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Resumo

Um mapa conceitual pode ser entendido como uma teia de conceitos, onde fica patente a interrelação entre eles. Podemos usar um mapa conceitual para explicitar os diversos conceitos utilizados em uma animação e desse modo, o mapa conceitual poderá atuar como estruturador global do
conhecimento que está sendo focalizado com determinada abrangência. A animação interativa é
uma ferramenta pedagógica utilizada para criar uma imagem de um fenômeno físico, construída em
consonância com um modelo aceito pela comunidade acadêmica, com a qual podemos interagir
modificando as suas condições iniciais.A codificação dual possibilita um suporte teórico consistente
para a utilização integrada de textos conceituais, mapa conceitual e animação interativa. A teoria
codificação dual indica que quando apreendemos uma informação através das codificações verbal
(mapa conceitual e texto) e visual (mapa e animação) a possibilidade de compreensão desse conteúdo torna-se maior, principalmente por podermos utilizar as potencialidades específicas de transmissão de cada canal de interação (verbal e visual). Nessas circunstâncias, ainda deve ser enfatizada a
facilidade de resgate dessa informação, que pode ser mais facilmente trazida à baila por contar com
diversas possibilidades de conexões cognitivas, devidas justamente à codificação dual.A intenção
desse trabalho é discutir as potencialidades dessa estratégia de ensino/aprendizagem, e apresentar
um objeto digital de aprendizagem que utiliza a codificação dual.
Palavras-Chave: mapa conceitual; animação interativa; educação a distância.

Abstract

A concept map can be understood as a web of concepts, hierarchically organized, where it demonstrates the interrelationship between them. We can use a concept map to explain the various concepts
used in an animation and thus the concept map can act as structuring the global knowledge that is
being focused to a specific range.The interactive animation is a pedagogical tool used to create an
image of a physical phenomena, constructed in accordance with a model accepted by the academic
community, with which we can interact by modifying its initial conditions.The dual coding theory
provides a consistent support for the integrated use of conceptual texts, concept map and interactive
animation. This theory points that when receive simultaneously an information through verbal coding
(text and map) and visual coding (interactive animation and concept map) we increase the possibility
of understanding of the content, mainly because we use specific capability of each transmission interaction channel (visual and verbal). The intent of this paper is to discuss the potential of this strategy of teaching and learning and provide a digital learning object that uses a dual coding.
Keywords: Concept map; interactive animation; distance education
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1 Introdução

2 Aprendizagem significativa

O homem sempre usou símbolos como mediadores da
sua comunicação com seus semelhantes, ou com os eventos que se colocam além de sua compreensão. Existem
diversas teorias acerca das origens da linguagem, entre
elas a teoria gestual. Numa tentativa primitiva e inicial,
uma pessoa se comunica com outras através de gestos.
Outra teoria tradicional considera a origem da linguagem
através de unidades sonoras, conhecida como teoria onomatopaica [1].

A aprendizagem significativa envolve a construção de
novos significados, e na concepção de Ausubel [2] para
que ela aconteça em relação a um determinado assunto
são necessárias três condições: o material instrucional
com conteúdo estruturado de maneira lógica; a existência
na estrutura cognitiva do aprendiz de conhecimento organizado e relacionável com o novo conteúdo; a vontade e
disposição do aprendiz de relacionar a nova informação
com o conhecimento já existente. Esses conceitos estáveis
e relacionáveis já existentes são chamados de subsunçores; ou conceitos âncora ou ainda conceitos de esteio.

Num processo mais elaborado, as pinturas se configuram como mensagens comunicadas independentemente da
presença do autor, e que podem perdurar através dos
tempos. Numa etapa posterior surgiu a linguagem escrita,
que inicialmente se inspirava em eventos da Natureza,
mas posteriormente foram criadas diversas linguagens
que apresentam símbolos sem conexão direta com eventos do cotidiano, e perduram até hoje como diversos alfabetos tais como o grego, romano, cirílico, sânscrito e etc.
Através destes diversos símbolos estáticos o ser humano conseguiu preservar a informação através dos tempos e ainda pode divulgá-la em todas as partes. Em particular, se considera a possibilidade de deslocamento temporal com característica estruturante da linguagem, ela
pode ser utilizada para comunicar sobre o que não é presente assim como sobre aquilo que está presente[1]. Por
meio da escrita, das pinturas e dos mapas, o acervo do
conhecimento humano pode ser preservado e divulgado.
Essa mobilidade dos meios que preservam o conhecimento possibilitou a aprendizagem autônoma daqueles que
puderam dispor destes materiais, mesmo se essa posse
aconteceu longe do autor, no tempo e no espaço.
A possibilidade de uma aprendizagem extensa e autônoma, sem que fosse necessária a presença física do estudante e mestre em um mesmo local, se concretizou no
século XIX através dos cursos à distância, que se aproveitou da regularidade e confiabilidade dos meios de comunicação da época. A difusão do saber propicia a alfabetização científica que por sua vez facilita a construção do
conhecimento adequado e evita o florescimento das concepções espontâneas, em desacordo com os paradigmas
estabelecidos pela comunidade científica.
Nos tempos atuais o computador tem se configurado
com um artefato que tanto armazena e manipula informações quanto promove a sua difusão através da Internet.
No entanto o seu uso como ferramenta pedagógica ainda
não se dá de maneira plenamente funcional. No sentido
de incentivar a aprendizagem através do uso do computador, é necessário usar sistemas adaptados ao modo humano de construir o seu conhecimento.

O processo ensino-aprendizagem conduzido de maneira usual se apóia em livros texto. Esses livros são
estruturados de modo que os seus tópicos estão encadeados numa seqüência lógica, e cada tópico tem a sua coerência interna. Esse material se diz potencialmente significativo quando o aprendiz for capaz de relacioná-lo com
conhecimentos existentes em sua estrutura cognitiva.
Costuma-se dizer que na aprendizagem significativa se
transforma o significado lógico de determinado material
em significado psicológico; na medida em que o aprendiz
internaliza a informação, transformando-a em um conhecimento idiossincrático. Desse modo se consuma a aprendizagem significativa, de maneira que a nova informação
será incorporada na estrutura cognitiva do aprendiz, usando o seu modo peculiar de fazer isso. O conhecimento
anterior do aprendiz será alterado com essa incorporação,
tornando-se mais inclusivo; e o novo conhecimento também se modificará pela maneira específica como se dará
absorção do aprendiz.
Em algumas situações os subsunçores do aprendiz não
são suficientemente estáveis e diferenciados para ancorar
adequadamente uma nova informação, um novo conceito.
Nestas circunstâncias Ausubel [2] preconiza a utilização
dos organizadores prévios; que são informações (ou conceitos) que farão a mediação entre o que o aprendiz sabe
e o que ele pretende aprender caso deseje fazê-lo de maneira ativa e mais rápida. Desse modo eles funcionam
como pontes cognitivas, na medida em que fornecem um
suporte para a incorporação e retenção estáveis de novos
conceitos.
De forma a funcionar eficazmente para uma variedade
de aprendizes, sendo que cada um possui uma estrutura
cognitiva de algum modo idiossincrática, e a fornecer ou
alterar idéias ancoradas a um nível subordinante, apresentam-se os organizadores prévios a um nível mais elevado
de abstração, generalidade e inclusão do que os novos
materiais a serem apreendidos. Por outro lado, os resumos
e as visões gerais apresentam-se, geralmente, ao mesmo
nível de abstração, generalidade e inclusão do próprio
material de aprendizagem. Apenas salientam os pontos
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mais evidentes do material, omitindo informações menos
importantes. Assim, atingem o efeito pretendido em grande parte através da repetição e da simplificação [2] [3].

sobre a essência deste conteúdo. No entanto têm opiniões
pessoais sobre outros aspectos deste material, tendo em
vista a construção peculiar deste conhecimento.

Tendo em conta o delineamento enunciado por Ausubel, podemos dizer que o objetivo do organizador prévio é facilitar o entendimento do arcabouço conceitual ao
invés de detalhes específicos de determinado conteúdo.
Ele delineia como a informação está estruturada e desse
modo atua como esteio do conteúdo detalhado que aprendiz se propõe a entender.

O mecânico de uma oficina especializada em motores
de automóveis construiu ao longo de sua vida profissional
significados sobre carburador, específicos e relacionados
com seu trabalho cotidiano. O seu interesse em como se
dá a explosão do combustível no interior do carburador, e
a conseqüente transformação de energia química do combustível em energia mecânica tem um objetivo basicamente funcional; no sentido do que deve ser feito para
que esse carburador funcione adequadamente. Um técnico
de nível universitário (Físico, Químico ou Engenheiro)
que trabalhe com carburadores, tem basicamente preocupações relacionadas com a otimização dos processos
relacionados com o funcionamento de um carburador.
Esses técnicos irão tentar elaborar carburadores com
formatos diferentes, ou a criação de peças diferentes, ou
ainda diferentes tipos de composição (aditivos) de combustível, de modo a tornar mais eficiente a transformação
da energia química em energia mecânica. O mecânico e
esses técnicos não discordam sobre como acontece a
explosão do combustível no carburador, mas eles enxergam um carburador de modo bem diverso. Eles forma
construindo ao longo de suas vidas significados diferentes
sobre carburadores.

Em Física os modelos da realidade são construídos
usando-se equações, cujas soluções são funções que normalmente dependem da posição e do tempo. A representação clássica do movimento de um objeto pode ser obtida através das leis de Newton ou das equações de Lagrange. Em uma animação interativa apresenta-se um
objeto material em movimento e simultaneamente estão
sendo construídos gráficos da evolução temporal de sua
posição, velocidade e aceleração. Quando um objeto se
move, os nossos sentidos estão voltados para o movimento e não para as suas causas: as forças que nele estão
atuando. Numa animação interativa podemos representar
por vetores as forças que atuam em um objeto por vetores: setas adequadamente posicionadas sobre esse objeto.
Quando esse objeto se movimenta, ele leva consigo essas
setas, que irão se modificando de acordo com a alteração
do valor das forças que elas representam. Sem perda de
generalidade na análise do modelo, é possível uma representação visual concreta das suas nuances abstratas. Segundo Ausubel [2] a principal distinção entre itens abstratos e factuais é em termos de particularidade ou de proximidade com experiências empíricas concretas. E a animação interativa possibilita essa experiência empírica
concreta. Na medida em que possibilita a percepção visual de variações temporais de grandezas físicas (abstratas
ou não), as animações interativas conduzem a um nível de
abstração da realidade que sem ela seria alcançada apenas
por poucos aprendizes [4].
Uma animação interativa representa a evolução temporal de um modelo da realidade, aceito pela comunidade
científica. Com ela torna-se possível a exibição da evolução temporal de objetos abstratos em sua representação
concreta. Ela é inclusiva e genérica quando abre a possibilidade de reunir em uma exibição todos os casos de uma
determinada categoria [4].
Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendiz
transforma o significado lógico do material pedagógico
em significado psicológico, na medida em que esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa
inserção, o que torna essa atitude um processo idiossincrático. Quando duas pessoas aprendem significativamente o mesmo conteúdo, elas partilham significados comuns
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A aprendizagem significativa requer um esforço do
aprendiz em conectar de maneira não arbitrária e não
literal o novo conhecimento com a estrutura cognitiva
existente. É necessária uma atitude proativa, pois numa
conexão uma determinada informação liga-se a um conhecimento de teor correspondente na estrutura cognitiva
do aprendiz; e em uma conexão não literal a aprendizagem da informação não depende das palavras específicas
que foram usadas na recepção da informação. Desse modo podemos ter uma aprendizagem receptiva significativa
em uma sala de aula convencional, onde usamos recursos
tradicionais tais como giz e quadro negro, quando existir
condições do aprendiz transformar significados lógicos de
determinado conteúdo potencialmente significativo, em
significados psicológicos, em conhecimento construído e
estruturado idiossincraticamente.
Um aprendiz que tenha conhecimentos prévios sobre
as características de mamíferos terrestres usará esses
atributos quando se deparar com novas informações sobre
mamíferos aquáticos. Esses conhecimentos (sangue quente, respiração através do oxigênio gasoso, gestação interna e etc.) auxiliarão a entender o comportamento dos
mamíferos aquáticos, servirão como âncora na aquisição
do novo conhecimento. Na interação entre o conhecimento novo e o conhecimento antigo ambos serão modificados de uma maneira específica por cada aprendiz, como
conseqüência de uma estrutura cognitiva peculiar a cada
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pessoa. Depois do aprendizado sobre mamíferos aquáticos, o aprendiz terá uma concepção mais inclusiva sobre
os mamíferos, onde antes só existiam os terrestres. E por
outro lado, ao aprender as características do movimento
dos mamíferos aquáticos, ele saberá que o formato do
corpo desses animais obedece as mesmas leis da hidrodinâmica, também obedecidas pelos peixes [5].
A aprendizagem mecânica ou memorística se dá com
a absorção literal e não substantiva do novo material. O
esforço necessário para esse tipo de aprendizagem é muito menor, daí ele ser tão utilizado quando os alunos se
preparam para exames escolares. Principalmente aqueles
exames que exigem respostas literais às suas perguntas,
que não exijam do aluno uma capacidade de articulação
entre os tópicos do conteúdo em questão. Apesar de custar menos esforço a aprendizagem memorística é volátil,
com um grau de retenção baixíssimo na aprendizagem de
médio e longo prazo.
Ausubel [2] [3] sugere o uso da aprendizagem mecânica quando não existirem na estrutura cognitiva do aprendiz idéias-âncora (subsunçores) que facilitem a conexão entre esta e a nova informação, quando não existirem
idéias prévias que possibilitem essa ancoragem. Em uma
dada circunstância nós podemos nos deparar com a tarefa
de aprender uma seqüência de determinados conteúdos,
sem ter tido a oportunidade de adquirir algum conhecimento próximo. Ele sugere que o conhecimento inicial
seja memorizado, e a partir desse conhecimento absorvido seja paulatinamente estruturado o conhecimento sobre
o tópico considerado. Ele, no entanto, criou uma nova
alternativa para essa situação, ao propor a utilização de
organizadores prévios. Eles são pontes cognitivas entre o
que aprendiz já sabe e o que pretende saber. É construído
com um elevado grau de abstração e inclusividade de
modo a poder se apoiar nos pilares fundamentais da estrutura cognitiva do aluno e desse modo facilitar a apreensão
de conhecimentos mais específicos com os quais ele está
se deparando.
Na medida em que possibilita a percepção visual de
variações temporais de grandezas físicas (abstratas ou
não), as animações interativas conduzem a um nível de
abstração da realidade que sem ela seria alcançada apenas
por poucos aprendizes. Ela pode representar a evolução
temporal de um modelo da realidade aceito pela comunidade científica, e desse modo torna-se possível a exibição
da evolução temporal de objetos abstratos em sua representação concreta. Ela é inclusiva e genérica quando abre
a possibilidade de reunir em uma exibição todos os casos
de uma determinada categoria. Considerando as suas
características enunciadas anteriormente, podemos identificar como organizador prévio uma animação interativa
como definida neste trabalho [4]. Através dessa identificação podemos construir animações interativas estrutura-

RBIE V.18 N.2 – 2010

das de modo a facilitar a percepção das características
mais gerais e inclusivas do tema considerado.
Ausubel [2] [3] indica que a maneira mais natural de
aquisição de conhecimentos para o ser humano é através
da diferenciação progressiva. É mais fácil construir o
conhecimento quando se inicia de uma idéia mais geral e
inclusiva e se encaminha para idéias menos inclusivas.
Seria começar um estudo sobre mamíferos de modo geral,
com as características que os definem. No passo seguinte
seriam estudados os mamíferos de acordo com o meio em
que eles habitam: seja a terra (homem), a água (golfinho)
ou o ar (morcego). Uma outra maneira de propiciar a
aprendizagem significativa seria através da reconciliação
integrativa, que foi exemplificada anteriormente na percepção de semelhanças aparentemente dissonantes entre
mamíferos aquáticos e terrestres.
A essência da questão entre as aprendizagens significativa e mecânica é bem antiga, e no fundo ela se refere a
escolha entre ter ou ser [6]. Para se ter (possuir) algo
pouco se exige de energia interna ou emocional, basta se
pagar o preço estipulado. Para ser de determinada maneira é necessária uma estruturação interna, uma disposição
de mudança. A grande diferença entre esses dois estados
é que pode se perder o que se tem, mas ninguém tira o
que você é. Não existe a necessidade de mudanças internas na aprendizagem memorística. O conhecimento é
absorvido literalmente, é usado nos exames, e depois é
esquecido. Ele não passa a fazer parte de si, da estrutura
cognitiva e da maneira de ser do aluno. Não enriquece a
sua maneira de olhar o ambiente que o rodeia e os seus
semelhantes.

3 Codificação dual
A teoria da codificação dual preconiza que os significados consistem de processos e representação verbais e
não verbais, que resultam de reações afetivas e sensóriomotores. A linguagem e os objetos não verbais têm significados no sentido que eles podem ativar padrões dessas
reações, dependendo do contexto e da história da experiência individual com palavras e objetos [1].
Pode-se dizer que existem diferentes tipos de representação que são logicamente distintas dentro de certo
nível de análise, portanto, existem diferentes opções de
codificação de informações. Existem três principais espécies de representação: modelos mentais, representações
proposicionais e imagens [7]. Os processos mentais subjacentes a uma experiência com uma imagem são similares daqueles subjacentes com a percepção de um objeto
ou uma imagem.
Uma imagem é uma representação coerente e integra-
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da de uma cena ou de um objeto a partir de determinado
ponto de vista, no qual cada elemento aparece apenas
uma vez e com todos eles estando disponíveis simultaneamente e disponível para uma percepção do tipo mapeamento xerográfico [7].
Uma representação proposicional é uma representação
mental de uma proposição passível de ser expressa verbalmente. Entender uma proposição é saber como seria o
mundo caso essa proposição fosse verdadeira. Considerando que uma proposição é verdadeira ou falsa em relação a uma situação à qual ela se refere, uma representação
proposicional é a representação de uma função da situação para valores verdadeiros. E a maneira mais geral de
representar uma função é expressá-la numa linguagem.
Essa linguagem mental deve ter um vocabulário, uma
gramática e uma semântica [7].
É evidente que diversas assertivas sobre imagens e representações proposicionais são muito similares. Eles
podem formar uma representação integrada e coerente. A
principal divergência é que imagens são ditas como representações de objetos enquanto proposições dizem
respeito a critérios de verdade sobre eles [7]. Uma figura
pode valer mais que milhares de palavras, mas uma proposição vale mais que uma infinidade de figuras [7].
De modo diferente da representação proposicional,
um modelo mental não tem uma estrutura sintática escolhida arbitrariamente, mas uma estrutura sintática que
exibe um significado representacional direto, pois ele é
análogo à estrutura da situação correspondente no mundo
– da maneira que foi concebida ou percebida [7]. Existe
uma relação evidente entre imagens e modelos mentais,
pois as imagens mentais correspondem a visões dos modelos: isso como conseqüência tanto da percepção quanto
da imaginação [7].
As representações proposicionais correspondem a
uma ligação de símbolos que representam uma linguagem
natural; modelos mentais são análogos estruturais do
mundo; imagens representam uma percepção correlacionada com um modelo quando consideramos um ponto de
vista específico [7].
Os modelos mentais emergem como uma entidade teórica capaz propiciar sentido para inferências, tanto explícitas quanto implícitas. Eles tomam o lugar das regras
formais de uma hipotética lógica mental. É plausível
supor que os modelos mentais têm um papel importante
na unificação da representação de objetos; de situações;
de seqüências de eventos; do mundo como ele é; de atitudes sociais e psicológicas da vida cotidiana. Esses modelos mentais permitem as pessoas fazerem inferências e
predições; entender fenômenos; decidir quais ações escolher e como agir para manter o controle dessas ações; eles
permitem que seja utilizada uma linguagem para criar
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representações comparáveis com aquelas deduzidas a
partir de uma vivência com o mundo; eles relacionam
palavras com o mundo através de concepções e percepções [7].
Muitas pessoas podem imaginar que percebem o
mundo diretamente, mas de fato, essa nossa experiência
depende de um modelo que fazemos do mundo. Entidades
do mundo fazem surgir padrões de energia que alcançam
os nossos sentidos. As informações latentes desses padrões são usadas pelo sistema nervoso para construir um
modelo parcial das entidades que fizeram surgir os mencionados padrões. Existe um corolário óbvio, mas importante: todo o nosso conhecimento do mundo depende de
nossa habilidade para construir modelos sobre esse mundo [7].
Para quem uma imagem vale mais que mil palavras?
Em primeiro lugar, estudantes que possuam o domínio
desse conhecimento específico podem não necessitar de
uma ajuda visual para o texto que lhe for apresentado,
porque ele próprio criará uma representação analógica na
medida em que for lendo ou escutando uma explicação.
No entanto, principalmente estudantes com pouca experiência, são enormemente beneficiados quando imagens são
apresentadas simultaneamente com palavras [8].
A utilização de imagens para ajudar a pensar e relembrar tem sido continuamente defendida através dos séculos por líderes religiosos e educadores. Essa prática tornou-se controversa e foi repetidamente contestada, principalmente devido à dificuldade de construir e usar imagens que representassem palavras, no entanto, pesquisadores contemporâneos têm revitalizado a importância da
imagem, considerando o seu “poder cognitivo”. Nas palavras de Rudolf Arnheim [1], o que torna a linguagem útil
são os conceitos aos quais as palavras se referem. Os
conceitos em si próprios são imagens que podem ser
percebidas, e as operações de pensamentos (ou mentais)
são uma manipulação dessas imagens.
A teoria da codificação dual é baseada na premissa
que a atitude de pensar envolve a atividade de dois subsistemas cognitivos, o sistema verbal especializado em
proceder diretamente com a linguagem, e o subsistema
não verbal especializado em proceder diretamente com
objetos e eventos não verbais [1].
A teoria da codificação dual de Allan Paivio [1] estabelece que a transmissão de informações acontece de
maneira mais efetiva quando são usados o canal verbal e
o canal visual. Uma determinada idéia (ou conceito) pode
ser percebida através de diversas nuances que definem as
suas características. O canal visual pode ser mais conveniente para transmitir certas nuances enquanto o canal
verbal pode ser mais adequado para transmitir outro tipo
de nuance.
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O sistema não verbal de maneira relativamente direta
aproximadamente como um filme representa os aspectos
visuais e auditivos de um evento dinâmico do mundo real.
O sistema verbal simboliza indiretamente a realidade
usando símbolos lingüísticos que rotulam aspectos estáticos e dinâmicos da realidade, de acordo com as convenções lingüísticas [1]. É dito que as imagens possuem
propriedades análogas, enquanto que a representação da
linguagem não possui essas características. Em outras
palavras, a imagem apresenta uma relação não arbitrária
com as cenas e os objetos de percepção, enquanto que
essa relação é arbitrária no que diz respeito às unidades
de linguagem[1].
Quando usamos esse tipo de representação múltipla
todas as nuances de determinada idéia (ou conceito) serão
transmitidas através dos dois canais, o que potencializa a
capacidade dessa transmissão por um lado e facilita a
possibilidade de recuperação da informação por outro
lado [5] [9]. Na medida em que o aprendiz recebe uma
informação com várias nuances, a construção de seu conhecimento será mais rica, mais inclusiva. Ademais, como a informação é recebida de maneira associada através
dos dois canais, a sua recuperação em um momento posterior é facilitada.
O mapa conceitual apresenta a um só momento uma
informação visual estática e uma informação verbal. Os
conceitos são apresentados através de uma rede hierárquica onde fica explícita a visualização da posição relativa de cada conceito dentro do elenco de conceitos que
estabelece o tema que está sendo analisado e mapeado.
A animação interativa possibilita ao aprendiz uma simulação do evento físico, utilizando conceitos (e as respectivas equações) aceitos pela comunidade científica.
Usando um aparato desse tipo é possível visualizar situações que dificilmente seriam acessíveis em laboratórios
didáticos.
Como mostrado na figura 2 existe uma conexão o evento que acontece no carburador e o ponto que indica a
descrição dessa situação no gráfico pressão versus volume. Em outras palavras, a dinâmica do evento que é exibida através de uma situação física concreta pode ser
acompanhada simultaneamente pela evolução das funções
termodinâmicas num gráfico vizinho. O gráfico mencionado, que representa o Ciclo de Otto, que antes era apresentado em uma figura estática, agora pode ser compreendido através das variações dos parâmetros termodinâmicos que são apresentados pari passu, algo que anteriormente era considerado como uma abstração agora pode
ser relacionado com a realidade concreta através de uma
animação interativa e desse modo torna-se plausível a
construção de significados sobre esse tema.
Na figura 1 encontra-se o mapa conceitual sobre o te-
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ma, e na figura 3, encontra-se um exemplo da explicitação disponível para o usuário.
A informação verbal será considerada através de textos correspondentes a cada um dos conceitos do mapa,
onde serão apresentadas informações mais específicas.
Por outro lado estão presentes textos que mostrarão a
inserção no cotidiano dos temas discutidos pelo objeto de
aprendizagem.

4 Mapa conceitual
O mapa conceitual é um estruturador do conhecimento
[10]. Os mapas conceituais foram propostos inicialmente
por Novak [11] como uma maneira de organizar hierarquicamente os conceitos e proposições que representassem a estrutura cognitiva de estudantes e que poderiam
ser depreendidas das entrevistas clínicas com crianças que
faziam parte de um projeto educacional que ele dirigia.
Novak e seu grupo de pesquisas estavam diante de inúmeras gravações de entrevistas clínicas que avaliavam a
evolução do conhecimento dos estudantes sobre temas
básicos de ciências naturais, e eles encontraram no mapa
uma maneira de radiografar os conceitos e as suas conexões presentes na estrutura cognitiva de determinada
pessoa.
No entanto, avaliar e mapear a estrutura cognitiva de
alguém sobre determinado tema é apenas uma das possíveis utilidades desta ferramenta pedagógica. Analisar um
mapa conceitual de um especialista sobre determinado
conteúdo é uma ótima maneira de se iniciar nesse assunto,
na medida em que estão explicitadas as conexões relevantes entre os conceitos importantes, além de evidenciar
uma visão global sobre o tema. Por outro lado, quando o
iniciante está construindo o seu mapa, ele está ao mesmo
tempo elucidando e explicitando o seu conhecimento.
Este processo, per si, deixará clara as suas (dele) facilidades e dificuldades no entendimento dos conceitos do tema
em questão. A cada momento ele terá um painel de sua
compreensão do assunto e poderá retornar até as fontes de
informação para elucidar as dúvidas, responder as suas
próprias perguntas e desse modo ir construindo o seu
próprio conhecimento.
O início da construção de um mapa conceitual se dá
com a escolha do conceito fundamental de determinado
conteúdo, o conceito mais inclusivo. A este conceito
serão conectados conceitos menos inclusivos que o primeiro, através de palavras ou expressões conectoras. Um
estágio seguinte será formado com a colocação de conceitos mais específicos conectados aos anteriormente descritos. A partir do conceito inicial iremos conectando a ele
conceitos menos inclusivos, construindo uma série de
ramificações hierárquicas, com conceitos cada vez mais

9

Aprendizagem significativa, codificação
dual e objetos de aprendizagem

Tavares, Romero

específicos.

É interessante constatar que no domínio das percepções
animais hereditárias (as pesquisas envolveram batráquios
e insetos) existe uma percepção diferenciada da velocidade, e que foi possível até descobrir na rã células especializadas a esse respeito [12].

5 Animação interativa
Quando algo se movimenta em nosso campo de visão,
a nossa atenção é despertada por esse evento e intuitivamente analisamos do que se trata esse acontecimento. Tal
tipo de comportamento não existe apenas entre humanos.

Figura 1: Exemplo de mapa conceitual

Poder-se-ia justificar o alerta e a percepção acurada
de movimentos como uma necessidade de sobrevivência
entre os animais, de modo a poder propiciar uma fuga de
seus predadores. E se considerarmos a óptica dos predadores, existe uma necessidade de poder avaliar as possibilidades de captura de suas possíveis presas. O ser humano
ainda mantém comportamentos atávicos, herdados de uma
época onde ele podia se perceber como presa tanto quanto predador.
A percepção de um objeto e o olhar para sua imagem
envolve o usuário em representações similares que utilizam processamentos semelhantes. A principal diferença
consiste na ativação direta de representações no caso da
percepção e na ativação indireta no caso da imagem.
Existem diversas evidências dessa interpretação, e a mais
simples é a impossibilidade de alguém distinguir entre a
sua imagem mental de uma banana e uma projeção de
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uma imagem desse objeto. Uma evidência mais forte
consiste na constatação que a percepção e a imagem interferem um no outro. Por exemplo, nós não conseguimos
ter uma atenção intensa naquilo que estamos vendo e
simultaneamente sonhar de olhos abertos [1]. Desse modo, quando apresentamos uma imagem de um objeto,
aproximamos o usuário do objeto a que essa imagem se
refere.
A animação usa uma linguagem visual que simula um
fenômeno da Natureza, e essa linguagem tem uma decodificação imediata. As figuras diretamente dão surgimento a
imagens e, portanto, podem ser relembradas melhor que
nomes (ou palavras) relacionados com fatos concretos. As
figuras são especialmente efetivas como pistas de resgate
para outras figuras, assim como para palavras. Essas
expectativas foram confirmadas experimentalmente tanto
em crianças quanto em adultos [1]. Por outro lado, o texto
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escrito necessita uma re-elaboração interna de modo a
serem feitas as conexões dos conceitos na estrutura cognitiva, dos mais inclusivos aos mais específicos. De modo
semelhante, para o entendimento das equações presentes
em textos relacionados às ciências, necessitamos antes de
tudo, de um domínio desta linguagem matemática com os
seus códigos específicos.
A animação enquanto um aparato pedagógico pode
ainda potencializar mais essa tendência do ser humano de

acompanhar visualmente os movimentos, se permitir a sua
intervenção no movimento que se delineia.
A facilitação da construção de modelos mentais é o
propósito fundamental desse trabalho, que pretende atingir esse objetivo apresentando em seu corpo uma maneira
de construir objetos de aprendizagem estruturados de
acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel.

Figura 2: Instantâneo de uma animação interativa

Ao auxiliar a construção de modelos mentais, essa estratégia torna possível o entendimento de conteúdos antes
inatingíveis para um grande contingente de estudantes,
que anteriormente estavam afastados dessa possibilidade
por não conseguirem construir autonomamente modelos
mentais adequados.
Os efeitos visuais das animações interativas podem ser
utilizados para aproximar (no sentido simbólico) a informação que está sendo oferecida dos conceitos prévios do
aprendiz sobre o tema considerado. A intenção é tornar
cognitivamente acessível essa informação (conteúdo
acadêmico) de um maior número de aprendizes.
As tecnologias digitais nos tornaram capazes de examinar o mundo físico numa escala excepcional, tanto no
tempo quanto no espaço. Elas tornaram possível simular o

mundo de uma maneira mais próxima do real, por exemplo, modelando a complexidade dos sistemas naturais tais
como o clima, e podemos ver diariamente as previsões
climáticas com animações que representam as variações
em uma cidade, num estado, ou mesmo num país. Uma
modelagem adequada de um acontecimento real se propõe a usar um modelo científico sobre o assunto, e desse
modo construir uma simulação do evento real.
As animações oferecem à nossa percepção dois atributos além daqueles de eventuais visuais sorridentes: o
movimento e a trajetória. Portanto, visuais animados
devem ser mais efetivos quando esses dois atributos forem congruentes com as demandas das tarefas instrucionais, como se encontra freqüentemente em cursos de
física [13].

11

Aprendizagem significativa, codificação
dual e objetos de aprendizagem

Tavares, Romero

Figura 3: Texto conceitual explicitando um conceito do mapa

Apesar da simulação não poder ocupar o espaço da
experimentação real no ensino de ciências, ela pode oferecer vantagens distintas. Ela permite ao usuário controlar
sistemas complexos, manipular variáveis, executar experimentos, de uma maneira que seria difícil ou impossível
conseguir no mundo real. E a principal vantagem é propiciar ao usuário o controle do tempo de duração dos eventos. O estudante pode estabelecer o passo dos acontecimentos de acordo com a sua possibilidade de aprendizagem. Além de poder repetir o evento quantas vezes achar
necessário [9] [14].

6 Utilização dos textos, mapas e animações
O texto convencional escrito é a maneira usada pela
humanidade para transmitir informações desde que a
escrita foi estruturada. A animação interativa explicita os
modelos específicos de cada conceito, ou o modelo científico aceito atualmente para aquele conceito. A animação
interativa ilustra visualmente o mapa conceitual correspondente.
Um dado conteúdo didático pode ser pode ser estrutu-
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rado através de diversas estratégias pedagógicas, explorando os potenciais de cada enfoque escolhido. A mídia
escrita ainda é aquela que continua sendo a mais utilizada
quando desejamos expor em profundidade e com detalhes
determinado conteúdo, e por isso permanece sendo escolhida para a divulgação de livros de texto. No entanto, um
formato de texto escrito utilizado eletronicamente não
deve ser extenso, pois por razões culturais e talvez ergonômicas, ainda não foi popularizado o uso de monitores
para a leitura de textos extensos.
A tríade texto, mapa conceitual e animação interativa
têm a intenção de facilitar a aprendizagem autônoma do
estudante. O material pedagógico será composto por
mapas conceituais e animações interativas elaboradas por
especialistas. Ele escolherá se o seu primeiro contato com
o conteúdo de dará através do mapa conceitual ou do
texto escrito. A partir de palavras chave do texto escrito
ele poderá executar a animação interativa relacionada
com aquele conceito (ou conceitos). De maneira equivalente, se escolher iniciar o estudo através do mapa conceitual, ele poderá executar animação interativa pertinente
aquele conceito.
O mapa conceitual pode atuar como estruturador global do conhecimento que esteja sendo estudado com
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determinada abrangência e a animação interativa irá examinar cada tópico (ou conceito) do conteúdo passível de
ser modelado. Desse modo teremos uma estruturação
transversal do conhecimento através do mapa e um aprofundamento do conteúdo propiciado pelas animações.
Num primeiro momento o estudante terá contato com
um material pedagógico elaborado por especialistas, ou
seja: o texto, os mapas e as animações interativas. Num
segundo momento o estudante fará seus próprios mapas e
animações interativas. Pode ser sugerida a elaboração de
mapas que indiquem um novo olhar sobre o tema considerado, ou ainda mapas que aprofundem a compreensão
dos conceitos do mapa do especialista. E em cada alternativa pode-se indicar a elaboração de uma animação interativa que use a teoria científica que dá suporte aos conceitos utilizados. A construção desse conhecimento pode
também se dar de maneira compartilhada com outros
estudantes contíguos geograficamente, ou através de
programas de computador que possibilitem essa conexão
através da Internet.

7 Objeto de aprendizagem
Um objeto de aprendizagem é concebido como uma
visão panorâmica de um especialista sobre um determinado tema, consistindo de um texto explanatório; material
para leitura mais aprofundada, e atividades nas quais o
aprendiz possa vivenciar uma experiência com o assunto
[18].
Define-se objeto de aprendizagem como um recurso
(ou ferramenta cognitiva) auto-consistente do processo
ensino aprendizagem, isto é, não depende (ou não faz
referência) de outros objetos de aprendizagem para fazer
sentido [15]. Ele se inicia com a suposição de determinado conhecimento prévio do aluno, claramente explicitada,
e desenvolve um conteúdo sem fazer referências a outros
tópicos correlatos.
As principais características constitutivas dos objetos
de aprendizagem são a granularidade e reusabilidade
[16], [17]. Quando eles são construídos com essas características, uma disciplina acadêmica pode ser organizada
com objetos de aprendizagem de diversos autores. Em um
grão (semente) temos todas as informações relacionadas a
árvore que ela irá se transformar. Nesse sentido, granular
significa a menor porção com todas as informações relevantes de um todo. Reutilizável significa a capacidade de
causar interesse acadêmico para ser usado novamente.
Quando um material instrucional é granular ele é construído com as características essenciais de determinado
conteúdo. Quando ele é reutilizável, essas características
essenciais são apresentadas de tal modo a evitar especificidades, de modo a ser o mais inclusivo possível. Em
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outras palavras, um objeto de aprendizagem deve ser
construído através das características essenciais de um
tema, e escolhendo um enfoque mais inclusivo possível.
Por exemplo, podemos construir um objeto de aprendizagem sobre conservação de energia onde estudamos as
diversas formas de energia de um sistema mecânico (cinética, potencial gravitacional etc). Assim definido, um
objeto de aprendizagem sobre conservação de energia
pode ser usado tanto em um curso de engenharia (sistemas mecânicos) quanto em um curso de biologia (sistemas biológicos.
Quando se dispõe de um repositório de objetos de aprendizagem, com componentes de características especificadas anteriormente, um professor pode estruturar a sua
disciplina contando com ferramentas instrucionais elaboradas por especialistas renomados.
Governos de diversos países estão investindo largas
somas de dinheiro para desenvolver grandes repositórios
de objetos de aprendizagem [18]. Os repositórios dos
objetos de aprendizagem prometem suprir os professores
do ensino médio e ensino universitário, com recursos de
alta qualidade, que poderão ser identificados e reutilizados nas suas atividades em sala de aula ou em cursos
online. Qual a razão de criarmos uma aula específica se
alguém, talvez um especialista renomado, já executou
esse mesmo trabalho anteriormente. Porque não partilhar
com outras pessoas o trabalho que eu já tenha feito? Na
medida em que os professores deixarem de ser produtores
de conteúdo, eles se dedicarão mais a serem facilitadores
da aprendizagem, partícipes da construção do conhecimento de seus alunos.
A intenção do objeto de aprendizagem proposto neste
trabalho é proporcionar o primeiro encontro do estudante
com o conteúdo a que ele se refere. Por um lado o mapa
conceitual propicia a percepção verbal e visual das relações hierárquicas entre os principais conceitos do tema
considerado, e por outro lado a animação possibilita a
visualização do fenômeno como ele se apresenta na Natureza, de acordo com a teoria científica que tenta explicálo.
O objeto de aprendizagem proposto neste trabalho utiliza a codificação dual quando disponibiliza simultaneamente os aspectos visuais e verbais de determinado tema.
Na contextualização utilizada nesse artigo, apresentam-se
as características dinâmicas da evolução de um sistema
termodinâmico através do funcionamento de uma animação interativa que simula um carburador (codificação
visual). Por outro lado, o usuário tem disponível textos
qualitativos (codificação verbal) que fundamentam a
exposição dos conceitos relacionados com a animação do
sistema termodinâmico mencionado. E por último, mas
não menos importante, apresenta-se um mapa conceitual
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sobre esse sistema termodinâmico, e um mapa desse tipo
apresenta os conceitos (codificação verbal) e a posição
topográfica relativa desses conceitos no desenvolvimento
e estruturação do tema considerado (codificação visual),
segundo o autor desse mapa.
Essa conjunção de estratégias de exposição, visuais e
verbais, das características mais gerais e inclusivas do
evento que se está estudando, dá suporte para análises
mais específicas que seguirão a essa primeira etapa do
processo ensino aprendizagem.
Esse objeto de aprendizagem se configura como um
organizador prévio [4], como uma ponte cognitiva, facilitando a aprendizagem mais específica que se inicia com
um entendimento consistente dos conceitos mais inclusivos do tema considerado. Além dos mapas e animações,
existem textos com um detalhamento (em princípio sem
equações) dos conceitos mais inclusivos, iniciando sempre próximo à experiência concreta, utilizando uma contextualização que evoca a vivência do cotidiano. A intenção principal é criar uma ligação sólida entre aquilo que
se conhece e o que se pretende aprender.
Podemos exemplificar a estruturação mencionada anteriormente através de uma das facetas do objeto de aprendizagem ”Energia – uma propriedade dos sistemas”,
que trata da degradação da energia. Esse significado específico de degradação, que é um conceito pouco claro
para não especialistas, é introduzido após a discussão
sobre sistemas conservativos, que são aqueles onde existe
uma transformação completa de energia do tipo cinética
(relacionada a movimento) para a energia do tipo potencial (relacionada com a possibilidade de ação de forças
conservativas), e a possibilidade de uma transformação
inversa integral. Em outras palavras: pode-se ter de maneira indefinida uma transformação de energia potencial
em energia cinética. O pêndulo de um relógio de parede é
composto por uma haste com uma massa presa em uma de
suas extremidades, e a outra extremidade está presa em
um eixo, colocado na parte superior. Se não existisse
atrito entre a haste e o eixo, o pêndulo oscilaria indefinidamente, mesmo na ausência do mecanismo do relógio
impulsionando o movimento.
O movimento do pêndulo descrito anteriormente é periódico, num vai e vem onde a massa descreve uma trajetória circular. Na realidade ela percorre um arco de círculo, que pode ser maior ou menor, dependendo da energia
comunicada a esse sistema.
A energia cinética da massa do pêndulo é máxima
quando ela passa pela parte inferior da trajetória, e essa
energia cinética é nula quando a massa atinge a parte mais
alta da trajetória. Nesse ponto mais alto a energia cinética
foi integralmente transformada em energia potencial, e
quando a massa retornar ao ponto mais baixo da sua traje-
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tória, a energia cinética foi recuperada integralmente.
Com estamos considerando que não existe atrito entro a
haste e o eixo, esse sistema ficará num ir e vir ininterrupto, transformando energia cinética em energia potencial e
vice-versa. Esse é o que chamamos de sistema conservativo: a soma das energias cinética e potencial é uma constante, e essa soma é chamada energia mecânica.
No entanto, na presença de atrito, a energia mecânica
diminui e um sistema desse tipo é chamado dissipativo.
Quando a energia cinética se transforma em calor (energia
térmica) através do atrito, não é possível que essa energia
térmica se transforme integralmente de volta em energia
cinética, como acontece num sistema conservativo descrito anteriormente.
Num sistema conservativo a energia cinética pode se
transformar em energia mecânica, e vice-versa, indefinidamente, mas sempre mantendo constante a energia mecânica; que é a soma das energias cinética e potencial.
Por outro lado, num sistema dissipativo, a energia mecânica, aquela energia possível de ser transformada integralmente em outro tipo de energia, vai diminuindo, e se
transformando em outro tipo de energia pouco intercambiável como a energia térmica. Existe nesse sentido uma
degradação da energia, que passa de uma forma facilmente intercambiável (energia mecânica) para outra forma de
energia pouco intercambiável, que não é possível vir a ser
transformada integralmente em energia mecânica. Essa
forma pouco intercambiável de energia aparece normalmente em um sistema como feito secundário, depois do
ser humano ter executado a ação principal, como por
exemplo, o aquecimento da engrenagem de um motor em
funcionamento. Nesse sentido de uma transformação
energética indesejável, ou em referência a uma forma
final de energia pouco útil, aplica-se a noção de degradação da energia.
Um objeto de aprendizagem não pode ter a pretensão
de ser universal, de poder ser aproveitado com sucesso
por todas as pessoas. Para a sua utilização são necessários
conhecimentos prévios acerca do tema que ele considera,
e ele se dirige a um determinado público. O objeto de
aprendizagem utilizado para contextualizar esse trabalho,
destina-se essencialmente a um público interessado em
discutir sobre a Primeira Lei da Termodinâmica. Um
exemplo desse contingente seriam estudantes do Ensino
Médio ou Universitário, que entende o que significa o
gráfico de uma função e que consiga fazer a conexão
conceitual entre um carburador e um sistema onde ocorram as transformações termodinâmicas descritas, mesmo
sem jamais ter colocado as mãos num carburador.
Já existem diversos objetos de aprendizagem disponíveis construídos por uma equipe coordenada pelo autor
desse trabalho (mais de vinte). A elaboração de um objeto
de aprendizagem sobre determinado tema utilizando a
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fundamentação teórica apresentada nesse trabalho deve
passar essencialmente pela escola das facetas essenciais
desse tema. Serão essas facetas que irão determinar as
características da animação interativa, serão essas facetas
que irão induzir as escolhas dos conceitos mas inclusivos
do mapa conceitual a ser construído;e serão essas facetas
que irão caracterizar o conteúdo do texto conceitual que
comporá o objeto de aprendizagem. No objeto de aprendizagem utilizado para contextualizar esse trabalho utilizamos as transformações termodinâmicas ocorridas num
sistema termodinâmico específico. Mostramos esse sistema representado pelo carburador de automóvel, e também
diversos gráficos sobre a evolução temporal das grandezas termodinâmicas envolvidas.

8 Conclusões
Os professores podem encorajar a aprendizagem significativa usando tarefas que possam engajar ativamente
os estudantes na sua busca por relações entre os seus
conhecimentos prévios e as novas informações apresentadas. Não é possível para o aprendiz alcançar altos níveis
de aprendizagem significativa antes que as estruturas
cognitivas adequadas sejam construídas, e assim o processo de aprendizagem deve ser interativo ao longo do
tempo, para que se possa alcançar o domínio do conhecimento ao nível de um especialista no assunto [19].
As animações interativas facilitam a compreensão na
medida em que possibilita ao estudante visualizar a representação matemática de um modelo da Natureza: é a
transformação de uma equação em uma imagem da Natureza, e através da possível interação transformar o conteúdo lógico em conteúdo psicológico. Na medida em interage com a informação, o estudante está construindo seu
conhecimento, ele faz conexões importantes entre significados e desse modo possibilita a sua aprendizagem significativa. Por outro lado as animações interativas potencializam a eficácia da utilização dos mapas conceituais como
estruturador do conhecimento, ao se inserir como um
componente lúdico do processo de aprendizagem e se
agregar como uma ferramenta adequada para o aprofundamento conceitual dos itens de um mapa.
A importância da informática educacional reside na
possibilidade de ajudar o seu usuário a criar modelos
mentais de situações ou eventos com os quais deseja
interagir.
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Artigo Científico

Animações interativas e mapas conceituais: uma proposta para
facilitar a aprendizagem significativa em ciências1
Interactive animations and concept maps: the visualization of scientific models as a
scaffolding of meaningful learning of science
Romero Tavares
Departamento de Física, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, Paraíba,
Brasil
Resumo
Apresentamos um modo de utilização conjugada de mapas conceituais e animações interativas.
Usando-se uma teoria científica aceita pela comunidade para explicar determinado fenômeno
da natureza, podemos disponibilizar uma animação interativa que simule a dinâmica da
realidade considerada. Por outro lado, cada conceito de um mapa conceitual poderá ser
detalhado verbalmente e explicitado visualmente através da animação conveniente. O mapa
conceitual pode atuar como estruturador global do conhecimento que esteja sendo estudado
com determinada abrangência e a animação interativa irá examinar cada tópico (ou conceito)
do conteúdo passível de ser modelado. © Cien. Cogn. 2008; Vol. 13 (2): 99-108.

Palavras-chave:
múltipla.

concepções prévias; modelos mentais; representação

Abstract
We present a way to connect the use of concept map interactive animations in a twin way.
Through the use scientific theory about certain phenomena we can construct an interactive
animation that simulate the dynamic of this phenomena. Using a multiple representation, we
show a concept map about this scientific theory, and each concept of the map can be used to
construct a more specific interactive animation. The concept will be used to structure the
concepts and the interactive animation will be used to visualize the dynamics of this concepts.
© Cien. Cogn. 2008; Vol. 13 (2): 99-108.

Keywords: prior knowledge; mental models; multiple representation.
1. Introdução
Usando diversos símbolos estáticos a sociedade humana conseguiu preservar através
dos tempos um enorme acervo de informações relevantes, e pode divulgá-la em todas as partes a qualquer momento. Por meio da escrita, das pinturas e dos mapas, o acervo do conhecimento humano pode ser conservado e divulgado. Essa possível mobilidade dos meios que
preservam o conhecimento possibilitou a aprendizagem autônoma daqueles que puderam dispor destes materiais.
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Nos tempos atuais o computador tem se configurado como um artefato que tanto armazena e manipula informações quanto promove a sua difusão numa escala mundial através
da Internet. No entanto o seu uso como ferramenta instrucional ainda não se dá de maneira
plenamente funcional. No sentido de incentivar a aprendizagem através do uso do computador, é necessário usar sistemas adaptados ao modo humano de construir e utilizar o conhecimento.
Uma das maneiras de construir uma visão de mundo considera o a elaboração de modelos mentais, que podem ser descritos como uma representação interna de conceitos e idéias,
assim como de informações e experiências do mundo exterior. Eles são estruturas mentais que
podem ser utilizadas para extrapolar além do entendimento superficial de informações apresentadas, para poder construir uma compreensão mais profunda de um domínio conceitual
(Rapp, 2007).
Quando um professor de Física está analisando movimento de um pêndulo simples, ele
escreve as equações diferenciais desse movimento e faz no quadro-negro o desenho de um
pêndulo numa situação específica, por exemplo, o ponto mais alto de sua trajetória. Juntamente com o desenho estático, ele explicita nesse sistema quais são os vetores que representam as
forças que atuam.
O processo inferencial envolvido nesse processo cognitivo envolve a execução de um
modelo mental. Considerando a representação em um dado instante do tempo, o estudante
deve ser capaz elaborar uma dinâmica para o modelo mental que construiu na representação
do pêndulo, da variação no tempo de seus parâmetros, tais como os vetores força, aceleração e
velocidade.
Entender as operações de sistemas determinísticos, tais como sistemas mecânicos ou
eletrônicos, inclui a habilidade de inferir o estado de um componente de um sistema quando
fornecida informações sobre os estados dos outros componentes desse sistema. Em outras
palavras: a animação mental é um processo de inferência da cinemática de um sistema mecânico a partir de informações de uma configuração estática desse sistema (Hegarty, 1992).
Modelos mentais combinam nosso conhecimento construído com a nossa experiência
imediata. Desse modo fica claro porque bons estudantes podem ser descritos como já possuindo modelos mentais dos conceitos que estão sendo discutidos na sala de aula. Esses estudantes podem raciocinar e resolver problemas além do material apresentado no curso (Rapp,
2007).
No entanto existem alunos que para o entendimento de determinado tema, possuem
modelos mentais pobres ou fundamentados em bases conceituais equivocadas. Se ao longo de
sua vida uma pessoa não foi estimulada (ou não foram oferecidas condições) a construir modelos mentais dinâmicos sobre os acontecimentos nos quais estava imerso, certamente encontrará dificuldade quando for exigido que comece a atuar de maneira mais proativa. Além da
dificuldade relacionada com a mudança de atitude em si, essa pessoa tem uma lacuna cognitiva, fruto da inexistência de modelos mentais mais simples e correlatos com as informações
(ou situações) com as quais estará se deparando, e essa lacuna foi criada justamente pela inexistência da atitude proativa mencionada. Ainda existe a situação de alunos que foram construindo espontaneamente modelos mentais adequados para os limites cognitivos de sua vivência cotidiana, mas equivocados cientificamente. Por exemplo, devemos considerar que os
conceitos físicos construídos segundo os princípios de Aristóteles têm um forte componente
empirista, ligado a experiência e vivência prática, e desse modo eles estão impregnados dos
componentes de nosso cotidiano, tal como a existência do atrito. Um exemplo dessa situação
é a conclusão da física aristotélica que um corpo qualquer se move apenas quando existir uma
força resultante atuando nele. E essa afirmativa é perfeitamente razoável se pensarmos como
fundamentais todos os ingredientes do nosso cotidiano, principalmente a existência da força
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de atrito. E a conseqüência dessa conclusão é que a velocidade de um corpo é proporcional à
força resultante que nele age. Essa conclusão tem um apelo intuitivo tão forte que a humanidade esperou muito tempo até que ela fosse contestada e mostrada como um equívoco por
diversos autores na época da existência de Isaac Newton. Esse autor formalizou as suas propostas em 1687, no livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que formou as bases
da Mecânica Clássica.
Podemos considerar uma animação interativa construída a partir de um modelo acadêmico como uma etapa intermediária entre o que o aluno conhece sobre determinado tema e
o conhecimento final que ele pretende alcançar. Ele funcionará como um andaime cognitivo
na medida em que propicia uma etapa intermediária para que o aprendiz possa alcançar o seu
objetivo de aprendizagem. Considerando o exemplo do pêndulo, mencionado anteriormente,
uma animação interativa sobre esse tema poderá facilitar ao aluno a compreensão da dinâmica
desse sistema físico, pois poderá evidenciar as mudanças que acontecerão com os seus parâmetros, e possibilitar uma visualização enquanto acontecem essas mudanças, de modo a acompanhar as alterações de grandezas relacionadas ao seu movimento, tais como vetores força, aceleração e velocidade.
2. Aprendizagem significativa
A aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados, e na concepção de Ausubel (Ausubel et al., 1980; Ausubel, 2003) para que ela aconteça em relação a um
determinado assunto são necessárias três condições: o material instrucional com conteúdo
estruturado de maneira lógica; a existência na estrutura cognitiva do aprendiz de conhecimento organizado e relacionável com o novo conteúdo; e a vontade e disposição do aprendiz de
relacionar o novo conhecimento com aquele já existente. Esses conceitos estáveis e relacionáveis já existentes na estrutura cognitiva são chamados de subsunçores; ou conceitos âncora ou
ainda conceitos de esteio.
O processo ensino-aprendizagem conduzido de maneira usual se apóia em livros texto.
Esses livros são estruturados de modo que os seus tópicos estão encadeados numa seqüência
lógica, e cada tópico tem a sua coerência interna. Esse material se diz potencialmente significativo quando o aprendiz for capaz de relacioná-lo com conhecimentos existentes em sua estrutura cognitiva. Costuma-se dizer que na aprendizagem significativa acontece a transformação do significado lógico de determinado material em significado psicológico; na medida em
que o aprendiz internaliza o saber de modo peculiar, transformando-o em um conteúdo idiossincrático. Desse modo se consuma a aprendizagem significativa, de maneira que a nova informação será incorporada na estrutura cognitiva do aprendiz, usando o seu modo pessoal de
fazer isso. O conhecimento anterior do aprendiz será alterado com essa incorporação, tornando-se mais inclusivo; e o novo conhecimento também se modificará pela maneira específica
como se dará absorção do aprendiz.
Quando se depara com um novo corpo de informações o aprendiz pode decidir absorver esse conteúdo de maneira literal, e desse modo a sua aprendizagem será mecânica, pois
ele só conseguirá simplesmente reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica a aquela que lhe
foi apresentada. Nesse caso não existiu uma compreensão da estrutura da informação que lhe
foi apresentada, e o aluno não conseguirá transferir o aprendizado da estrutura dessa informação apresentada para a solução de problemas equivalentes em outros contextos (Tavares,
2008).
No entanto, quando o aprendiz tem pela frente um novo corpo de informações e consegue fazer conexões entre esse material que lhe é apresentado e o seu conhecimento prévio
em assuntos correlatos, ele estará construindo significados pessoais para essa informação,
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transformando-a em conhecimentos, em significados sobre o conteúdo apresentado. Essa
construção de significados não é uma apreensão literal da informação, mas é uma percepção
substantiva do material apresentado, e desse modo se configura como uma aprendizagem significativa (Tavares, 2004).
Em Física os modelos da realidade são construídos usando-se equações, cujas soluções
são funções que normalmente dependem da posição e do tempo. A representação clássica do
movimento de um objeto pode ser obtida através das leis de Newton ou das equações de
Lagrange. Em uma animação interativa apresenta-se um objeto material em movimento e simultaneamente estão sendo construídos gráficos da evolução temporal de sua posição, velocidade e aceleração. Quando um objeto se move, os nossos sentidos estão voltados para o movimento e não para as suas causas: as forças que nele estão atuando. Numa animação interativa podemos representar as forças que atuam em um objeto por vetores: setas adequadamente
posicionadas sobre esse objeto. Quando esse objeto se movimenta, ele leva consigo essas setas, que irão se modificando de acordo com a alteração das forças que elas representam. Sem
perda de generalidade na análise do modelo, é possível uma representação visual concreta das
suas nuances abstratas. A principal distinção entre itens abstratos e factuais é em termos de
particularidade ou de proximidade com experiências empíricas concretas Ausubel (Ausubel
et al., 1980; Ausubel, 2003). E a animação interativa possibilita essa experiência empírica
concreta. Na medida em que possibilita a percepção visual de variações temporais de grandezas físicas (abstratas ou não), as animações interativas conduzem a um nível de abstração da
realidade que sem ela seria alcançada apenas por poucos aprendizes (Tavares e Santos, 2003).
3. Mapa conceitual
O mapa conceitual é um estruturador do conhecimento. Os mapas conceituais foram
propostos inicialmente por Novak e colaboradores (2000) como uma maneira de organizar
hierarquicamente os conceitos e proposições que representassem a estrutura cognitiva que
podiam ser depreendidas das entrevistas clínicas com crianças que faziam parte de um projeto
educacional que ele dirigia. Novak e seu grupo de pesquisas estavam diante de inúmeras gravações de entrevistas clínicas que avaliavam a evolução conceitual do conhecimento dos estudantes sobre temas básicos de ciência natural, e encontrou no mapa uma maneira de radiografar os conceitos e as suas conexões presentes na estrutura cognitiva de determinada pessoa.
No entanto, avaliar e mapear a estrutura cognitiva de alguém é apenas uma das possíveis utilidades desta ferramenta pedagógica. Analisar um mapa conceitual de um especialista
sobre determinado conteúdo é uma ótima maneira de se iniciar nesse assunto, na medida em
que estão explicitadas as conexões relevantes entre os conceitos importantes, além de evidenciar uma visão global sobre o tema. Por outro lado, quando o iniciante está construindo o seu
mapa, ele está ao mesmo tempo elucidando e explicitando o seu conhecimento. Este processo,
per si, deixará claro as suas facilidades e suas dificuldades no entendimento dos conceitos do
tema em questão. A cada momento ele terá uma radiografia de sua compreensão do assunto e
poderá retornar até as fontes de informação para elucidar as dúvidas, responder as suas próprias perguntas e desse modo ir construindo o seu próprio conhecimento.
A construção de mapas conceituais na maneira proposta por Novak e Gowin (1999)
considera uma estruturação hierárquica dos conceitos que serão apresentados tanto através de
uma diferenciação progressiva quanto de uma reconciliação integrativa. Esses mapas hierárquicos se estruturam de acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e desse modo contribuem, de maneira mais eficiente, para a construção do conhecimento do aprendiz. Na diferenciação progressiva um determinado conceito é desdobrado em outros conceitos que estão contidos (em parte ou integralmente) em si. Por exemplo, na figura 1,
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o conceito Sistema Termodinâmico engloba os conceitos Câmara de combustão e Ciclos
Termodinâmicos, e essa espécie de bifurcação configura uma diferenciação progressiva; estaremos indo de conceitos mais globais para conceitos menos inclusivos. Na reconciliação
integrativa um determinado conceito é relacionado a outro aparentemente díspar. Um mapa
conceitual hierárquico se ramifica em diversos ramos de uma raiz central. Na reconciliação
integrativa um conceito de um ramo da raiz é relacionado a um outro conceito de outro ramo
da raiz, propiciando uma reconciliação, uma conexão entre conceitos que não era claramente
perceptível (Tavares, 2007).

Figura 1 – Mapa conceitual – Motor de combustão.
Quando um aprendiz utiliza o mapa durante o seu processo de aprendizagem de determinado tema, vai ficando claro para si as suas dificuldades de entendimento desse tema.
Um aprendiz não tem muita clareza sobre quais são os conceitos relevantes de determinado
tema, e ainda mais, quais as relações sobre esses conceitos. Ao perceber com clareza e especificidade essas lacunas, ele poderá voltar a procurar subsídios (livro ou outro material instrucional) sobre suas dúvidas, e daí voltar para a construção de seu mapa. Esse ir e vir entre a
construção do mapa e a procura de respostas para suas dúvidas irá facilitar a construção de
significados sobre conteúdo que está sendo estudado. O aluno que desenvolver essa habilidade de construir seu mapa conceitual enquanto estuda determinado assunto, está se tornando
capaz de encontrar autonomamente o seu caminho no processo de aprendizagem.
A construção de mapas conceituais também pode ser feita simultaneamente por mais
de uma pessoa, e aquele que circunstancialmente domina melhor o conteúdo ampliará os horizontes da aprendizagem de seu companheiro, tal como indica Vygotsky quando define a Zona
de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky, 2002).
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Figura 2 – Detalhamento de um conceito do mapa conceitual.
4. Animação interativa
É dito que as imagens têm propriedades analógicas enquanto as representações de linguagem não as têm. Ou seja, a imagem tem uma relação não arbitrária com objetos referenciais ou cenas, enquanto que são arbitrárias as relações das unidades de linguagem com os objetos referenciais. Uma distinção mais evidente é que as imagens variam continuamente (em
forma, tamanho e outras propriedades) enquanto as unidades de linguagem são estruturalmente diferentes; e cada unidade de linguagem difere de outra através de degraus distintos (etapas
discretas) (Paivio, 2007).
Dispositivos gráficos podem ser divididos basicamente em dois tipos: aqueles que relacionados com temas do tipo espacial/visual (tais como mapas, moléculas, plantas de arquitetura) e aqueles que representam temas que não são inerentemente visuais (tais como tabelas,
gráficos e diagramas de fluxo). No primeiro caso existe uma correspondência natural entre a
origem e a imagem. E no segundo caso, os gráficos retratam temas que não são inerentemente
visuais através de metáfora espaciais, onde um tema concreto é associado com um correspondente abstrato (por exemplo; os ícones usados na informática: o objeto borracha está associado com a ação de apagar) (Tversky et al., 2002).
Quando algo se movimenta em nosso campo de visão, a nossa atenção é despertada
por esse evento e intuitivamente analisamos do que se trata esse acontecimento. Tal tipo de
comportamento não existe apenas entre humanos. É interessante constatar que no domínio das
percepções hereditárias (as pesquisas envolveram batráquios e insetos) existe uma percepção
diferenciada da velocidade, e foi possível descobrir na rã células especializadas a esse respeito
(Piaget, 2002).
Poder-se-ia justificar o alerta e a percepção acurada de movimentos como uma necessidade de sobrevivência entre os animais, de modo a poder propiciar uma fuga de seus predadores. E se considerarmos a óptica dos predadores, existe uma necessidade de poder avaliar as
possibilidades de captura de suas possíveis presas. O ser humano ainda mantém comportamentos atávicos, herdados de uma época onde ele podia ser tanto a presa quanto o predador.
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Figura 3 – Animação interativa – Ciclo de Otto.
Uma animação interativa representa a evolução temporal de um modelo da realidade,
aceito e utilizado pela comunidade científica. Torna-se possível a exibição da evolução temporal de objetos abstratos em sua representação concreta. Ela é inclusiva e genérica quando
abre a possibilidade de reunir em uma exibição todos os casos de uma determinada categoria
(Tavares, 2008).
Para estudantes com limitações na habilidade espacial, quando considerarmos sistemas
complexos, nem sempre eles serão capazes de animar mentalmente como funciona um sistema a partir de uma série de diagramas estáticos. As animações podem também serem mais
efetivas quando são utilizadas para visualizar processos que não são visíveis no mundo real,
tal como o movimento do ar em torno de sistemas de pressões, ou como funciona um algoritmo em um programa de computador (Mayer et al., 2005).
Claramente, a interatividade é um fator que facilita a aprendizagem, pois pode ajudar a
superar as dificuldades de percepção e compreensão. Iniciar, parar e re-iniciar uma animação
pode permitir uma reinspeção com foco em uma parte específica do tema. As animações que
permitam um olhar detalhado, uma ampliação, perspectivas alternativas, e o controle da velocidade de avanço são mais propícias para facilitar a compreensão (Tversky et al., 2002).
Um aparato pedagógico construído com essas características pode ainda potencializar
essa tendência do ser humano de acompanhar visualmente os movimentos, se permitir a sua
intervenção no movimento que se delineia. O aluno que tenha o controle do fluxo das informações veiculadas por uma animação pode calibrar a velocidade do passo mais adequado às
suas características pessoais. Na medida em que ele pode intervir no cenário (alterando as
perspectivas ou as condições iniciais da animação ele pode encontrar uma maneira mais adequada para a sua percepção do fenômeno que está representado na animação. Em outras palavras, o aluno pode adequar a ferramenta instrucional ao seu estilo de aprendizagem e sua estrutura cognitiva.
Para quem uma figura é melhor que mil palavras? Os estudantes que já tenham o mínimo do conhecimento específico de determinado conteúdo podem não ter a necessidade de
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ajuda visual, pois eles já criaram a sua própria representação analógica tal como lerão ou escutarão em um sistema didático explicativo. Entretanto, grande parte dos alunos de ciências é
inexperiente, como aqueles que encontramos em nossas experiências, e esses alunos serão
beneficiados com essa ferramenta pedagógica (Mayer e Sims, 1994).
5. Textos, mapas e animações: representação múltipla
Um dado conteúdo didático pode ser estruturado através de diversas estratégias pedagógicas, explorando os potenciais de cada enfoque escolhido. A mídia escrita ainda é aquela
que continua sendo a mais utilizada quando desejamos expor em profundidade e com detalhes
determinado conteúdo, e por isso permanece sendo escolhida para a divulgação de livros texto. No entanto, um formato de texto escrito utilizado eletronicamente não deve ser extenso,
pois por razões culturais e talvez ergonômicas, ainda não foi popularizado o uso de monitores
para a leitura de textos extensos.
A tríade texto, mapa conceitual e animação interativa tem a intenção de facilitar a aprendizagem autônoma do estudante. Parte do material pedagógico será composto por mapas
conceituais e animações interativas elaboradas por especialistas. Ele escolherá se o seu primeiro contato com o conteúdo de dará através do mapa conceitual ou do texto escrito. A partir
de palavras chave do texto escrito ele poderá executar a animação interativa relacionada com
aquele conceito (ou conceitos). De maneira equivalente, se escolher iniciar o estudo através
do mapa conceitual, ele poderá executar animação interativa pertinente aquele conceito.
O mapa conceitual pode atuar como estruturador global do conhecimento que esteja
sendo estudado com determinada abrangência e a animação interativa irá examinar cada tópico (ou conceito) do conteúdo passível de ser modelado. Desse modo teremos uma estruturação transversal do conhecimento através do mapa e um aprofundamento do conteúdo propiciado pelas animação.
Num primeiro momento o estudante terá contato com um material pedagógico elaborado por especialistas, ou seja: o texto, os mapas e as animações interativas. Num segundo
momento o estudante fará seus próprios mapas e animações interativas. Podem ser sugeridos a
elaboração de mapas que indiquem um novo olhar sobre o tema considerado, ou ainda mapas
que aprofundem a compreensão dos conceitos do mapa do especialista. E em cada alternativa
pode-se indicar a elaboração de uma animação interativa que use a teoria científica que dá
suporte aos conceitos utilizados. A construção desse conhecimento pode também se dar de
maneira compartilhada com outros estudante contíguos geograficamente, ou através de programas de computador que possibilitem essa conexão através da Internet.
6. Palavras finais
Professores podem encorajar a aprendizagem significativa usando tarefas que irão engajar o estudante na busca de conexões entre o seu conhecimento prévio e o novo conhecimento, usando estratégias de avaliação que premiam a aprendizagem significativa. Não é possível ao estudante alcançar altos níveis de aprendizagem significativa até que uma estrutura de
conhecimentos relevantes seja construída. Neste estágio a aprendizagem passa a ser um processo interativo ao longo do tempo até se atingir a proficiência na área deste conhecimento
(Novak, 2003).
Por um lado as animações interativas facilitam a compreensão na medida em que possibilita ao estudante visualizar a representação matemática de um modelo da Natureza: é a
transformação de uma equação em uma imagem da Natureza, e através da possível interação
transformar o conteúdo lógico em conteúdo psicológico. Na medida em que interage com a
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informação, o estudante está construindo seu conhecimento, ele faz conexões importantes
entre significados e desse modo possibilita a sua aprendizagem significativa.
Por outro lado as animações interativas potencializam a eficácia da utilização dos mapas conceituais como estruturador do conhecimento, ao se inserir como um componente lúdico do processo de aprendizagem e se agregar como uma ferramenta adequada para o aprofundamento conceitual dos itens de um mapa.
E nesse sentido, um evento educacional que inclua as animações interativas e os mapas conceituais se configuram potencialmente como aquele de um pequena distância transacional.
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Ensaio

Aprendizagem significativa e o ensino de ciências
Meaningful learning and teaching of science
Romero Tavares
Departamento de Física, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, Paraíba, Brasil
Resumo
Este trabalho descreve os princípios teóricos que fundamentam a construção de objetos de aprendizagem considerando a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Por outro lado, a teoria da codificação dual indica que a aprendizagem torna-se potencialmente mais efetiva quando a transmissão da
informação acontece através dos canais verbal e visual. Esses objetos de aprendizagem se propõem a
facilitar a aprendizagem de significados dos conteúdos relacionados ao ensino de ciências, tanto fazendo um uso integrado de mapas conceituais, animação interativa e textos, quanto fazendo uso da
codificação dual e se configurando como uma representação múltipla de um determinado acontecimento. © Ciências & Cognição 2008; Vol. 13: 94-100.

Palavras-chave: mapa conceitual; animação interativa; codificação dual.
Abstract
This work describes the theoretical principles that support the construction of learning objects, considering Ausubel meaningful learning theory. Dual coding theory points that learning will be more effective, when the transmission of information happens simultaneously through visual and verbal
channels. The objective of this learning object is to make easy the construction of meanings, mainly
the subject related to college science. We suggest the use of dual coding to minimize the cognitive
loading and then facilitating meaningful learning. © Ciências & Cognição 2008; Vol. 13: 94-100.

Key words: concept map; interactive animation; dual coding.
1. Aprendizagem significativa1
A teoria da aprendizagem de Ausubel
e colaboradores (Ausubel et al., 1980; Ausubel, 2003) se propõe a lançar as bases para
a compreensão de como o ser humano constrói significados e desse modo apontar caminhos para a elaboração de estratégias de ensino que facilitem uma aprendizagem significativa.
Quando se depara com um novo corpo
de informações o aprendiz pode decidir absorver esse conteúdo de maneira literal, e desse modo a sua aprendizagem será mecânica,

pois ele só conseguirá simplesmente reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica a aquela
que lhe foi apresentada. Nesse caso não existiu um entendimento da estrutura da informação que lhe foi apresentada, e o aluno não
conseguirá transferir o aprendizado da estrutura dessa informação apresentada para a solução de problemas equivalentes em outros
contextos.
No entanto, quando o aprendiz tem pela frente um novo corpo de informações e
consegue fazer conexões entre esse material
que lhe é apresentado e o seu conhecimento
prévio em assuntos correlatos, ele estará cons94
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truindo significados pessoais para essa informação, transformando-a em conhecimentos,
em significados sobre o conteúdo apresentado. Essa construção de significados não é uma

apreensão literal da informação, mas é uma
percepção substantiva do material apresentado, e desse modo se configura como uma aprendizagem significativa (Tavares, 2004).

Figura 1 - Apresentação frontal do objeto de aprendizagem.
Em uma aprendizagem significativa
não acontece apenas a retenção da estrutura
do conhecimento, mas se desenvolve a capacidade de transferir esse conhecimento para a
sua possível utilização em um contexto diferente daquele em que ela se concretizou.
2. Mapa conceitual
O ser humano apresenta a tendência
de aprender mais facilmente um corpo de conhecimentos quando ele é apresentado a partir
de suas idéias mais gerais e mais inclusivas
(Ausubel et al., 1980; Ausubel, 2003) e se
desdobrando para as idéias mais específicas e

menos inclusivas. Considerando essa característica da construção de significados, Novak e
Gowin (1999) propuseram a construção de
mapas conceituais como estruturador do conhecimento. Uma maneira de se construir um
mapa conceitual de determinado conteúdo é
nomear quais os seus conceitos mais importantes e a seguir o mais importante dentre aqueles que foram listados. Dessa maneira se
elege o conceito raiz desse mapa, e o passo
seguinte seria a construção de uma segunda
geração com a escolha dos conceitos imediatamente menos inclusivos que o conceito raiz.
As gerações subseqüentes seriam construídas
à semelhança do que foi descrito para a se95
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gunda geração. O desdobramento de um conceito em outros conceitos menos inclusivos
em uma dada ramificação de um mapa conceitual é chamado de diferenciação progressiva, pois acontecerá a elucidação das possíveis
diferenças entre conceitos semelhantes. Durante o processo de construção poderiam ser
percebidas conexões laterais entre conceitos

de ramificações diferentes, e essa conexão de
conceitos aparentemente díspares é chamada
de reconciliação integrativa. Essa percepção
de conexões inusitadas entre conceitos é um
fruto evidente da criatividade humana, de visualizar relações e perceber aquilo que os outros ainda não perceberam.

Figura 2 - Mapa conceitual integrado com a animação interativa.
Na construção de um mapa conceitual
o aprendiz elucida quais os conceitos mais
relevantes e quais as suas conexões em um
corpo de conhecimento. Mas também será
muito proveitoso para o aluno se o seu primeiro contato que ele tiver com determinado
conteúdo for através de um mapa conceitual
construído por um especialista. O mapa de um
especialista exibe um aprofundamento conceitual atingido apenas quando se atingiu a maturidade no entendimento desse assunto.
3. Animação interativa
Ao longo de sua história os seres humanos têm construído modelos da realidade
como a maneira de possibilitar a sua interação
com essa realidade. Todas as ciências constroem modelos como forma de entendimento

ou interação no campo a que se destina. Desse
modo a humanidade vem construindo um cabedal de conhecimentos científicos que tem
sido transmitido através dos tempos.
Existem certos conceitos científicos
difíceis de serem percebidos, seja por envolver um elevado grau de abstração ou por outros motivos ainda não completamente elucidados. Por exemplo, parte dos seres humanos
intui a existência de uma relação direta entre a
velocidade de deslocamento de um corpo e a
resultante das forças que nele atua. Esse foi
um tipo de relação estabelecida por Aristóteles e que figurou como entendimento predominante até Newton, quando esse último estabeleceu o paradigma vigente para o assunto
até os dias de hoje. Segundo a mecânica newtoniana existe uma relação direta entre a variação da velocidade de um corpo e a resultante
96
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das forças que nele atua. Quando um aluno
tem uma intuição aristotélica do movimento,
ele enfrentará grandes dificuldades para um
aprendizado da mecânica newtoniana, a me-

nos que ele seja ajuda de maneira adequada a
superar essa dicotomia (Tavares e Santos,
2003).

Figura 3 - Enunciado de um dos conceitos do mapa.

A animação interativa utiliza um modelo aceito cientificamente para simular um
evento específico. Podemos simultaneamente
fazer animações de idéias antagônicas, e analisar quais as implicações de cada uma para o
resultado final da simulação de um dado evento. Pode ser discutido em quais circunstâncias a mecânica aristotélica é adequada, se
for o caso.
As simulações computacionais possibilitam o entendimento de sistemas complexos para estudantes de idades, habilidades e
níveis de aprendizagem variados. O computador, ao invés do estudante, assumiria a responsabilidade de solucionar as equações matemáticas pertinente ao sistema considerado
no sentido a permitir que o estudante explore
o sistema complexo focalizando inicialmente

o entendimento conceitual (Rieber et al.,
2004).
A grande vantagem desta situação é a
possibilidade do aprendiz poder estabelecer o
seu ritmo de aprendizagem. Ele tem o controle da flecha do tempo (podendo ir e vir indefinidamente) e tem a liberdade de escolher as
condições iniciais para o evento simulado, e
desse modo visualizar as diversas possibilidades de evolução (Tversky et al., 2002). Desse
modo cada aluno escolherá um ritmo conveniente para utilizar os recursos de uma animação, e ao agir dessa maneira ele evita uma sobrecarga em sua memória de curto prazo.
Quando se apresentam informações num ritmo acima da capacidade de absorção do aprendiz, ele simplesmente irá ignorar aquilo
que se configurar como sobrecarga cognitiva.
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Figura 4 - Animação interativa

4. Representações múltiplas
O ser humano se comunica com o seu
ambiente social através de símbolos visuais e
verbais, e no entanto grande parte da transmissão de informações acontece através da
codificação verbal, seja ela escrita ou oral.
A teoria da codificação dual de Allan
Paivio (Mayer, 2003) estabelece que a transmissão de informações que a transmissão de
informações acontece de maneira mais efetiva
quando são usados os canais verbal e auditivo. Uma determinada idéia (ou conceito) pode
ser percebida através de diversas nuances que
definem as suas características. O canal visual
pode ser mais conveniente para transmitir certas nuances enquanto o canal verbal pode ser
mais adequado para transmitir outras nuances.
Quando usamos esse tipo de representação múltipla todas as nuances de determinada idéia (ou conceito) serão transmitidas
através dos dois canais, o que potencializa a
capacidade dessa transmissão por um lado e
facilita a possibilidade de recuperação da informação por outro lado (Tavares, 2004,

2005). Na medida que o aprendiz recebe uma
informação com várias nuances, a construção
de seu conhecimento será mais rica, mais inclusiva. Ademais, como a informação é recebida de maneira associada através dos dois
canais, a sua recuperação em um momento
posterior é facilitada.
O mapa conceitual apresenta a um só
momento uma informação visual estática e
uma informação verbal. Os conceitos são apresentados através de uma rede hierárquica
onde fica explícita a visualização da posição
relativa de cada conceito dentro do elenco de
conceitos que estabelece o tema que está sendo analisado e mapeado.
A animação interativa possibilita ao
aprendiz uma simulação do evento físico, utilizando conceitos (e as respectivas equações)
aceitos pela comunidade científica. Usando
um aparato desse tipo é possível visualizar
situações que dificilmente seriam acessíveis
em laboratórios didáticos.
Como mostrado na figura 4, podemos
mostrar um paralelo entre ondas mecânicas
transversais e longitudinais, de modo a facilitar a comparação entre as semelhanças e dife-

98

Ciências & Cognição 2008; Vol 13: 94-100 <http://www.cienciasecognicao.org>
© Ciências & Cognição
Submetido em 22/02/2008 | Revisado em 26/03/2008 | Aceito em 28/03/2008 | ISSN 1806-5821 – Publicado on line em 31 de março de 2008

renças entre esses dois fenômenos físicos. Poderíamos estudar o movimento de um corpo
preso a uma mola sobre determinada uma superfície horizontal. E depois variar esse tipo
de superfície de modo a poder considerar a
influência da alteração do coeficiente de atrito
no movimento do corpo. Ainda poderíamos
estudar o lançamento de projéteis tendo em
mãos a possibilidade de variar o coeficiente
de atrito entre o projétil e o ar. Com a análise
deste último exemplo conseguiríamos aproximar a visão aristotélica (existência de atrito)
e a visão newtoniana lecionada em Física básica (reducionista e na ausência de atrito).
A informação verbal será considerada
através de textos correspondentes a cada um
dos conceitos do mapa, onde serão apresentadas informações mais específicas. Por outro
lado estão presentes textos que mostrarão a
inserção no cotidiano dos temas discutidos
pelo objeto de aprendizagem.
5. Conclusões
O uso integrado de mapa conceitual,
animação interativa e texto se configura como uma estratégia pedagógica consistente
com a teoria da aprendizagem significativa de
Ausubel; além de se apresentar como uma
possibilidade instrucional que utiliza uma
maneira natural as possibilidades oferecidas
pelo computador e a Internet.
A estratégia pode considerar mapa, animação e texto preparados por especialistas,
como foi apresentado nesse trabalho, assim
como pode considerar todo esse material sendo construído através de uma atividade colaborativa (Tavares, 2004, 2005). Existem disponíveis na Internet dois aplicativos gratuitos
adequados para a implementação dessa possi-

bilidade. Para a elaboração de animações, o
Modellus é de fácil manuseio para iniciantes e
para a construção de mapas conceituais existe
o CMapTools que também é de fácil operação
além de possibilitar uma interação on-line.
Os objetos de aprendizagem construídos dessa maneira podem ser usados tanto
como apoio aos cursos presenciais como suporte na educação à distância.
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Resumo

Abstract

Os ambientes multimídia podem
propiciar situações que facilitam a
construção de significados na medida
em que oferecem ao aprendiz
ferramentas poderosas, as quais ele
pode utilizar numa atividade individual
ou colaborativa. O uso integrado de
mapa conceitual, animação interativa,
e texto conceitual oferece ao aluno um
contato especial com determinado
conteúdo, onde cada uma dessas
possibilidades pedagógicas apresentará
uma nuance peculiar desse conteúdo,
própria dessa forma de comunicação.
Essa representação múltipla de um
conteúdo ainda permite a possibilidade
de ser veiculada simultaneamente
através dos canais visual e verbal em
uma codificação dual, e desse modo
minimizar o esforço cognitivo a que
estará submetido o aluno. Apresentamos
um objeto digital de aprendizagem que
utiliza essa fundamentação teórica em
sua concepção e construção.

Multimedia environment may create situations that make easy meaningful
learning, though they offer powerful tools
that learners may use in individual or collaborative work. We propose to construct an environment where the content will be showed through three
different ways: concept map, interactive animation and conceptual text.
While qualitative different, these multiple representations can complement
one another. We are using the fact that
human understanding is enhanced
when learners are able to mentally integrate visual and verbal representations. We present a digital learning object that whose construction is supported
by the above arguments.

Palavras chave

Introdução

Aprendizagem significativa; mapa
conceitual; interatividade; esforço
cognitivo; codificação dual.

A informática educativa trouxe consigo a possibilidade de utilização prática
de idéias em situações inimagináveis
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poucas décadas atrás. Trinta anos atrás
o primeiro contato de estudantes de
ciência, regra geral, se dava através de
aulas expositivas onde o professor discorria sobre determinado tema e utilizava apenas recursos estáticos, seja o giz e
quadro-negro ou retro-projetor. Se o assunto considerado exigisse uma análise
da evolução temporal de parâmetros
observáveis de um sistema, ou se todo o
sistema evoluísse com o tempo, cada um
dos alunos necessariamente deveria ter
a capacidade de construir um modelo
mental capaz de criar essa evolução
temporal.

No entanto, diante de uma animação
interativa, que represente esse sistema
descrito, a percepção da inter-relação
das grandezas elencadas e suas variações temporais, torna-se uma atividade trivial. Passa a ser uma atividade
concreta onde visualizamos, interagimos e podemos interferir no fluxo dos
acontecimentos.
Desse modo, a informática educativa
pode se colocar como uma ferramenta inclusiva, ao estender para um maior
número de pessoas a possibilidade de
conseguir visualizar e entender fenômenos naturais, entendimento que antes seria reservado apenas para aqueles estudantes com uma grande
capacidade de abstração. E diante
dessa possibilidade, um maior número
de pessoas torna-se capaz de alcançar
um letramento científico, e poder exercer plenamente a sua cidadania, com
um melhor entendimento dos fenômenos relevantes da sociedade do conhecimento.

Quando formos estudar o movimento
de uma criança num balanço, daqueles que existem em parque infantis, necessariamente deveremos considerar
um movimento bidimensional no qual
posição, velocidade, aceleração e
forças, são grandezas vetoriais que variam com o tempo. Quando a criança
estiver se movimentando, a resultante
das forças que nela atua vai variar, tanto em módulo quanto em direção e sentido. Quando ela estiver na posição mais
alta do movimento, a força resultante
é mínima e quando alcançar a posição
mais baixa, a força resultante é máxima. Se voltarmos por um instante a
infância, certamente conseguiremos
lembrar que quando estávamos na parte mais alta do movimento sentíamos
uma sensação de insegurança, que era
uma conseqüência da resultante de
forças ser mínima, e quando estávamos
na parte mais baixa nos sentíamos mais
firmes sobre o assento do balanço,
como uma conseqüência da resultante de forças ser máxima. E a percepção
da mudança temporal dessas grandezas absolutamente não é uma tarefa trivial. Poucos alunos conseguem
construir um modelo mental que dê
conta das nuances desse sistema dinâmico.

Concepções espontâneas
As características evolutivas do funcionamento mental da criança na escola
elementar não exigem que restrinjamos
o uso pedagógico desses anos ao ensino de habilidades intelectuais fundamentais. O seu equipamento cognitivo
é certamente suficientemente adequado para adquirir uma compreensão
intuitiva de muitos conceitos das disciplinas básicas. Assim, por exemplo, o argumento psicológico para ensinar ciência na escola elementar é extremamente
convincente.
Em primeiro lugar, é bem sabido que as
crianças pequenas adquirem espontaneamente muitas concepções animistas acerca do universo físico e bio-
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lógico. Essas noções também tendem
a persistir e muitas vezes competem
com concepções mais amadurecidas,
especialmente se não forem contrabalançadas por um treino científico precoce. Em segundo lugar, sem uma instrução precoce e satisfatória na ciência
torna-se difícil para as crianças tanto assimilar interesses positivos e atitudes em
relação ao empreendimento científico,
como evitar serem condicionadas
negativamente a assuntos científicos.
Em terceiro lugar, como os alunos das
escolas elementares podem facilmente adquirir uma compreensão intuitiva
de muitos conceitos científicos, o fracasso em fornecer oportunidades adequadas para fazê-lo desperdiça uma
prontidão disponível para tal aprendizagem. Também se desperdiça um tempo valioso na escola secundária, tempo
esse que poderia ser usado para uma
instrução mais avançada na ciência. Finalmente, como assinalamos anteriormente, essas idéias intuitivas constituem um fundamento para a
assimilação posterior de versões mais
abstratas gerais e precisas do mesmo
conteúdo, aumentando dessa forma o
seu significado potencial e evitando a
aprendizagem memorística (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN – 1980, p 202).

vés dos tempos guarda uma enorme semelhança com esse amadurecimento
da estrutura cognitiva das crianças; pois
durante séculos a ciência estabelecida
era empirista com uma fundamentação
aristotélica, até o surgimento das abstrações e reducionismos da ciência
newtoniana (PIAGET e GARCIA-1989).

Aprendizagem
significativa
A aprendizagem significativa envolve a
aquisição de novos significados, e na
concepção de Ausubel para que ela
aconteça em relação a um determinado conteúdo são necessárias três
condições: o material instrucional com
conteúdo estruturado de maneira lógica; a existência na estrutura cognitiva
do aprendiz de conhecimento organizado e relacionável com o novo conteúdo; a vontade e disposição desse
aprendiz de relacionar o novo conhecimento com aquele já existente (AUSUBEL;NOVAK e HANESIAN-1980). Esses
conceitos estáveis e relacionáveis já existentes são chamados de subsunçores;
ou conceitos âncora ou ainda conceitos de esteio.
O processo ensino-aprendizagem conduzido de maneira usual se apóia em
livros texto. Esses livros são estruturados
de modo que os seus tópicos estão encadeados numa seqüência lógica, e
cada tópico tem a sua coerência interna. Esse material se diz potencialmente significativo quando o aprendiz
for capaz de relacioná-lo com conhecimentos existentes em sua estrutura
cognitiva. Costuma-se dizer que na
aprendizagem significativa se transforma o significado lógico de determinado material em significado psicológico;
na medida em que o aprendiz internaliza o saber, transformando-o em um

As concepções espontâneas surgem
como uma necessidade do ser humano dar conta de entender o mundo que
o rodeia, construindo modelos que tornam possível esse entendimento, e nos
torna capaz de prever acontecimentos
e eventos. Como mencionado, desde
cedo na infância construímos modelos
da realidade, e na medida em que
acontecem o amadurecimento da estrutura cognitiva e novas experiências
de vida, esses modelos da realidade irão
tornando-se mais sofisticados e apresentarão uma compreensão mais acurada do mundo. Existe uma corrente que
indica que a evolução da ciência atra-
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conteúdo idiossincrático (MOREIRA –
1983). Desse modo, se consuma a
aprendizagem significativa, de maneira
que a nova informação será incorporada na estrutura cognitiva do aluno,
usando o seu modo peculiar de fazer
isso. O conhecimento anterior do estudante será alterado com essa incorporação, tornando-se mais inclusivo; e o
novo conhecimento também se modificará pela maneira específica como se
dará a absorção do aprendiz.

por isso mesmo tem-se grande facilidade de retenção. Em contraposição,
a aprendizagem memorística é literal e
com conexões arbitrárias na estrutura
do aprendiz. Por causa de sua própria
construção, esse conhecimento é volátil e rapidamente desaparece da estrutura cognitiva do aprendiz.
Em algumas situações os subsunçores
do aprendiz não são suficientemente
estáveis e diferenciados para ancorar
adequadamente uma nova informação, um novo conceito. Nestas circunstâncias Ausubel (2003) preconiza
a utilização dos organizadores prévios;
que são informações (ou conceitos)
que farão a mediação entre o que o
aprendiz sabe e o que ele pretende
aprender caso deseje fazê-lo de maneira ativa e mais rápida. Desse modo
eles funcionam como pontes cognitivas, na medida em que fornecem um
suporte para a incorporação e retenção estáveis de novos conceitos.

Desde muito tempo a nossa sociedade
usa avaliações de enfoque memorístico. A partir do nível fundamental até o
nível universitário a cultura das provas e
testes está impregnada com a exigência de respostas prontas e imediatas.
Nesse tipo de situação não é necessário um conhecimento que foi internalizado, passível de reflexões e conjecturas que resultem na apreensão de
novos significados; mas de reflexos condicionados do tipo estímulo e resposta.
Devemos considerar que para existir e
sobreviver numa circunstância desse
tipo é mais adequado o aprendiz decorar o conhecimento; é mais conveniente uma memorização que redunda numa aprendizagem mecânica dos
conteúdos. Desse modo as pessoas se
preparam para os seus exames escolares, e conseguem sucesso nas avaliações usuais as quais se submetem.
Nos extremos dessas duas posturas
aprendizagem significativa versus
aprendizagem mecânica, temos um
antigo dilema do comportamento humano que ainda permanece atual: ser
ou ter (FROMM-1987). Quando o estudante se apropria do conhecimento,
ele passa a fazer parte de si; podendo
ser recriado e ampliado à sua maneira. Por causa de sua própria construção, esse conhecimento está imbricado na estrutura cognitiva do
aprendiz; é um conhecimento bem diferenciado e estável na sua estrutura e

De forma a funcionar eficazmente para
uma variedade de aprendizes, sendo
que cada um possui uma estrutura cognitiva de algum modo idiossincrática,
e a fornecer ou alterar idéias ancoradas a um nível subordinante, apresentam-se os organizadores prévios a um
nível mais elevado de abstração, generalidade e inclusão do que os novos
materiais a serem apreendidos. Por outro lado, os resumos e as visões gerais
apresentam-se, geralmente, ao mesmo nível de abstração, generalidade
e inclusão do próprio material de
aprendizagem. Apenas salientam os
pontos mais evidentes do material, omitindo informações menos importantes.
Assim, atingem o efeito pretendido em
grande parte através da repetição e
da simplificação (AUSUBEL-2003).
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Animação interativa
como organizador
prévio

possíveis presas. O ser humano ainda
mantém comportamentos atávicos, herdados de uma época onde ele podia
ser tanto a presa quanto o predador.

Quando algo se movimenta em nosso
campo de visão, a nossa atenção é despertada por esse evento e intuitivamente
analisamos do que se trata esse acontecimento. Tal tipo de comportamento
não existe apenas entre humanos. É interessante constatar que no domínio das
percepções animais hereditárias (as pesquisas envolveram batráquios e insetos)
existe uma percepção diferenciada da
velocidade, e que foi possível até descobrir na rã células especializadas a esse
respeito (PIAGET - 2002).

Uma animação interativa pode possibilitar a representação de conceitos
abstratos através de objetos concretos,
perceptíveis visualmente. Uma entidade abstrata como um vetor que simboliza a força, é representada por uma
seta que se move colada no ponto de
atuação desta força, modificando assim o seu módulo direção e sentido na
medida em que se altera a força que
ela representa.
Essas possibilidades são particularmente úteis para facilitar o entendimento
das relações entre força, posição, velocidade e aceleração de um corpo.
Essas relações explicitadas pelas leis de
Newton se confrontam com as concepções da física medieval, que ainda
hoje está presente na concepção espontânea do movimento dos corpos de
inúmeros alunos. Argumenta-se que os
conceitos medievais encontram acol-

Poder-se-ia justificar o alerta e a percepção acurada de movimentos como
uma necessidade de sobrevivência entre os animais, de modo a poder propiciar uma fuga de seus predadores. E se
considerarmos a óptica dos predadores,
existe uma necessidade de poder avaliar as possibilidades de captura de suas

Figura 1 – Instantâneo de uma animação interativa
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A forma utilizada para a apresentação
da variação da força aplicada enquanto vetor, e das relações entre vetores velocidade e aceleração nos permite dizer que uma idéia apresentada
com abstração, generalidade e inclusividade (tal como foi feito) está despida de componentes idiossincráticos.

hida no senso comum da população
por se aproximarem da experiência do
cotidiano, tal como uma física empírica (ZYLBERSZTAJN-1983).
E por outro lado os conceitos newtonianos apresentam dificuldades de
compreensão por usar de maneira reducionista abstrações da realidade,
considerando inicialmente modelos simples da Natureza e paulatinamente incorporando outros componentes ao
modelo. Enquanto profissionais da área
de Ciências Exatas estamos tão impregnados com os princípios newtonianos que eles nos parecem simples e naturais. Entretanto, o simples fato de os
maiores e mais poderosos espíritos da
humanidade —Galileu e Descartes— tiveram de lutar para fazer desses princípios os seus próprios princípios basta
para nos mostrar que essas noções claras e simples —espaço e movimento—
não são tão claras e simples quanto possam parecer (KOYRÉ-1982).

Tendo em conta o delineamento enunciado por Ausubel, podemos dizer que o
objetivo do organizador prévio é facilitar
o entendimento do arcabouço conceitual ao invés de detalhes específicos de
determinado conteúdo. Ele delineia
como o conhecimento está estruturado
e desse modo atua como esteio do conteúdo detalhado que aprendiz se propõe
a entender (TAVARES e SANTOS – 2003).
De forma a funcionar eficazmente para
uma variedade de aprendizes, sendo
que cada um possui uma estrutura cognitiva de algum modo idiossincrática, e
a fornecer ou alterar idéias ancoradas
a um nível subordinante, apresentamse os organizadores prévios a um nível
mais elevado de abstração, generalidade e inclusão do que os novos materiais a serem apreendidos. Por outro
lado, os resumos e as visões gerais apresentam-se, geralmente, ao mesmo nível de abstração, generalidade e inclusão do próprio material de
aprendizagem. Apenas salientam os
pontos mais evidentes do material, omitindo informações menos importantes.
Assim, atingem o efeito pretendido em
grande parte através da repetição e
da simplificação (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN - 1980; AUSUBEL - 2003).

Também podemos apresentar qualitativamente, conceitos próximos do cotidiano, mas que envolvem cálculos sofisticados. Na figura anterior, uma garota
estava num ponto da rampa sem atrito,
e alcançou um plano horizontal com
atrito. Pode-se utilizar desta ocasião e
descrever sistemas conservativos e sistemas não conservativos, e ainda como
se dá a degradação da energia, a sua
transformação irreversível de uma forma para outra de energia.
A animação interativa facilita a compreensão de modelos abstratos na medida em que torna possível a construção de sua imagem como uma
realidade virtual. Por outro lado possibilita uma passagem gradual dos resultados de modelos empíricos para modelos aceitos pela comunidade científica,
através da restrição dos domínios de validade que diferencia um do outro.

Mapa conceitual e
animação interativa
O mapa conceitual é um estruturador
de conceitos. Os mapas conceituais fo-
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rá claro as suas facilidades e dificuldades no entendimento dos conceitos do
tema em questão. A cada momento
ele terá uma radiografia de sua compreensão do assunto e poderá retornar
até as fontes de informação para elucidar as dúvidas, responder as suas próprias perguntas e desse modo ir construindo o seu próprio conhecimento.
Com o surgimento da Internet foi possível explorar enormemente as possibilidades de construção compartilhada de
mapas conceituais (NOVAK – 2003;
CAÑAS et al - 2001).

ram propostos inicialmente por Novak
(NOVAK e GOWIN-1999) como uma maneira de organizar hierarquicamente os
conceitos e proposições que representassem a estrutura cognitiva que podiam ser depreendidas das entrevistas
clínicas com crianças, que faziam parte de um projeto educacional que ele
dirigia.
No entanto, avaliar e mapear a estrutura cognitiva de alguém é apenas uma
das possíveis utilidades desta ferramenta pedagógica. Analisar um mapa conceitual de um especialista sobre determinado conteúdo é uma ótima maneira
de se iniciar nesse assunto, na medida
em que estão explicitadas as conexões
relevantes entre os conceitos importantes, além de evidenciar uma visão
global sobre o tema. Por outro lado,
quando o iniciante está construindo o
seu mapa, ele está ao mesmo tempo
elucidando e explicitando o seu conhecimento. Este processo, per si, deixa-

O início da construção de um mapa
conceitual se dá com a escolha do conceito fundamental de determinado
conteúdo, o conceito mais inclusivo. A
este conceito serão conectados conceitos menos inclusivos que o primeiro,
através de palavras ou expressões conectoras. Um estágio seguinte será formado com a colocação de conceitos
mais específicos conectados aos ante-

Figura 2 – Exemplo de mapa conceitual
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boração de uma animação interativa
que use a teoria científica que dá suporte aos conceitos utilizados. A construção desse conhecimento pode também dar-se de maneira compartilhada
com outros estudantes contíguos geograficamente, ou através de programas
de computador que possibilitem essa
conexão através da Internet.

riormente descritos. A partir do conceito inicial iremos conectando a ele conceitos menos inclusivos, construindo uma
série de ramificações hierárquicas, com
conceitos cada vez mais específicos.
Esta estruturação se adapta adequadamente as palavras de Ausubel (1980,
2003) que indica a diferenciação progressiva como a maneira mais natural
de aquisição de conhecimentos para
o ser humano.

Codificação dual e
esforço cognitivo

A nossa proposta consiste em oferecer
ao estudante a tríade texto, mapa conceitual e animação interativa com a intenção de facilitar a aprendizagem
autônoma do estudante (TAVARES2005a). Parte do material pedagógico
será composto por mapas conceituais e
animações interativas elaboradas por
especialistas. O aluno escolherá se o seu
primeiro contato com o conteúdo de
dará através da animação interativa,
do mapa conceitual ou do texto escrito. O mapa conceitual pode atuar
como estruturador global do conhecimento que esteja sendo estudado com
determinada abrangência e a animação interativa irá examinar cada tópico (ou conceito) do conteúdo passível de ser modelado. Desse modo
teremos uma estruturação transversal
do conhecimento através do mapa e
um aprofundamento do conteúdo propiciado pelas animações.

O ser humano se comunica com o seu
ambiente social através de símbolos visuais e verbais, e no entanto grande parte da transmissão de informações acontece através da codificação verbal, seja
ela escrita ou oral.
A teoria da codificação dual de Allan
Paivio (MAYER, 2001) estabelece que a
transmissão de informações que a transmissão de informações acontece de
maneira mais efetiva quando são usados os canais verbal e auditivo. Uma determinada idéia (ou conceito) pode ser
percebida através de diversas nuances
que definem as suas características. O
canal visual pode ser mais conveniente
para transmitir certas nuances enquanto o canal verbal pode ser mais adequado para transmitir outras nuances.
Quando usamos esse tipo de representação múltipla todas as nuances de determinada idéia (ou conceito) serão
transmitidas através dos dois canais, o
que potencializa a capacidade dessa
transmissão por um lado e facilita a possibilidade de recuperação da informação por outro lado (TAVARES, 2005b).
Na medida em que o aprendiz recebe
uma informação com várias nuances,
a construção de seu conhecimento será
mais rica, mais inclusiva. Ademais, como
a informação é recebida de maneira

Num primeiro momento o estudante
terá contato com um material pedagógico elaborado por especialistas, ou
seja: o texto, os mapas e as animações
interativas. Num segundo momento o
estudante fará seus próprios mapas e
animações interativas. Podem ser sugeridas a elaboração de mapas que indiquem um novo olhar sobre o tema
considerado, ou ainda mapas que
aprofundem a compreensão dos conceitos do mapa do especialista. E em
cada alternativa pode-se indicar a ela-
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Um ambiente de aprendizagem construído segundo a nossa proposta, explicitada ao longo desse trabalho; utiliza os
princípios da codificação dual, visto que
minimiza a carga cognitiva do aprendiz ao facilitar a codificação dual das informações oferecidas.

associada através dos dois canais, a sua
recuperação em um momento posterior é facilitada.
O mapa conceitual apresenta a um só
momento uma informação visual estática e uma informação verbal. Os conceitos são apresentados através de uma
rede hierárquica onde fica explícita a
visualização da posição relativa de
cada conceito dentro do elenco de
conceitos que estabelece o tema que
está sendo analisado e mapeado.

Por outro lado as animações interativas
potencializam a eficácia da utilização
dos mapas conceituais como estruturador do conhecimento, ao se inserir
como um componente lúdico do processo de aprendizagem e se agregar
como uma ferramenta adequada para
o aprofundamento conceitual dos itens
de um mapa.

A animação interativa possibilita ao
aprendiz uma simulação do evento físico, utilizando conceitos (e as respectivas
equações) aceitos pela comunidade
científica. Usando um aparato desse
tipo é possível visualizar situações que
dificilmente seriam acessíveis em laboratórios didáticos.

Professores podem encorajar a aprendizagem significativa usando tarefas
que irão engajar o estudante na busca
de conexões entre o seu conhecimento prévio e o novo conhecimento, usando estratégias de avaliação que premiam a aprendizagem significativa. Não
é possível ao estudante alcançar altos
níveis de aprendizagem significativa até
que uma estrutura de conhecimentos
relevantes seja construída. Neste estágio a aprendizagem passa a ser um processo interativo ao longo do tempo até
se atingir a proficiência na área deste
conhecimento (Novak - 2003).

A informação verbal será considerada
através de textos correspondentes a
cada um dos conceitos do mapa, onde
serão apresentadas informações mais
específicas. Por outro lado estão presentes textos que mostrarão a inserção
no cotidiano dos temas discutidos pelo
objeto de aprendizagem.

Por outro lado, quando falamos sobre
educação a distância estamos nos referindo a uma tipo de distância que é
mais que uma separação geográfica,
também chamada de distância transacional (Moore -1991). É uma distância
relacionada ao entendimento e percepção, causada em parte pela distância geográfica entre os protagonistas
de um evento educativo. Essa distância pode ser superada por professores,
estudantes e organizações educacionais que deliberadamente planejam a
ocorrência da aprendizagem. A transação (ou evento) que chamamos de

Conclusões
Quando elaboramos animações interativas com as características de organizadores prévias, agregamos um enorme valor a aquela ferramenta cognitiva,
na facilitação da construção de significados, e possibilitando que ambientes
de aprendizagem possam ser estruturados de forma a contemplar uma enorme gama de alunos, facilitando o letramento científico de população antes
encaminhada para a aprendizagem
memorística.
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educação a distância acontece entre
indivíduos, que são professores e alunos,
num ambiente que tem características
especiais de separação (espacial e
temporal) entre uns e outros, e conseqüentemente um conjunto especial de
comportamentos ao ensinar e aprender. É a separação física que conduz a
uma lacuna psicológica e de comunicação, e que gera um espaço potencial de incompreensões na interação
entre professor e aluno - essa é a distância transacional.

Referências
bibliográficas
AUSUBEL, David P. (2003): Aquisição e
Retenção de Conhecimentos: Uma
perspectiva cognitiva Editora Plátano –
Lisboa.
AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D. e
HANESIAN, H. (1980): Psicologia Educacional Editora Interamericana – Rio de
Janeiro.
CAÑAS, Alberto J.; FORD, K. M.; NOVAK,
Joseph D.; HAYES, P.; REICHHERZER; T. R.;
FROMM, Erich (1987): Ter ou Ser? Editora
Guanabara – Rio de Janeiro.

E nesse sentido, um evento educacional que inclua as animações interativas
e os mapas conceituais, se caracteriza
potencialmente como aquele com um
pequena distância transacional entre
os seus participantes.

KOYRÉ, Alexandre (1982): Estudos de História do Pensamento Científico Editora
Universidade de Brasília – Brasília.

A estratégia pode considerar mapa, animação e texto preparados por especialistas, como foi apresentado nesse
trabalho, assim como pode considerar
todo esse material sendo construído
através de uma atividade colaborativa
(TAVARES, 2005a).

MAYER, Richard (2001): Multimedia Learning Cambridge University Press.
MOORE, M. G. (1991): Distance Education Theory The American Journal of Distance Education, vol5, N3
MOREIRA, Marco A (1983): Uma abordagem cognitivista ao Ensino de Física
Editora da Universidade – UFRGS – Porto Alegre.

Os objetos de aprendizagem construídos dessa maneira podem ser usados
tanto como apoio aos cursos presenciais como suporte na educação à
distância.

NOVAK, Joseph D. e GOWIN, D. (1999):
Aprender a aprender Plátano – Lisboa

Desse modo concluímos que o uso integrado de mapa conceitual, animação interativa e texto se configura
como uma estratégia pedagógica consistente com a teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel e facilitador da
aprendizagem significativa; além de se
apresentar como uma possibilidade instrucional que utiliza de uma maneira natural as possibilidades oferecidas pelo
computador e a Internet.

NOVAK, Joseph D. (2003): The Promise
of New Ideas and New Technology for
Improving Teaching and Learning Cell
Biology Education Vol2, p122
PIAGET, Jean (2002): Epistemologia Genética Martins Fontes - São Paulo.
PIAGET, Jean and GARCIA, Rolando (1989):
Psychogenesis and the history of science
Columbia University Press – New York

Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación, 2007, Monografía VIII, pp. 551-561
ISSN: 1579-3141

560

Aprendizagem significativa em um ambiente multimídia

TAVARES, Romero e SANTOS, José N.
(2003): Animação interativa como organizador prévio IV Encontro Internacional sobre aprendizagem significativa - Maragogi.

— (2005b): Aprendizagem significativa
e o ensino de ciências XXVIII Reunião
Anual da ANPEd - Associação Nacional
de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – Caxambu.

TAVARES, Romero (2005a): Animações
interativas e mapas conceituais XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física - Rio
de Janeiro

ZYLBERSZTAJN, Arden (1983): Concepções espontâneas em Física: Exemplos em Dinâmica e implicações para
o Ensino Revista Brasileira de Ensino de Física v5, n2, 3-16.

Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación, 2007, Monografía VIII, pp. 551-561
ISSN: 1579-3141

561

Mapas Conceituais: uma ferramenta pedagógica
na consecução do currículo
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Resumo: Este trabalho destina-se a investigar as contribuições dos mapas conceituais na elaboração de um
currículo. Além disso, pretendemos mostrar a construção dos mapas conceituais para unidades didáticas
integrantes do currículo de Física, sob a luz do paradigma teórico-metodológico da Aprendizagem
Significativa de David Ausubel; que permite ao aprendiz a apropriação do conhecimento, por elaboração
pessoal, obtida a partir de conceitos pré-existentes em sua estrutura cognitiva, que vão se modelando e se
aprimorando por diferenciação progressiva e / ou reconciliação integrativa.
Palavras chave: Aprendizagem significativa; Aprendizagem mecânica; Ensino de Física; Diferenciação
progressiva; reconciliação integrativa.

Abstract: In this work we intend to show the advantages of using a concept map to construct a syllabus.
Besides this, we intend to show the construction of concept maps to didactic units that forms the course
design of Physics, in the light of David Ausubel´s meaningful learning theory. This theory allows the students
to take part into his own learning process, obtained from the existing concepts in its cognitive structure.
Those concepts have been modeling and improving by progressive differentiation and/or integrative
reconciliation.
Keywords: Meaningful learning; Rote learning; Physics teaching; Progressive differentiation; Integrative
reconciliation.
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1. Introdução
O ensino-aprendizagem de Física insere-se no
currículo de Ciências da Natureza e
suas
Tecnologias, representando na qualidade formal,
uma via para os alunos aprofundarem seus
conhecimentos nos diversos eixos temáticos,
associados à função de melhoria da capacidade de
abstração e em consonância com a dupla função de
aplicabilidade na experimentação e a inserção na
pesquisa em busca do domínio de novas tecnologias.
É nossa proposta contribuir com atributos
básicos, para que o currículo na sua contextualização
efetue a sua função educativa.
Em primeira análise, temos a dimensão
conteúdistica do currículo, o conhecimento teórico
em si (leis, códigos, conceitos...) descritos nos seus
diversos eixos temáticos, fato que em uma
percepção mais reflexiva, leva a constantes críticas:
• Excessiva cobertura ou abrangência dos
conteúdos, ocasionando elevada carga
horária;
• Falta de uma articulação transversal entre os
programas das diversas disciplinas e uma
vertical dentro da mesma área de
conhecimento;
• Omissões importantes no que diz respeito a
uma relação entre os conceitos;
• As seqüências didáticas potencializam
aquelas oferecidas pelos livros didáticos ou
outros materiais de uso generalizado, a tal
ponto de se considerar que nos livros se
encontravam os compêndios de todo saber
escolar e a forma como estava escrito o
texto, correspondia à própria concepção de
uma aula expositiva.
• Ausência de uma teoria de educação global e
teorias de aprendizagem que fundamentem
o currículo (Novak e Gowin – 1996; p.
220).
Assim fica claro, que planejar o currículo desta
forma, fazendo apenas uma lista de tópicos de
maneira linear que vão se empacotar nos domínios
do cognitivo, leva a um tipo de ensino centrado nos
conteúdos e nos processos como um fim em si
mesmo, e não, enquanto meios para se alcançarem
as
mudanças
conceituais,
valorizando
aprendizagens anteriores dos alunos, ajudando-os a
reinterpretar conhecimentos prévios, criando
estímulos para o crescimento individual e coletivo;
condições fundamentais que os levem a uma
aprendizagem significativa.

oportunidade ímpar aparece. Trata-se do paradigma
teórico-metológico de David Ausubel – A Teoria da
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, NOVAK,
e HANESIAN - 1980).
Para Ausubel (AUSUBEL, NOVAK, e
HANESIAN - 1980), a aprendizagem pode-se
processar com diversas nuances entre os extremos da
aprendizagem mecânica e a aprendizagem
significativa.
Aprendizagem mecânica como sendo a
aprendizagem de novas informações, com
pouca ou nenhuma associação com conceitos
relevantes existentes na estrutura cognitiva do
aprendiz. Ele simplesmente, recebe a
informação e a armazena, de forma que ela
permanece disponível por um certo intervalo
de tempo. Mas, na ausência de outras
informações que lhe sirvam de combinação,
permanece na estrutura cognitiva de forma
estática.
Aprendizagem Significativa, é uma outra
forma de aprendizagem citada por Ausubel,
que tem como, base as informações já
existentes na estrutura cognitiva, que ele
considera como idéia-âncora ou subsunsor.
As novas informações podem interagir
contribuindo para a transformação do
conhecimento em novos conhecimentos, de
forma dinâmica, não aleatória, mas
relacionada entre a nova informação e os
aspectos relevantes da estrutura cognitiva do
indivíduo. Isto é, “a aprendizagem
significativa ocorre quando a nova
informação ancora-se em conceitos relevantes
pré-existentes na estrutura cognitiva de quem
aprende”(Moreira e Masini – 2002; p. 7).
Entretanto, não podemos construir dicotomias
entre estas formas de aprendizagem, pois a
aprendizagem mecânica pode contribuir para a
formação de subsunsores em situações específicas.
Consideremos um currículo de Física, voltado a
analisar os conceitos da Cinemática. Notaríamos que
existem conceitos mais inclusivos que podem se
servir ou servir de informações para outros conceitos
que o aprendiz utilizaria para a formação dos seus
próprios conceitos, agora de forma aprimorada. Na
ausência dos mesmos, poderíamos nos valer da
aprendizagem mecânica para subsidiar a nossa
estrutura cognitiva. Para tornarmos mais evidente o
descrito, tomemos o exemplo da figura 1.

Ao se pensar em uma teoria de aprendizagem,
que sirva como fundamentação do currículo, uma

Segundo Ausubel (AUSUBEL, NOVAK, e
HANESIAN - 1980), a essência da aprendizagem
signficativa está em que as idéias sejam relacionadas
ao que o aprendiz já sabe (subsunsores). Portanto,
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2. Aprendizagem Significativa

podemos ver através da figura 1. Uma estrutura
articulada e hierarquicamente organizada de
conceitos (mapas conceituais). Onde o aprendiz
pode adquirir estes conceitos de duas formas:
•

•

Diferenciação progressiva - elaboração
hierárquica de proposições e conceitos na
estrutura cognitiva, de modo que as
idéias mais inclusivas, a serem
aprendidas, sejam apresentadas primeiro.
E então, diferenciada em termos de
detalhes e especificidade.
Reconciliação integrativa - processo que
resulta em delineamento explícito de
similaridade e diferenças entre idéias
correlatas, i.e., elementos existentes na
estrutura cognitiva com determinado
grau de clareza, estabilidade e
diferenciação são percebidos como
relacionados,
adquirem
novos
significados
e
levam
a
uma
reorganização da estrutura cognitiva.

Para maior entendimento observe que o conceito
de movimento na medida em que o aprendiz vai
utilizando: movimento uniforme, movimento
uniformemente variado, movimento variado, vai
tornando-se, cada vez mais, diferenciado, isto é, com
o potencial maior para servir de idéia âncora para
novos conhecimentos. Neste processo os conceitos
evoluem por diferenciação progressiva.
Considere que o aprendiz utiliza conceitos préexistentes na sua estrutura cognitiva, a citar:
conceito do movimento retilíneo uniforme
caracterizado pelo vetor velocidade constante,
movimento variado, devido a uma variação do vetor
velocidade e reorganiza seus significados através do
conceito de aceleração, conceito mais abrangente.
Esta nova forma o levaria à obtenção dos conceitos
por reconciliação integrativa.
Desta forma, fica evidente que o uso de mapas
conceituais é sem duvida um forte aliado na
construção do currículo.

Figura 1. Mapa conceitual: Cinemática da partícula (Tavares e Luna) parte integrante do currículo do
curso Tecnologia em Design de Interiores CEFET-PB 2003.1
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3- Mapas Conceituais
Diversos autores (Novak e Gowin – 1996;
Moreira e Bucheweitz – 1987; Faria - 1995) embora
tenham trabalhos publicados sobre a consecução de
mapas conceituais, não existem regras rígidas para
sua construção. Entretanto, daremos destaque para
algumas informações consideradas importantes:
• Mapas conceituais ou mapas de
conceitos – são diagramas que
indicam relações entre conceitos;
• Mapas conceituais podem seguir um
modelo hierárquico com conceitos
mais inclusivos no topo, conceitos
subordinados
intermediários
e
conceitos mais específicos na parte
inferior.
Esta
distribuição
é
facilitadora para que os conceitos
sejam obtidos coerentemente com a
aprendizagem
significativa
ausubeliana;
• O mapa conceitual é uma técnica
flexível, e em razão disto, pode ser
usado em diversas situações para
diversas finalidades: instrumento de
análise de currículo, técnica didática,
recurso de aprendizagem, meio de
avaliação (Moreira e Buchweitz,
1993).
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Pelo que foi descrito, podemos nos apropriar de
pontos positivos constituintes do mapa e utiliza-los
na construção do currículo. Tais como:
• Organizar o currículo em uma
seqüência lógica de conceitos;
• Facilitar a modelagem e o
aprimoramento dos conceitos na
estrutura cognativa;
• Difundir o conhecimento através de
suas estruturas hierárquicas;
• Permitir que o aprendiz externalize
seus conhecimentos, construindo
seu próprio mapa conceitual;
• Condicionar
ao
aprendiz
a
aprendizagem significativa.
4. Considerações Finais
Levando-se em conta que o currículo dentro dos
seus objetivos, tem como intenção a consolidação de
conhecimento no domínio científico, que confira ao
aprendiz crescer em nível social, é nossa função
investirmos em situações facilitadoras deste
processo; de modo que abaixo, disponibilizamos o
mapa conceitual do currículo de uma unidade
didática que servirá como parte integrante do
currículo de Física.
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Figura 2. Mapa Conceitual: Dinâmica (Tavares e Luna) Departamento de Física/UFPB 2003.
Disponibilizamos também um mapa conceitual
que torna explícita uma proposta de disciplina de
Física Universitária Básica (figura 3) fundamentada
na Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel. Essa proposta de disciplina pode ser
utilizada tanto na modalidade de ensino presencial
quanto na modalidade semi-presencial.
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Figura 3. Proposta de disciplina de Física fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa
Assim, pretendemos mostrar o forte potencial dos
mapas conceituais, como uma ferramenta
pedagógica capaz de evidenciar significados
presentes no currículo apontando para o fato de que
os diversos conceitos não são alvos estáticos na
aprendizagem, mas um conjunto, uma teia que se
une através de relações entre conceitos que evoluem
na estrutura cognitiva do aprendiz, apoiados em
conceitos já existentes e que, tratados de forma

articulada nos seus níveis de abstração, formatam o
concreto de nosso cotidiano.
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Construindo mapas conceituais
Constructing concept maps
Romero Tavares
Departamento de Física, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, Paraíba, Brasil
Resumo
O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar um conjunto de conceitos imersos
numa rede de proposições. Ele é considerado como um estruturador do conhecimento, na medida em
que permite mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto está organizado na estrutura
cognitiva de seu autor, que assim pode visualizar e analisar a sua profundidade e a extensão. Ele pode
ser entendido como uma representação visual utilizada para partilhar significados, pois explicita como
o autor entende as relações entre os conceitos enunciados. O mapa conceitual se apóia fortemente na
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, que menciona que o ser humano organiza o
seu conhecimento através de uma hierarquização dos conceitos. © Ciências & Cognição 2007; Vol.
12: 72-85.

Palavras-chave: aprendizagem significativa; construção de significados; estrutura
cognitiva; hierarquia de conceitos.
Abstract
A concept map is a schematic framework that represents a group of concepts immersed in a web of
propositions. It is considered as a structure maker of knowledge, as it permits to show how knowledge
about a topic is organized in the cognitive structure of his author, that can visualize and analyze its
deep and extension. It can be seen as a visual representation used to share meanings, because it
makes evident how the author understands the relations among the mentioned concepts. The concept
map is strongly supported theoretically by the meaningful theory of David Ausubel that says the human being organize their knowledge in a hierarchical way. © Ciências & Cognição 2007; Vol. 12:
72-85.

Key Words: meaningful learning; construction of meanings; cognitive structure; hierarchy of concepts.
1. Introdução
O construtivismo tem diversas vertentes, mas todas concordam em considerar a

aprendizagem como um processo no qual o
aprendiz relaciona a informação que lhe é apresentada com seu conhecimento prévio sobre esse tema. A história da construção do

 - R. Tavares é Bacharel em Física (UFPE), Mestre em Astronomia (Universidade de São Paulo, USP) e Doutor em
Física (USP). Atualmente é Professor Associado I do Departamento de Física (UFPB) e atua na Área de Educação no
PPGE/CE/UFPB, com projetos sobre “Aprendizagem significativa e o ensino de Ciências”; “Codificação dual, esforço
cognitivo e aprendizagem multimídia”; “Mapa conceitual como estruturador do conhecimento”. Página pessoal:
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/.
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conhecimento pessoal é a história da vida de
cada um de nós, pois construímos esse conhecimento de uma maneira específica e individual. A construção do conceito sobre um objeto de uso corriqueiro, como cadeira, tem
características comuns a todos nós, tais como
a sua forma e funcionalidade. Mas existe algo
de específico na maneira que cada um de nós
vê uma cadeira, que reflete a forma idiossincrática que construímos esse conceito. Cada
um de nós foi apresentado a uma cadeira e foi
construindo esse conceito de maneira absolutamente pessoal. Essa forma idiossincrática
foi sendo definida com as condições que encontramos ao nascer e viver as primeiras experiências, o estilo de vida e as oportunidades
de vivências que nos foram oferecidos.
Numa frase que ficou famosa, Ausubel mencionou que se tivesse que reduzir toda
a Psicologia Educacional a um único princípio, diria isto:
“O fator isolado mais importante que
influencia a aprendizagem é aquilo que
o aprendiz já conhece. Descubra o que
ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos.” (Ausubel et al., 1980)
Segundo David Ausubel o ser humano
constrói significados de maneira mais eficiente quando considera inicialmente a aprendizagem das questões mais gerais e inclusivas de
um tema, ao invés de trabalhar inicialmente
com as questões mais específicas desse assunto:
“Quando se programa a matéria a ser
lecionada de acordo com o princípio de
diferenciação progressiva, apresentamse, em primeiro lugar, as idéias mais gerais e inclusivas da disciplina e, depois,
estas são progressivamente diferenciadas em termos de pormenor e de especificidade. Esta ordem de apresentação
corresponde, presumivelmente, à seqüência natural de aquisição de consciência cognitiva e de sofisticação, quando os seres humanos estão expostos, de
forma espontânea, quer a uma área de
conhecimentos completamente desco-
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nhecida, quer a um ramo desconhecido
de um conjunto de conhecimentos familiar. Também corresponde à forma postulada, através da qual se representam,
organizam e armazenam estes conhecimentos nas estruturas cognitivas humanas.
Por outras palavras, elaboram-se
aqui dois pressupostos:
(1) é menos difícil para os seres humanos apreenderem os aspectos diferenciados de um todo, anteriormente apreendido e mais inclusivo, do que formular
o todo inclusivo a partir das partes diferenciadas anteriormente aprendidas;
(2) a organização que o indivíduo faz do
conteúdo de uma determinada disciplina
no próprio intelecto consiste numa estrutura hierárquica, onde as idéias mais
inclusivas ocupam uma posição no vértice da estrutura e subsumem, progressivamente, as proposições, conceitos e
dados factuais menos inclusivos e mais
diferenciados.” (Ausubel, 2003: 166)
A construção de mapas conceituais na
maneira proposta por Novak e Gowin (Novak,
1998; Novak e Gowin, 1999) considera uma
estruturação hierárquica dos conceitos que
serão apresentados tanto através de uma diferenciação progressiva quanto de uma reconciliação integrativa. A figura 1 mostra um mapa
conceitual que apresenta tanto a diferenciação
progressiva quanto a reconciliação integrativa. Esses mapas hierárquicos se estruturam de
acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e desse modo contribuem, de maneira mais eficiente, para a
construção do conhecimento do aprendiz.
Na diferenciação progressiva um determinado conceito é desdobrado em outros
conceitos que estão contidos (em parte ou integralmente) em si. Por exemplo, na figura1,
o conceito Processos engloba os conceitos
Avaliação da aprendizagem e Construção
do conhecimento, e essa espécie de bifurcação configura uma diferenciação progressiva;
estaremos indo de conceitos mais globais para
conceitos menos inclusivos.

73

Ciências & Cognição 2007; Vol 12: 72-85 <http://www.cienciasecognicao.org/>

© Ciências & Cognição

Figura 1 – Mapa conceitual sobre uma disciplina de Física.
Na reconciliação integrativa um determinado conceito é relacionado a outro aparentemente díspar. Um mapa conceitual hierárquico se ramifica em diversos ramos de
uma raiz central. Na reconciliação integrativa
um conceito de um ramo da raiz é relacionado
a um outro conceito de outro ramo da raiz,
propiciando uma reconciliação, uma conexão
entre conceitos que não era claramente perceptível. No mapa conceitual da figura 1 estão
apresentadas duas situações com reconciliação integrativa, e as conexões estão apresentadas num tracejado em negrito. Essas ligações cruzadas podem indicar capacidade criativa (Novak e Gowin, 1999: 52) na percepção
de um elo conceitual entre dois segmentos de
um mapa.
O mapa conceitual hierárquico se coloca como um instrumento adequado para estruturar o conhecimento que está sendo construído pelo aprendiz, assim como uma forma
de explicitar o conhecimento de um especialista. Ele é adequado como instrumento facilitador da meta-aprendizagem, possibilitando
uma oportunidade do estudante aprender a
aprender, mas também é conveniente para um

especialista tornar mais clara as conexões que
ele percebe entre os conceitos sobre determinado tema.
Quando um aprendiz utiliza o mapa
durante o seu processo de aprendizagem de
determinado tema, vai ficando claro para si as
suas dificuldades de entendimento desse tema. Um aprendiz não tem muita clareza sobre
quais são os conceitos relevantes de determinado tema, e ainda mais, quais as relações
sobre esses conceitos. Ao perceber com clareza e especificidade essas lacunas, ele poderá
voltar a procurar subsídios (livro ou outro material instrucional) sobre suas dúvidas, e daí
voltar para a construção de seu mapa. Esse ir
e vir entre a construção do mapa e a procura
de respostas para suas dúvidas irá facilitar a
construção de significados sobre conteúdo
que está sendo estudado. O aluno que desenvolver essa habilidade de construir seu mapa
conceitual enquanto estuda determinado assunto, está se tornando capaz de encontrar
autonomamente o seu caminho no processo
de aprendizagem. Caso ele não consiga encontrar as respostas nas consultas ao material
instrucional, ele ainda assim terá conseguido
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ter clareza sobre as suas perguntas, e desse
modo já terá encaminhado a sua aprendizagem de maneira conveniente e segura. Pois
quando se tem clareza das perguntas, ou das
dúvidas, é mais fácil procurar ajuda de pessoas mais experientes.
Normalmente, a aprendizagem por recepção significativa ocorre à medida que o
material de instrução potencialmente significativo entra no campo cognitivo do aprendiz,
interage com o mesmo e é ancorado, de forma
adequada, a um sistema conceitual relevante e
mais inclusivo. (Ausubel, 2003: 60). Esse ir e
vir entre o material instrucional e a construção
do mapa conceitual, colocado anteriormente,
possibilita uma elaboração eficaz dos significados sobre um tema. Caso não existam conceitos âncora adequados na estrutura cognitiva, esse ir e vir será uma oportunidade da
consecução dessa tarefa, na medida em que
são elucidadas as lacunas conceituais sobre o
assunto.
Embora os mapas conceituais possam
transmitir informações factuais tão bem quanto os textos, esses organizadores gráficos são
mais efetivos que os textos para ajudar os leitores a construir inferências complexas e integrar as informações que eles fornecem (Vekiri, 2002: 287). Eles também têm o potencial
de melhorar a acessibilidade e usabilidade
materiais durante uma pesquisa na medida
que apresentam marcas visuais-espaciais que
podem guiar uma seleção ou categorização.
Existe a comprovação empírica sobre a eficiência de buscas, onde se comprova a que os
interessados localizam mais informações
quando elas são apresentadas em formas de
mapas ao invés de textos (O´Donnel, 1993:
222).
2. Alguns tipos de mapas
Existe uma grande variedade de tipos
mapas disponíveis, que foram imaginados e
construídos pelas mais diversas razões. Alguns são preferidos pela facilidade de elaboração (tipo aranha), pela clareza que explicita
processos (tipo fluxograma), pela ênfase no
produto que descreve, ou pela hierarquia conceitual que apresenta.
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Quando se deseja otimizar um determinado processo, a utilização do mapa tipo
fluxograma é a representação mais adequada.
Esse tipo de mapa deixa claro quais são as
confluências e as possíveis opções a serem
escolhidas. Ele ainda é extremamente utilizado na elaboração de programas de computador, quando se deseja construir um algoritmo
eficiente para determinada função.
No entanto, o único tipo de mapa que
explicitamente utiliza uma teoria cognitiva em
sua elaboração é o mapa hierárquico do tipo
proposto por Novak e Gowin (1999).
2.1. Mapa conceitual do tipo teia de aranha
(figura 2)

Ele é organizado colocando-se o conceito central (ou gerador) no meio do mapa.
Os demais conceitos vão se irradiando na medida que nos afastamos do centro.
Vantagens: Fácil de estruturar, pois todas as
informações estão unificadas em torno de um
ou vários temas centrais. O foco principal é a
irradiação das relações conceituais, sem preocupação com as relações hierárquicas, ou
transversais.
Desvantagens: Dificuldade em mostrar as
relações entre os conceitos, e desse modo
permitir a percepção de uma integração entre
as informações. Não fica clara a opinião do
autor sobre a importância relativa entre os vários conceitos e o conceito central.
2.2. Mapa conceitual tipo fluxograma (figura 3)
Ele organiza a informação de uma
maneira linear. Ele é utilizado para mostrar
passo a passo determinado procedimento, e
normalmente inclui um ponto inicial e outro
ponto final. Um fluxograma é normalmente
usado para melhorar a performance de um
procedimento.
Vantagens: Fácil de ler; as informações estão
organizadas de uma maneira lógica e seqüencial.
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Desvantagens: Ausência de pensamento crítico, normalmente é incompleto na exposição
do tema. Ele é construído para explicitar um
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processo, sem a preocupação de explicar determinado tema; na sua gênese não pretende
facilitar a compreensão do processo, mas otimizar a sua execução.

Figura 2 – Mapa conceitual do tipo TEIA de ARANHA.

2.3. Mapa conceitual tipo sistema: entrada
e saída (figura 4)

Vantagens: Mostra várias relações entre os
conceitos.

Organiza a informação num formato
que é semelhante ao fluxograma, mas com o
acréscimo da imposição das possibilidades
“entrada” e “saída”.

Desvantagens: Alguma vezes é difícil de se
ler devido ao grande número de relações entre
os conceitos. Na sua gênese pretende explicar
a transformação de insumos em produto acabado. É adequado para explicar processos que
impliquem em entrada e saída.
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Figura 3 – Mapa conceitual do tipo FLUXOGRAMA.

Figura 4 – Mapa conceitual do tipo ENTRADA e SAÍDA (mapa acessado em 19/7/2007, no endereço eletrônico: http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/graphics/food-map.gif).
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2.4. Mapa conceitual hierárquico (figura 5)
A informação é apresentada numa ordem descendente de importância. A informação mais importante (inclusiva) é colocada na
parte superior. Um mapa hierárquico é usado
para nos dizer algo sobre um procedimento.
Vantagens: Os conceitos mais inclusivos estão explícitos; os conceitos auxiliares e menos
inclusivos estão inter-relacionados. Estrutura
o conhecimento de maneira mais adequada a
compreensão humana, considerando em posição de destaque os conceitos mais inclusivos.
Desvantagens: Mais difícil de externar e
construir, visto que expõe a estrutura cognitiva do autor sobre o assunto. A clareza do autor sobre o tema fica evidente quando da sua
construção. A sua construção sempre representa um desafio, visto que explicita (principalmente para si) a profundidade do conhecimento do autor sobre o tema do mapa.
3. Construindo um mapa
Considerando mapas onde os conceitos estão de acordo com o que é aceito pela
comunidade científica sobre determinado tema, não existe um mapa certo ou mapa errado. Existem mapas com uma demonstração de
grande conhecimento sobre as possíveis relações entre os conceitos mostrados. Dois grandes especialistas sobre um assunto dificilmente construirão mapas iguais. Talvez eles concordem em linhas gerais sobre quais são os
conceitos mais importantes, mas dificilmente
eles escolherão as mesmas relações entre esses conceitos. Dois especialistas não contestarão os respectivos mapas, visto que esses tra-
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balhos serão expressões pessoais que cada um
tem sobre o tema.
Novak mostra o mapa conceitual feito
por um aluno do ensino fundamental, considerando uma lista de conceitos que lhe foi apresentada (ver Figura 7). Esse aluno era o melhor leitor em voz alta da sua turma, mas mostrou pouca compreensão a respeito do que lia.
O seu mapa sugere uma abordagem de cor à
leitura, que não conduziu à aquisição de significados (Novak e Gowin, 1999: 124). Nós
consideramos esse mapa como um MAU mapa, e em contraposição, estamos apresentando
um BOM mapa.
Um BOM (figura 6) mapa começa
com uma boa seleção de conceitos relacionados ao tema principal. Cada conceito pode
estar relacionado a mais de um outro conceito. A existência de grande número de conexões entre os conceitos revela a familiaridade
do autor com o tema considerado. Mesmo que
ele não tenha feito a escolha dos conceitos a
serem mapeados, ele conseguirá perceber as
relações entre eles se tiver algum domínio sobre o tema.
Podemos exercitar as habilidades dos
alunos na construção de mapas fornecendo
seis ou oito conceitos chave que sejam fundamentais para compreender um tema que se
quer cobrir, e pedir aos estudantes que elaborem um mapa conceitual que relacione tais
conceitos, e que acrescentem conceitos adicionais relevantes e os ligues de modo a formarem proposições que tenha sentido (Novak
e Gowin, 1999: 56).
Um MAU mapa (figura 7) conceitual
faz uma conexão linear entre os conceitos. Ele
evidencia que seu autor não visualiza outras
conexões, outras possibilidades de entendimento da questão (Novak e Gowin, 1999:
124).
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Figura 5 – Mapa conceitual do tipo HIERÁRQUICO.

Figura 6 – Um bom mapa conceitual.
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Figura 7 – Um mau mapa conceitual.

4. Mapa como estruturador do conhecimento
Existem diversas aplicações em Educação dos Mapas Conceituais (Novak e Gowin, 1999: 56), onde poderemos exemplificar
algumas:
• Exploração do que os alunos já sabem – Na
figura 8, o então estudante de Mestrado,
demonstra suas idéias sobre determinado
tema.
• O traçado de um roteiro para a aprendizagem – Quando um professor fornece uma
lista de conceitos sobre determinado tema,
e sugere que seus alunos façam um mapa
conceitual ele estará traçando um roteiro
para a aprendizagem, estará indicando um
caminho que funciona como um andaime
cognitivo; facilita ao estudante chegar aonde não conseguiria ir sozinho. Com a sua
ajuda ou de materiais instrucionais, os alunos irão se debruçar sobre a tarefa, com a

percepção clara do estágio cognitivo em
que se encontram. A possível dificuldade
inicial em traçar um mapa com os conceitos
fornecidos pelo mestre será um indício claro do estágio de conhecimento em que eles
se encontram. Ao se dirigirem para os materiais instrucionais (ou ao mestre) eles poderão ir construindo significados e desse
modo enriquecer o mapa inicial. Se a opção
da estratégia for construir um mapa colaborativo, os estudantes terão a oportunidade
de entrar em contato com as semelhanças e
diferenças entre seus valores (e conceitos) e
aqueles de seus colegas; percebendo desse
modo que o conhecimento é idiossincrático. Nesse ir e vir, construindo um mapa e
buscando novos conhecimentos, o estudante está elaborando as suas habilidades em
construir seu próprio conhecimento, está
aumentando a sua destreza na metaaprendizagem.
• Leitura de artigos em jornais e revistas, ou
a extração de significados de livros de texto
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– Na figura 9, temos um mapa conceitual
sobre um artigo científico sobre esforço
cognitivo.
• Preparação de trabalhos escritos ou de exposições orais - Na Figura 5 nós temos um
exemplo de mapa hierárquico conveniente
para mostrar a estruturação conceitual de
uma Dissertação de Mestrado, e que foi utilizado quando da apresentação dessa Dissertação. Esse tipo de estratégia facilita o
acompanhamento do desenvolvimento das
teorias, modelos, conceitos e idéias que fazem parte de determinado trabalho.
• Avaliação formativa – na medida em que
ele explicita o estágio da aprendizagem em
que se encontra um estudante, o mapa se
apresenta como uma radiografia da estrutura cognitiva do aprendiz. Desse modo possibilita ao professor encaminhar o estudante
para processos cognitivos adequados a sua
situação.
Quando os alunos aprendem determinado tema utilizando mapas conceituais, eles
desenvolvem seu próprio entendimento através da internalização da informação. Por outro lado, quando os estudantes constroem seu
próprio mapa conceitual, eles necessitam desenvolver inicialmente uma compreensão sobre os conceitos que estão estudando, antes de
poder representar seu conhecimento através
de um mapa pessoal (Vekiri, 2002: 266). Utilizar um mapa construído por uma especialista e construir seu próprio mapa são duas vertentes da utilidade dos mapas no processo ensino/aprendizagem.
Eventualmente nos deparamos com a
situação de construir um mapa sobre um tema
amplo, e com a possibilidade de construir
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uma rede de conceitos extremamente densa.
Uma solução adotada é o desdobramento de
um mapa mais inclusivo em diversos mapas
mais específicos. Na figura 10 um mapa conceitual delineia as possibilidades de desenvolvimento do ser humano ao longo de sua vida.
Na figura 11, um mapa conceitual apresenta
uma rede de conceitos Sobre o desenvolvimento cognitivo durante a infância, segundo
duas correntes teóricas.
A função mais importante da escola é
dotar o ser humano de uma capacidade de estruturar internamente a informação e transformá-la em conhecimento. A escola deve
propiciar o acesso à meta-aprendizagem, o
saber aprender a aprender. Nesse sentido, o
mapa conceitual é uma estratégia facilitadora
da tarefa de aprender a aprender. A metaaprendizagem torna possível ao estudante a
compreensão da estrutura de determinado assunto. Aprender a estrutura de uma disciplina
é compreendê-la de um modo que permita que
muitas outras coisas com ela significativamente se relacionem. Por outras palavras, conhecer uma estrutura é saber como as coisas
se ligam entre si. O ensino e a aprendizagem
da estrutura, ao contrário do simples domínio
dos fatos e técnicas, são o centro do clássico
problema de transferência. O que importa não
é a transferência de uma habilidade mas de
uma noção, que pode ser usada como base
para reconhecer problemas subseqüentes, como casos especiais da idéia inicialmente dominada. Esse tipo de transferência encontra-se
no centro do processo educacional – o contínuo alargamento e aprofundamento do conhecimento, em termos de idéias básicas e gerais
(Bruner, 1966).
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Figura 8 – Mapa conceitual de um aluno sobre modelos.

Figura 9 – Mapa conceitual sobre artigo científico.
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Figura 10 – Desdobramento de um mapa - Desenvolvimento do ser humano (mapa acessado
em 19/7/2007, no endereço eletrônico: http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBRead ResourceServlet? rid=1040074302312 _73323607_11802&partName=htmltext).

Figura 11 – Desdobramento de um mapa – desenvolvimento cognitivo na infância (mapa
acessado em 19/7/2007, no endereço eletrônico: http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBRead
ResourceServlet ?rid=1040074302718_1361810910 11833&partName=htmltext).
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5. Mapa conceitual, codificação dual e aprendizagem multimídia
Considera-se que uma representação
gráfica é mais efetiva que um texto para a
comunicação de conteúdos complexos porque
o processamento mental das imagens pode ser
menos exigente cognitivamente que o processamento verbal de um texto (Vekiri, 2002:
262).
O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar um conjunto de
conceitos imersos numa rede de proposições.
Ele pode ser entendido como uma representação visual utilizada para partilhar significados.
A teoria da codificação dual de Allan
Paivio (1991) indica que existem dois subsistemas cognitivos; um especializado em objetos e/ou eventos não verbais (i.e. imagético), e
o outro especializado em lidar com a linguagem (i.e. verbal). Imagens e palavras são códigos diferentes, mas inter-relacionados. Eles
podem ser ativados independentemente, mas
quando interconectados, as informações são
codificadas de modo dual. A informação
quando é oferecida de maneira interconectada
verbal e visualmente, facilita a construção de
conexões, relações e entendimento na estrutura cognitiva; e desse modo facilita o resgate
desta informação que usa a codificação dual.
Uma apresentação multimídia consiste
numa apresentação visual e verbal, e se fundamenta inicialmente na codificação dual. Em
contraste podemos comparar uma apresentação multimídia com aquela que consiste unicamente de uma mensagem verbal (Mayer,
2001: 187).
A informação visual tem a vantagem
de ser organizada de uma maneira síncrona,
que permite a muitas partes de uma imagem
mental estar disponível para um processamento simultâneo. Quando informações visuais e
verbais são apresentadas contiguamente no
tempo e espaço, é possibilitado ao aprendiz
formar associações entre esses materiais visuais e verbais durante a codificação mental.
Essa potencialidade pode aumentar o número
de caminhos que o aprendiz pode utilizar para
resgatar essa informação, porque um estímulo
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verbal (ou visual) pode ativar as representações verbal e visual (Vekiri, 2002: 267).
O mapa conceitual apresenta a informação
através de uma rede hierárquica, e desse modo oferece essa informação utilizando imagens, apreendidas pelo sistema visual. Por
outro lado, cada conceito é definido através
de palavras, e essa informação é apreendida
usando o canal verbal. Desse modo, o mapa
conceitual utiliza a um só tempo os dois subsistemas cognitivos. O caminho entre dois
conceitos está claro e evidente visual e verbalmente, deixando explícita e inequivocamente a opinião do autor sobre essa conexão e sobre essa relação hierárquica. As peculiaridades de entendimento (dubiedade, exaltação, etc.) são graficamente evidentes, facilitando o debate, a compreensão clara das posições pessoais, e a possibilidade de uma reestruturação cooperativa do mapa conceitual.
6. Discussão
De maneira geral um mapa conceitual
torna mais fácil a percepção e compreensão
de eventos por diversos motivos, por exemplo, existe uma grande proximidade entre a
memória visual e as imagens que são apresentadas, e devido as suas propriedades visuaisespaciais, seu processamento requer um número menos de transformações cognitivas que
o processamento de um texto, e desse modo
não excede as limitações da memória de curto
prazo (Vekiri, 2002: 281). Em outro exemplo,
um mapa geográfico (assim como outros tipos
de mapas) apresenta uma seleção de facetas
gráficas, enquanto uma fotografia aérea apresenta todas as características visuais possíveis
de serem captadas por uma câmera, e desse
modo revela apenas algumas nuances da realidade, e com essa diminuição do esforço
cognitivo poder facilitar o entendimento dessas especificidades. Em um mapa nós enfatizamos as características relevantes aos nossos
propósitos; por exemplo, num estudo hidrológico de determinado local pode ser conveniente apresentar apenas os rios dessa região.
Noutro estudo mais detalhado pode ser conveniente representar além dos rios, as características topográficas e as matas.
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No processo de representar e organizar
o conhecimento do autor sobre um tema, o
mapa conceitual transforma em concreto o
que antes era abstrato. A principal distinção
entre itens abstratos e factuais é em termos de
nível de particularidade ou de proximidade
com experiências empíricas concretas. Geralmente, também se caracteriza o material
abstrato por uma maior conexão ou menor
discrição do que o material factual. (Ausubel,
2003: 116). E assim, temas que antes estavam
afastados da realidade do autor, ganham relações com seus significados prévios.
Um mapa conceitual apresenta uma
visão idiossincrática do autor sobre a realidade a que se refere. Quando um especialista
constrói um mapa ele expressa a sua visão
madura e profunda sobre um tema. Por outro
lado, quando um aprendiz constrói o seu mapa conceitual ele desenvolve e exercita a sua
capacidade de perceber as generalidades e
peculiaridades do tema escolhido. E nesse
sentido pode construir uma hierarquia conceitual, iniciando de características mais inclusivas para as mais específicas, tornando clara a
diferenciação progressiva, um dos conceitos
chaves da teoria de Ausubel. Ele também é
instado a construir relações de significados
entre conceitos aparentemente díspares, tornando clara a reconciliação progressiva, outro
conceito chaves da teoria de Ausubel. Nesse
sentido, o mapa conceitual se coloca como
um facilitador da meta-aprendizagem, ao facilitar que o aprendiz adquira a habilidade necessária para construir seus próprios conhecimentos.
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Modelagem Computacional: Uma
Aproximação
entre
Artefatos
Cognitivos
e
Experimentos
Virtuais em Física
Resumo: Este trabalho propõe estruturar e analisar uma metodologia,
associando o paradigma teórico a aprendizagem significativa de David
Ausubel, e o uso do computador como ferramenta de modelação, para
mediar a construção do conhecimento na disciplina Física.Condicionando
um processo que envolve a aprendizagem e seus agentes formadores.
Seguindo a tendência da teoria de ausubeliana, foi dada a relevância
pertinente para uma seqüência das ações: mapeamento do entendimento
prévio (subsunçores) do aprendiz no eixo temático a ser desenvolvido;
apropriação do conteúdo ideacional mediada com a apresentação das
Animações Interativas; avaliação processual da aprendizagem;
construção do conhecimento de forma compartilhada, priorizando os
princípios básicos da conexão, da heterogeneidade e da pluralidade,
implementados com o uso e a construção dos objetos de aprendizagem,
permeadas pelos signos da multimídia interativa numa aproximação entre
artefatos cognitivos e experimentos virtuais. Enfim, trata-se de um
processo dinâmico de aprendizagem, apontando para o fato de que os
conceitos não são alvos estáticos na aprendizagem, mas uma teia que
evolui na estrutura cognitiva do aprendiz.
Palavras-chave: processo cognitivo, aprendizagem
modelagem computacional, conceitos da física

1. Introdução
No atual estágio do desenvolvimento humano, o
processo de ensino-aprendizagem e sua análise
associada aos processos cognitivos, tem ocupado um
pico nas matrizes históricas e mentais. Tendo em
vista o súbito- embora questionável- processo de
globalização, é notório o evidente acesso ao
ascendente desenvolvimento das tecnologias da
informação e comunicação. Portanto, tentaremos
dentro desta teia fabulosa de possibilidades, detectar
alguns vínculos que nos possibilitem sua
implementação na nossa realidade espaço-temporal
e em contextos referente às novas metodologias
educacionais. Não como forma de modelar as nossas
estruturas atuais, mas como meio de tirar da inércia
o processo de ensino-aprendizagem no geral e em
particular na disciplina Física; em perspectivas que
devam atrelar-se a ações concretas e propostas
alternativas, que possam ser implementadas em sala
de aula.
1
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significativa,

De modo a utilizar o computador como artefato
cognitivo ao estilo de Norman (1991), e como
ferramenta para auxiliar na construção do
conhecimento de acordo com os trabalhos de De
Corte et al. (1998). A nossa proposta é desenvolver
uma metodologia inovadora para mediar a
construção do conhecimento em um curso de Física;
de modo 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 crítico e
criativo, ação instrumental, “englobando interações
cooperativas e colaborativas, engajamento e
diálogo” (FIORENTINI et al., 2003, p. 42), além de
priorizarmos os princípios básicos da conexão, da
heterogeneidade e da pluralidade (PARENTE, 1999,
p. 98); ausência de uma idéia prescrita ou modelo
normativo linear, implementados com o uso e a
construção dos objetos de aprendizagem, seguindo o
estilo de Novak; Gowin, 1999), assumindo
fundamentalmente a idéia de que o indivíduo é
agente ativo da construção de seu próprio
conhecimento. Isto é, ele constrói significados e
PRINCIPIA, João Pessoa, n.12, Abr. 2005.
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define o seu próprio sentido e representação da
realidade, de acordo com suas experiências
vivenciais em diferentes contextos. Portanto um dos
nossos objetivos é dotar o aprendiz de estratégias
mentais que lhe possibilite compreender não só qual
é o objeto de conhecimento, mas como construí-lo.
Nesta direção, norteados pelos pensamentos de
Vygotsky (1989), apresentamos alguns enfoques
teóricos que permeiam um ambiente construtivista
de aprendizagem: oferecer múltiplas representações
dos fenômenos estudados, possibilitando que os
participantes avaliem soluções alternativas e testem
suas decisões; envolver a aprendizagem em
contextos realistas e relevantes, isto é, mais
autênticos em relação às tarefas da aprendizagem,
lembrando que “as leis da física não transparecem
em nossas observações diretas da natureza. Elas
estão frustantemente ocultas, sutilmente codificadas
nos fenômenos que estudamos” (FEYNMAN, 1999,
p. 14);
Envolver a aprendizagem em experiências sociais
que reflitam a colaboração entre professor-aluno e
aluno-professor; permitir que o aprendiz forme seu
campo conceitual à luz da diferenciação progressiva
e da reconciliação integrativa (AUSUBEL,1980).
Assim estaremos diante de uma ferramenta
pedagógica autêntica, atraente e reflexiva, onde se
unem: construção de forma compartilhada,
flexibilidade, ação, desenvolvimento cognitivo e
interatividade, gerando competências e habilidades,
que nos levem ao descobrimento dos significados e
do entendimento da realidade através da Física.

mesmo já sabe com os novos conhecimentos. Fica
clara, uma atividade que envolve não dois, mas três
elementos: o que o aprendiz já sabe, os novos
conhecimentos a internalizar, e em um plano menos
evidente, um elemento mediador, que seja facilitador
da aprendizagem ausubeliana. Portanto, a
intervenção educativa nesta perspectiva, requer
ações inovadoras compatíveis com esta nova ótica.
De forma elucidativa, levantamos alguns aspectos
relevantes à aprendizagem significativa:
“Aprendizagem Significativa: aquisição de novos
significativos, isto é, processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante
da estrutura cognitiva do indivíduo” (AUSUBEL,
1978, p. 522).
“O fator isolado mais importante que influência a
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece.
Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus
ensinamentos” (AUSUBEL, 1978, p.1).
“Informações podem interagir, contribuindo para a
transformação do conhecimento em novos
conhecimentos, de forma dinâmica, não aleatória,
mas relacionada entre a nova informação e os
aspectos relevantes da estrutura cognitiva do
indivíduo” (TAVARES; LUNA, 2003).
“A aprendizagem significativa ocorre quando a
nova informação ancora-se em conceitos
(subsunçores) relevantes pré-existentes na estrutura
cognitiva de quem aprende” (MOREIRA, 2002).

2. Referencial teórico
2.1 Aprendizagem significativa – uma teoria
cognitiva para fundamentação do processo de
ensino-aprendizagem
Como forma de contemplar o nosso trabalho com os
atributos necessários a uma metodologia
fundamentada em uma teoria de aprendizagem,
optamos por trilhar as veredas do construtivismo; e
como suporte teórico metodológico, optamos pelo
paradigma A Aprendizagem Significativa de David
Ausubel, que tem como idéia central, os processos
pelos quais se formam os novos conceitos na
estrutura cognitiva do aprendiz, “operações mentais
e funções cognitivas, que podem ser entendidas
como um conjunto de ações internalizadas,
organizadas e coordenadas, no que se refere às
informações que recebemos de fontes internas e
externas”
(DEPRESBITERIS et
al.,2004, p.67). Para Ausubel, a aprendizagem está
condicionada ao nível de desenvolvimento de cada
aprendiz e da sua conexão ou vinculação, do que o
PRINCIPIA, João Pessoa, n.12, Abr. 2005.

“A aprendizagem significativa ocorre com
modificações relevantes nos atributos da estrutura
cognitiva do aprendiz, pela mediação pedagógica
através de objetos de aprendizagem (interatividade,
interação, abrangência, modificação: novo (a) +
existente (A) = a’ A’ (Novo modificado + existente
modificado” (MOREIRA, 2002).
“A falta de mediação da cultura reduz a capacidade
de alargar o campo experiencial da pessoa para
além do imediato, mantendo-a no episódico e
impedindo-a de aprender a aprender.” Feurstein
citado por Depresbiteris et al., 2004, p.62.
Em resumo, o nosso interesse é por um processo
de ensino-aprendizagem com uma participação ativa
do sujeito (aprendiz) em uma atividade autoestruturante (soma de sua competência cognitiva e
seus conhecimentos prévios), o que condiciona a sua
reelaboração pessoal, que é o eixo central da teoria
ausubeliana. E vemos na modelagem computacional
um duplo viés: por um lado, um processo em que o
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aprendiz elabora internamente o conhecimento, na
medida que constrói as suas próprias animações
interativas
(necessidade
de
se
expressar
coerentemente entre o conhecimento científico e
quadros da sua estrutura cognitiva, de modo a
representar a realidade). Por outro lado, caso ele use
uma animação interativa pronta, poderá executar
indefinidamente em quanto deseja, até sentir-se
confortável diante das novas informações, podendo
apropriar-se delas transformando-as em um
conhecimento.

(processo
metacognitivo,
apropriação, ré-construção).

2.2. Considerações estratégicas sobre
construção e o uso das animações interativas

Diversidade de aplicativos: Animações com
“Modellus”, Animações com Flash.

a

Sem dúvida a eficácia técnica, tem conquistado um
espaço relevante entre os imperativos do contexto
educacional,
a
difusão
e
o
uso
de
microcomputadores. E o desenvolvimento da sua
capacidade de funcionamento em rede associada à
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
tem contribuído com suas potencialidades para
modificações relevantes e a favor da ciência, da
tecnologia e da educação no mundo atual. É desta
forma que vemos neste espaço aberto, uma vez
ocupado com o uso de ferramentas computacionais
adequadas, uma maneira de tornar o espaço virtual
uma fonte e suporte para avanços e ganhos positivos
no processo de ensino-aprendizagem. E ao
buscarmos meios efetivos de adequar e otimizar o
ensino de Física, uma oportunidade ímpar aparece,
como forma de contemplar o largo esteio da
aprendizagem significativa, permeá-lo por artefatos
cognitivos, por modelagem computacional e
experimentos virtuais, e implementar a construção e
o uso das animações interativas digitais. No sentido
de proporcionar maior clareza sobre as animações
interativas, levantamos a seguir algumas de suas
características que para nós mereceram destaque:

ressignificação,

Representação de imagens de ações (mundo
ideacional), ou de ações (mundo real) sob forma
de operações de conceitos presentes na Física
(quadros, animações, formas individuais e
coletivas, descrições, gráficos, representações).
Triangulação
conhecimento).

(aprendiz-

informação-

Tabela 2-Aspectos externos das animações
Mediação Semiótica dos fenômenos estudados,
possibilitando a interatividade onde o aprendiz
avalie soluções alternativas e teste suas decisões e
suas concepções, imagens e valores acerca do
conhecimento.
Heterogeneidade,
propiciando
múltiplas
representações: atos comunicacionais, imagens
fixas ou de movimento, pluralidade de mídias.
Alterna a flecha do tempo, superando a tradição
expositiva-descritiva-linear.
Possibilidade de deslocamentos de construção e
de significados diferentes, liberdade do sujeito na
dinâmica da elaboração.
Permite que o aprendiz externalize seus próprios
conhecimentos, e desta forma represente seus
traços de consciência, interpretações pessoais e
sua forma de ver o mundo.

Tabela 1. Aspectos internos das animações
Características próprias de comunicação e
expressão podendo incorporá-las num processo
educativo formativo.
Sistemática de estudo, produção, avaliação e
reformulação do ensino-aprendizagem (postura
crítica, construção, profundidade, ação-reflexão,
amplitude).
Favorece a intencionalidade educativa e é
potencializadora da aprendizagem significativa
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2.3 Modellus: uma interface amigável
Como suporte de informática para a construção de
nossas animações interativas, optamos pela
ferramenta computacional software Modellus, e para
desenvolvimento de nossas aulas interativas, os
alunos utilizaram o Laboratório de Informática (LI3) do Centro de Informática do Centro Federal de
Educação Tecnológica da Paraíba. Como
justificativa da escolha do Modellus, levantamos
algumas características relevantes inerentes ao uso
do mesmo:
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Figura 1. Mapa Conceitual: Potencialidades do Modellus como ferramenta pedagógica
Uma boa parte do trabalho científico pode ser
considerada como fazendo partes de ciclos de
modelação, como cita o relatório do American
Association for the Advancement of Science
(1993).
Interface amigável- ferramenta facilmente
accessível a alunos e professores como cita Teodoro
V.D. (2002).
Construção
de
modelos
interativos
(NICKERSON, 1995).
Construção de objetos concretos (podem ser
manipulados diretamente no computador)- abstratos
(representações
de
idéias
ou
relações)
(HEBENSTREIT, 1987).
Possibilidade de aprendizagem em contextos
interdisciplinares e conexões entre as diversas
ciências como cita o relatório do National Council of
Teachers of Mathematics, (2000).
Facilidade para o ensino dirigido com
integralização dos alunos com maiores dificuldades
de aprendizagem (COLLINS, 1991).
Da primazia da aprendizagem mecânica para a
aprendizagem significativa; isto é, uma interação
entre as novas informações e as informações
contidas na estrutura cognitiva do aprendiz
(TAVARES; LUNA, 2003).
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Facilitador da familiarização entre aprendiz e
representação, criando uma intimidade fundamental
para a reificação, dos objetos formais
imprescindíveis no desenvolvimento do pensamento
cientifico (ROITMAN, 1998).
Possibilidade de construções de modelos a partir
de equações gerais da Física, ou da análise de dados
experimentais e comparação com a situação
experimental
(razoabilidade
do
modelo),
(TEODORO, 2002).
Abordagem de forma integrada dos fenômenos
naturais e sua reprodução de forma virtual.
Assim fica claro, o forte potencial do software
Modellus a favor do ensino – aprendizagem
3. Contexto e Metodologia
3.1 Bases metodológicas:
3.1.1 Construtivista: conexão: eixo temático aprendiz - professor - animações interativas aprendizagem significativa
3.1.2 Mediação pedagógica
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Figura 2. Mapa Conceitual: Mediação Pedagógica.
3.2 Abordagem teórica:

3.3 Abordagem experimental

De um modo geral, utilizamos como recurso para
uma abordagem teórica, os organizadores prévios
(sistemática que consiste na elaboração de material
instrucional potencialmente significativo que oferece
diferentes abordagens, representações e focos para
melhor realizar a intencionalidade educativa e
potencializar
a
aprendizagem).
(SANTOS;
TAVARES, 2003, GÓMES et al., 1993) centrados
inicialmente nas animações interativas, ao modo de
reproduzir sobre a forma de quadros virtuais
animados, situações (fatos, eventos) do nosso
cotidiano, propiciando ao aprendiz, possibilidades de
deslocamentos, construção de significados diferentes
numa articulação entre o que está fixado e à
liberdade do sujeito num contínuo movimento de
determinação, cristalização e ressignificação.
Seguido dos mapas conceituais ao estilo de Novak
(1999), útil para que o aprendiz se conscientize de
seus conhecimentos sobre o tema, estruture seus
conhecimentos, perceba a importância de novos
temas procedentes da elaboração do mapa, de modo
a conduzir a aprendizagem em uma trajetória
ausubeliana. Associados a uma proposta atual
denominada Just-in-Time-Teaching , que consistem
em mesclar aulas presenciais com recursos da Web.

O projeto foi desenvolvido em uma turma de Física
Aplicada
do
curso
de
Tecnólogo
em
Telecomunicações do CEFET-PB-Periodo-2004.2,
participando da experiência 25 alunos (aprendizes) e
dois instrutores (professores) realizado no
laboratório de informática (LI- 3) desta instituição,
na forma de aulas presenciais assistidas pelo
computador, conforme a descrição a seguir:
Previamente desenvolvemos uma familiarização do
aprendiz com o software Modellus, através de uma
descrição sumária do seu potencial (01 h). Em
seguida foi desenvolvida a amostragem do eixo
temático a ser trabalhado (Mapa Conceitual:
Oscilações, 2004. Hipertexto: Oscilações, 2004)
(02h), condicionando ao aprendiz a apropriação
parcial do conteúdo a ser desenvolvido. Seguindo o
objetivo operacional do curso, partimos para a
construção do conhecimento (consecução e
aplicação dos conceitos da física em situações que
requerem conhecimentos científicos), com a
construção das animações interativas pelo aprendiz,
em um processo mediado pelo instrutor (08h).
Dando continuidade, como forma de maior eficácia,
envolvemos os alunos em situações problemas
inerentes a Física aplicada, onde os mesmos
desenvolveram as suas soluções a partir de suas
competências e habilidades, utilizando como
ferramenta pedagógica os objetos de aprendizagem
computacionais (02h)
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4.Utilizando o Modellus
4.1 Uma tarefa árdua com o lápis e o papel;
animação interativa uma solução amigável
A combinação de movimentos harmônicos simples
pode-se compor em movimentos mais complicados
que originam figuras bidimensionais interessantes,
chamadas “figuras de Lissajous” (HALLIDAY,
2000).As equações (1) e (2), estabelecerão as
relações,
respectivamente:
X= A sin (2π
πf1t) e Y = A sin (2π
πf 2 t + δ),
considerando que a partícula se move no plano xy,

estabeleça as condições iniciais construa o gráfico
da trajetória da partícula nos casos:
1- f1=f2; δ = π rad
2- f1=f2; δ = π/4 rad
3- f2/f3; =3/2 ; δ = 3π/4 rad
4- f2/f1; =6/5; δ = 3π/4 rad
Inicialmente, construímos e interpretamos o
modelo matemático (input) : emprego das funções
cognitivas para coletar a informação disponível, com
a finalidade de resolver o problema; percepção clara
e precisa; comportamento sistemático exploratório;
uso coerente dos conceitos e equações da física;
coleta de dados com precisão e exatidão.

Figura 3- Janela de Modelo do Software Modellus
Em seguida, passamos à fase de elaboração do
problema, escolha das condições iniciais e
construção das animações (processamento da
informação): possibilidades de distinguir dados
relevantes e irrelevantes; percepção global, não
episódica da realidade; exercício do pensamento
hipotético inferencial; facilidade para estabelecer
relações virtuais; estratégia para verificar hipóteses;
elaboração de artefatos cognitivos. Finalmente,
acionamos a janela de controle e obtemos de forma
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(virtual e animada) a solução do problema (output):
contextualização da resposta adequada ao problema;
comunicação descentralizada, não-egocêntrica;
projeção de relações virtuais; construção de novos
conceitos por diferenciação progressiva e/ou
reconciliação integrativa; eficácia no transporte
virtual. Ressalte-se que, fica disponibilizado ao
aprendiz o design da animação, assim como a
liberdade de ir e vir nas etapas de resolução do
problema (princípio da conexão).
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Figura 4. Janela de Animação do software Modellus
4.2 Animação Interativa – do real ao virtual, uma
facilitadora dos artefatos cognitivos
Um corpo assemelhável a um ponto material, após
ter sido deslocado de sua posição de equilíbrio,
passa a se mover deslizando ao longo de uma
superfície semi-esférica “ABC”, (no plano XY) de
uma “taça” de raio “R”, onde os atritos foram
desprezados. As oito setas numeradas na Figura 5,
representam as direções a serem tomadas como
referencia para responder as questões I,II e III.

II- A direção da aceleração do bloco, quando estiver
na posição B, é melhor representada por qual das
seguintes setas no diagrama?
(a) 1;
(b) 3; (c) 5;
(d) 7;
(e) Nenhuma
das setas, pois a aceleração é nula. (f) Não sei
responder
III- A direção da aceleração do bloco, quando estiver
na posição C, é melhor representada por qual das
setas no diagrama?
(a) 1; (b) 2; (c) 4; (d) 5; (e) 6; (f) Não sei
responder
IV- Esboce os gráficos θ =f(t); ω=f(t) .

Figura 5. Instantâneo da A.1
I-A direção da aceleração do bloco, quando estiver
na posição A, é melhor representada por qual das
setas no diagrama?
(a) 1; (b) 2; (c) 4; (d) 5; (e) 6; (f) Não sei
responder
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Figura 6. Janela de Animação do Modellus

Figura 7. Janela de Animação do Modellus
Conforme o exposto, fica clara a relevância da
temática e sua contextualização, como forma de
ferramenta cognitiva na consecução dos conceitos da
física. Pois é através da incorporação dos conceitos e
PRINCIPIA, João Pessoa, n.12, Abr. 2005.

de suas conexões na estrutura cognitiva de cada
indivíduo, que durante a nossa vida, as nossas
representações vão se tornando mais e mais
complexas numa função psíquica “onde se sucede
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5. Considerações finais

Respostas certas
100
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Percentual

primeiramente a percepção, seguida da fixação na
memória e, posteriormente a elaboração das
impressões registrada pela consciência que vão se
transformar nos atributos que comporão a nossa
concepção de mundo e sobre o mundo, o que
resumidamente poderemos chamar de ideação
humana.
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Figura11. Percentual de acertos referente ao préteste.
Notas dos alunos
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Ao traçarmos nossas considerações sobre a
implementação desta nova metodologia, alguns
aspectos merecem uma análise mais pormenorizada.
Dada a inovação metodológica, optamos por um
procedimento didático que se ajustasse às etapas do
acompanhamento (diagnóstico, controle formativo e
processual)
da
aprendizagem
significativa.
Apontando nesta direção, o nosso intuito é uma
análise dos pontos do processo que tem como
fundamento, o aprender fazendo em conjunto com
os objetos de aprendizagem. Para isto efetivamos um
processo avaliativo dividido em partes. Inicialmente,
elaboramos um Banco de Dados com questões
conceituais referentes ao eixo temático construídas,
como cita Depresbiteris (2001), de modo a ser
factível não só verificar a correção das respostas,
mas também proporcionar informações funcionais
sobre os processos utilizados pelo educando. A
seguir, submetemos o mesmo, ao exame por seis
especialistas no conteúdo: dois doutores em Física
do departamento de Física da UFPB, uma doutora
em Matemática do departamento de matemática da
UFPB e integrante do Programa de Pós Graduação
em Educação (PPGE-PB), sendo os demais
professores, atuantes no Ensino Tecnológico do
CEFET-PB, na disciplina Física Aplicada. Os quais
foram responsáveis pela sua validação (SILVEIRA
et al., 1993), e as sugestões de mudanças
necessárias. Após acatarmos as orientações
sugeridas, foi possível a confecção dos instrumentos
de avaliação em coerência com os “objetivos
preestabelecidos (área motora, área afetiva e área
cognitiva) e conseqüentemente os a serem
avaliados” (BORDENAVE; PEREIRA, 1998) e a
sua operacionalização: Em um primeiro momento
foi feita a aplicação e posteriormente á análise de um
pré-teste, para mapeamento dos subsunçores
(conjunto de conhecimentos prévios existentes na
estrutura cognitiva do aprendiz que, servirão de idéia
âncora para os novos conhecimentos a serem
assimilados; pré - suposto básico da teoria
ausubeliana).
A seguir, disponibilizamos as animações para
uma análise mais pormenorizada da situação –
problema.
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Figura 12. Percentual das notas obtidas no préteste
Ressalte-se o caráter parcial destes resultados,
que não são o diagnóstico do processo, “embora
exista uma generalizada quanto confusa, tendência
de considerá-los como uma medida da
aprendizagem” e a partir destes dados, em uma
análise puramente quantitativa, classificar os
aprendizes com parâmetros restritivos, privando-os
do seu pensamento próprio e de sua
autonomia,”levando ao aumento da passividade,
perda do espírito crítico e da capacidade de
raciocínio”(BABIN; KOULOUMDJLIAN, 1989) e
exigindo apenas a memorização estática de dados
que permanecerão inertes em sua estrutura cognitiva
por um tempo limitado, e que em seguida .serão
apagados. Esclarecemos que estes dados, devem ser
tratados sob a forma de colher informações
imprescindíveis para etapa seguinte, que consiste na
preparação e exposição de um material
potencialmente significativo, com o intuito de
fornecer os subsunçores necessários ao aprendiz
(premissa
fundamental
à
aprendizagem
significativa). Efetivada esta parte, partimos para
PRINCIPIA, João Pessoa, n.12, Abr. 2005.
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construção conjunta do conhecimento (processo já
descrito na nossa metodologia), seguida da aplicação
e análise de um pós-teste (dados auxiliares para o
mapeamento da aprendizagem):

colhidos ao longo do desenvolvimento e
implementação da metodologia (conjunto de metas
que nos propomos a alcançar). Assim, fica claro o
forte potencial das animações interativas e o uso dos
Modellus, como uma ferramenta pedagógica capaz
de propiciar melhoras significativas no ensinoaprendizagem de física, apontando para o fato de
que os diversos conceitos não são alvos estáticos na
aprendizagem, mas um conjunto, uma teia que se
une através de relações entre conceitos que evoluem
na estrutura cognitiva do aprendiz, apoiados em
conceitos já existentes e que, tratados de forma
articulada nos seus níveis de abstração, formatam o
concreto de nosso cotidiano.
6. Referências
AUSUBEL, D. ; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H.
Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Editora
Interamericana, 1978.

Figura13. Percentual de acertos referente do pósteste.
Notas dos alunos

BORDNAVE, J.D. ; PEREIRA, A.. M.
Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Petrópolis:
Editora Vozes, 1998.

50
45
40

Percentuais

BABIN, P; KOULOUMDJIAN, M.F. Os novos
modos do compreender: a geração audiovisual e
do computador. São Paulo: Paulinas,1989.

35

COLLINS, A. The role of computer technology
in restructuring schoolls. Phi Delta Kappan, 73,
28-36.

30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intervalos

Figura 14. Percentual das notas obtidas no pósteste.
Seguido da aplicação e análise do questionário
(avaliação de estilo de ensino e aprendizagem na
perspectiva do aluno) e o levantamento de opiniões
dos alunos sobre o contexto do curso (redação livre
de cada aluno). Desta forma nos foi possível fazer
em tempo real, um paralelo entre duas componentes,
uma a realidade existente que nos mostra como a
metodologia foi desenvolvida na prática e a outra,
uma realidade subjacente à luz dos quadros
referenciais, que nos apropriamos quando traçamos
nosso quadro operacional. E neste ponto nos
apareceu o momento oportuno para comprovarmos a
eficácia de nossa proposta, não fundamentada em
dados aleatórios, mas norteada por parâmetros
PRINCIPIA, João Pessoa, n.12, Abr. 2005.

DE
CORTE,E.;
VERSCHAFEFEL,L.LOWICK,J.Computers and
learning.In:HUSEN,T.; POSTLETHWAIT, T.N.;
CLARK,B.R; NEAVE,G.R. (Eds), Education:
The Complete Encyclopedia (CD-ROM). Oxford:
Pergamon Press, 1998.
FEUERSTEIN, R. ENSEIGNER, apprendre,
comprende. Mimeo, Colóquio Nathan, 1991.
FEYNMAN, R. P. Física em seis lições. Rio de
Janeiro: Ediouro, 1999.
FIORENTINI, L. M. R. et al. Linguagens e
interatividade na educação a distância. Rio de
Janeiro: DP&A editora, 2003.
FIORENTINI, Leda M. R. Questões pedagógicas
e curriculares da formação continuada de
professores a distância.
Boletim do Salto para
o Futuro, PGM-1- Formação a distância em
audiovisual,
jun.2002.
[Documento
eletrônico:http://www.tvebrasil.com.br/salto/tedh/te
dhtxtla.htm>.
41

PRINCIPIA

GÓMES, S.; LATORRE, A; SANJOSÉ, V. El
Modelo de Ausubel en la Didática de la Física:
Una Aproximación Experimental ao Processo de
E/A de Contenidos que Presentan Constructos
Poco Elaborados por los Aprendices. Enseñanza
de las Ciências. Madrid, v.11, n.3, 1993.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA: Gravitação,
Ondas e Termodinâmica. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos Editora S. A, 2000.
MARTINS, A. M. de S.; DEPRESBITERIS, L.;
MACHADO, ºT.M. A mediação como princípio
educacional bases teóricas das abordagens de
Reuven Feuerstein. São Paulo:Editora Senac,
2004.

Resolución De Problemas De Física. Enseñanza
de las Ciências. Madrid, v.10, n.1 p. 58-62, 1992.
TAVARES,
Conceituais:
consecução
Internacional
Pessoa, Pb.

R. S.; LUNA, G. R. Mapas
Uma ferramenta pedagógica na
do currículo. In: I Colóquio
de Políticas Curriculares, 2003, João

TEODORO, V. D. Learning Physics With
Mathematical Modelling. 2002.(Doutorado em
Ciências e Tecnologia) PhD Thesis. Universidade
Nova de Lisboa, Lisboa
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São
Paulo:Martins Fontes,1989.

Responsabilidade de autoria
MOREIRA, M. A. ; MASINI, E. F. S.
Aprendizagem Significativa. São Paulo: Editora
Centauro, 2002
NICKERSON, R. S. Can Technology help teach
for understanding ? In Perkins , D. N.; Shawarts,
M. M.; Wiske, M. S. Sofware goes to school. NY:
Oxford University Press. 1995.

As informações contidas neste artigo são de
inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões
nele emitidas não representam, necessariamente,
pontos de vista da Instituição e/ou do Conselho
Editorial.

NORMAN, D. A . Cognitive artfacts. In Carrol, J.
M. (Ed), Desinging interaction: Psychology at the
humanComputer
Interface.
Cambridge:
Cambridge University Press, 1991.
NOVAK, G. D. Ayuda a los alumnos a aprender
como aprender. La opinión de un ProfessorInvestigador. Enseñanza de las Ciências. Madrid,
v..9, n.3 p. 215-228, 1991.
NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. Aprender e
Aprender. Lisboa: Editora Plátano, 1999.
PARENTE, A. O Hipertextual. In: O virtual e o
hipertextual. Rio de Janeiro: Pazulim, 1999.
PIAGET, J. A tomada da consciência. São Paulo:
Melhoramentos, 1978.
SANTOS, J. N. S. ; TAVARES, R. Animação
interativa como organizador prévio, a ser
publicado no livro de Atas do XV Simpósio
Nacional de Ensino de Física, Curitiba, 21-26 mar.
2003.
SILVEIRA, L. F. ; MOREIRA, M. A; AXT, R.
Habilidad em Preguntas Conceptuales Y em

42

PRINCIPIA, João Pessoa, n.12, Abr. 2005.

55

V
VRomero Tavares
Professor do Departamento de Física/UFPB.
Doutor em Física pelo Instituto de Física/USP
E-mail: romero@fisica.ufpb.br

Aprendizagem
significativa
Existe uma aceitação quase universal do
enunciado de que o conhecimento é libertador das
potencialidades das pessoas. Estamos nos referindo
ao conhecimento que promove a articulação entre o
ser humano e o seu ambiente, entre ele e seus
semelhantes e consigo próprio. O conhecimento
que promove a autonomia, conecta este ser
humano com o seu meio cultural no que diz
respeito a crenças, valores, sentimentos,
atitudes, etc. E na medida que o
indivíduo é autônomo, a partir
desta sua estrutura de
conhecimentos, ele é capaz de
captar e apreender outras
circunstâncias de conhecimentos
assemelhados e de se apropriar da
Ilustração digitalizada

informação, transformando-a em
conhecimento.
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CONCEITOS

A

s pessoas constroem os seus conhecimentos, a partir de uma intenção
deliberada de fazer articulações entre o
que conhece e a nova informação que pretende absorver. Esse tipo de estruturação cognitiva se dá ao longo de toda a
vida, através de uma seqüência de eventos, única para cada pessoa, configurando-se, desse modo, como um processo
idiossincrático. Atualmente, esse entendimento de como se constrói a estrutura
cognitiva humana chama-se genericamente de construtivismo.
Os grandes precursores do construtivismo contemporâneo foram o suíço
Jean Piaget e o russo Lev Vigotski, que
iniciaram os seus trabalhos na década de
vinte do século passado. Mas, apenas na
década de sessenta, com as dificuldades
da teoria comportamentalista de Burrhus
Skinner em dar conta das especificidades
da aprendizagem humana, as idéias construtivistas passaram a ser utilizadas com
maior ênfase (Pozo - 2002).
Na década de 1960, David Ausubel (1980, 2003) propôs a sua Teoria da aprendizagem significativa, onde
enfatiza a aprendizagem de significados
(conceitos) como aquela mais relevante
para seres humanos. Ele ressalta que a
maior parte da aprendizagem acontece
de forma receptiva e, desse modo, a humanidade tem-se valido para transmitir
as informações ao longo das gerações.
Uma de suas contribuições é marcar claramente a distinção entre aprendizagem
significativa e a aprendizagem mecânica.
Existem três requisitos essenciais
para a aprendizagem significativa: a oferta de um novo conhecimento estruturado
de maneira lógica; a existência de conhecimentos na estrutura cognitiva que
possibilite a sua conexão com o novo conhecimento; a atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento com
aquele que pretende absorver. Esses conhecimentos prévios são também chamados de conceitos subsunçores ou conceitos âncora. Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendente transfor56

“Na
interação entre
o conhecimento
novo e o antigo,
ambos serão
modificados
de uma maneira
específica por
cada aprendente...”

ma o significado lógico do material pedagógico em significado psicológico, à
medida que esse conteúdo se insere de
modo peculiar na sua estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa inserção, o que torna
essa atitude um processo idiossincrático. Quando duas pessoas aprendem significativamente o mesmo conteúdo, elas
partilham significados comuns sobre a
essência deste conteúdo. No entanto, têm
opiniões pessoais sobre outros aspectos
deste material, tendo em vista a construção peculiar deste conhecimento.
A aprendizagem significativa requer um esforço do aprendente em conectar de maneira não arbitrária e não
literal o novo conhecimento com a estrutura cognitiva existente. É necessária uma
atitude proativa, pois numa conexão uma
determinada informação liga-se a um conhecimento de teor cor-respondente na
estrutura cognitiva do aprendiz; e em
uma conexão não literal a aprendizagem
da informação não depende das palavras específicas que foram usadas na recepção da informação. Desse modo, podemos ter uma aprendizagem receptiva
significativa em uma sala de aula convencional, onde se usam recursos tradicionais tais como giz e quadro-negro, quando existiram condições de o aprendente
transformar significados lógicos de determinado conteúdo potencialmente significativo, em significados psicológicos, em
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conhecimento construído e estruturado
idiossincraticamente.
Um aprendente que tenha conhecimentos prévios sobre as características de
mamíferos terrestres usará esses atributos, quando se deparar com novas informações sobre mamíferos aquáticos. Esses
conhecimentos (sangue quente, respiração
através do oxigênio gasoso, gestação interna, etc.) auxiliarão a entender o comportamento dos mamíferos aquáticos e servirão como âncora na aquisição do novo
conhecimento. Na interação entre o conhecimento novo e o antigo, ambos serão modificados de uma maneira específica por
cada aprendente, como consequência de
uma estrutura cognitiva peculiar a cada
pessoa. Depois do aprendizado sobre
mamíferos aquáticos, o aprendente terá
uma concepção mais inclusiva sobre os
mamíferos, onde antes só existiam os terrestres. E, por outro lado, ao aprender as
características do movimento dos mamíferos aquáticos, ele saberá que o formato
dos corpos desses animais obedecem às
mesmas leis da hidrodinâmica, também obedecidas pelos peixes.
A aprendizagem mecânica ou memorística se dá com a absorção literal e
não substantiva do novo material. O esforço necessário para esse tipo de aprendizagem é muito menor, daí, ele ser tão
utilizado quando os alunos se preparam
para exames escolares. Principalmente
aqueles exames que exigem respostas literais às suas perguntas e que não exijam
do aluno uma capacidade de articulação
entre os tópicos do conteúdo em questão.
Apesar de custar menos esforço, a aprendizagem memorística é volátil, com um
grau de retenção baixíssimo na aprendizagem de médio e longo prazo.
Ausubel (1980, 2003) sugere o
uso da aprendizagem mecânica quando
não existirem na estrutura cognitiva do
aprendente idéias-âncora (subsunçor)
que facilitam a conexão entre esta e a
nova informação, quando não existirem
idéias prévias que possibilitem essa ancoragem. Em uma dada circunstância, nos
O
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deparamos com a tarefa de aprender
uma seqüência de determinados conteúdos, sem ter tido a oportunidade de
algum conhecimento próximo. Ele sugere que o conhecimento inicial seja memorizado e, a partir desse conhecimento absorvido, seja paulatinamente estruturado o conhecimento sobre o tópico considerado. Ele, no entanto, criou
uma nova alternativa para essa situação, ao propor a utilização de organizadores prévios. Eles são pontes cognitivas entre o que aprendente já sabe e
o que pretende saber. É construído com
um elevado grau de abstração e inclusividade, de modo a poder se apoiar nos
pilares fundamentais da estrutura cognitiva do aprendente e, desse modo, facilitar a apreensão de conhecimentos
mais específicos com os quais ele está
se deparando.
Ausubel (1980, 2003) indica que
a maneira mais natural de aquisição de
conhecimentos para o ser é através da
diferenciação progressiva. É mais fácil
construir o conhecimento, quando se inicia de uma idéia mais geral e inclusiva e

se encaminha para idéias menos inclusivas. Seria começar um estudo sobre mamíferos de modo geral, com as características que os definem. No passo seguinte, seriam estudados os mamíferos de
acordo com o meio em que eles habitam:
seja a terra (homem), a água (golfinho)
ou o ar (morcego). Uma outra maneira
de propiciar a aprendizagem significativa seria através da reconciliação integrativa, que foi exemplificada anteriormente na percepção de semelhanças aparentemente dissonantes entre mamíferos
aquáticos e terrestres.
Joseph Novak (1981), professor
emérito da Universidade de Cornell, se
penitenciou por sua ingenuidade de acreditar que os alunos desta universidade
queriam construir a sua própria formação, aprendendo significados durante a
sua passagem por lá. Depois de uma avaliação adequada do assunto, ele concluiu
que eles queriam somente boas notas e o
diploma no final. E, apenas, próximo ao
término de seus cursos, percebiam ter
retido muito pouco de conhecimento das
disciplinas que tinham concluído. Esta-

vam prestes a finalizar o curso universitário e nesta caminhada tinham acrescentado pouco em suas estruturas cognitivas. Não estamos mencionando uma
universidade qualquer, de um grotão escondido nos confins de alguma região
rude e ignara, mas de uma das mais
prestigiadas universidades americanas.
No fundo, estamos discutindo sobre a questão da escolha entre ter ou
ser. Para se ter algo pouco se exige de
energia interna ou emocional, basta se
pagar o preço estipulado. Para ser de
determinada maneira é necessária uma
estruturação interna, uma disposição de
mudança. A grande diferença entre esses dois estados é que se pode perder o
que se tem, mas ninguém tira o que você
é. Não existe a necessidade de mudanças internas na aprendizagem memorística. O conhecimento é absorvido literalmente, é usado nos exames e, depois, é
esquecido. Ele não passa a fazer parte
de si, da estrutura cognitiva e da maneira de ser do aluno. Não enriquece a sua
maneira de olhar o ambiente que o rodeia e os seus semelhantes.

Modelagem e o ensino de Física

A

ojeriza que grande contingente de alunos do Curso Médio sente por Física
deve-se em parte à ausência de alternativas de aprendizagem apresentadas a esses
alunos. Coloca-se a aprendizagem memorística como a única possibilidade existente.
Na realidade, nem se cogita que existam
alternativas. O tipo de aprendizagem de
Física que acontece na maioria das situações pode ser resumida a um monte de
equações que devem ser misturadas a um
monte de dados e, daí, supostamente sairão as respostas aos problemas propostos.
Poucos estudantes saem do Curso
Médio, ou mesmo da Universidade, com
uma visão clara sobre Ciência e a sua função de tentar explicar a Natureza.
Em muitas circunstâncias, a Física
é ensinada através de fórmulas que descrevem determinado fenômeno. Não se
questiona a origem delas que passam a ter
O
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uma existência per si. Não se informa que
as fórmulas são a representação de modelos que foram criados para se entender
determinado evento. Esses modelos têm
uma região de validade e, além dessa região, eles perdem o sentido, deixam de
ser válidos. Desse modo, passam a ser
necessários outros modelos para preencherem a lacuna.
Os homens constroem modelos conceituais para explicar os fenômenos que os
intrigam, que os desafiam. Os modelos de
sucesso permanecem até que surjam novos
fatos que não podem ser explicados por
eles, que estão além de seus limites de
validade. No Nível Médio, aprendemos que
a trajetória de um projétil lançado obliquamente é uma parábola. Mas não fica
claro para os alunos que esse resultado é
válido apenas quando consideramos a Terra como uma superfície plana e a força da
CONCEITOS

gravidade terrestre como sendo constante. Quando olhamos em direção à linha do
horizonte (~15kms) a Terra nos parece
plana. Para altitudes muito menores que o
raio da Terra (~6400kms) a força da gravidade terrestre pode ser considerada
constante. Desse modo, para lançamentos de projéteis com um alcance aquém
da linha do horizonte e que viajem em
baixa altitude, a sua trajetória será de
fato uma parábola. Foram reduzindo a
quantidade de informações sobre o modelo do lançamento de projéteis até que
ele ficasse muito distante de uma realidade mais global. Fora das circunstâncias
bem específicas, o modelo é inadequado
e a trajetória do projétil não é mais uma
parábola. Em raras situações são explicitadas essas considerações, de modo a
permitir aos aprendentes uma visão mais
clara do mundo que os cerca.
57

Concepções espontâneas e o ensino de Física

Q

uando chega à escola, o aluno já
possui uma concepção empírica
sobre os fenômenos que acontecem à sua
volta. Essa construção é apoiada na observação de como os eventos acontecem.
Existe uma grande identificação destes
conceitos, e a Física aristotélica que permaneceu vigente até a Idade Média.
Uma das características do trabalho de
Aristóteles foi o compromisso entre a conceituação e a observação experimental.
No entanto, uma das possíveis fragilidades do empirismo é não conseguir teorizar além dos fatos específicos que observa. Quando analisa o lançamento de projéteis, a Física aristotélica provê um modelo de movimento adequado para pequeno alcance desse objeto. Newton provocou uma reviravolta na compreensão
do movimento de corpos. Ele entendeu
que esse movimento depende de cada
uma das forças que atuam no corpo assim como das condições inicias deste
movimento. Pode-se analisar o efeito e a
importância da atuação de cada uma das
forças, bem como o efeito global da atuação de todas elas.
Quando um projétil se movimenta, existem basicamente duas forças atuando nele: a força gravitacional e a força

“Costuma-se
estudar o movimento
de projéteis
na ausência da
força de atrito.
Nessas
circunstâncias,
a sua trajetória
será parabólica.”

de atrito entre o projétil e a atmosfera,
originada com o seu movimento. A Física
newtoniana é reducionista e, no Ensino
Médio, costuma-se analisar apenas parcialmente esse tipo de movimento. Costuma-se estudar o movimento de projéteis na ausência da força de atrito. Nessas circunstâncias, a sua trajetória será
parabólica. Entende-se essa restrição
porque a ferramenta matemática necessária para a inclusão dessa força, o cálculo diferencial, só será lecionada na
universidade.
No entanto, o imaginário popular

não identifica espontaneamente a trajetória de um projétil como sendo parabólica. Um exemplo relevante é a representação desse fato que acontece nos desenhos animados, sejam nacionais ou importados. Quando lançado obliquamente, ele
descreve uma trajetória retilínea até parar no ponto mais alto da trajetória e,
daí, começa a cair verticalmente. Essa tipo
de trajetória é aquela preconizada pela
física medieval usando a teoria do impetus e, no entanto, é obtida também se
usando a Física newtoniana quando consideramos a força de atrito adequada.
Devemos ter em mente que a física newtoniana requer uma grande abstração (advinda do reducionismo) quando considera o movimento de um projétil na ausência da força de atrito, que é
um dado presente no nosso cotidiano.
No entanto, podemos fazer uma ponte
cognitiva entre a concepção espontânea
aristotélica e a Física newtoniana através de uma animação interativa que passe paulatinamente de um modelo para o
outro - com a introdução e aumento gradativo da intensidade da força de atrito
com o ar e, desse modo, facilitar a compreensão de um modelo aceito pela comunidade científica.

Animação interativa e organizador prévio

A

animação interativa tem-se configurado como uma possibilidade alvissareira no processo ensino-aprendizagem de Ciências Naturais de modo geral e de Física, de modo particular
(Halloun - 1996; Veit e Teodoro - 2002).
Uma animação se caracteriza por mostrar a evolução temporal de um dado
evento e se presta de maneira exuberante para a exposição de fenômenos que
se apresentam intrincados para aqueles
alunos que não têm uma percepção visual aguçada ou uma capacidade de abstração sofisticada. Podemos citar, como
58

exemplo, a grande dificuldade em expor um conteúdo como a propagação de
ondas longitudinais em meios elásticos
(tal como a onda sonora), usando como
recurso apenas giz e quadro, em comparação com a facilidade que esse tópico é
apresentado através das animações e isso
pode ser analisado e avaliado na observação das inúmeras animações existentes na WWW, tais como García (2004),
Fendt (2004), Reddy (2004), Santos e
Tavares (2004).
Hestenes (1996) analisou um estudo sobre o aproveitamento escolar de
CONCEITOS

12.000 estudantes americanos em cursos de Física nas escolas secundárias,
faculdades e universidades. Ele concluiu
que antes das aulas de Física os alunos
têm crenças errôneas sobre a Mecânica,
que contrariam os conceitos Newtonianos. O sucesso no processo ensinoaprendizagem através da modelagem,
relatado por Wells et al. (1995), sugere que essas crenças errôneas dos estudantes são tratadas de maneira mais eficiente, usando-se as animações pedagógicas. E desse modo o aproveitamento
escolar, como um todo, será substancialO
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mente melhorado devido à elucidação das
crenças mencionadas e com a presença
dos conceitos claramente delineados pelo
uso das animações pedagógicas.
Mas o que fazer quando não existem subsunçores disponíveis? Esse é o
contexto da maioria dos alunos dos cursos básicos de Ciências Exatas quando
estão cursando Física Geral II. Vários
conteúdos não fazem parte das suas vivências cotidianas e também nunca lhes
foram apresentados formalmente. Os
tópicos Gravitação, Fluidos, Ondas em
Meios Elásticos e Termodinâmica compõem o conteúdo desse curso, e praticamente, na sua totalidade, se enquadram
como assuntos estranhos, nunca trabalhados. Os alunos do Nível Médio passam por situação equivalente quando se
deparam com os mesmos conteúdos.
O que fazer? A primeira atitude
que se toma para acompanhar um curso
nestas condições é ir memorizando as
partes iniciais até que o seu conteúdo
seja absorvido, incorporado meio na força, de modo abrupto, na concepção da
aprendizagem mecânica apontada por
Ausubel (1980, 2003), com pouca interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva.
A escolha de um organizador prévio depende da situação da aprendizagem, e diversas alternativas foram propostas (Moreira - 1983). Neste trabalho, a alternativa apresentada é a animação interativa, definida como programa de computador que simula os fenômenos físicos modelados matematicamente em que o aprendiz poderá, através
da ação, trocar significados e modificar
O

Julho de 2003/Junho de 2004

a animação para atender seus objetivos
gerais ou específicos, com a apresentação dos reais conceitos, relaciona-mento
entre grandezas, gráficos e referências.
Estas animações interativas enquadram-se no conceito de ferramentas computacionais que são capazes de auxiliar
na construção do conhecimento (Veit e
Teodoro - 2002) e podem ser usadas
para dar significado ao novo conhecimento
por interação com significados claros,
estáveis e diferenciados previamente
existentes na estrutura cognitiva do
aprendiz (Moreira - 1999).
Com as animações interativas,
podem-se criar uma representação real
ou ideacional de um fenômeno físico e
apresentar aos alunos as características
do fenômeno para a observação. Além
de serem sensíveis aos critérios individuais, onde o aprendiz pode agir na
modificação das condições iniciais, e observar as respostas e relacionar grandezas e outros atributos pertinentes ao fe-

“Grandezas
abstratas
como vetores
são passíveis
de uma
representação
gráfica, que
evolui com
a passagem
do tempo.”
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nômeno físico, estando o conhecimento
amparado nos contextos nos quais os alunos aprendem (Brown et al - 1989; Lave
et al - 1991; Schank et al - 1993/1994),
de tal forma que os subsunçores seriam
modificados e ampliados para apreender o novo conhecimento.
Nesta visão, as animações interativas seriam capazes de exercer a principal função dos organizadores prévios
que, de acordo com Ausubel (1980,
2003), preencheriam o hiato entre aquilo
que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer antes de poder aprender
significativamente a tarefa com que se
defronta, permitindo oferecer uma armação ideativa para a incorporação estável
e retenção do material mais detalhado e
diferenciado que se segue no texto a
aprender.
A nossa proposta (Tavares e Santos - 2003; Santos e Tavares - 2003) é
que esse primeiro contato se dê através
das animações interativas. Nós identificamos uma animação interativa como um
organizador prévio. O aluno tem o contato inicial com um conteúdo através de
uma conceituação com um grau de abstração e inclusividade maior que um simples resumo inicial. Grandezas abstratas como vetores são passíveis de uma
representação gráfica, que evolui com a
passagem do tempo. Pode-se representar a evolução da interação entre duas
grandezas vetoriais tal como o esforço
que duas pessoas fazem para deslocar
um objeto. Por outro lado, ela pode facilitar a mudança conceitual dos alunos que
construíram a sua visão de mundo usando a física aristotélica.
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Conclusões

U

ma animação interativa usa em sua
construção um modelo aceito pela
comunidade científica para representar
um dado evento. Em uma modelagem, a
flecha do tempo pode ir e vir; as condições iniciais podem ser alteradas para
dar conta das inúmeras possibilidades oferecidas para análise. Daí, a ponte entre
as concepções dos alunos e dos professores seguiria a proposta discutida por
Kubli (1979) em seu conceito de ensino
reversível. Se a assimilação de um tópico

B

requer um grande desequilíbrio cognitivo, passos intermediários deverão ser introduzidos para a sua redução, facilitando o processo comunicativo e certamente a aprendizagem significativa.
Acreditamos que a animação interativa possa ser aplicada com um duplo viés. Por um lado ela será o contraste que possibilitará a radiografia da
estrutura cognitiva dos estudantes; por
outro lado, atuará como uma ponte entre o que eles conhecem e o conteúdo a
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