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O homem nada pode aprender senão em virtude do 

que já sabe. (Aristóteles)  

 

TEXTO 1 

 

    

  AA  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ddoo  aalluunnoo  ee  ddaa  aalluunnaa  

AA  AApprreennddiizzaaggeemm  EEssqquueemmaass  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttoo  ee  AAttrriibbuuiiççããoo  ddee  

SSiiggnniiffiiccaaddoo    

 

MAURI, Teresa. A Contribuição do aluno e 

da aluna. In: COLL, César et al. O 

Construtivismo na sala de aula. São 

Paulo: Editora Ática, 2006. P.94-98. 

 

Dos esquemas de conhecimento 

 

Os alunos foram formando seu 

próprio conhecimento por diferentes 

meios: por sua participação em 

experiências diversas, por exploração 

sistemática do meio físico ou social, ao 

escutar atentamente um relato ou uma 

exposição feita por alguém sobre um 

determinado tema, ao assistir a um 

programa de televisão, ao ler um livro, ao 

observar os demais e os objetos com certa 

curiosidade e ao aprender conteúdos 

escolares propostos por seu professor na 

escola etc. Esses conhecimentos estão 

armazenados na mente, organizados em 

unidades que chamamos esquemas de 

conhecimentos e que mantêm conexões 

entre si. A estrutura cognitiva poderia ser 

concebida como um conjunto de esquemas 

convenientemente relacionados. 

Como é de supor, o "material" de 

que são feitos os esquemas de 

conhecimento é de natureza muito 

diferente do da experiência ou situação em 

que o conhecimento foi gerado. Isto é, os 

esquemas de conhecimento não são de 

material da experiência, mas simbólico: 

não é uma cópia da realidade, mas uma 

construção na qual intervieram outras 

idéias que já possuímos e que estavam 

armazenadas em nossa mente. Falando de 

modo coloquial, na mente não se encontra 

a coisa "real" , mas a idéia ou 

representação que dela elaboramos, pondo 

em jogo o que já conhecíamos. É nesse 

sentido que podemos falar que os 

conhecimentos são uma representação 

pessoal de uma realidade "objetiva". 

Portanto, não é de estranhar que os alunos 

e alunas que participam da mesma 

experiência tenham representações 

diferentes daquilo que aconteceu e que 

todos estejam totalmente seguros de 

estarem certos. Os esquemas permitem 

armazenar informações e facilitam sua 

retenção, mas também a modificam para 

acomodá-la a eles mesmos. A lembrança é 

claramente influenciada pelos esquemas de 

conhecimento. 

Entendemos por esquemas de 

conhecimento a representação que a 

pessoa tem, em um determinado 

momento, sobre uma parcela da realidade. 

Essa noção evidencia, se a revermos 

atentamente, uma importante qualidade 

funcional dos esquemas, que nos permite 

perceber que o conhecimento é gerado de 

maneira contínua. 

Nos esquemas de conhecimento 

estão integrados conhecimento de tipo 

declarativo (referentes ao que: o que dizer 

de algo ou alguém, de alguma situação, 

experiência ou acontecimento) e 

conhecimentos do tipo procedimental 

(referentes ao como fazer: realizações de 

ações e de seqüências de ações). Estes 

contêm conhecimentos referentes às coisas 

e a como fazer coisas com as coisas. 

Geralmente, é aceito que essas unidades 

ou esquemas também integram atitudes e 

valores, e também referências a outros 

esquemas de conhecimento. Assim, a idéia 

que uma aluna possa ter, em um  

determinado momento, sobre democracia, 

pode estar formada por dados referentes à 

data da Constituição espanhola, 

relacionando-se com idéias tais como 

votar, participar e outras, como 

presidente, autocracia etc.; além disso, ao 

evocar a representação de democracia, a 

aluna pode pensar em um processo de 

escrutínio de votos do qual participou e 

evocar a atitude de rigor com a qual 

participou desse acontecimento, 

Finalmente, este esquema pode conter 

referências de outros esquemas, como, por 

exemplo, aquele no qual essa aluna 
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representa os conhecimentos referentes às 

assembléias de alunos, e de alunos de 

classe com o diretor.Da perspectiva da 

educação escolar, tentou-se indagar as 

concepções que os alunos têm em 

diferentes áreas, pois elas diferem não só 

em conteúdo mas também em natureza 

(algumas são mais conceituais e outras 

referem-se mais a procedimentos etc.). 

Além disso, todos esses fatores podem 

variar conforme o nível de 

desenvolvimento, a educação escolar 

recebida e a quantidade e qualidade das 

aprendizagens realizadas. 

Figura 1- Idéias e Concepções Prévias                                       

Fonte: COLL, César et. al, 1998. 

        

Atualmente, são muitos conhecidos 

os aspectos característicos das idéias que 

os alunos possuem. São construções 

pessoais, bastante estáveis e resistentes a 

mudanças; costumam ser compartilhadas 

por pessoas com características muito 

diferentes (idade, cultura, sexo, formação 

etc.), são idéias úteis para interpretar o 

mundo no qual se vive e servem para 

atuar sem ter que pensar a cada momento, 

a cada situação concreta, como se fosse 

algo novo, o que fazer e por quê. 

Freqüentemente têm um caráter implícito, 

isto é, manifestam-se na opinião, na 

atividade, na antecipação de situações, na 

solução prática de problemas etc. 

Ressaltamos até aqui a importância 

dos conhecimentos prévios para conhecer 

e continuar aprendendo. Frisamos seu 

conteúdo conceitual, de procedimento e de 

atitude, suas conexões mútuas e sua 

funcionalidade. 

 

Da atribuição de significado 

 

É importante que os professores 

percebam os conhecimentos prévios dos 

alunos e alunas sobre o tema a ser 

estudado, não apenas porque são os que 

eles utilizam para aprender, isto é, não 

podem prescindir deles na realização de 

novas aprendizagens, mas porque deles 

dependem as relações que são possíveis 

estabelecer para atribuir significado à nova 

informação proposta. Isto é, os 

conhecimentos do aluno sobre um 

determinado tema possibilitam estabelecer 

relações substantivas, permitindo também, 

conseqüentemente, atribuir significado ao 

novo conteúdo. É provável que muitos 

leitores tenham mais conhecimentos para 

elaborar uma representação altamente 

significativa da aprendizagem escolar do 

que da reação atômica. 

O grau ou nível de elaboração do 

significado será determinado pela 

qualidade, diferenciação e coordenação dos 

esquemas de conhecimento que possuímos 

e por sua relevância e pertinência para 

estabelecer vínculos com a nova 

informação apresentada. Essa é uma 

questão importante para a educação 

escolar, pois confirma, por um lado, que os 

conhecimentos dos alunos sempre atuam, 

mesmo que seja para que consigam 

perceber que o novo conteúdo não tem 

nenhum significado para eles (por isso é 

que devem ser levados em conta, sejam 

quais forem). Por outro lado, esses 

conhecimentos atuam conferindo à 

informação diferentes graus de significado, 

e, por isso, este não é construído de uma 

vez por todas e para sempre, mas pode ser 

objeto de contínuo aprofundamento. Em 

suma, os conhecimentos que o aluno 

possui não são um obstáculo para a 

aprendizagem, mas requisito indispensável 

para ela � os alunos e alunas não 

aprendem apesar de seus conhecimentos 

prévios, mas por meio deles -, e a 

compreensão da realidade é um processo 

gradual, que ocorre simultaneamente ao 

enriquecimento desses conhecimentos 

prévios, pois não se trata de suprimi-los, 

mas de usá-los, revisá-los e enriquecê-los 

progressivamente. 

Na aprendizagem, todos os 

conhecimentos que o aluno possui podem 

ser importantes, mas nem todos 

participarão do mesmo modo na atribuição 

de significado, certamente alguns 

garantirão esse processo mais diretamente 
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que outros. Entretanto, não esqueçamos 

um elemento muito importante: o 

conhecimento é fruto de uma atividade 

pessoal, e quando o professor não vê 

nenhuma relação entre duas informações, 

os alunos podem vê-la e, além disso, 

considerá-la muito relevante, ou só podem 

construí-la em algum aspecto (de 

procedimento, porém não conceitual ou de 

atitude). Daí deriva a necessidade não só 

de professores saberem quais são os 

conhecimentos prévios dos alunos, mas de 

compreendê-los do ponto de vista deles, 

explorando o máximo as conexões que 

mantêm entre si e em relação à nova 

informação objeto de aprendizagem. 

Alguém referiu-se aos conhecimentos 

prévios como verdadeiras teorias.          

   
 

 

      AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  RREEFFLLEEXXÃÃOO    

 

a) Qual a função dos conhecimentos 

prévios quando nos referimos a 

aprendizagem?  
 

b) Como se forma os nossos esquemas de 

conhecimento? 

 

c) Por que podemos dizer que os alunos e 

alunas não aprendem apesar de seus 

conhecimentos prévios, mas por meio 

deles e a compreensão da realidade é um 

processo gradual? 

 

  

  

  

  

  

TTEEXXTTOO  22    
 

 

AAss  CCoonnddiiççõõeess  ddaa  AApprreennddiizzaaggeemm  

SSiiggnniiffiiccaattiivvaa  ((ddee  CCoonncceeiittooss))  

  

POZO, Juan Ignácio. A aprendizagem e o 

ensino de Fatos e Conceitos. In: COLL, César 

et al. Os Conteúdos na Reforma. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998. P. 35-40. 

  

  GGeerraallmmeennttee,,  ooss  rreeqquuiissiittooss  nneecceessssáárriiooss  

ppaarraa  qquuee  hhaajjaa  uummaa  aapprreennddiizzaaggeemm  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddee  ccoonncceeiittooss  ssããoo  mmuuiittoo  mmaaiiss  

eexxiiggeenntteess  ddoo  qquuee  aass  ccoonnddiiççõõeess  rreeqquueerriiddaass  

ppaarraa  aa  aapprreennddiizzaaggeemm  mmeemmoorrííssttiiccaa..  EEmm  oouuttrraass  

ppaallaavvrraass,,  ccoommpprreeeennddeerr  éé  ppssiiccoollooggiiccaammeennttee  

mmaaiiss  ccoommpplleexxoo  ddoo  qquuee  mmeemmoorriizzaarr,,  ddee  ttaall  

ffoorrmmaa  qquuee,,  ppaarraa  oo  aalluunnoo  ppooddeerr  ccoommpprreeeennddeerr  

oo  mmaatteerriiaall,,  éé  nneecceessssáárriioo  qquuee  ttaannttoo  oo  mmaatteerriiaall  

qquuaannttoo  oo  aalluunnoo  qquuee  pprreecciissaa  aapprreennddêê--lloo  

pprreeeenncchhaamm  cceerrttaass  ccoonnddiiççõõeess..  DDoo  ccoonnttrráárriioo,,  éé  

mmuuiittoo  pprroovváávveell  qquuee,,  eemmbboorraa  oo  oobbjjeettiivvoo  ddaa  

ttaarreeffaa  sseejjaa  aa  ccoommpprreeeennssããoo,,  eessssaa  aaccaabbee  

pprroodduuzziinnddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  mmeemmoorriizzaaççããoo..  AA  

ppaarrttiirr  ddaass  iiddééiiaass  ddee  AAuussuubbeell,,  NNoovvaakk  ee  

HHaanneessiiaann  ((11997788))  ee  ddee  oouuttrraass  ccoonnssiiddeerraaççõõeess,,  

rreessuummiirreemmooss  aass  ccoonnddiiççõõeess  ffuunnddaammeennttaaiiss  ppaarraa  

qquuee  ssee  pprroodduuzzaa  uummaa  aapprreennddiizzaaggeemm  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  ccoommeeççaannddoo  ppeellaass  rreellaattiivvaass  aaoo  

mmaatteerriiaall  qquuee  pprreetteennddeemmooss  qquuee  oo  aalluunnoo      

ccoommpprreeeennddaa..  

  

    
FFiigguurraa  22--  AApprreennddiizzaaggeemm  MMeemmoorrííssttiiccaa  ((ddee  FFaattooss))..                                                          

FFoonnttee::  CCOOLLLL,,  CCééssaarr  eett  aall,,  11999988..  

  

    

CCoonnddiiççõõeess  ddoo  MMaatteerriiaall  ddee  AApprreennddiizzaaggeemm  

  

  PPaarraa  qquuee  oo  mmaatteerriiaall  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  

ppoossssaa  sseerr  ccoommpprreeeennddiiddoo  éé  nneecceessssáárriioo  qquuee  

ppoossssuuaa  uummaa  oorrggaanniizzaaççããoo  ccoonncceeiittuuaall  iinntteerrnnaa,,  

oouu  sseejjaa,,  qquuee  nnããoo  ssee  ccoonnssttiittuuaa  eemm  uummaa  lliissttaa  

aarrbbiittrráárriiaa  ddee  eelleemmeennttooss  jjuussttaappoossttooss..  QQuuaannddoo  

aapprreennddeemmooss  uumm  nnúúmmeerroo  ddee  tteelleeffoonnee,,  nnããoo  

eexxiissttee  uummaa  rreellaaççããoo  llóóggiiccaa  eennttrree  uumm  aallggaarriissmmoo  

ee  oo  sseegguuiinnttee,,  aa  rreellaaççããoo  eennttrree  eelleess  éé  aarrbbiittrráárriiaa  

oouu  ccaassuuaall..  PPoorr  iissssoo,,  nnããoo  éé  ppoossssíívveell  

ccoommpprreeeennddeerr  uumm  nnúúmmeerroo  ddee  tteelleeffoonnee  

((eemmbboorraa  ppoossssaammooss  uussaarr  pprroocceeddiimmeennttooss  

mmnneemmoottééccnniiccooss  qquuee  nnooss  aajjuuddeemm  aa  rreeccoorrddáá--lloo  

mmeellhhoorr))..  OO  mmeessmmoo  ooccoorrrree  ccoomm  aallgguunnss  

mmaatteerriiaaiiss  eessccoollaarreess..  EEmmbboorraa  eexxiissttaamm  aallgguummaass  

rreeggrraass  mmíínniimmaass,,  aa  mmaaiioorr  ppaarrttee  ddooss  

ccoonnhheecciimmeennttooss  oorrttooggrrááffiiccooss  éé  mmeerraammeennttee  

aarrbbiittrráárriiaa..  AA  nnããoo  sseerr  qquuee  tteennhhaammooss  uumm  aammpplloo  

ee  pprrooffuunnddoo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddaa  eettiimmoollooggiiaa  ddaass  

ppaallaavvrraass,,  aa  ssuuaa  oorrttooggrraaffiiaa  nnããoo  ppooddee  sseerr  
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ccoommpprreeeennddiiddaa..  OO  mmeessmmoo  ooccoorrrree  ccoomm  aa  

ffoonnééttiiccaa  ddee  llíínngguuaass  eessttrraannggeeiirraass,,  ccoommoo  oo  

iinnggllêêss..  EEnnqquuaannttoo  aa  lliimmiittaaççããoo  nnaa  

aapprreennddiizzaaggeemm  mmeemmoorrííssttiiccaa  ddeeppeennddee  

pprriinncciippaallmmeennttee  ddaa  qquuaannttiiddaaddee  ddoo  mmaatteerriiaall  

aapprreesseennttaaddoo,,  aass  rreessttrriiççõõeess  ppaarraa  aa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeeppeennddeemm  mmaaiiss  

ddooss  ttrraaççooss  qquuaalliittaattiivvooss  ddeessssee  mmaatteerriiaall..  

  PPoorrttaannttoo,,  ssoommeennttee  ppooddeerrããoo  sseerr  

ccoommpprreeeennddiiddooss  aaqquueelleess  mmaatteerriiaaiiss  qquuee  

eessttiivveerreemm  oorrggaanniizzaaddooss,,  oouu  sseejjaa,,  nnooss  qquuaaiiss  

ccaaddaa  ppaarrttee  ddoo  mmaatteerriiaall  tteennhhaa  uummaa  ccoonneexxããoo  

llóóggiiccaa  oouu  ccoonncceeiittuuaall  ccoomm  oo  rreessttaannttee  ddaass  

ppaarrtteess..  AAssssiimm,,  ddiiaannttee  ddooss  aassppeeccttooss  

oorrttooggrrááffiiccooss,,  aass  rreeggrraass  ggrraammaattiiccaaiiss  oouu  

ssiinnttááttiiccaass  ddee  uummaa  llíínngguuaa  eessttrraannggeeiirraa  ppooddeemm  

sseerr  ccoommpprreeeennddiiddaass..  OO  mmeessmmoo  ooccoorrrree  ccoomm  

uummaa  eexxppoossiiççããoo  ssoobbrree  aass  mmuuddaannççaass  

pprroodduuzziiddaass  ppeellaa  RReevvoolluuççããoo  IInndduussttrriiaall  oouu  

eeffeeiittooss  ddaa  iinndduussttrriiaalliizzaaççããoo  

ssoobbrree  oo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  ee  aass  

mmuuddaannççaass  cclliimmááttiiccaass  qquuee  

ppooddee  pprroovvooccaarr..  

  SSuuppoossttaammeennttee,,  qquuaassee  

ttooddooss  ooss  mmaatteerriiaaiiss  eessccoollaarreess  

eexxppoossiittiivvooss  eessttããoo  

oorrggaanniizzaaddooss  ddeessssaa  mmaanneeiirraa..  

NNoo  eennttaannttoo,,  mmuuiittaass  vveezzeess  

eessssaass  ccoonneexxõõeess  nnããoo  ssããoo  

ssuuffiicciieenntteemmeennttee  eexxppllíícciittaass  

ppaarraa  oo  lleeiittoorr..  AAssssiimm,,  ppoorr  

eexxeemmpplloo,,  éé  ffrreeqqüüeennttee  qquuee  

ccaaddaa  tteemmaa  oouu  ��lliiççããoo��  tteennhhaa  

uummaa  eessttrruuttuurraa  ccllaarraa,,  mmaass  

qquuee,,  aaoo  ccoonnttrráárriioo,,  nnããoo  

eesstteejjaa  eexxppllíícciittoo  oo  ccrriittéérriioo  ddee  

oorrggaanniizzaaççããoo  ggeerraall  ddee  uunnss  

tteemmaass  ccoomm  oouuttrrooss..  AAttuuaallmmeennttee,,  ssaabbee--ssee  

mmuuiittoo  ssoobbrree  aass  ffoorrmmaass  aaddeeqquuaaddaass  ddee  

oorrggaanniizzaarr  oo  mmaatteerriiaall  eexxppoossiittiivvoo  ppaarraa  qquuee  sseejjaa  

mmeellhhoorr  ccoommpprreeeennddiiddoo,,  aassssiimm  ccoommoo  aass  

ttééccnniiccaass  aattrraavvééss  ddaass  qquuaaiiss  ppooddee--ssee  aajjuuddaarr  ooss  

aalluunnooss  aa  ppeerrcceebbeerreemm  ccoomm  mmaaiioorr  ffaacciilliiddaaddee  aa  

eessttrruuttuurraa  ccoonncceeiittuuaall  ddoo  mmaatteerriiaall  ((ppoorr  

eexxeemmpplloo,,  LLeeoonn  ee  GGaarrccííaa  MMaaddrruuggaa,,  11999911))..  

  AAlléémm  ddee  rreeqquueerreerr  qquuee  oo  mmaatteerriiaall  qquuee  oo  

aalluunnoo  eessttuuddaa  tteennhhaa  uummaa  eessttrruuttuurraa  ccoonncceeiittuuaall  

eexxppllíícciittaa,,  éé  ccoonnvveenniieennttee  qquuee,,  nnoo  ccaassoo  ddee  

tteexxttooss  oouu  ddiissccuurrssooss  eexxppoossiittiivvooss,,  aa  

tteerrmmiinnoollooggiiaa  ee  oo  vvooccaabbuulláárriioo  eemmpprreeggaaddoo  nnããoo  

sseejjaamm  eexxcceessssiivvaammeennttee  iinnoovvaaddoorreess,,  nneemm  

ddiiffíícceeiiss  ppaarraa  oo  aalluunnoo..  AAlléémm  ddoo  pprroobblleemmaa  

ccoonncceeiittuuaall  ��  ddiiffiiccuullddaaddeess  ppaarraa  aattrriibbuuiirr  

ssiiggnniiffiiccaaddoo  aa  tteerrmmooss  ccoonnhheecciiddooss  ��  

eennffrreennttaarrííaammooss  uumm  pprroobblleemmaa  tteerrmmiinnoollóóggiiccoo  

oouu  ddee  vvooccaabbuulláárriioo..  SSeemm  ddúúvviiddaa,,  ooss  aalluunnooss  

ddeevveemm  iirr  aaddqquuiirriinnddoo  uumm  cceerrttoo  vvooccaabbuulláárriioo  

eessppeeccííffiiccoo  ddaass  mmaattéérriiaass,,  mmaass  eessssaa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ddeevvee  sseerr  pprrooggrreessssiivvaa,,  eevviittaannddoo  

qquuee  sseejjaamm  iinnttrroodduuzziiddooss  eemm  uumm  mmeessmmoo  

mmaatteerriiaall  mmuuiittooss  tteerrmmooss  nnoovvooss,,  jjáá  qquuee  aassssiimm  

sseerriiaa  mmaaiiss  ddiiffíícciill  qquuee  oo  aalluunnoo  eessttaabbeelleecceessssee  

rreellaaççõõeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  eennttrree  eelleess  ee,,  ppoorrttaannttoo,,  

iimmppeeddiirriiaa  aa  ssuuaa  ccoommpprreeeennssããoo..  MMaass  aa  

ddiiffiiccuullddaaddee  tteerrmmiinnoollóóggiiccaa  nnããoo  éé  uummaa  

qquuaalliiddaaddee  ddoo  tteexxttoo  oouu  eexxppoossiiççããoo  ppeerr  ssee,,  mmaass  

ppaarraa  vvaalloorriizzáá--llaa  ddeevvee--ssee  lleevvaarr  eemm  

ccoonnssiiddeerraaççããoo  oo  aalluunnoo  aa  qquueemm  oo  mmaatteerriiaall  éé  

ddiirreecciioonnaaddoo::  ddee  ffaattoo,,  aass  ccoonnddiiççõõeess  ddoo  

mmaatteerriiaall  nnããoo  ppooddeemm  sseerr  aannaalliissaaddaass  

iissoollaaddaammeennttee  ddaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddooss  aalluunnooss..    

  [[......]]  AAnntteess  ddee  mmaaiiss  nnaaddaa,,  ccoossttuummaa--ssee  

ddeessttaaccaarr  qquuee  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  pprréévviiooss,,  ssããoo  

ccoonnssttrruuççõõeess  ppeessssooaaiiss  ddooss  aalluunnooss,,  oouu  sseejjaa,,  

ffoorraamm  eellaabboorraaddooss  ddee  mmooddoo  mmaaiiss  oouu  mmeennooss  

eessppoonnttâânneeooss  nnaa  ssuuaa  iinntteerraaççããoo  ccoottiiddiiaannaa  ccoomm  

oo  mmuunnddoo..  DDee  ffaattoo,,  mmuuiittooss  ddeelleess  ssããoo  

aanntteerriioorreess  àà  iinnssttrruuççããoo,,  tteennddoo  oo  sseeuu  ddoommíínniioo  

nnaattuurraall  ddee  aapplliiccaaççããoo  nnoo  

aammbbiieennttee  ccoottiiddiiaannoo  ddoo  

aalluunnoo..  DDeessddee  oo  bbeerrççoo,,  aass  

ccrriiaannççaass  eessttããoo  ppeerrcceebbeennddoo  

oo  ssoomm,,  aass  lluuzzeess  ddooss  

oobbjjeettooss  ee  pprreevveennddoo  ddee  

mmooddoo  mmaaiiss  oouu  mmeennooss  

ccoorrrreettoo  oo  sseeuu  

ccoommppoorrttaammeennttoo..  DDaa  

mmeessmmaa  ffoorrmmaa,,  aa  ssuuaa  

iinntteerraaççããoo  ccoomm  aass  ppeessssooaass  

pprrooppoorrcciioonnaa--llhheess  

ccoonnhheecciimmeennttooss  ppaarraa  

iinntteerrpprreettaarr  ooss  ddeesseejjooss,,  

iinntteennççõõeess  ee  sseennttiimmeennttooss  

ddooss  ddeemmaaiiss..  FFoorrmmaamm--ssee  

aassssiimm  ccoonnhheecciimmeennttooss  oouu  

iiddééiiaass  pprréévviiaass  qquuee  eemmbboorraa  

ccoossttuummeemm  sseerr  iinnccooeerreenntteess  ddoo  ppoonnttoo  ddee  vviissttaa  

cciieennttííffiiccoo,,  nnããoo  ttêêmm  ppoorrqquuee  ssêê--lloo  ddoo  ppoonnttoo  ddee  

vviissttaa  ddoo  aalluunnoo..  DDee  ffaattoo,,  ccoossttuummaamm  sseerr  

bbaassttaannttee  pprreevviissíívveeiiss  eemm  rreellaaççããoo  aa  ffeennôômmeennooss  

ccoottiiddiiaannooss,,  eemmbboorraa  nnããoo  sseejjaamm  cciieennttiiffiiccaammeennttee  

ccoorrrreettooss..  OO  aalluunnoo  pprreevvêê  ccoomm  bbaassttaannttee  

ssuucceessssoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ccoommoo  ssee  mmoovviimmeennttaamm  

ooss  oobbjjeettooss,,  mmaass  eexxpplliiccaaççõõeess  ssee  aaffaassttaamm  

bbaassttaannttee  ddaa  mmeeccâânniiccaa  nneewwttoonniiaannaa..  

  AAlléémm  ddiissssoo,,  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  ddooss  aalluunnooss  

ssããoo  bbaassttaanntteess  eessttáávveeiiss  ee  rreessiisstteenntteess  aa  

mmuuddaannççaass,,  mmuuiittaass  vveezzeess  ppeerrssiissttiinnddoo  aappeessaarr  

ddee  mmuuiittooss  aannooss  ddee  iinnssttrruuççããoo  cciieennttííffiiccaa..  EElleess  

ffoorraamm  iiddeennttiiffiiccaaddooss  nnããoo  ssóó  eemm  ccrriiaannççaass  ee  

aaddoolleesscceenntteess,,  mmaass  ttaammbbéémm  eennttrree  aadduullttooss,,  

iinncclluussiivvee,,  ààss  vveezzeess,,  eennttrree  uunniivveerrssiittáárriiooss  ee  

pprrooffeessssoorreess  ddeennttrroo  ddee  ssuuaa  áárreeaa  ddee  

eessppeecciiffiicciiddaaddee..    

  AAppeessaarr  ddee  sseerreemm  ccoonnssttrruuççõõeess  ppeessssooaaiiss  ee  

ppoossssuuíírreemm  uumm  ssiiggnniiffiiccaaddoo  iiddiioossssiinnccrrááttiiccoo,,  ssããoo  

ppaarrttiillhhaaddaass  ppoorr  ppeessssooaass  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  

mmuuiittoo  ddiivveerrssaass  ((iiddaaddee,,  ppaaííss  ddee  pprroocceeddêênncciiaa,,  
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ffoorrmmaaççããoo,,  eettcc..)),,  eexxiissttiinnddoo  eemm  ggeerraall  uummaass  

ppoouuccaass  ttiippoollooggiiaass  nnaass  qquuaaiiss  ssee  ppooddee  ccllaassssiiffiiccaarr  

aa  mmaaiioorr  ppaarrttee  ddaass  ccoonncceeppççõõeess  aalltteerrnnaattiivvaass  

nnuummaa  áárreeaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa..  EEssssaa  uunniivveerrssaalliiddaaddee  

cchheeggaa,,  iinncclluussiivvee,,  aa  ttrraannsscceennddeerr  nnoo  tteemmppoo,,  

aappaarreecceennddoo  nnooss  aalluunnooss  aattuuaaiiss,,  eemm  aallgguunnss  

ccaassooss,,  iiddééiiaass  ssiimmiillaarreess  ààss  eellaabboorraaddaass  ppoorr  

ffiillóóssooffooss  ee  cciieennttiissttaass  eemmiinneenntteess  ddee  ééppooccaass  

ppaassssaaddaass..  TTaall  sseemmeellhhaannççaa  hhiissttóórriiccaa  ppooddee  sseerr  

eexxpplloorraaddaa,,  eemmbboorraa  ccoomm  ccaauutteellaa,,  ccoommoo  ffoonnttee  

ddee  ssuuggeessttõõeess  ppaarraa  aa  sseeqqüüêênncciiaa  ee  oorrggaanniizzaaççããoo  

ddooss  ccoonntteeúúddooss..  

  UUmmaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  mmuuiittoo  rreelleevvaannttee  ddoo  

ccoonnhheecciimmeennttoo  pprréévviioo  ddooss  aalluunnooss  éé  oo  sseeuu  

ccaarráátteerr  iimmppllíícciittoo  ddiiaannttee  ddooss  ccoonncceeiittooss  

eexxppllíícciittooss  ddaa  cciiêênncciiaa..  IIssssoo  ccoonnddiicciioonnaa  aa  

mmeettooddoollooggiiaa  qquuee  ppooddee  sseerr  uussaaddaa  ppaarraa  eessttuuddaarr  

ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  pprréévviiooss  oouu  ttrraattáá--llooss  

ddiiddaattiiccaammeennttee  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  ((vveerr  mmaaiiss  

aaddiiaannttee  oo  iitteemm  ssoobbrree  ccoommoo  ccoonnhheecceerr  aass  iiddééiiaass  

pprréévviiaass  ccoomm  aass  qquuaaiiss  ooss  aalluunnooss  cchheeggaamm  àà  

eessccoollaa)),,  jjáá  qquuee,,  eemmbboorraa  eemm  aallgguunnss  ccaassooss  

sseejjaamm  iiddeennttiiffiiccaaddooss  aattrraavvééss  ddaa  lliinngguuaaggeemm,,  nnaa  

mmaaiioorriiaa  ddaass  vveezzeess  ssããoo  ddeessccoobbeerrttaass  iimmppllíícciittaass  

nnaass  aattiivviiddaaddeess  oouu  pprreevviissõõeess  ddooss  aalluunnooss,,  

ccoonnssttiittuuiinnddoo  tteeoorriiaass  oouu  iiddééiiaass  ��eemm  aaççããoo��  qquuee  

ooss  aalluunnooss  nnããoo  ccoonnsseegguueemm  vveerrbbaalliizzaarr..  SSeemm  

ddúúvviiddaa,,  uumm  ddooss  ffaattooss  qquuee  ddeevvee  sseerr  lleevvaaddoo  eemm  

ccoonnssiiddeerraaççããoo  ppaarraa  pprroommoovveerr  aa  aapprreennddiizzaaggeemm  

eessccoollaarr  aa  ppaarrttiirr  ddooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  pprréévviiooss  

sseerráá  ffoommeennttaarr,,  eemm  pprriimmeeiirroo  lluuggaarr,,  aa  ttoommaaddaa  

ddee  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddooss  aalluunnooss  eemm  rreellaaççããoo  ààss  ssuuaass  

pprróópprriiaass  iiddééiiaass,,  jjáá  qquuee,,  ssoommeennttee  ttoorrnnaannddoo--aass  

eexxppllíícciittaass  ee  sseennddoo  ccoonnsscciieennttee  ddaass  mmeessmmaass,,  

ccoonnsseegguuiirrããoo  mmooddiiffiiccaa--llaass..  

  EEssssaa  ppeerrssiissttêênncciiaa  ddaass  iiddééiiaass  pprréévviiaass  

eexxpplliiccaa--ssee,,  eemm  ppaarrttee,,  ppoorrqquuee  oo  sseeuu  ddoommíínniioo  

ddee  aapplliiccaaççããoo  nnããoo  ccoorrrreessppoonnddee  aaooss  ddooss  

ccoonnhheecciimmeennttooss  aaddqquuiirriiddooss  aattrraavvééss  ddaa  

aapprreennddiizzaaggeemm  eessccoollaarr..  NNaa  ssaallaa  ddee  aauullaa,,  

pprrooppoorrcciioonnaamm--ssee  ccoonnhheecciimmeennttooss  ggeerraaiiss,,  

eennqquuaannttoo  qquuee  aass  ssuuaass  iiddééiiaass  ee  ccoonnhheecciimmeennttooss  

pprréévviiooss  ssããoo  eessppeeccííffiiccooss,,  rreeffeerreemm--ssee  mmuuiittaass  

vveezzeess  aa  rreeaalliiddaaddeess  pprróóxxiimmaass  ee  ccoonnccrreettaass  ààss  

qquuaaiiss  oo  aalluunnoo  nnããoo  ssaabbee  aapplliiccaarr  aass  lleeiiss  ggeerraaiiss  

qquuee  llhhee  ssããoo  eexxpplliiccaaddaass  eemm  aauullaa..  AAssssiimm,,  

ccoonnttiinnuuaa  iinntteerrpprreettaannddoo  oo  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  

iinncclluussiivvee  oo  ffuunncciioonnaammeennttoo  oorrggâânniiccoo  ddooss  

aanniimmaaiiss  eemm  tteerrmmooss  aannttrrooppoommóórrffiiccooss  ((ppoorr  

eexxeemmpplloo,,  ddaaddoo  qquuee  ooss  ppeeiixxeess  rreessppiirraamm,,  

ddeevveemm  tteerr  ppuullmmõõeess))  oouu  iinntteerrpprreettaannddoo  ooss  

ffaattooss  ssoocciiaaiiss  eemm  tteerrmmooss  iiddeeaalliissttaass  ee  

ppeerrssoonnaalliizzaaddooss  __  ccoommoo  ooccoorrrree  eemm  ffiillmmeess  ee  

nnoovveellaass  ��  aaoo  iinnvvééss  ddee  aapplliiccaarr  ccoonncceeiittooss  ssoocciiaaiiss  

oouu  hhiissttóórriiccooss..  UUmmaa  ddaass  ffoorrmmaass  ddee  aajjuuddaarr  ooss  

aalluunnooss  aa  mmooddiiffiiccaarr  aass  ssuuaass  iiddééiiaass  pprréévviiaass  éé  

bbaasseeaarr  aa  aapprreesseennttaaççããoo  ddoo  ccoonnhheecciimmeennttoo  

eessccoollaarr  eemm  ssiittuuaaççõõeess  ee  ccoonntteexxttooss  pprróóxxiimmooss  ddaa  

vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa  ddoo  aalluunnoo,,  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  oo  ssaabbeerr  

cciieennttííffiiccoo  ssee  mmoossttrree  nnããoo  ssoommeennttee  

��vveerrddaaddeeiirroo��,,  mmaass  ttaammbbéémm  úúttiill  ((nnoo  sseennttiiddoo  ddee  

qquuee  ssiirrvvaa  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  ffeennôômmeennooss  rreeaaiiss  ppaarraa  

oo  aalluunnoo  ee  nnããoo  ssoommeennttee  ssiittuuaaççõõeess  hhiippoottééttiiccaass))..  

  PPoorrttaannttoo,,  vveemmooss  qquuee,,  ssee  eenntteennddeemmooss  aa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ddee  ccoonncceeiittooss  ccoommoo  uumm  

pprroocceessssoo  bbaasseeaaddoo,,  ppeelloo  mmeennooss  ppaarrcciiaallmmeennttee,,  

nnaa  mmuuddaannççaa  ee  nnaa  eevvoolluuççããoo  ddooss  

ccoonnhheecciimmeennttooss  pprréévviiooss  ddooss  aalluunnooss,,  éé  pprreecciissoo  

ssaabbeerr  ccoommoo  ssee  ffoorrmmaarraamm  eesssseess  

ccoonnhheecciimmeennttooss  pprréévviiooss..                      
 

 

FFiigguurraa  33--  CCoonnddiiççõõeess  ddaa  AApprreennddiizzaaggeemm  SSiiggnniiffiiccaattiivvaa  ((ddee  

CCoonncceeiittooss))  

FFoonnttee::  CCOOLLLL,,  CCééssaarr  eett  aall,,  11999988..  

  

  

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  RREEFFLLEEXXÃÃOO    

  

 

a)Quais as características necessárias ao 

material de aprendizagem para que possa 

ser realmente compreendido pelo aluno? 

 

b)Como o professor deve conduzir o seu 

trabalho em sala de aula, a fim de 

conhecer as idéias prévias de seus alunos 

e ajudá-los a modificá-las? 
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  TTEEXXTTOO  33  

A teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel 

 

MOREIRA, Marco Antonio. A Teoria da 

Aprendizagem Significativa e a sua 

implementação em sala de aula. 

Brasília: Editora UnB, 2006. P.13-17.  
 

         Provavelmente, a idéia mais 

importante da teoria de Ausubel 

(1968,1978,1980) e suas possíveis 

implicações para o ensino e a 

aprendizagem possam ser resumidas na 

seguinte proposição, de sua autoria 

(1978): �Se tivesse que reduzir toda a 

psicologia educacional a um só princípio, 

diria o seguinte: o fator isolado mais 

importante que influencia a aprendizagem 

é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigüe 

isso e ensine-o de acordo. 

A idéia parece simples, mas a 

explicação de como e porque esta idéia é 

defensável certamente não é simples. Por 

exemplo, ao falar �aquilo que o aprendiz já 

sabe� Ausubel está se referindo à 

�estrutura cognitiva�, ou seja, ao conteúdo 

total e organização das idéias do indivíduo, 

ou, no contexto da aprendizagem de 

determinado assunto, o conteúdo e a 

organização de suas idéias nessa área 

particular de conhecimento. Além disso, 

para que a estrutura cognitiva preexistente 

influencie e facilite a aprendizagem 

subseqüente é preciso que seu conteúdo 

tenha sido aprendido de forma 

significativa, isto é, de maneira não 

arbitrária e não literal. Outro aspecto que 

deve, desde já, ser esclarecido é que a 

idéia de �aquilo que o aprendiz já sabe� 

não é simplesmente a idéia de �pré- 

requisito�. Esta é uma idéia ampla e até 

certo ponto vaga como, por exemplo, no 

sentido de que Física I e Cálculo I são pré-

requisitos de Física II, enquanto Ausubel 

se refere a aspectos específicos da 

estrutura cognitiva que são relevantes 

para a aprendizagem de uma nova 

informação. �Averigüe isso� também não é 

uma tarefa simples, pois significa �desvelar 

a estrutura cognitiva preexistente�, ou 

seja, os conceitos, as idéias, proposições 

disponíveis na mente do indivíduo e suas 

inter-relações, sua organização. Significa, 

no fundo, fazer quase um �mapeamento� 

da estrutura cognitiva, algo que, 

dificilmente, se consegue realizar por 

meios de testes convencionais que, 

geralmente, enfatizam o conhecimento 

factual e estimulam a memorização. 

         Finalmente, �ensine-o de acordo� 

também é uma proposta com implicações 

nada fáceis, visto que significa basear o 

ensino naquilo que o aprendiz já sabe, 

identificar os conceitos organizadores 

básicos do que vai ser ensinado e utilizar 

recursos e princípios que facilitem a 

aprendizagem de maneira significativa. 

[...] 

 

          Aprendizagem significativa e 

aprendizagem mecânica 

 
        Figura 4- Mapa Conceitual com tipos de    

aprendizagem 

        Fonte: BALDISSERA, José Alberto, 1996. 

 

 

        O conceito central da teoria de 

Ausubel é a aprendizagem significativa, 

um processo pelo qual uma nova 

informação se relaciona, de maneira 

substantiva (não literal) e não arbitrária, a 

um aspecto relevante da estrutura 

cognitiva do indivíduo. Neste processo a 

nova informação interage com uma 

estrutura de conhecimento específica, a 

qual Ausubel chama de �conceito 

subsunçor� ou simplesmente �subsunçor�, 
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existe na estrutura cognitiva de quem 

aprende. 

         O �subsunçor� é 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 indivíduo (isto é, que ele tenha 

condições de atribuir significados a essa 

informação). 

        Pode-se, então, dizer que a 

aprendizagem significativa ocorre quando 

a nova informação �ancora-se� em 

conceitos relevantes (subsunçores) 

preexistentes na estrutura cognitiva. Ou 

seja, novas idéias, conceitos, proposições 

podem ser aprendidos significativamente 

(e retidos), na medida em que outras 

idéias, conceitos, proposições, relevantes e 

inclusivos estejam, adequadamente claras 

e disponíveis, na estrutura cognitiva do 

indivíduo e funcionem, dessa forma, como 

ponto de ancoragem às primeiras. 

         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. Há, pois, um 

processo de interação pelo qual conceitos 

mais relevantes e inclusivos interagem 

com o novo material servindo de 

ancoradouro, incorporando-o e 

assimilando-o, porém, ao mesmo tempo, 

modificando-o em função da ancoragem. 

[...] 

Ausubel vê o armazenamento de 

informações na mente humana como 

sendo altamente organizado, formando 

uma espécie de hierarquia conceitual, na 

qual elementos mais específicos de 

conhecimento são ligados (e assimilados 

por) a conceitos, idéias, proposições mais 

gerais e inclusivas. Essa organização 

decorre, em parte, da interação que 

caracteriza a aprendizagem significativa. 

          

        Figura 5- Processo de Assimilação                                              

          Fonte: MOREIRA, Marco Antônio, 2006. 

    

        Em contraposição com a 

aprendizagem significativa, Ausubel define 

aprendizagem mecânica (ou automática) 

como sendo aquela em que novas 

informações são aprendidas praticamente 

sem interagirem com conceitos relevantes 

existentes na estrutura cognitiva, sem 

ligarem-se a conceitos subsunçores 

específicos. A nova informação é 

armazenada de maneira arbitrária e literal, 

não interagindo com aquela já existente na 

estrutura cognitiva e pouco ou nada 

contribuindo para sua elaboração e 

diferenciação. [...] 

         Além disso, embora a aprendizagem 

significativa deva ser preferida à 

aprendizagem mecânica por facilitar a 

aquisição de significados, a retenção e a 

transferência de aprendizagem, pode 

ocorrer que em certas situações a 

aprendizagem mecânica seja desejável ou 

necessária: por exemplo, em uma fase 

inicial da aquisição de um novo corpo de 

conhecimento. Na verdade, Ausubel não 

estabelece a distinção entre aprendizagem 

significativa e mecânica como sendo uma 

dicotomia, e sim um continuum. [...]  

 

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  RREEFFLLEEXXÃÃOO    

  

aa))  DDee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  tteexxttoo,,  nnããoo  ppooddeemmooss  nnooss  

rreeffeerriirr  aa  ccoonnhheecciimmeennttoo  pprréévviioo  ccoommoo  pprréé--

rreeqquuiissiittoo,,  ppoorr  qquuêê??  

  

bb))  SSeegguunnddoo  aa  tteeoorriiaa  ddee  AAuussuubbeell,,  ccoommoo  

ppooddeemmooss  ddeeffiinniirr  oo  tteerrmmoo  SSUUBBSSUUNNÇÇOORR  ee  qquuaall  

aa  ssuuaa  iimmppoorrttâânncciiaa  qquuaannddoo  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa??  

    

dd))  QQuuaall  aa  ddeeffiinniiççããoo  eessttaabbeelleecciiddaa  ppoorr  AAuussuubbeell  

eennttrree  aapprreennddiizzaaggeemm  mmeemmoorrííssttiiccaa  oouu  

mmeeccâânniiccaa  ee  aapprreennddiizzaaggeemm  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ee  

ccoommoo  eellee  aass  vvêê??  
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TTEEXXTTOO  44            

 

Mapas Conceituais. 

  

TORRES, Patrícia Lupion (org.). Algumas 

vias para entretecer o pensar e o agir. 

Curitiba: Senar, 2007. P.155-167. 

 

         O acesso à informação está cada vez 

mais rápido. Pela via da internet, pode-se 

consultar qualquer assunto, com 

superficialidade ou detalhamento. 

Entretanto, principalmente para nós 

educadores, o desafio é transformar essa 

informação em conhecimento. O desafio é 

encontrar meios que auxiliem nesse 

processo de migração de um ensino 

memorístico para um ensino significativo. 

O desafio é educar para formar cidadãos 

com espírito crítico, promovendo a 

iniciativa, a responsabilidade e a 

autoconfiança. 

         Mas como 

devemos mudar a 

maneira que 

ensinamos? Nós 

aprendemos 

memorizando e 

repetindo 

informações em 

testes e provas e 

somos profissionais 

capazes hoje em 

dia. Contudo, 

temos de admitir 

que, em função da 

imensurabilidade 

da informação 

disponível, tornou-

se impossível para 

o professor 

continuar a ser o 

detentor do 

conhecimento. 

        O papel do 

professor agora é 

de ajudar os alunos 

a explorarem o 

conteúdo a seu 

alcance e se desenvolverem, construindo o 

seu conhecimento. É a de despertá-los 

para questionamentos e motivá-los a 

buscarem suas respostas. É o de encorajá-

los a trabalharem com a informação para 

transformá-la em conhecimento. Mas como 

podemos fazer tudo isso? 

         Existe uma técnica que encoraja o 

aluno a refletir, a pesquisar, a selecionar, 

a analisar, a elaborar o conhecimento e 

aprender de uma maneira significativa, 

uma técnica que está começando a ser 

muito usada em escolas, universidades e 

até mesmo em empresas em todo o 

mundo. Está técnica é chamada de mapas 

conceituais.  

 

       Os Mapas Conceituais e sua 

origem      

 

      O mapeamento conceitual é uma 

técnica poderosa de ensino e 

aprendizagem. Sua criação, em 1972 por 

Josep Novak e sua equipe em Ithaca, EUA, 

teve como intenção mapear a construção 

do conhecimento de alunos sendo 

acompanhados em um trabalho de 

pesquisa que se desenvolveu por 12 

anos.[...]  

         A fundamentação educacional das 

28 aulas preparadas por Novak e sua 

equipe se apoiava no princípio do 

pensamento de Ausubel, no qual propunha 

�o fator mais importante que influencia a 

aprendizagem é o que o aluno já sabe. 

Descubra isso e o ensine de acordo.� 

(Ausubel apud Novak, 2004). Quando as 

entrevistas com as crianças iniciaram um 

ano mais tarde, Novak sentiu a 

necessidade de criar uma técnica, que 

também seguisse o mesmo princípio 

básico, para registrar esse conhecimento 

ao longo do tempo. À medida que as fitas 

eram transcritas, observava-se que os 

conceitos e as proposições (dois conceitos 

ligados de maneira significativa) 

geralmente se tornavam mais relevantes, 

mais numerosos e com melhor qualidade. 

Revisando a teoria de Ausubel sobre o 

desenvolvimento cognitivo, encontram-se 

três idéias principais que estão de acordo 

com as propostas de Novak e sua equipe: 

1) Ausubel compreende desenvolvimento 

de novos significados como uma 

construção sobre conceitos e proposições 

anteriores relevantes; 2) ele compreende a 

estrutura cognitiva como uma organização 

hierárquica, com conceitos mais gerais e 

inclusivos ocupando níveis mais altos da 

hierarquia e conceitos específicos e menos 

inclusivos partindo dos conceitos mais 

gerais; 3) quando a aprendizagem 

significativa ocorre, as ligações entre os 

conceitos se tornam mais explícitas, mais 

preciosas e melhor integradas com outros 

conceitos e proposições. (Novak, 2004, p. 

460). Assim, chegou-se à conclusão que o 

conteúdo das fitas de entrevistas deveria 

ser transcrito seguindo uma estrutura 
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hierárquica de conceitos e relacionamentos 

entre conceitos, formando proposições. 

Essa ferramenta se desenvolveu no que 

hoje conhecemos como mapas conceituais.  

Usando essa técnica, várias páginas de 

entrevistas passaram a ser representadas 

por apenas um mapa em uma página. 

Além disso, pode-se observar que quando 

os conceitos eram aprendidos de maneira 

significativa, isso é, na prática, havia mais 

ligações cruzadas e criativas, o que não 

ocorria quando os conceitos eram 

memorizados ou aprendidos com um nível 

baixo de aprendizagem significativa. 

        Com o passar dos anos, ao comparar 

os mapas, constatou-se que eles refletiam 

com clareza e precisão a estrutura 

cognitiva do aluno naquela ocasião, como 

se fosse uma fotografia do conhecimento 

da criança naquele momento. Percebeu-se 

também que, além de os mapas 

conceituais facilitarem o acompanhamento 

do desenvolvimento da estrutura cognitiva 

dos alunos, eles também eram a base do 

pensamento criativo e da produção do 

conhecimento. Em função dessa 

descoberta, Novak mudou seu programa 

de pesquisa: hoje em dia ele está 

envolvido em projetos nos quais os mapas 

são usados para representar o 

desenvolvimento da compreensão de 

crianças e adultos, sendo reconhecidos 

como uma ferramenta poderosa e 

confiável para representar o 

conhecimento. (RUIZ-PRIM &  

SHAVELSON, 1996; SHAVELSON & RUIZ-

PRIMO, 2000; KANKKUNEN, 2001, apud 

NOVAK, 2004). 

[...] A construção de um mapa conceitual é 

relativamente fácil. Entretanto, essa 

atividade envolve além da habilidade de 

julgamento na seleção dos conceitos, quer 

numa leitura atenta de um texto, quer na 

exteriorização de idéias num exercício de 

tempestade de idéias, o uso da 

criatividade e do conhecimento na ligação 

desses conceitos. Vejamos, então, alguns 

procedimentos para a construção de um 

mapa conceitual: 

1- Primeiramente, identifique o 

conceito principal do problema, 

questão ou assunto que deseja 

mapear. Guiado por esse conceito 

principal, identifique 10 a 20 

conceitos que são pertinentes à 

questão e os liste. Algumas 

pessoas preferem escrever cada 

conceito num cartão ou pedaço de 

papel para facilitar a sua 

reorganização. Os conceitos devem 

ser de preferência apenas uma 

palavra, no máximo duas ou três.  

2- Organize os conceitos seguindo 

uma hierarquia, do mais geral para 

o mais específico, em cima de uma 

folha grande de papel (A4 ou de 

preferência A3), desenvolvendo-os 

de acordo com uma lógica 

semântica a partir do conceito 

principal. Às vezes, só após 

algumas tentativas é possível 

identificar os conceitos mais 

inclusivos intermediários e 

subseqüentes. Outras vezes, 

chega-se à conclusão de que o 

conceito principal deve ser 

redefinido para que a hierarquia 

semântica tenha um fluxo mais 

lógico e apropriado. 

3- Quando estiver satisfeito com a 

hierarquização dos conceitos, 

comece a uni-los de dois em dois 

por meio de uma linha a partir do 

conceito principal. Nessa linha 

deve-se escrever uma palavra de 

ligação (como um verbo 

conjugado/locução verbal, 

palavra/frase de ligação ou 

preposição) que estabeleça a 

relação significativa entre eles. As 

unidades de significado formadas 

por CONCEITO + PALAVRA DE 

LIGAÇÂO + CONCEITO são 

chamadas de proposições; 

4- Trabalhe na estrutura e hierarquia 

do mapa, se necessário incluindo, 

excluindo ou re-nomeando alguns 

conceitos. Esse exercício pode 

requerer várias tentativas e o 

produto final poderá ser melhorado 

à medida que surgem novas idéias 

e novos conhecimentos adquiridos. 

Contudo, ele reflete o pensamento 

e conhecimento do aluno na data 

em que foi criado. 

5-  Não se preocupe com a simetria. 

Entretanto, procure ramificar os 
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galhos sempre que possível, 

evitando que o galho tenha mais 

de três níveis hierárquicos sem 

ramificações. 

6- O fluxo normal para a leitura de 

um mapa é do centro para as 

extremidades e de cima para 

baixo. Quando a leitura for 

diferente (de baixo para cima) ou 

no caso de ligações cruzadas, faça 

o uso de setas para indicar o fluxo 

correto (de baixo para cima ou da 

direita para a esquerda ou vice-

versa � ou ambos). 

7- Quando considerar o trabalho 

pronto, faça a leitura do mapa 

observando se as ligações entre os 

conceitos fazem sentido e se as 

proposições são verdadeiras, 

tomando cuidado em terminar a 

leitura de um galho e suas 

ramificações antes de passar para 

o galho seguinte. Se possível, 

procure estabelecer ligações 

cruzadas, isto é, ligar conceitos 

entre galhos e hierarquias 

diferentes, demonstrando sua 

criatividade e conhecimento. 

8- Quando a elaboração do mapa é 

para assimilação de novo conteúdo 

e construção de novo 

conhecimento de um texto dado, 

escrito ou oral, o professor deve 

pedir ao aluno que acrescente 

outros cinco conceitos seus aos 

conceitos já mapeados, 

estabelecendo ligações 

significativas entre eles. O objetivo 

desse exercício é não somente 

promover uma maior ancoragem e 

integração do conhecimento novo 

com o conhecimento prévio, mas 

também levar o aluno a 

conscientizar-se desse processo de 

integração.  

  

        A construção de mapas conceituais 

promove uma mudança da maneira de 

estudar, e é natural que alguns alunos se 

sintam desconfortáveis a princípio. Quando 

os mapas são gerados de um texto, a 

leitura desse texto também passa a ser um 

exercício novo. O aluno deve fazer uma 

leitura mais atenta do texto, buscando 

compreendê-lo não só na sua micro-

estrutura (palavras novas, verbos, 

preposições e sintagmas nominais), mas 

também na sua macro-estrutura, 

estabelecendo grupos semânticos e 

estabelecendo relações cruzadas. A leitura 

do texto passa a ser, assim, uma atividade 

diferente da que o aluno está acostumado, 

passa a ser uma tarefa ativa promovendo 

o aluno �de leitor passivo a descobridor� 

(PELLEY, 2004). O aluno precisa, agora, 

�descobrir� a mensagem do texto e revelar 

essa compreensão na seleção dos 

conceitos [...]. 

 

        O uso dos Mapas Conceituais em 

sala de aula 

  

        Podemos resumir os objetivos de 

construção dos mapas conceituais pelos 

alunos em sala de aula em basicamente 

quatro: 

1- Revelar o conhecimento prévio do 

aluno (mediante a técnica de 

tempestade de idéias) para 

desenvolver um módulo ou tópico; 

2- Resumir conteúdos e fazer 

anotações (de dados externos como 

um texto escrito ou exposições 

orais em aulas/ seminários/ 

apresentações); 

3- Revisar e estudar a matéria e 

4- Avaliar. 

       Os alunos, individualmente ou 

colaborativamente, podem fazer mapas 

para planejar pesquisas e projetos, 

preparar apresentações e organizar a 

informação em categorias significativas, 

revisando e estudando a matéria, 

condensando um texto ou várias páginas 

de um livro num resumo sucinto das idéias 

principais do autor. Essas atividades 

incentivam o pensamento crítico e criativo, 

reforçam a compreensão, ajudam a 

identificar conceitos mal compreendidos e 

estimulam o desenvolvimento lingüístico e 
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o das habilidades de memória de longo 

prazo. Elas levam o aluno a pensar sobre o 

conteúdo na sua macro e microestruturas, 

melhorando as condições de aprendizagem 

e, quando desenvolvemos em grupos, 

dando apoio à colaboração e a cooperação 

(COFFEY et all.,apud NOVAK & CAÑAS, 

2004, ZEILIK, 2005, MARRIOTT, 2004). 

 

Os mapas conceituais também podem 

ser usados por professores, cientistas, 

administradores e profissionais. Um 

professor, supervisor/coordenador de 

escola pode construir um mapa 

conceitual para: 

1- Ilustrar o conteúdo desenvolvido 

em apenas uma aula; 

2- Refletir alguns conteúdos de uma 

determinada disciplina; 

3- Representar o conteúdo 

programático de uma disciplina 

(proporcionando uma visão geral de 

todos os assuntos que serão/foram 

trabalhados); e 

4- Expor o currículo escolar (revelando 

a seqüência dos conteúdos e como 

são desenvolvidos e interligados). 

         Essa prática por professores, 

supervisores/coordenadores ajuda os 

alunos a ver um �ensino mais 

transparente� (NOVAK, 2003) e pode 

revelar (principalmente no caso do 

mapeamento de currículo escolares) 

em que pontos existem redundâncias e 

omissões e em quais deles é possível 

desenvolver projetos transversais [...]. 

 

     ATIVIDADES PARA REFLEXÃO 

 
 

a) O que são os mapas conceituais e para 

que podem ser usados? 
 

b) Descreva o procedimento realizado 

para a construção de um mapa conceitual.  
 

c) Segundo o autor para haver uma 

aprendizagem significativa deve haver 

uma mudança de atitude na maneira de 

estudar do aluno. De que forma ele 

necessita encarar seus estudos? 

 

 

TTEEXXTTOO  55  

 

Como fazer Mapas Conceituais 

Disponívelem:<http://popnews.wordpress

.com/2007/08/22/como fazer mapas 

conceituais<<diversão e arte. Acesso em: 

01 dezembro 2008. 

Definições 

 Mapas Conceituais são representações 

gráficas semelhantes a diagramas, que 

indicam relações entre conceitos ligados 

por palavras. Representam uma estrutura 

que vai desde conceitos mais abrangentes 

até os menos inclusivos. São utilizados 

para auxiliar a ordenação e a seqüenciação 

hierarquizada dos conteúdos de ensino, de 

forma a oferecer estímulos adequados ao 

aluno. [...] 

       Mapas Conceituais podem ser usados 

como instrumento que se aplica a diversas 

áreas do ensino e da aprendizagem 

escolar, como planejamento de currículo, 

sistemas e pesquisas de educação.  

Nesta perspectiva parte-se do pressuposto 

que o indivíduo constrói o seu 

conhecimento partindo da sua 

predisposição afetiva e seus acertos 

individuais. Estes mapas servem para 

tornar significativa a aprendizagem do 

aluno, que transforma o conhecimento 

sistematizado em conteúdo curricular, 

estabelecendo ligações deste novo 

conhecimento com os conceitos relevantes 

que ele já possui. Esta teoria da 

assimilação de Ausubel, como uma teoria 

cognitiva, procura explicar os mecanismos 

internos que ocorrem na mente dos seres 

humanos. A referida teoria dá ênfase à 

aprendizagem verbal, por ser esta 

predominante em sala de aula. 

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  RREEFFLLEEXXÃÃOO    

  

aa))  OO  qquuêê  ssããoo  MMaappaass  CCoonncceeiittuuaaiiss  ee  ppaarraa  qquuee  

ppooddeemm  sseerr  uuttiilliizzaaddooss?? 
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 Exemplos de Mapas Conceituais 

 

Atividade para Reflexão

     O mapa conceitual da Figura abaixo, foi 

construído levando-se em consideração a 

pergunta: o que são mapas conceituais? 

Nele podemos observar algumas 

características que são imprescindíveis a 

um mapa conceitual. A primeira delas é 

que, num mapa conceitual, sempre que há 

uma relação entre dois conceitos, ela deve 

expressa (e não apenas indicada por uma 

seta, como nos fluxogramas) através de 

uma frase de ligação. Outra característica 

importante é que as frases de ligação 

devem sempre conter verbos conjugados 

de acordo com o sentido que se quer dar à 

proposição (conjunto CONCEITO 1 - FRASE 

DE Ligação -  CONCEITO 2).  

 

  TTeennddoo  ccoommoo  bbaassee  ooss  MMaappaass                  

CCoonncceeiittuuaaiiss  aapprreesseennttaaddooss  nnaass  ppáággiinnaass  

1122  ee  1133,,  qquuee  ttaall  mmoonnttaarr  uumm  mmaappaa  

ccoonncceeiittuuaall  ddee  uumm  ccoonntteeúúddoo  qquuee  sseerráá  

ttrraabbaallhhaaddoo  dduurraannttee  oo  aannoo  lleettiivvoo??  NNããoo  

ssee  eessqquueeççaa  ddee  sseegguuiirr  ttooddaass  aass  ddiiccaass  

aapprreesseennttaaddaass  nneessttee  mmaatteerriiaall  ddee  

aapprrooffuunnddaammeennttoo  tteeóórriiccoo--

mmeettooddoollóóggiiccoo..  

                  TTeennhhaa  uumm  bboomm  ttrraabbaallhhoo!!  

 

  

 

  

 

 

 

  

DDUUTTRRAA,,  ÍÍttaalloo  MMooddeessttoo..  

DDiissppoonníívveell  eemm::  

<<hhttttpp::////wwwwww..rreeddeebbrraassiill

..ttvv..bbrr//ssaallttoo//bboolleettiinnss220000

55//nnffaa//lleettxxtt55..hhttmm  
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DDiissppoonníívveell  eemm::  

hhttttpp::////ccuurrssaa..iihhmmcc..uuss//rriidd==11113311448866887799885599__1144990055880088

4422......//uumm%%2200mmaappaa%%2200ppaarraa%%2200oo%%  2200mm  
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TTEEXXTTOO  66  
 

Grande parte de nossos  de nossos    

conhecimentos é fruto de nosso esforço 

voluntário de lidar com o mundo. 

(Polanyl)  

                

              Considerações Finais 

     
             A Teoria da Aprendizagem 

Significativa apresenta-se voltada para a sala 

de aula, admitindo ênfase no processo de 

aprendizagem como processo de atribuição 

de significado e sentido. 

              Destaca o conhecimento prévio do 

aprendiz como fator mais importante na 

determinação do processo de ensino, 

oferecendo, segundo ALEGRO uma 

contribuição fundamental para o 

reconhecimento do aluno como sujeito que 

aprende; das possibilidades de mudança por 

meio do aprendizado; da necessidade de não  

transformar  diferenças sociais, econômicas, 

culturais e cognitivas em desigualdades 

escolares.   

             O processo de ensino-aprendizagem 

deve ser caracterizado como uma troca de 

significados entre professor e aluno, cujo 

resultado deve levar a iniciação do aprendiz 

ao conhecimento desejado. De acordo com 

ALEGRO ensinar e aprender apresenta-se 

como compartilhamento de significados, 

diálogo. Essa idéia está desenvolvida na 

visão humanista de NOVAK para quem a 

experiência de ensinar e aprender pressupõe 

troca de significados e sentimentos, portanto, 

o desejo de aprender, a afetividade. 

             O trabalho de construção do 

conhecimento significativo, deve ser 

estruturado e organizado pelo professor de 

forma intencional e interativa com o aluno, 

que neste processo deve apresentar uma 

atitude frente a aprendizagem, torna-se 

importante motivá-lo de forma que sinta a 

necessidade de aprender. O professor deve 

articular os conteúdos escolares 

estabelecendo relações, apresentar 

fundamentos, metodologias e estratégias que 

levem a aprendizagem de conceitos e 

proposições. 

             Moysés (1994) argumenta que o 

aluno precisa ser levado a perceber os 

conteúdos curriculares sob dois eixos: um 

categorial, que vai do particular para o geral, 

é preciso compreender que por trás de cada 

caso particular há sempre possibilidades de 

se fazer generalizações maiores, mais amplas 

e mais coerente de explicação. O outro eixo é 

a semântica que demonstra a sua 

preocupação de levar o aluno a compreender 

o sentido do conteúdo, qual a sua relação 

com a vida e com o seu mundo na sociedade 

em que está inserido.  

             Segundo Moysés (1994), Vygotsky 

em seus estudos ressalta o papel da escola e 

do professor em particular na aquisição desse 

tipo de conceito, ao contrário do 

conhecimento espontâneo, o que se aprende 

escola é na hierarquicamente sistematizado e 

exige, para que seja compreendido, que seja 

intencionalmente trabalhado num processo 

de interação professor-aluno. Mas, tal 

aprendizagem só irá ocorrer se quem ensina 

se mobilizar para oferecer as condições 

necessárias para conduzir o processo na 

reconstrução do saber. 
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 O quadro a seguir, nos dá a idéia 

dos aspectos presentes no processo ensino-

aprendizagem que devem ser levados em 

conta quando nos propomos a trabalhar  

dentro da perspectiva proposta pela Teoria 

da Aprendizagem Significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Como trabalhar segundo a Teoria da 

Aprendizagem Significativa 

Fonte: COLL, César et al, 1998. 
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