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A intenção deste trabalho foi estruturar e analisar uma metodologia associando o paradigma teórico da Apren-
dizagem Significativa de David Ausubel e as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, de forma a
condicionar não apenas o fazer para, mas o fazer com, em um processo que envolve a aprendizagem e seus
agentes formadores, aprendiz, professor, conhecimento, pensamento cŕıtico, ação instrumental, englobando in-
terações cooperativas e colaborativas, engajamento e diálogo (Morin - 1999).
Seguindo a tendência da teoria de Ausubel (2003), foi dada a relevância pertinente para uma seqüência das
ações. Em primeiro lugar considerou-se o mapeamento do entendimento prévio do aprendiz no eixo temático
a ser desenvolvido - aplicação e análise dos resultados, de um pré-teste. Em segundo lugar considerou-se
a apropriação do conhecimento prévio (subsunçores) pelo aprendiz - apresentações de forma interativa das
animações interativas digitais (Tavares and Santos – 2003). Numa etapa seguinte efetuou-se a avaliação parcial
do processo (aplicação e análise de um pós-teste). Posteriormente teve lugar a construção do conhecimento
de forma compartilhada, priorizando os prinćıpios básicos da conexão, da heterogeneidade e da pluralidade
(ausência de uma idéia prescrita, ou modelo normativo linear) implementados com o uso e a construção dos
objetos de aprendizagem tais como: mapas conceituais (Novak e Gowin – 1999) , animações interativas digitais
e hipertexto permeados pelos signos da multimı́dia interativa (Vigotski – 2003).
Enfim, trata-se de um processo dinâmico de aprendizagem, sob a forma de trilhar as veredas da construção de
sentidos e da produção humana, no qual os conhecimentos são adquiridos de forma não-linear e substantiva,
apontando para o fato de que os diversos conceitos não são alvos estáticos na aprendizagem, mas uma teia que
evolui na estrutura cognitiva do aprendiz (Tavares e Luna - 2003).
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