Aprendizagem Significativa
Denise Mendes França
Roberta Amaral de Sousa

Cuiabá - MT
2015

Nome da Aula

1

e-Tec Brasil

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica

© Este caderno foi elaborado pelo Centro de Educação Profissional de Anápolis –
GO, para a Rede e-Tec Brasil, do Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso.
Equipe de Revisão
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

Centro de Educação Profissional de Anápolis
- GO
Coordenação Institucional
José Teodoro Coelho

Coordenação Institucional
Carlos Rinaldi
Coordenação de Produção de Material
Didático Impresso
Pedro Roberto Piloni
Designer Educacional
Daniela Mendes
Diagramação
Tatiane Hirata
Revisão de Língua Portuguesa
Marta Maria Covezzi
Revisão Final
Naine Terena de Jesus

Projeto Gráfico
Rede e-Tec Brasil/UFMT

Coordenador do Curso
Rosália Santana Silva
Comissão de Apoio a produção
Elisa Maria Gomide

Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira,
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação
de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da
realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Agosto de 2015
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.
Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes,
músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra das Professoras-autoras
Prezado(a) estudante.
Foi com muito carinho, dedicação e conhecimento que elaboramos este material, a fim de que, com ele, as demais ferramentas e o tutor, você reflita e
proponha soluções para as defasagens do Ensino Brasileiro.
Conhecer a Aprendizagem Significativa é, sobretudo, enxergar o futuro da
Educação e trabalhar para que este se garanta da melhor forma possível no
que se refere ao processo Ensino-Aprendizagem.
Esperamos que, com este caderno, seus conhecimentos sobre Aprendizagem Significativa possam ser ampliados, possibilitando a construção de um
conhecimento consciente que o ajudará no desenvolvimento de suas atividades no cenário educacional.
Desejamos que, no decorrer deste curso, você possa se encontrar e/ou reencontrar nos exemplos e reflexões citados. Tenha consigo o desejo de aprender, a garra de mudar e a sabedoria para ouvir, refletir e argumentar.
Abraços!
Professoras Denise e Roberta
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Apresentação da Disciplina
Para que se compreenda a necessidade desta disciplina, apresentaremos um
panorama da Educação Brasileira. Acompanhe:
A nossa era é marcada por transformações tecnológicas acentuadas, globalização e a proximidade dos povos frente à Internet. Acreditamos que é
através da interdisciplinaridade que alcançaremos um saber mais amplo e
menos formatado.
A escola foi criada para atender ao desenvolvimento intelectual, mas a cada
dia passa a atender aos aspectos culturais, emocionais, sociais e morais do
indivíduo, e assim o professor acumula mais um papel: amenizar as injustiças
sociais.
O ambiente da sala de aula não é isolado do mundo, é necessário discutir as
desigualdades sociais na escola para que possamos garantir ao cidadão um
futuro com a consciência de seus papéis na história.
Ao longo das décadas, priorizamos o ensino conteudista e desprezamos o
ensino da cultura e da ética. Por tal razão, hoje sentimos a necessidade de
incorporar um ensino que seja real, prático e significativo.
Sendo assim, entendemos a necessidade de hoje termos uma disciplina nomeada “aprendizagem significativa” que busca a compreensão de significados relacionando-os às experiências anteriores e vivências pessoais dos
alunos, permitindo a formulação de problemas de algum modo desafiantes
e que o incentivem a aprender mais.
Neste caderno, estudaremos a definição referente à Aprendizagem Significativa e possíveis estratégias para sua aplicabilidade em sala de aula. A
disciplina conta com oito aulas, totalizando 30 horas/aulas.
Compreenderemos quais papéis serão desempenhados pelo professor e
pelo aluno no processo Ensino-Aprendizagem. Conheceremos os principais
teóricos, suas teorias e contribuições para o ensino atual. Mostraremos al-
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gumas abordagens teóricas da Aprendizagem e construiremos mapas conceituais. Ao final, refletiremos sobre as precariedades do ensino brasileiro
pensando em possíveis soluções para esses problemas.
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Aula 1. Conhecendo a aprendizagem 		
		
significativa
Objetivo:
• reconhecer as definições referentes à Aprendizagem Significativa e possíveis estratégias para sua aplicabilidade no contexto escolar.

Caro/a estudante;
Daremos início a nossa caminhada e desejamos que você possa ter muita
garra, comprometimento e motivação para realizar com sucesso mais uma
importante etapa de sua vida. Vamos lá? Bons estudos!

1.1 Introdução
Para que conseguíssemos estruturar uma definição ao que, de fato, seja a
disciplina Aprendizagem Significativa, fez-se necessário recorrer ao estudioso
em psicologia da Educação David Paul Ausubel, um teórico que conceitua
a disciplina como um processo de valorização dos conhecimentos prévios do
aluno, para que este possa construir estruturas mentais apoiado por mapas
conceituais que lhe facilitem descobrir e redescobrir novos conhecimentos,
apresentando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz.
Pensar neste novo processo de ensino fez-se necessário a partir do momento
em que educadores e estudiosos da área pedagógica começaram a questionar a formação acadêmica e moral dos alunos dentro de algumas de nossas
instituições de ensino. Temos enfrentado uma realidade de apatia e conformismo que resulta na formação de alunos e educadores pouco reflexivos e
questionadores.

David Paul Ausubel
Psicólogo e pedagogo norteamericano, nascido em 1918,
que se destacou no estudo dos
processos de aprendizagem.

Podemos dizer que
mapa conceitual é uma
representação gráfica de
um conjunto de conceitos
construídos de tal forma que
as relações entre eles sejam
evidentes. Veja mais a respeito
na aula 5 ou acesse o site http://
pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_
conceitual

No atual sistema educacional, os alunos têm sido tratados muitas vezes pelo
corpo de servidores da escola, como simples receptores de informação, ignorando a contínua construção conjunta do conhecimento. O aluno não se faz
enquanto cidadão vive em um sistema sufocante e alienante que o reprime
e não o prepara para a vida social e intelectual, requisitos tão ansiados pela
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sociedade e pela família, e que deveriam provir da educação.
Da mesma forma, a maioria dos educadores que faz parte da estrutura organizacional da escola (auxiliar de serviços gerais, merendeira, porteiro etc.),
em alguns momentos não demonstra preocupação com a formação integral
do aluno, não sendo exemplos a serem seguidos no que se refere a condutas
morais e intelectuais no ambiente escolar.
No decorrer deste caderno, sempre que utilizarmos a expressão “educador”, estaremos nos referindo a todos os envolvidos no ambiente
escolar (faxineiros, merendeiras, porteiros, corpo administrativo e
docentes.)
Veja o humor crítico da charge a seguir sobre o nosso sistema educacional.

Figura 1
Fonte: Quino

Como você pôde ler e interpretar, a figura acima sintetiza de maneira bastante divertida a realidade da Educação brasileira. A personagem demonstra descaso e total falta de comprometimento com a escola e o processo
educativo que a norteia, uma vez que esta não lhe apresente, por meio da
figura do professor, quais os objetivos reais em que se baseiam sua avaliação.
Sendo assim, os alunos se sentem injustiçados e desvalorizados, perante a
maneira como são avaliados pelos professores e tratados pelos servidores
que compõem a equipe da escola.
O professor precisa deixar de pensar que o bom educador é aquele que apenas transmite conteúdos e pensar que ele é um facilitador da aprendizagem.

Rede e-Tec Brasil
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Desde muito tempo, a expressão ‘dar aulas’ é comum no meio professoral,
se o professor não age dessa forma, o que o aluno fará, então?
Este pensamento já está mudando, hoje os professores não precisam mais
dar aula, e sim, construir um conhecimento juntamente com os alunos,
mas muitos ainda se esquecem disso. Da mesma forma, podemos enxergar
aqueles servidores que se limitam a exercer mecanicamente suas funções,
esquecendo que também possuem papel importante na formação integral
do aluno.
O verdadeiro educador precisa aprender a combinar autoridade, respeito e
afetividade, respeitar a individualidade de cada aluno, desenvolvendo o senso de responsabilidade. Podemos constatar isso na fala de Libâneo (1994),
quando ele cita que o professor não apenas transmite uma informação ou
faz perguntas, mas também ouve os alunos. Libâneo ressalta que o professor deve dar atenção ao aluno e cuidar para que aprendam a expressar-se,
a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional.
As respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à
atuação do professor, às dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem também para diagnosticar as causas que dão origem
a essas dificuldades.

Um dos maiores pensadores
brasileiros que tem dedicado
todo o seu tempo a refletir
sobre a formação de professores
na defesa intransigente da
consolidação de uma escola
pública de qualidade em nosso
País.
Entrevista com José Carlos
Libâneo: Perspectivas de uma
Pedagogia Pensar a Prática 1:121,jan./jun.1998

Os servidores da escola não podem esquecer que o aluno é a peça principal
nessa atividade. Se o professor apenas der aulas, elas se tornam cansativas,
desestimulantes, os alunos não conseguem prestar atenção, não conseguem
ficar quietos, e ele ainda fica estressado e cansado. Se os servidores não
mantêm uma postura de respeito ao aluno, este não apreende os conceitos
da escola como educação formal na construção do ser humano.
Não podemos esquecer que, para o aluno realmente aprender, é necessário
que ele se esforce, não receba nada pronto. À medida que o professor se
preocupa em apenas dar respostas, ele está evitando que o aluno faça um
esforço para aprender, poupa-o de realizar uma aprendizagem significativa.
Hoje estamos participando de uma reconstrução da aprendizagem, num
contexto de “mundo em construção” e, se o professor se limita a oferecer
a resposta, impede a aprendizagem. O papel do professor é gerar questionamentos, dúvidas e não apresentar respostas prontas e acabadas. Isso
tudo coloca o professor diante de um novo desafio ao planejar suas aulas. O
educador precisa respeitar as limitações do aluno, favorecendo uma relação
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baseada em respeito mútuo.
Todos os profissionais que trabalham na escola atuam na formação do aluno. Já não é a mesma coisa do passado, eles têm autonomia de formar
cidadãos críticos e conscientes, mas para que isso ocorra, devem acreditar
no que fazem.
O ambiente escolar é um lugar privilegiado, no qual os educadores e alunos
participam e interagem, mediando a construção do conhecimento. Cabe
ao educador desafiar, problematizar, facilitar a aprendizagem, reconhecendo
que a escola está repleta de diferentes alunos com aprendizagens distintas, e
para que o conhecimento seja desenvolvido da melhor maneira possível, não
podemos esquecer os vínculos afetivos, outra questão à qual todos devem
estar atentos.
Leia esta redação de uma aluna da 4ª série
“Se eu fosse professora, eu...
Construiria uma escola cheia de jardins, parques, piscinas, quadras de
esportes, laboratórios de informática, salas de inglês, de francês e espanhol, professores legais e simpáticos, aulas de arte, química, física,
piano, violão, educação física, de dicionário, coisas desse tipo, sabe.
As minhas amigas, claro, com faculdade. Trataria meus alunos sempre
bem, seria legal, ensinaria, organizaria mutirões para pintar a escola,
ajeitar as mesas, as cadeiras, limpar a parede, o quadro, essas coisas.
Também poderia fazer uma vaquinha para ajudar as crianças carentes e os adultos. Construiria um asilo para que não ficassem mendigos
porque eles são seres humanos. Organizaria gincanas entre as turmas,
faria piqueniques nas sextas-feiras para dar uma quebrada na rotina.
Decoraria os murais, faria campanhas pela paz, justiça, etc. Um mundo
melhor se faz com amor, confiança, força de vontade, alegria, e, principalmente, inteligência.
Sabe, também poderia fazer caminhadas e sem falar de ensinar bem,
dar banhos de piscina, brincar na hora do recreio, fazer um lanche delicioso para as turmas do colégio. Faria tudo para o bem das crianças,
pois elas serão os adultos de amanhã.

Rede e-Tec Brasil
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Por isso, quanto mais você ensinar, amar, educar e brincar, deixar que as
crianças se divirtam, você estará fazendo um grande bem para a nação,
pois o mundo, as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos precisam de amor, respeito, carinho, afeto e principalmente compreensão”.
(Aluna de 4ªsérie – Escola Pública do DF – 10 Anos.
Retirado -PSIC - Revista de Psicologia da Vetor Editora, v. 7, nº 1, p. 2938, Jan./Jun. 2006)
Percebam que a aluna traduz todo seu sentimento em relação ao que deveria ser uma verdadeira escola. E quais as ferramentas necessárias, segundo
esta menina, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira satisfatória e motivacional?
Um professor competente, comprometido com a aprendizagem significativa
de seus alunos, é aquele que ensina os conhecimentos que eles usarão por
toda a sua vida, que estimula a criatividade, que elogia e ajuda a descobrirem seus dons, e os encoraja a acreditar em seu potencial.
Observe o comportamento dos alunos e a fala do professor, durante a aula
ministrada na figura abaixo. Assuma a condição de um professor em sala de
aula e faça uma análise crítica do contexto desta sala de aula, levando em
consideração o conceito de Aprendizagem Significativa, analisando tanto o
papel do professor quanto o do aluno.

Figura 2
Fonte: http://eduq.wordpress.com/o-papel-do-professor/

Para finalizarmos, temos que deixar bem claro que um educador verdadeiro
é aquele que busca aperfeiçoamento constante, que tem um carinho espe-
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cial pela profissão que escolheu, e sabe usar sua autoridade com moderação,
tendo como objetivo final o desenvolvimento cognitivo de seu aluno.
Freire (1996) escreve que o bom professor é o que consegue, enquanto fala,
trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula
é assim um desafio e não uma ‘cantiga de ninar’. Seus alunos cansam, não
dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento,
surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas.
Sendo assim, é preciso destacar a necessidade de estudarmos e compreendermos o conceito de uma aprendizagem significativa, uma vez que a
intenção desta é assegurar a você, aluno, um conhecimento real, prático e
de muita aplicabilidade na vida tanto profissional quanto pessoal.

Resumo
Durante esta aula, foram apresentadas a você as reais necessidades de mudança do sistema educacional atual. Para isto, conceituamos a disciplina
Aprendizagem Significativa e refletimos sobre sua importância na promoção
dessas mudanças no ensino.

Atividades de aprendizagem
1. Descreva uma situação que você vivenciou no ambiente escolar em que
as atividades propostas eram desinteressantes, sem propósito e desmotivadoras.
2. Levando em consideração os estudos e reflexões feitas até agora sobre
uma aprendizagem significativa, como deve ser a postura do educador e do
aluno em relação às atividades propostas no ambiente escolar?
3. Aproveitando a análise feita por você sobre a charge mostrada no texto,
(figura 02), escreva um trecho analisando tanto o papel do professor quanto
o do aluno na sala de aula representada.
Nesta aula, você recebeu informações sobre o que é a Aprendizagem Significativa e qual a sua importância para a inovação da Educação atual. Na
próxima aula, compreenderemos quais funções o professor e os alunos desempenharão no processo de Ensino-Aprendizagem.

Rede e-Tec Brasil
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Aula 2. Aprendendo a educar e ser 			
		
educado
Objetivo:
• reconhecer qual papel será desempenhado pelo educador e
pelo aluno no processo de aprendizagem significativa.

Olá prezado/a estudante
O que acha de começarmos mais uma etapa de nosso estudo? Está
animado/a? Então venha com a gente... Precisamos muito de você e de sua
contribuição na construção deste conhecimento. Tenha uma boa aula!
Pensar no processo de ensino-aprendizagem hoje existente é, sobretudo, refletir sobre o que de fato entendemos por processo educativo e o que ansiamos ver como representações de educadores e alunos no contexto escolar.
Vivendo em uma sociedade cada vez mais complexa e cheia de informações,
o educador precisa ser muito mais criativo em suas propostas. A melhor
estratégia é a da automotivação, professores e educadores motivados no
espaço escolar, consequentemente, motivarão os alunos.
Educador que mostra entusiasmo pelo que fala, pelo conhecimento, contagia a todos. Educador desanimado desanima. Educador muito rico em vivências, leituras, práticas, recursos encontra estratégias diferentes de orientar
alunos.
Pergunto a você e o convido a uma reflexão: qual é o tipo de aprendiz que
algumas de nossas instituições estão formando? Seria este aluno um ser
mais reflexivo, questionador, intelectual e ético? Ao término desta reflexão,
acredito que, assim como nós, vocês concluirão que o contrário a este processo vem acontecendo. Estamos vivenciando um ensino pouco instigante
e provocativo ao aluno, não lhe possibilitando a construção de um conhecimento significativo.

Aula 2 - Aprendendo a educar e ser educado
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No processo de ensino atual, a maioria das respostas é apresentada pronta,
mastigada, ao aprendiz que não se sente preparado para a busca pelo saber,
consequentemente, o caminho ao desafio se anula e o aluno torna-se figura
alegórica no processo ensino-aprendizagem.

Alegoria: Ficção que apresenta
um objeto para dar ideia de
outro

As regras da escola estão formatadas para o cumprimento de metas por
parte dos alunos, e os profissionais, na maioria das vezes, ocupam-se apenas
de fiscalizar o cumprimento destas, isentam-se da sua atuação na formação
do aluno.
Ser alegórico não é o que se espera que aconteça no ensino, uma vez que a
proposta é que a educação funcione como uma via de mão dupla, na qual
todos os participantes (professor educador/aluno/instituição) representam
papéis importantes e necessários ao processo, não sendo possível a anulação
de nenhuma das partes.
Três pilares sustentam a base da educação: a instituição escolar, o professor
e o aluno. No decorrer deste texto, já nos preocupamos em falar sobre o
professor, educadores e aluno, portanto, abro espaço agora para falarmos
da Instituição. O que devemos esperar de nossas instituições de ensino?
Onde estas pretendem chegar? Qual público pretendem atingir? Que tipo
de cidadão anseiam formar?
Quando nos referimos a estes questionamentos, não aludimos apenas ao
ensino público, mas também ao privado. Falamos de educação e processo
educativo ocorrendo em todas as suas possibilidades. A escola precisa reaprender a ser uma organização efetivamente significativa, inovadora, empreendedora.
Algumas escolas são previsíveis demais, burocráticas, pouco estimulantes
para os bons educadores e alunos. Estão envelhecidas em seus métodos.
A maioria das escolas e universidades distancia-se da realidade, e sobrevive
porque representa os espaços obrigatórios e legitimados pelo Estado.
As escolas conservadoras e deficientes atrasam o desenvolvimento da sociedade e retardam as mudanças, elas precisam partir de onde o aluno está, das
suas preocupações, necessidades, curiosidades e construir um currículo que
dialogue continuamente com o cotidiano.
A instituição escolar deve priorizar o aluno e não o conteúdo, e despertar a

Rede e-Tec Brasil
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curiosidade e o interesse. Precisa de bons gestores e educadores, bem remunerados e formados em conhecimentos teóricos, em novas metodologias,
no uso das tecnologias de comunicação mais modernas.
A escola precisa cada vez mais incorporar o humano, a afetividade, a ética,
mas também as tecnologias de pesquisa e comunicação. Hoje ela precisa
estar em perfeita harmonia com as novas tecnologias, pois desta forma possibilitará a construção de uma nova era, que visa uma melhor preparação do
aluno para a realidade do mundo atual.
Observe a figura:

Figura 3
Fonte: autoras

Com esta figura, conseguimos visualizar uma educação almejada: Moderna
que oferece ao aprendiz os caminhos para o conhecimento, instigando a
leitura, a descoberta e o desafio que fará deste indivíduo o cidadão intelectual e ético, capaz de questionar, refletir e propor soluções para os conflitos
político-sociais da sociedade atual.
Veja a poesia de Paulo Freire “A Escola”, retirada da revista Nova Escola de
junho/julho de 2003. Neste texto, o autor define a escola de seus sonhos.
Aproveite, prezado aluno, para tirar as próprias conclusões de como você
acredita que deva ser a sua Escola ideal. Embarque conosco nesta leitura.
A escola
Escola é ...
o lugar onde se faz amigos,
não se trata só de prédios, salas, quadros,
programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente,
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gente que trabalha, que estuda,
que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,
O coordenador é gente, o professor é gente,
o aluno é gente,
cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor
na medida que cada um
se comporte como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada de água por todos os lados”.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir
que não tem amizade a ninguém,
nada de ser como o tijolo que forma a parede,
indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
é também criar laços de amizade,
é criar ambiente de camaradagem,
é conviver, é se “amarrar nela”!
Ora, é lógico...
numa escola assim vai ser fácil
estudar, trabalhar, crescer,
fazer amigos, educar-se,
ser feliz.
Poesia do educador Paulo Freire, retirada da Revista Nova Escola (junho/
julho 2003)

Bom, agora que já discutimos bastante sobre os papéis a serem desempenhados na aprendizagem significativa, acredito que seja hora de você colocar em prática suas reflexões acerca do assunto, preparando-se por meio
de releituras do conteúdo apresentado e fazendo novas leituras, a fim de
dedicar-se às atividades aqui propostas. Mãos à obra!

Resumo
Nesta aula, foram mostradas a você quais funções deveriam ser exercidas
pelo educador e pelo aprendiz no ambiente Escolar para que, assim, possa
ocorrer uma aprendizagem satisfatória.

Atividades de aprendizagem
1. De acordo com o texto da aula 02, reflita sobre como deve se apresentar
o modelo de escola que atenda à realidade do aluno e da sociedade na qual
estamos inseridos, promovendo um processo educativo real.
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2. Faça uma entrevista com um professor e/ou educador, na sua comunidade, que tenha apresentado a você um modelo de educação significativa.
Elabore um questionário com o qual consiga obter respostas como: o que o
levou a escolher esta profissão? O que ele espera transmitir ao aluno? Quais
metodologias e didáticas utiliza para atingir seu público alvo? E como, hoje,
enxerga a Educação?
Nesta aula, compreendemos os papéis desempenhados pelos educadores e
pelos alunos no processo Ensino-aprendizagem. Você pôde observar como
deveria ser uma escola que prima pelo ensino adequado e pela formação
cidadã e também pode observar no dia a dia como funciona uma escola de
sua região e refletir sobre essa questão. Em nossa próxima aula, conheceremos os principais teóricos da Aprendizagem Significativa.
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Aula 3. Teorias sobre a aprendizagem 		
		
significativa
Objetivo:
• identificar as teorias e contribuições dos principais teóricos da
aprendizagem significativa para o ensino atual.

Olá estimado (a) estudante!
Vamos começar mais uma aula? Como estamos até agora? Você tem revisado e refletido sobre as leituras anteriores? Estamos caminhando muito
bem... e assim desejamos que aconteça até o final de nosso curso. Abraços
e tenha uma excelente aula!
Convidamos você, agora, a conhecer um pouco mais sobre alguns autores
que tantas contribuições deram ao nosso modo de fazer e pensar a Educação. Estudiosos que se fizeram à frente de suas épocas pensando e idealizando maneiras de promover um ensino que fosse realmente relevante e
prazeroso. Por meio dos dados de uma pesquisa, apresentamos-lhes:
David Paul Ausubel
Nasceu em Nova York em 1918, na época em que
estudava, era revoltado com castigos e humilhações que sofria na escola. Ele afirmava que a educação era reacionária e violenta. Ausubel dedicou-se à
educação visando melhorar o aprendizado. Era contra a aprendizagem mecânica e tornou-se representante do cognitivismo, aprendizagem significativa do aluno, utilizando
a psicologia da aprendizagem significativa.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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Jean Piaget –
Nasceu na Suíça em 1896, seus estudos sobre a pedagogia revolucionaram a educação. Sempre buscou, com suas teorias, inovar a educação, implantando novas metodologias que visam formar cidadãos
críticos e criativos. Para ele, o professor não deve
apenas ensinar, mas sim, orientar os alunos para
uma aprendizagem mais autônoma.
Fonte:http://www.chasqueweb.ufrgs.br/~slomp/vygotsky/biografia-vygotsky.htm
Lev VygotskyNasceu em Orsha, país da antiga União Soviética,
em 1896. Trabalhou como professor e pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia,
literatura, deficiência física e mental. Para ele, a
aprendizagem é influenciada pelo meio social e
o conhecimento cognitivo é adquirido por meio dos relacionamentos
com os fatores sociais. O professor é um mediador e a avaliação deve
ser contínua.
Fonte: www.fadooda.com/index.php?itemid=156
Ivan Pavlov
Ivan Pavlov nasceu em 1849, sua descoberta científica mais importante foi o reflexo condicionado,
abordagem ao estudo da aprendizagem. Para ele,
a ideia do condicionamento clássico é inata em
vez de aprendidas, enquanto outras são reflexos
condicionados. Acreditava que, por meio da repetição seria possível criar ou remover respostas fisiológicas e psicológicas em seres humanos e animais. Essa descoberta deu início ao desenvolvimento da psicologia comportamental.
Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/henri-wallon-307886.shtml
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Henri Wallon
Henri Paul Hyacinthe Wallon nasceu em Paris em
1879. Era graduado em psicologia e medicina. Propunha mudanças estruturais no sistema educacional francês desde 1947. Coordenou a Reforma do
Ensino, Langevin-Wallon, equivalente à nossa Lei
de Diretrizes e Bases. Sua teoria pedagógica diz
que o desenvolvimento intelectual não envolve apenas o cérebro. Suas
ideias fundamentam-se em quatro elementos básicos: a afetividade, o
movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa.
Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/henri-wallon-307886.shtml
Tendo em vista as contribuições legadas pelos estudiosos citados acima, é
importante refletir um pouco mais a respeito do que se faz necessário saber
para o bom desenvolvimento de uma Aprendizagem significativa,
Para que ocorra uma aprendizagem real e verdadeira, precisamos nos nortear em sete passos rumo à construção deste conhecimento. São eles: sentir,
perceber, compreender, definir, argumentar, discutir e transformar.
Estes são passos que, se seguidos tanto pelo aluno quanto pelo educador,
certamente resultarão em uma educação de sucesso.
Ainda que, anos atrás, tais procedimentos já tivessem sido pensados e discutidos por estes estudiosos, embora vivessem em épocas contrárias às nossas,
estavam totalmente previsíveis as necessidades atuais deste mundo moderno em relação ao processo educar.
Mais uma vez pedimos a você que se questione com relação a estes “passos” e conclua se, em nossa proposta de estudo no ensino a distância, você
está realizando com sucesso suas tarefas. Esperamos que sim, pois esta será
sempre nossa luta e desejo em relação a você!
Preparamos uma leitura da música do cantor e compositor Gabriel Pensador,
na qual, em formato de “rap”, ele faz uma crítica ao atual modelo de ensino. Leia, reflita e divirta-se:
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Estudo Errado (Gabriel O Pensador)
Eu tô aqui pra quê?
Será que é pra aprender?
Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer?
Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater
Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever
A professora já tá de marcação porque sempre me pega
Disfarçando espiando colando as provas dos colegas
E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo
E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo
Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude
Mas meus pais só querem que eu “vá pra aula!” e “estude!”
Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi
Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde
Ou quem sabe aumentar minha mesada
Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?)
Não. De mulher pelada
A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada
E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!)
A rua é perigosa então eu vejo televisão
(Tá lá mais um corpo estendido no chão)
Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei nem o que é inflação
- Ué não te ensinaram?
- Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil
Em vão, pouco interessantes, eu fico pu..
Tô cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio
(Vai pro colégio!!)
Então eu fui relendo tudo até a prova começar
Voltei louco pra contar:
Manhê! Tirei um dez na prova
Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova
Decorei toda lição
Não errei nenhuma questão
Não aprendi nada de bom
Mas tirei dez (boa filhão!)
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Decoreba: esse é o método de ensino misturado com ameboa
Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino
Não aprendo as causas e conseqüências só decoro os fatos
Desse jeito até história fica chato
Mas os velhos me disseram que o “porque” é o segredo
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Então quando eu num entendo nada, eu levanto o dedo
Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente
Eu sei que ainda num sou gente grande, mas eu já sou gente
E sei que o estudo é uma coisa boa
O problema é que sem motivação a gente enjoa
O sistema bota um monte de abobrinha no programa
Mas pra aprender a ser um ingonorante (...)
Ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama (Ah, deixa eu
dormir)
Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre
Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste
- O que é corrupção? Pra que serve um deputado?
Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso!
Ou que a minhoca é hermafrodita
Ou sobre a tênia solitária.
Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...)
Vamos fugir dessa jaula!
“Hoje eu tô feliz” (matou o presidente?)
Não. A aula
Matei a aula porque num dava
Eu não agüentava mais
E fui escutar o Pensador escondido dos meus pais
Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam
(Esse num é o valor que um aluno merecia!)
Íííh... Sujô (Hein?)
O inspetor!
(Acabou a farra, já pra sala do coordenador!)
Achei que ia ser suspenso mas era só pra conversar
E me disseram que a escola era meu segundo lar
E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente
Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre!
Então eu vou passar de ano
Não tenho outra saída
Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida
Discutindo e ensinando os problemas atuais
E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais
Com matérias das quais eles não lembram mais nada
E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada
Manhê! Tirei um dez na prova
Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova
Decorei toda lição
Não errei nenhuma questão
Não aprendi nada de bom
Mas tirei dez (boa filhão!)
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Estrutura cognitiva - é o
conteúdo total e organizado
de ideias de um dado indivíduo
no contexto da aprendizagem
de certos assuntos. Refere-se
ao conteúdo e à organização
de suas ideias naquela área
particular de conhecimento.
Ou seja, a ênfase é dada na
aquisição, armazenamento
e organização das ideias no
cérebro do indivíduo.

Encarem as crianças com mais seriedade
Pois na escola é onde formamos nossa personalidade
Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância a exploração
e a indiferença são sócios
Quem devia lucrar só é prejudicado
Assim cês vão criar uma geração de revoltados
Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio
Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio

Resumo
Nesta aula, apresentamos os principais teóricos e teorias da disciplina Aprendizagem Significativa, facilitando sua compreensão do conteúdo ministrado
durante este curso.

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma apreciação das teorias abordadas pelos três autores apresentados nesta aula e encontre pontos comuns em suas teorias.
2. Agora desafiamos você a criar uma teoria que explique e ajude a melhorar
o ensino atual. Fale de suas próprias experiências educacionais. Faça-se à
frente de sua época também.
3. Defina, com suas próprias palavras, estrutura cognitivista.
Esperamos que, ao longo desta aula, você tenha absorvido um pouco sobre
a vida, teoria e contribuições dos autores que auxiliam na construção de uma
educação significativa. Na próxima aula, estudaremos algumas abordagens
teóricas referentes à Aprendizagem Significativa.
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Aula 4. Abordagens teóricas da 			
		aprendizagem
Objetivo:
• identificar as noções básicas de algumas das abordagens teóricas da aprendizagem.

Olá caro/a estudante
Começaremos agora uma nova etapa dos nossos estudos. Apresentaremos
algumas observações feitas por teóricos famosos, já citados em aulas anteriores, acerca de algumas reflexões no processo de ensinar e aprender. A
intenção é lhe mostrar, de forma geral, as diferentes maneiras como o indivíduo pode aprender; quais situações, motivações e ambientes o possibilitam
realizar tal feito. Portanto faz-se necessário entender que a “Psicologia da
Aprendizagem” é uma teoria que procura explicar, por diferentes enfoques,
como o indivíduo aprende, como se expressa o desenvolvimento mental de
uma pessoa e como se estruturam as Instituições de ensino. Vamos lá? Boa
aula!
É de extrema importância que todo educador tenha o conhecimento das
diversas abordagens teóricas para a melhoria da qualidade de ensino, assim
como sobre utilização de métodos, técnicas e recursos de aprendizagem.
Cada uma dessas abordagens apresentará uma visão do processo de ensinar
e aprender. Veja logo mais abaixo algumas abordagens e suas respectivas
conceituações:

Behaviorismo
De acordo com pesquisas feitas na Wikipédia, é uma teoria que entende
o aprendiz como um ser que responde a estímulos do meio exterior, não
levando em consideração o que ocorre dentro de sua mente durante o processo. Compreende-se esta aprendizagem apenas como uma mudança de
comportamento. O principal teórico desta abordagem é o estudioso Skinner,
que interpreta a aprendizagem como uma série de repetições, ou melhor,
reforços que levam o indivíduo a aprender.
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Burrhus Frederic Skinner (Susquehanna, Pensilvânia, 20
de Março de 1904. A base do trabalho de Skinner refere-se à compreensão do comportamento humano, dizia
que o seu interesse era compreender o comportamento
humano e não manipulá-lo.

Construtivismo
Construtivismo é a ideia de que nada está pronto, acabado e de que o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele
se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o
mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e não por
qualquer bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há consciência e, muito menos, pensamento.
Compreende-se que construtivismo na Educação é a forma teórica que agrega as várias tendências atuais do pensamento educacional. Tendências que
têm em comum a insatisfação com um sistema educacional que teima em
continuar essa forma particular de transmissão que é a Escola. Consiste em
fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está pronto, em vez de fazer
agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida por alunos e professores.
A Educação deve ser um processo de construção de conhecimento que deve
envolver, por um lado, os alunos e professores e, por outro, os problemas
sociais atuais e o conhecimento já construído ao longo da história da humanidade.

Estruturalismo
No estruturalismo, não vemos o indivíduo com a ideia de sujeito isolado,
colocamo-lo em uma condição de Estrutura, as possibilidades desse sujeito
são margeadas em sistema – são as redes, estruturas que fazem esse sujeito
pensar desta ou de outra forma. Os sujeitos estão se construindo a todo
tempo neste sistema, nesta estrutura de ensino e de vida atual. E podemos
questionar que tipo de “sujeito” está sendo construído no modelo de ensino
no qual nos encontramos hoje inseridos.
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Figura 4
Fonte: www.riopreto-in-net.com.br/walmir

Caro/a estudante, levando em consideração as explicações acima no que
se refere às abordagens de ensino mais relevantes para os nossos estudos
e também a ironia do diálogo da charge, julgamos ser relevante que você
compreenda as mudanças pelas quais passou, vem passando e ainda passará
a Educação.
Chegar a um modelo pronto e acabado de “ensinar e aprender” ainda se faz
tarefa difícil, considerando que pensar e fazer educação sejam um processo
diário de pensamentos, de maturação de ideias e de ações eficazes levando
sempre em consideração os valores sócio-culturais do instante local e/ou
mundial vivido.

Resumo
Nesta aula, transmitimos a você alguns conceitos importantes (porém não
aprofundados) quanto a algumas abordagens de aprendizagem relevantes
na facilitação e compreensão do conteúdo ministrado neste curso.

Caso você se interesse em saber
um pouco mais sobre estas
abordagens de ensino e assim
possa refletir mais sobre suas
evoluções no processo educativo,
acesse o site:
http://www.nce.ufrj.br/
ginape/publicacoes/trabalhos/
RenatoMaterial/abordagens.
htm

Atividades de aprendizagem
1. Faca uma breve análise dos pontos comuns ou divergentes entre as abordagens de aprendizagem apresentadas acima.
2. Qual das abordagens você acredita ser a mais eficiente? Ou você acha que
elas se complementam?
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3. No sistema educativo atual, quais ou qual abordagem se faz presente nas
instituições e salas de aula? Esta tem sido desenvolvida de forma significativa? Argumente com base na figura exposta no texto.
Vimos, nesta aula, a conceituação de algumas abordagens teóricas da
Aprendizagem Significativa. Consideramos que você já tem informações
suficientes para entender a aplicabilidade de um mapa conceitual para o
bom desenvolvimento de nossas aulas, sendo este o próximo assunto a ser
apresentado nesta disciplina. Vamos dar continuidade aos nossos estudos?
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Aula 5. Definição e construção de 			
		
mapas conceituais
Objetivos:
• reconhecer o conceito dos mapas conceituais como ferramenta
no processo de ensino; e
• identificar as etapas de construção de um mapa conceitual

Olá! Como você está? Cansado? Animado? Pronto para começarmos mais
um dia? Então venha conosco. Nossa trajetória está ainda mais interessante
a cada dia que passa. Abraços e boa aula!
Você já viu um esquema, organograma ou um diagrama sobre determinado
assunto? Os mapas conceituais assemelham-se a eles. E hoje, nesta aula,
apresentaremos tudo sobre a conceituação e construção destes recursos de
aprendizagem, os Mapas Conceituais!
Como falamos anteriormente, o mapa conceitual é similar a um esquema,
organograma ou diagrama, pois todos são representações de conceitos ligados por palavras. Esses mapas podem contemplar as diversas áreas do
conhecimento e baseiam-se na teoria construtivista, aquela em que o indivíduo constrói o seu conhecimento a partir de um conhecimento prévio sobre
o assunto.
A proposta de trabalho com mapas está embasada na teoria de Ausubel,
lembrando que, nessa teoria, ele observou que, para que o aluno construa
seu conhecimento, deve querer aprender.
Os mapas transformam a aprendizagem de qualquer conteúdo em uma
aprendizagem significativa, estabelecem relações entre o novo conhecimento e os conhecimentos que o aluno já possui.
O mapa conceitual foi desenvolvido na década de 70 por Joseph Novak. Eles
são estruturados por meio de conceitos e suas relações. Consequentemente,
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esses conceitos são destacados em caixas de textos e as relações existentes
entre eles são ligadas por linhas ou setas, lembrando que sempre haverá
uma palavra ou frase de ligação. O objetivo aqui é resumir uma estrutura
cognitiva e seus elementos básicos.

Figura 5
Fonte: http://popnews.wordpress.com/2007/08/22/como-fazer-mapas-conceituais/

Técnicas de construção de mapas conceituais
Para você não esquecer!
Em um mapa conceitual, sempre relacionamos: um conceito – ligamos
por uma seta ou linha – relacionando-o a outro conceito.
Este link nos mostra o seguinte:
Há uma técnica bem interessante
que você encontrará acessando
o Link:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Mapa_conceitual

Uma possível técnica de construção de um mapa conceitual pode seguir as
seguintes etapas:
a) ter, antes, uma boa pergunta inicial cuja resposta estará expressa no mapa
conceitual construído;
b) escolher um conjunto de conceitos (palavras-chave) dispondo-os aleatoriamente no espaço em que o mapa será elaborado;
c) escolher um par de conceitos para estabelecimento da(s) relação(ões) entre eles;

Rede e-Tec Brasil

36

Aprendizagem Significativa

d) decidir qual a melhor relação e escrever uma frase de ligação para esse par
de conceitos escolhido;
e) a repetição das etapas c) e d) tantas vezes quanto se fizer necessário (em
geral até que todos os conceitos escolhidos tenham, ao menos, uma ligação
com outro conceito).
Agora está ficando mais claro como fazer um mapa conceitual?
Com o uso dos mapas no processo de ensino-aprendizagem, o professor
pode avaliar o que o aluno já sabe, pois ele percebe como o aprendiz relaciona, estrutura e o integra a um determinado conceito.
Os mapas podem ser utilizados como ferramentas de aprendizagem, com
eles podemos fazer anotações, preparar avaliações, planejar estudo, fazer
relatórios. Eles auxiliam muito a tarefa diária do professor de esclarecer conceitos e reforçar a aprendizagem dos alunos.
Por isso, ao escolhermos um tema a ser estudado pelos mapas, precisamos
definir nosso objetivo, colocar em sequência as ideias para fazermos as interligações necessárias, definindo sempre as apresentações dos tópicos. Veja
o exemplo que trouxemos para você:
Mapa conceitual da aluna Ana Ribeiro - Disciplina Edu3375/Turma C/FACED/
UFRGS - 2000/01

Figura 6
Fonte: Ana Ribeiro - Disciplina Edu3375/Turma C/FACED/UFRGS - 2000/01
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Viu como não é difícil criar um mapa conceitual? Você também irá criar o seu
nas atividades sugeridas no final desta aula.

Figura 7 - Mapa conceitual
Fonte: autoras

Resumo
Nesta aula, foi apresentado o conceito de mapa conceitual, verificando sua
aplicabilidade nas aulas e na promoção de um aprendizado significativo.

Atividades de aprendizagem
1. Conforme a explanação realizada durante esta aula, com suas palavras,
defina “mapa conceitual”.
2. Escolha, dentre os conteúdos das aulas trabalhadas até agora, um tema e
construa você mesmo um mapa conceitual do assunto escolhido. Boa sorte!
Esperamos que você tenha tido uma boa compreensão dos mapas conceituais. Em nossa próxima aula, estudaremos um pouco mais sobre David Paul
Ausubel. Lembra-se dele? Estudaremos os tipos de Aprendizagem segundo
seus estudos nesta área.
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Aula 6. Tipos de aprendizagem segundo
		
Ausubel
Objetivo:
• identificar os tipos de Aprendizagem dentro da Teoria de Ausubel.

Caro/a estudante.
Para esta aula, selecionamos como conteúdo as ideias de Ausubel, por considerarmos serem úteis para as situações de aprendizagem que ocorrem na
sala de aula. Vamos lá?
Ausubel (1982) deixa claro em seus estudos que, quando alguém recebe
informações novas, sempre as relaciona com as informações que já estavam
presentes em sua estrutura cognitiva.
Ele utiliza um termo que nos diz que, quando conseguimos “ancorar” conhecimentos novos aos anteriores, aí sim, ocorrerá uma aprendizagem significativa, e os conhecimentos antigos auxiliam no processo de aquisição de
novos significados.
“Ponto de ancoragem”- no qual as novas informações encontrarão
um modo de se integrar àquilo que o indivíduo já conhece.
Porém, se não encontrarem esses conhecimentos prévios para ancorar os
novos, ocorrerá apenas uma aprendizagem por percepção, mas tanto a
aprendizagem por percepção quanto a aprendizagem significativa formam
um processo contínuo de aprendizagem e os dois permitem a ancoragem de
novos conhecimentos.
Ausubel identifica quatro tipos de aprendizagem:
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TIPO DE APRENDIZAGEM

CARATERÍSTICAS

1- significativa por recepção

O aluno recebe conhecimentos e consegue relacioná-los com os conhecimentos da
estrutura cognitiva que já tem.

2- significativa por descoberta

O aluno chega ao conhecimento por si só e consegue relacioná-lo com os conhecimentos anteriormente adquiridos.

3- mecânica por recepção

O aluno recebe conhecimentos e não consegue relacioná-los com os conhecimentos
da estrutura cognitiva que já tem.

4- mecânica por descoberta

O aluno chega ao conhecimento por si só e não consegue relacioná-lo com os conhecimentos anteriormente adquiridos.

Fonte: http://www.dynamiclab.com/moodle/mod/forum/discuss.php?d=421

Para Asubel, a aprendizagem ocorre em três fases:

Primeira fase - centrada no organizador prévio.
O professor explicita o objetivo da aula, apresenta o conteúdo e relaciona o
que o aluno já sabe com o que ele irá aprender.

Segunda fase - centrada em informações novas.
O professor organiza o novo material de forma lógica, propõe atividades
significativas.

Terceira fase - centrada no fortalecimento da estrutura
cognitiva.
Relacionam-se informações novas ao que o aluno já conhece.
Assim, fica claro que é de suma importância que os professores/educadores
usem a criatividade para descobrir os conhecimentos prévios de seus alunos,
adaptando os conteúdos e atividades à realidade de cada um.
Ausubel recebeu a contribuição de Joseph Donald Novak, educador americano, nascido em 1932, cuja pesquisa está centrada na aprendizagem humana, em estudos educacionais e na representação do conhecimento.
Joseph refinou e divulgou a teoria de Ausubel, modificando o foco do ensino do modelo estímulo → resposta → reforço positivo, para o modelo
aprendizagem significativa → mudança conceptual → construtivismo.

Resumo
Nesta aula, conhecemos um pouco sobre a Teoria de Ausubel quando ele
identifica os quatro tipos de aprendizagem e as fases em que elas ocorrem,
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lembrando sempre que o professor deverá levar em consideração os conhecimentos prévios de seus alunos.

Atividades de aprendizagem
1. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, identificando os
quatro tipos de aprendizagem segundo Ausubel.
(1) Aprendizagem mecânica por recepção
(2) Aprendizagem significativa por recepção
(3) Aprendizagem mecânica por descoberta
(4) Aprendizagem mecânica por recepção
( ) O aluno chega ao conhecimento por si só e não consegue relacioná-lo
com os conhecimentos anteriormente adquiridos.
( ) O aluno recebe conhecimentos e consegue relacioná-los com os conhecimentos da estrutura cognitiva que já tem.
( ) O aluno recebe conhecimentos e não consegue relacioná-los com os conhecimentos da estrutura cognitiva que já tem.
( ) O aluno chega ao conhecimento por si só e consegue relacioná-lo com
os conhecimentos anteriormente adquiridos.
2. Analise as situações narradas abaixo:
Aula da professora X
“ A professora X, de Língua Portuguesa, entra na sala e coloca uma música
enquanto seus alunos se organizam para mais um dia de aula. Logo após, ela
faz uma revisão do conteúdo ministrado na aula anterior por meio de uma
dinâmica, que envolve e estimula a participação dos alunos. Posteriormente, utilizando a técnica de brainstorming, ela dá início ao novo conteúdo,
explicando o objetivo da aula, relacionando este conteúdo a ser ministrado
com o conhecimento prévio dos alunos. Após exposição teórica do assunto,
seguida de reflexões por parte da turma, ela orienta uma atividade lúdica de
fixação deste conteúdo”.
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Aula da professora Y
“A professora Y, de Língua Portuguesa, entra na sala, passa todo o conteúdo
previsto para o dia no quadro, não cumprimenta os alunos, não explica os
objetivos da aula, nem o conteúdo de forma clara e pede para que eles individualmente resolvam uma lista de exercícios elaborados por ela”.
O brainstorming (ou “tempestade cerebral”), é uma técnica de dinâmica de grupo, em que uma atividade é desenvolvida para explorar a
potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo.
Depois de analisar as duas situações, que retratam omportamentos distintos
de duas professoras, relate em poucas linhas qual delas obterá uma aprendizagem significativa no término de sua aula, levando em consideração os
tipos de aprendizagem segundo Ausubel.
Vimos as teorias de aprendizagem segundo Ausubel e agora embarcaremos
em um novo desafio, conhecer os fatores físicos e cognitivos que interferem
no processo Ensino-Aprendizagem. Pronto para nossa próxima aula?
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Aula 7. Fatores que favorecem o ensino
		
significativo
Objetivo:
• reconhecer os fatores físicos e cognitivos que interferem no processo ensino-aprendizagem.

Olá prezado/a estudante
Quando falamos em aprendizagem significativa, primeiramente devemos
pensar no fator físico, que é o espaço no qual se promove a aprendizagem.
Um espaço físico agradável e confortável já seria um bom começo para que
o ensino ocorresse em nossas escolas. Hoje, a maioria das Instituições de
ensino não se encontra preparada para acompanhar uma época em que o
conhecimento faz-se cada vez mais acessível e moderno, é necessário pensar
e preparar um ambiente que atenda às necessidades tanto das aulas presenciais quanto das aulas virtuais.
Muitas de nossas escolas não agradam aos nossos alunos por estarem velhas, ultrapassadas, não oferecendo ao aprendiz recursos modernos, práticos e acessíveis, pelo contrário, limitam-se apenas ao quadro negro e ao giz.
Assim, muitas vezes, o aluno perde o prazer pelo aprender tornando-se um
indivíduo apático e desmotivado, alheio aos questionamentos e pensamentos do mundo moderno.
Segundo Marilice Costi (2007), muitos fatores interferem na aprendizagem.
Além da relação educador-aluno, da parte afetiva, até a estrutura física de
uma sala de aula interferirá nesse processo.
Pensando nessas questões, achamos interessante apresentar a você alguns
estudos e projetos que explicam e comprovam a interferência das cores no
comportamento humano.
Estudos feitos comprovam que o ambiente, o tamanho das salas, as cores
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das paredes interferem em nossa percepção. Outro fator relevante à construção do saber é o aspecto temporal, pois tudo que almejamos conhecer/
compreender precisa de um determinado tempo e os indivíduos dispõem de
tempos diferenciados no que se refere à assimilação de determinado assunto. Cada tarefa realizada pelo aluno exige uma dedicação temporal específica e a assimilação do conteúdo pode acontecer em momento posterior a sua
explicação e com isto o educador não deve se preocupar.
Um fator importante nesta construção do saber é o período, a duração do
curso, pois o aluno precisa cumprir tarefas em um tempo estipulado e por
vezes esse período pode ser insuficiente, e as obrigações e conteúdo serão
lançados a esse aprendiz de forma rápida e sem profundidade, não favorecendo a assimilação da matéria e consequente aprendizado.
Outro fator que assegura a aprendizagem significativa é a organização de
grupos de estudos, aulas diferenciadas, dinâmicas de grupo, construção de
mapas conceituais. Enfim, a utilização de ferramentas modernas de ensino
que conduzam o aluno em um trajeto educacional prazeroso e eficaz.

O professor José Manuel
Moran nasceu na cidade de
Vigo, Espanha. E naturalizou-se
brasileiro em 1998. Atualmente,
é professor de Novas Tecnologias
na USP e desenvolve pesquisa
sobre como integrar a
comunicação interpessoal e as
novas tecnologias à educação.

Utilizando Moran (2007), podemos concluir que a escola precisa reaprender
a ser um local no qual aconteça o aprendizado. Precisa ser inovadora, empreendedora e estimulante. A escola está envelhecendo com seus métodos
e currículos ultrapassados e frequentá-la, para muitos, é obrigação e isto não
deve acontecer.
A Instituição precisa ser um espaço centrado no aluno, que desperte nele a
curiosidade e a investigação. Precisa utilizar atividades significativas e incorporar o humano, a afetividade, a ética e as novas tecnologias, pois mesmo
que haja dificuldades, a escola ainda estará preparando e formando indivíduos para o futuro que, consequentemente, mudarão a história, tornando o
ato de ensinar e aprender uma ação dignificante e modificadora.
Segundo Foglia (1987), o estudo das cores não deve ser concebido apenas
como uma característica estética, mas sim algo que atenda às necessidades
tanto do ambiente quanto dos indivíduos que nele se encontram.
Mostraremos a você uma breve explicação sobre a influência das cores em
determinados ambientes e quais percepções o indivíduo consegue ter em
relação a elas. Veja as definições a seguir:
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Amarelo: cor quente, estimulante de vivacidade e luminosidade. Tem elevado índice de reflexão e sugere proximidade. Se usada em excesso, pode
tornar o ambiente monótono e cansativo. Boa para ambientes onde se exija
concentração, pois atua no sistema nervoso central. É utilizada terapeuticamente para evitar depressão e estado de angústia.
Azul: está associado, na cultura ocidental, a fé, confiança, integridade, delicadeza, pureza e paz. O azul escuro dá a sensação de frieza e formalismo.
Laranja: cor estimulante e de vitalidade. Está relacionada com ação, entusiasmo e força. Possui grande visibilidade, chamando atenção para os pontos
que devem ser destacados.
Rosa: aquece, acalma e relaxa. Está ligada à fragilidade, feminilidade e delicadeza.
Verde: quando em tom claro, transmite sensação de paz e bem estar. É uma
cor que sugere tranquilidade, dando a impressão de frescor. Tons escuros
desta cor tendem a deprimir.
Vermelho: cor estimulante. Desperta entusiasmo, dinamismo, ação e violência. Dá sensação de calor e força, estimulando os instintos naturais e
sugerindo proximidade. Se usada em excesso, pode irritar, desenvolver sentimentos de intranquilidade e despertar violência.
Violeta: em excesso, torna o ambiente desestimulante e agressivo, leva à
melancolia e à depressão. Sugere muita proximidade, contato com os sentimentos mais elevados e com a espiritualidade. Assim como o vermelho, o
azul e o verde escuro, não se recomenda seu uso em grandes áreas.
As cores transmitem mensagens e desencadeiam emoções que causam interferências em nosso organismo. Segundo Lacy(1989), a cor está muito ligada aos nossos sentimentos, ajudando-nos em nossas atividades e influenciando em nossa sociabilidade, introversão e extroversão.
Por isso, caro aluno, defina um lugar e o melhor horário para seus estudos,
tenha disciplina,não exagere,comece aos poucos e assim você não se cansará nem perderá a motivação. Faça tudo o que gosta, não deixe de curtir
momentos importantes em sua vida. Todos nós precisamos de descanso.
Tenha sempre uma alimentação saudável e lembre-se de que todo conheci-
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mento requer tempo e dedicação. Tenha força de vontade e desta maneira
obterá o sucesso almejado. Um bom ambiente para os estudos deve prestigiar as boas energias, a comunicação e as atividades mentais.

Resumo
Durante esta aula foi possível explorar e conhecer fatores físicos e mentais que auxiliam na construção e no desenvolvimento da aprendizagem em
nossos ambientes escolares.

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma análise crítica da estrutura física dos ambientes escolares pelos
quais você passou e tem passado. Leve em consideração a influência das cores, a disposição das salas de aula, o relacionamento educador/aluno. Todo
este contexto o influenciou ou ainda o influencia positivamente ou negativamente?
2. Quais estratégias você utiliza em casa ou na escola para favorecer e estimular sua aprendizagem?
3. Com o auxílio do seu professor formador, faça uma pesquisa em algumas
Escolas de sua cidade, fotografando a estrutura física destes estabelecimentos. Logo após esta tarefa, elabore um relatório sobre sua impressão diante
dessas estruturas e o entregue a seu professor.
Nesta aula, buscamos oferecer formas de diagnosticar alguns fatores físicos
e cognitivos que interferem diretamente no processo Ensino-Aprendizagem.
Com base nessas constatações, passaremos agora para a etapa final deste
caderno, discutindo as precariedades do Ensino atual e as possíveis soluções
para sanar esses déficits.
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Aula 8. Quebrando as barreiras do 			
		
ensino
Objetivo:
• identificar aspectos que dificultam o processo de aprendizagem.

Prezado/a estudante
Estamos chegando à etapa final desta disciplina e gostaríamos de compartilhar com você o imenso prazer que sentimos em estar diretamente ligadas
à construção do seu conhecimento. Esperamos que os momentos compartilhados tenham sido Significativos e que você possa dar continuidade aos
seus estudos.
Esta disciplina visou plantar em você a semente da mudança rumo à construção de um futuro educativo que prestigie o saber significativo, o humano e
suas complexidades, ancorado nas novas tecnologias de ensino.
Agora, com a mesma dedicação e alegria costumeira, daremos início a mais
uma etapa de nossa caminhada. Entremos de cabeça no conteúdo desta
última aula. Tenha uma boa aula e muito sucesso!
Quando nos referimos à dificuldade de aprendizagem, observamos que alguns fatores que interferem são a emoção e o afeto do educador em relação
aos alunos.
É possível observar segundo Mello (1993), que quando o professor espera
de seus alunos um bom desempenho, ele aumenta a probabilidade de que
esse desempenho ocorra, do mesmo modo que quando o fracasso do aluno
é por ele esperado, sua probabilidade em concretizar-se se torna maior.
Percebemos, então, que o professor é fundamental neste processo, suas
expectativas, por meio do encorajamento dos seus alunos, mostrando que
os mesmos têm que acreditar em si próprios, os ajudarão significativamente
no processo de aprendizagem.
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Guiomar Namo de Mello é
diretora da EBRAP – Escola
Brasileira de Professores,
empresa dedicada a estudos,
iniciativas e projetos na área de
educação inicial e continuada de
professores da educação básica.

Aproveitando a fala de Mello (1993), é correto dizer que todo educador
precisa ser uma pessoa positiva, que gosta de si mesmo, que acredita em si,
pois por meio desse tipo de comportamento verá que os alunos também são
capazes e têm possibilidades de crescimento intelectual e moral.
Quando o educador expressa rejeição aos alunos, trata-os com frieza, discriminação em relação aos que possuem dificuldade em aprender, o aluno
sente-se incapaz de superar os obstáculos e provavelmente será um candidato à repetência.
Alguns estudiosos na área da educação constataram que grande parte dos
professores trata com indiferença os alunos que não se encaixam no padrão
idealizado por eles, e como consequência, esses alunos vão sendo rotulados
e excluídos.
O educador nunca poderá gerar no aluno um sentimento de inferioridade,
nem fazer comparações em que um seja melhor do que o outro. Ele deve,
com competência, mostrar que os alunos são capazes de aprender, ajudá-los
a superar os obstáculos que às vezes podem surgir e assim eles se sentirão
mais capazes e autoconfiantes.

Cipriano Luckesi é Licenciado
em Filosofia pelo Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas,
da Universidade Católica do
Salvador, Bahia (1970), Bacharel
em Teologia pela Faculdade
de Teologia Nossa Senhora
da Assunção, da Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo (1968), Mestre em
Ciências Sociais pela Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas,
da Universidade Federal da Bahia
(1976) e Doutor em Educação:
História, Política, Sociedade pelo
Programa de Pós-Graduação da
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (1992).

Precisamos observar que o relacionamento afetivo no contexto escolar se
torna negativo, tenso e desestimulante também quando o clima na Escola é
de medo e castigo. Um exemplo claro ocorre quando professores utilizam as
avaliações como ameaça.
Luckesi (2000) deixa claro em seus estudos que a avaliação é “como um ato
amoroso”, ela precisa ser acolhedora, interativa e não um castigo.
Quando conduzida uma avaliação nesses moldes, ela ultrapassa as práticas
tradicionais e o medo acaba, pois o professor deixará claro que, por meio da
avaliação, diagnosticará as dificuldades encontradas e buscará meios adequados para superá-las.
Quanto mais prazerosas forem as relações aluno-professor, melhor será o
desenvolvimento cognitivo do aluno.
Devemos lembrar que ninguém aprende da mesma forma, que cada um tem
seu ritmo, sua dificuldade, por isso o professor precisa criar novos contextos
que se adaptem às individualidades de cada um.
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Hoje, com a nova política educacional, sabemos que a educação é para todos. Não podemos rotular os alunos, nem atribuir a eles o fracasso escolar.
Mesmo apresentando alguma deficiência no desenvolvimento psicomotor,
linguístico, emocional ou cognitivo, têm o direito de frequentar uma escola
que precisa respeitar e trabalhar adequadamente com esses alunos.
Um professor competente e dedicado cria situações de aprendizagem que
promovam desafios intelectuais, utilizando sempre as relações afetivas que
são desenvolvidas através da convivência em sala de aula, construindo sempre novas habilidades em seus alunos.
As dificuldades de aprendizagem remetem também à estrutura física da escola e da sala de aula. Encontramos hoje, em algumas de nossas Instituições
de ensino, verdadeiros presídios, prédios sucateados, salas de aula sem infraestrutura, banheiros precários e nenhuma área de lazer. Na verdade, hoje,
qualquer lugar pode se tornar um ambiente de sala de aula. Tal situação
inviabiliza e denigre o sentido e a motivação de se educar em nosso país.
Com uma realidade assim, o aluno não se sente motivado, nada o atrai e o
mesmo acontece com o professor. Ambos se veem imersos em uma realidade de descaso, apatia e frustração, sendo estes fatores relevantes ao mau
andamento da Educação atual.
Com todos os questionamentos, observações e reflexões feitas durante esta
aula, entendemos a necessidade de rever conceitos, propor mudanças e,
desta forma, caminhar buscando novos rumos com vistas ao conhecimento,
à formação, à informação, como forma de poder auxiliar as escolhas de cada
cidadão.
A Educação está com sede de mudanças, por isso caberá a nós, educadores
e aspirantes a esta profissão, a difícil tarefa de desconstrução e reconstrução
dos nossos atuais modelos de ensino. Sendo assim, poderemos nos orgulhar
de ser brasileiros letrados e alfabetizados com toda a autoridade que tais
definições nos trazem.

Resumo
Mostramos a você a situação atual do Ensino, pontuando aspectos que interferem diretamente no mau andamento do processo ensino-aprendizagem.
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Atividades de aprendizagem
1. O que a escola deve fazer para formar o aluno com conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, promovendo um aprendizado significativo?
2. Como tornar a Escola um ambiente de aprendizagem significativa?
3. Em sua opinião, quais os desafios encontrados pela educação na promoção de um ensino significativo?
Prezado(a) estudante;
Primeiro, receba nossos cumprimentos por chegar até aqui e por escolher
dedicar seu tempo aos estudos. Deixamos a você uma reflexão sobre essa
possibilidade de se qualificar para uma participação efetiva na função que
você vai escolher ou para a qual será designado a desempenhar. Almejamos
que você tenha coragem, determinação e muita sabedoria ao ter a oportunidade de se inserir na construção de uma Educação verdadeiramente Significativa. Vá em paz e muito sucesso!
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Guia de Soluções
Aula 1
1. Nesta questão, espera-se que você relate experiências vividas em seu
cotidiano escolar. Por exemplo, uma atividade de cópia de textos literários.
2. É importante que você reflita sobre as questões abordadas no texto referentes à aprendizagem significativa e como esta pode ser promovida e
recebida tanto pelo aluno quanto pelo professor.
3. Gostaríamos que você relatasse possíveis soluções para evitar que situações como aquela, mostrada na figura 02, aconteçam no contexto educacional.

Aula 2
1. Recorra ao texto e reflita sobre um modelo que atenda às necessidades do
ensino moderno, lembrando que o professor precisa estar bem informado,
priorizando o aluno no processo de ensino-aprendizagem, incorporando o
humano etc.
2. Nesta questão, você terá liberdade para criar seu próprio questionário,
obtendo assim um quadro que aponte a realidade do ensino atual.

Aula 3
1. Esperamos que você perceba que todos os estudiosos, embora em épocas
distintas, contribuíram de alguma forma para a implantação de um ensino
significativo.
2. A expectativa é que você seja criativo e inovador em suas ideias, refletindo
sobre o atual sistema educacional, posicionando-se de forma crítica, sem
deixar de contemplar as teorias acima.
3. Você deverá retomar o texto e construir de maneira simples, porém objetiva, o conceito de estrutura cognitivista.

Aula 4
1. Faça uma releitura do texto para responder á questão e observe os pontos
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em comum das abordagens apresentadas.
2. Você deve refletir sobre qual ou quais dessas abordagens contribuem para
o bom andamento da nossa Educação. É possível tecer comparações entre
as abordagens descritas, enfatizando pontos positivos e negativos entre elas.
Leve em consideração as experiências vividas ao longo de sua trajetória estudantil.
3. Nesta atividade, é preciso rever as abordagens de ensino apresentadas na
aula e elaborar um pequeno texto com uma análise crítica de quais destas
abordagens vêm ocorrendo na maioria de nossas Escolas.

Aula 5
1. Esperamos que, de forma simples e objetiva, estudando o conteúdo da
aula apresentada, o aluno possa construir uma definição de mapa conceitual.
2. Utilizando as informações da aula e o site indicado, você terá subsídios
para construir seu próprio mapa.

Aula 6
1. (3,2,1,4)
2. Levando em consideração os estudos realizados sobre as teorias de Ausubel, você deverá chegar à conclusão de que a abordagem da professora
X é a mais apropriada e apresentará resultados significativos no processo de
Ensino-Aprendizagem.

Aula 7
1. Você deverá lembrar-se de suas experiências escolares para responder a
esta questão, levando em conta a infraestrutura da escola, suas cores e estado de conservação, lembrando-se da influência das cores nos ambientes.
2. Aqui é necessário que você descreva alguns pontos abordados durante a
aula como, por exemplo: lugar confortável, com cores suaves, ausência de
barulhos... etc.
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3. É importante que você vá a alguns ambientes escolares dentro de sua
cidade e constate a realidade física de algumas delas, tecendo observações
relevantes e que vão ao encontro do conteúdo ministrado nesta aula. Depois
das anotações, você deve ainda elaborar o relatório de suas conclusões.

Aula 8
1. Você conseguiu perceber que a relação professor-aluno é muito importante para sua formação cognitiva e afetiva?
2. Aqui você deve lembrar o que já estudou sobre o novo papel que o professor deve assumir na sala de aula, seu relacionamento com os alunos, para
tornar a aprendizagem significativa.
3. Aqui a reflexão deve ser sobre o que o sistema atual de ensino oferece,
ou seja, possui professores mal preparados e mal remunerados, fatores estes
que não contribuem para o bom andamento da Educação Significativa.
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