possui papel preponderante nesta situação, pois ao formar professores 
colabora com esse distanciamento, devido a não exigência, em seu currículo, do envolvimento 
do acadêmico com a pesquisa. Principalmente a pesquisa escolar.

Por isso, optamos por realizar no Estágio II o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, 
com o intuito de fomentar e incentivar a prática da pesquisa aos nossos acadêmicos, futuros 
profissionais da educação: professores de ciências (séries finais do ensino fundamental), de 
biologia (ensino médio), e por que não dizer,  universitários.

As bases teóricas utilizadas neste percurso, a Aprendizagem Significativa e a Construção 
de Conhecimentos, contribuiu muito para a efetivação das ações pedagógicas do referido 
projeto, tornando possível diferenciar o pensamento das crianças e jovens, das diferentes 
comunidades escolares trabalhadas, do pensamento do adulto, e de como pensam e 
elaboram  os conceitos e idéias científicas. 
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NOTAS
1 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) - Advanced Distributed Learning - URL: http://
www.adlnet.org/ 

2 Java Technology - Sun Microsystems, Inc. - URL: http://java.sun.com/ 

3 Macromedia Flash Player Download Center - Macromedia, Inc. - URL: www.macromedia.com/ 

4 Estamos considerando aqui o pensar criticamente sob o ponto de vista proposto por Garrison (1992) que  
considera  tal habilidade como um complexo processo interno no qual o indivíduo se separa do mundo 
externo para se engajar num diálogo interno e na contemplação de idéias e conceitos abstratos por meio de 
uma forma pró-ativa de pensar e aceitar responsabilidade para interpretar experiências.

5 O Logo é uma linguagem de programação e como tal serve para que possamos nos comunicar com o 
computador. Essa linguagem possui como todas, seus aspectos computacionais, e no caso do Logo, o aspecto 
da metodologia para explorar o processo de aprendizagem, teve sua origem no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, nos EUA, na década de 70; foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores que tinham na 
liderança o professor e pesquisador Seymour Papert.

6 Criador da linguagem de programação Logo.

7 flexibilidade cognitiva: O estudante é capaz de articular os diferentes domínios, registros de representação 
semiótica, pontos de vista e fazer apelo às diferentes concepções de um mesmo conceito sem que para isto 
seja necessário um apelo explícito, isto é, o estudante se encontra em um nível disponível para o trabalho 
relacionado a uma determinada informação. Certamente, em relação a este conceito poderão existir, ainda, 
conhecimentos que não foram desenvolvidos, mas sua flexibilidade de trabalho em relação a conhecimentos 
anteriores é um elemento essencial para encontrar o significado e poder utilizá-lo posteriormente de forma 
disponível em outras questões onde este conhecimento for necessário.

8 A idéia de competência, subentende que o sujeito é aquele capaz de mobilizar conhecimentos de modo a 
acionar esquemas que atuam como ferramenta em situações concretas.

9 HyperText Markup Language (HTML) - World Wide Web Consortium - URL: http://www.w3.org/MarkUp/ 

10 Extensible Markup Language (XML) - World Wide Web Consortium - URL: http://www.w3.org/XML/ 

11 TelEduc - Núcleo de Informática Aplicada à Educação - UNICAMP - URL: http://teleduc.nied.unicamp.br/
~teleduc/ 

12 Mathematical Markup Language (MathML) - World Wide Web Consortium - URL: http://www.w3.org/Math/ 

13 Java Virtual Machine - Sun Microsystems, Inc. - http://java.sun.com/ 

14 MOREIRA, M.A., Mapas conceituais e aprendizagem significativa. Disponível em: <http://
www.emack.com.br/info/apostilas/nestor/mapasmoreira.pdf>. Acesso em: 06/02/2005. 
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