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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo conhecer a compreensão de 
profissionais que atuam na Educação a Distância sobre a Aprendizagem 
Significativa, bem como responder ao problema desta pesquisa, que se trata de 
compreender as possibilidades de favorecimento da Aprendizagem Significativa na 
Educação a Distância. Participaram deste estudo quatro pessoas, sendo dois 
docentes, um coordenador pedagógico e um tutor, todos de uma cidade do norte do 
Paraná. Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário, cujo roteiro 
contemplou doze itens referentes às concepções dos profissionais sobre a teoria da 
Aprendizagem Significativa, bem como sobre a qualidade do material instrucional. A 
análise dos dados foi realizada tendo como fundamentação teórica a Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel e sua relação com a Educação a Distância. Os 
resultados indicaram que a teoria de Ausubel é conhecida por grande parte dos 
profissionais que responderam ao questionário, e que para todos o papel do aluno 
nesse contexto deve ser de pró-atividade e autonomia. Consideram que a EaD 
possui ferramentas que possibilitam ao aluno uma postura ativa. Em relação à 
compreensão de aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa, a maioria 
compreende as duas como discrepantes, sendo a primeira fortemente relacionada 
ao ensino tradicional. No que se refere aos materiais de aprendizagem, todos os 
participantes afirmaram que as partes se relacionam entre si, e que são utilizados 
organizadores prévios, introduzidos antes do material a ser aprendido. Os quatro 
participantes afirmaram que há diálogo entre autor e leitor, todavia, ele se difere do 
ensino presencial, dada a dificuldade de encontro simultâneo das partes. Por fim, 
observou-se que os profissionais conhecem a teoria da Aprendizagem Significativa 
de modo superficial, e assim, percebe-se que algumas afirmações não condizem 
com a teoria proposta por Ausubel. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Educação a Distância; Percepções da 
teoria de Ausubel. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Aprendizagem Significativa é uma teoria elaborada por David Ausubel e se 

conceitua pelo processo em que novas informações interagem com um 

conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, modificando e/ou 

ampliando seus subsunçores. Dessa forma, a chave para a aprendizagem são os 

conhecimentos prévios, como pode se perceber com a afirmação de Ausubel (1980, 

p.137), “o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que 

o aprendiz já conhece. Descubra isto e ensine-o de acordo”. 

Esse tema amplo orientou a elaboração do problema desta pesquisa, que se 

refere “Qual a compreensão das possibilidades de favorecimento da Aprendizagem 

Significativa na Educação a Distância?”. Jonassen (2007) corrobora a ideia de 

aprendizagem significativa sustentada a novas tecnologias na educação, 

entendendo que ela possibilita a recriação de ambientes, conduzindo o aprendiz à 

construção do conhecimento através da reflexão. Nesse sentido, a Educação a 

Distância deve promover, no seu processo ensino aprendizagem, as seguintes 

qualidades: que ele seja ativo; construtivo; reflexivo; colaborativo, intencional, 

complexo, contextual e coloquial, e que, no envolvimento desses significados, a 

aprendizagem significativa acontecerá de forma natural e real para o aprendiz 

(JONASSEN, 1996, p. 73). Nesse sentido, este estudo teve como objetivo conhecer 

a compreensão de profissionais que atuam na Educação a Distância sobre a 

Aprendizagem Significativa. 

A temática em questão justifica-se em razão da necessidade de pesquisar 

sobre a Aprendizagem Significativa no contexto da Educação a Distância, de modo 

que não é um assunto muito tratado e pesquisado, se comparado a outros temas, 

uma vez que observa-se, por meio das respostas dos participantes no questionário, 

a falta de aprofundamento da teoria. Como justificativa pessoal, houve identificação 

com a área de Psicologia aplicada à Educação. A teoria cognitivista de Ausubel foi 

um dos conteúdos de estudo na graduação que me instigou o aprofundamento 

teórico e interesse para contribuir com algo novo no sentido da Educação a 

Distância, uma área ainda pouco explorada no sentido de pesquisas fundamentadas 

teoricamente. Como justificativa política, a presente pesquisa tem como intuito 

refletir a possibilidade da aprendizagem no contexto da educação a distância, de 
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modo que poderá contribuir para que instituições adotantes do ensino a distância 

reflitam sobre seus métodos, plataformas e qualidade do material instrucional, 

oportunizando possibilidades para que o processo de ensino a aprendizagem seja 

significativos aos seus aprendizes.  

Em relação aos procedimentos metodológicos, realizou-se um estudo 

bibliográfico através de leituras e investigações em livros e artigos científicos. Já a 

pesquisa de campo ocorreu por meio da coleta de dados a partir do questionário 

enviado aos quatro profissionais atuantes na área da Educação a Distância na 

cidade de Londrina – PR. 

O trabalho se organiza em quatro capítulos, o primeiro “A teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel” refere-se à vida e obra do autor, aos 

conceitos da aprendizagem significativa e assimilação cognitiva, bem como à 

importância do uso de organizadores prévios e mapas conceituais. O segundo, 

intitulado “Educação a Distância e Aprendizagem Significativa” diz respeito às 

qualidades da Aprendizagem Significativa na EaD, à qualidade dos materiais 

instrucionais e à produção de materiais potencialmente significativos. O terceiro, 

“Metodologia” menciona os participantes do questionário, o instrumento e 

procedimentos para coleta de dados e análise dos dados. O último capítulo, 

“Resultados e Discussões”, descreve e analisa a compreensão dos profissionais 

entrevistados por meio das respostas do questionário, fundamentadas no aporte 

teórico presente nesta pesquisa. Por fim, são tecidas algumas considerações finais. 
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2 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 

 

Este capítulo está dividido em subseções. A primeira apresenta informações 

sobre a vida e obra de David Ausubel, em seguida a teoria da Aprendizagem 

Significativa, logo a Assimilação cognitiva e, por último, os organizadores prévios e 

mapas conceituais. 

 

2.1 VIDA E OBRA DE DAVID PAUL AUSUBEL 

 

David Paul Ausubel, filho de judeus pobres imigrantes da Europa Central, 

nasceu na cidade de Nova York, Estados Unidos, em 1918, em um período que o 

povo judeu passava por conflitos religiosos e sofria muito preconceito.  

Formou-se em Medicina com especialização em psiquiatria, mas dedicou 

sua carreira acadêmica à Psicologia Educacional, pois buscava melhorias 

indispensáveis ao genuíno aprendizado. Foi professor emérito da Universidade de 

Colúmbia, Nova York, atuou na área de pesquisa educacional na Universidade de 

Illinois (1950 – 1966) e na universidade de Nova York (1996 – 1975). 

O foco da Teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel, iniciada na 

década de 60, é a aprendizagem escolar, com a intenção de propor melhorias 

necessárias ao verdadeiro aprendizado.  

Ausubel é um representante do cognitivismo e, desse modo, apresenta uma 

explicação teórica do processo de aprendizagem, de acordo com o ponto de vista 

cognitivista. O cognitivismo propõe a explicação do comportamento considerando o 

estímulo e resposta, as cognições e os processos mentais que acontecem dentro do 

organismo do indivíduo. 

O autor compreende e explica a aprendizagem humana em:  

 

um processo de modificação do conhecimento em vez de 
comportamento em um sentido extremo e observável, [...] 
reconhecendo a importância que os processos mentais têm nesse 
desenvolvimento (SALVADOR apud FERRO e PAIXÃO, 2009, p. 84). 

 

Para ele, o fator influenciador da aprendizagem é a estrutura cognitiva 

existente. A mente humana tem uma organização cognitiva interna e uma hierarquia 

de conhecimentos e conceitos, e sua complexidade dependerá da relação entre 
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esses conceitos. Desta forma, enfatiza-se os conhecimentos prévios, que são 

importantes na integração de novos conceitos a estrutura cognitiva do indivíduo. 

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

O conceito principal da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. 

Pode ser definido como um processo de interação das novas informações com um 

conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Assim, pode-se dizer 

que um conteúdo é aprendido de forma significativa se há interação com as ideias 

relevantes já presentes na estrutura cognitiva do indivíduo, fazendo assim, a 

ancoragem desses novos conceitos. Durante este processo de articulação, acontece 

a modificação mútua tanto da estrutura cognitiva já existente como do novo conceito 

aprendido. 

De acordo com o autor, o conhecimento prévio do indivíduo é o fator mais 

importante da aprendizagem. Desta forma, o professor deve partir dos 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos, os seja, os conhecimentos prévios dos 

mesmos – que servem de ancoragem para o novo conhecimento -, fazendo assim, 

com que a aprendizagem significativa ocorra realmente. Pode-se comprovar esta 

tese com as palavras do próprio Ausubel: “ [...] o fator singular mais importante que 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isto e 

ensine-o de acordo ” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 137). 

Nesse contexto, os conceitos já existentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo, fazendo papel de âncora para novas informações, são denominados 

subsunçores.  Os conceitos subsunçores são como ponte para a formação de novos 

conceitos, de forma que, o processo de ancoragem resulta em crescimento e 

modificação do conceito subsunçor. Sendo assim, os subsunçores já existentes na 

estrutura cognitiva do indivíduo podem ser amplos e bem desenvolvidos, ou 

limitados e pouco desenvolvidos, dependendo da frequência com que ocorre a 

aprendizagem significativa em parceria com um elemento subsunçor. 

De acordo com Ausubel, a aprendizagem se dá por dois eixos: 

aprendizagem receptiva e por descoberta; e, aprendizagem mecânica e 

aprendizagem significativa. O primeiro eixo faz referência ao modo como o aluno 

recebe os conteúdos a serem aprendidos. São dois processos diferentes: se por 

recepção, os conteúdos são apresentados em sua forma final e não há descoberta 
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nenhuma por parte do aprendiz, se por descoberta, os conteúdos devem ser 

descobertos pelo aprendiz antes de se incorporar à sua estrutura cognitiva de forma 

significativa. 

O segundo eixo se refere ao tipo de processo que media a aprendizagem. 

Na aprendizagem mecânica, o que se aprende é adquirido de forma literal e 

arbitrária, e na aprendizagem significativa, o novo conceito é incluído na estrutura de 

conhecimento do aluno de forma não literal e não arbitrária. Entretanto, não há 

dicotomia entre as duas aprendizagens, na verdade, elas estão em continuidade. 

 

Figura 1 – Relações entre aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa, 

bem como suas relações entre aprendizagem por recepção ou descoberta. 

 

Fonte: Paixão e Ferro (2009, p.88). 

 

Conforme o gráfico, a aprendizagem receptiva e aprendizagem por 

descoberta estão situadas em diferentes contínuos, que podem partir tanto da 

aprendizagem mecânica como da aprendizagem significativa. Entretanto, para que 

não haja uma simplificação extrema entre a diferença de aprendizagem significativa 

e aprendizagem mecânica, a distinção entre as duas está nas diferenças de grau, 
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sendo assim, a aprendizagem de uma nova informação pode ser significativa, 

mecânica, ou parcialmente significativa e parcialmente mecânica. 

Ausubel defende, em sua teoria, a aprendizagem significativa por recepção e 

os métodos de exposição (oral ou escrito), porém, afirmando que alguns métodos 

foram tradicionalmente utilizados de forma inadequada. Para ele, a aprendizagem 

por recepção é importante porque é o mecanismo humano que adquiri e armazena a 

vasta quantidade de ideias e informações de vários campos de conhecimento. 

Segundo Ausubel (1978, p. 41) citado por Moreira (1999, p. 155)  
 
 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que as 
ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira 
substantiva (não-literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou 
seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente 
relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este aspecto 
especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um 
símbolo, um conceito, uma proposição, já significativo. 

 

Neste contexto, para que aconteça a aprendizagem significativa, são 

necessárias três situações: 

1. O material a ser aprendido deve se articular com algum aspecto 

relevante da estrutura cognitiva do aprendiz, de modo não literal e não arbitrária. 

2. O material deve ser relacionável à estrutura cognitiva do indivíduo, em 

especial com os subsunçores. 

3. O aluno deve ter uma disposição para relacionar os novos conceitos 

com a sua estrutura cognitiva. Para isto, o aprendiz deve ser ativo, revelando assim, 

a necessidade dos processos de atenção e motivação. 

Pode-se observar, nessas três condições, que o aspecto fundamental da 

teoria de Ausubel é que a aprendizagem significativa depende principalmente dos 

conhecimentos prévios e ocorre por meio de sua interação com as novas 

informações. 

O conhecimento adquirido de forma significativa torna possível o surgimento 

de novos conceitos integradores, tornando-os menos vulneráveis e favorecendo a 

memorização dos mesmos. 

Novak (1980, p. 61) salienta que a aprendizagem significativa tem quatro 

vantagens sobre a aprendizagem mecânica: 
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1. Os conhecimentos adquiridos significativamente ficam retidos por mais 

tempo; 

2. As informações assimiladas apresentam resultado de um aumento da 

diferenciação das ideias que serviam de âncoras, aumentando a capacidade de 

facilitar a aprendizagem dos materiais relacionados; 

3. As informações que são esquecidas após a assimilação, deixam 

resíduos em todo quadro de conceitos relacionados; 

4. As informações apreendidas significativamente podem ser usadas em 

vários contextos. 

Já explicitado o conceito de aprendizagem significativa e suas 

características básicas, é necessário conhecer os tipos de aprendizagem 

significativa. Ausubel distingue três tipos:  

a) Representacional: é o tipo base, do qual os demais dependem. Se 

refere ao significado de palavras ou símbolos unitários. É por meio desse processo 

que o indivíduo relaciona o objeto ao símbolo que o representa. Esta é o tipo de 

aprendizagem significativa mais básico, exemplos desse tipo de aprendizagem são: 

nomear, classificar e definir funções. Por exemplo, quando uma criança aprende o 

significado de uma palavra “cadeira” aprende também o que ela representa “objeto 

cadeira”, ou seja, os símbolos unitários representam o mesmo que seus 

correspondentes referentes particulares. Ausubel acredita que esse tipo de 

aprendizagem é a mais próxima da aprendizagem mecânica. 

b) De conceitos: é uma extensão da aprendizagem representacional, num 

nível mais abrangente, de forma que os conceitos também são representados por 

símbolos. Os conceitos representam classe de ideias, como o significado de uma 

palavra, por exemplo. 

c) Proposicional: é o oposto da representacional, e necessita do 

conhecimento prévio dos conceitos e símbolos, porém, seu objetivo é promover uma 

compreensão sobre uma proposição através da soma de conceitos mais ou menos 

abstratos. Sendo assim, aprende-se os significados além da soma dos significados 

em conceitos que formam a proposição. A aprendizagem significativa proposicional é 

a mais complexa das três aqui apresentadas, pois pode servir como subsunçores na 

aprendizagem de proposições. Por exemplo, o entendimento sobre algum aspecto 

social. 
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2.2.1 Assimilação cognitiva 

 

A aprendizagem significativa ocorre quando um novo conteúdo faz relação 

com o que já foi adquirido anteriormente, ou seja “[...] é a assimilação dos 

significados velhos e novos, dando origem a uma estrutura mais altamente 

diferenciada ” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 57). 

 

Figura 2 – Processo de Assimilação Cognitiva 

 

Fonte: Paixão e Ferro (2009) a partir dos esquemas propostos por Moreira (1999). 

 

Dessa forma, a assimilação ocorre quando uma nova ideia a, potencialmente 

significativa se relaciona e é assimilada a um subsunçor A, já estabelecida na 

estrutura cognitiva do aprendiz, criando assim, uma estrutura mais diferenciada, ou 

seja, como apresentado na figura, tanto a nova informação como o conceito 

subsunçor se modifica por meio da interação A’a’. Ressaltando que o produto A’a’ é 

dinâmico e pode ser modificado ao longo do tempo. 

Para Ausubel, inicialmente as novas ideias estão dissolvidas dos 

subsunçores, possibilitando a retenção dos conceitos. Com o passar do tempo, 

essas novas informações ficam menos dissociáveis das ideias que as sustentaram, 

e são assimiladas totalmente pelos subsunçores, assim A’a’ se reduz simplesmente 

a A’. Esse processo é chamado de assimilação obliteradora. 

Na assimilação obliteradora, o novo conceito integra o subsunçor e não 

permite mais uma dissociação e a nova informação se reduz a um conceito 

subsunçor, em que acontece o processo de esquecimento, assim, após ter 

esquecido, os conceitos subsunçores são modificados e adquirem maior 

diferenciação e poder de se relacionar significativamente como novos materiais. Mas 

Nova ideia, 
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isso não quer dizer que a ocorrência da assimilação obliteradora significa que o 

subsunçor volta a sua forma original. Na realidade, o subsunçor modifica-se. 

O processo de assimilação cognitiva pode acontecer por três modos: 

subordinada, superordenada e combinatória. 

Na aprendizagem subordinada – principal forma de aprendizagem 

significativa – a assimilação acontece quando um conteúdo a ser aprendido é 

assimilado por um subsunçor mais amplo já existente na estrutura cognitiva do 

indivíduo. Como visto na figura acima, os subsunçores já existentes são mais gerais 

que a nova informação, e desta forma, se estabelece uma relação de subordinação 

do novo material em relação à estrutura cognitiva já existente. Para Ausubel, a 

aquisição de significados subordinados pode acontecer tanto na aprendizagem 

conceitual como na proposicional.  

A aprendizagem subordinada pode acontecer por duas maneiras: por 

derivação e por correlação. A aprendizagem derivativa ocorre quando as novas 

informações a serem aprendidas são exemplos ou ilustrações dos conhecimentos 

prévios. Por exemplo: quando o indivíduo tem disponível na sua estrutura cognitiva o 

conceito de aves, pode aprender espécies de pássaros como o pica-pau e o colibri, 

isto ocorre por derivação do conceito de aves, que é mais geral e subordinada a 

nova informação aprendida. Já quando a nova informação não é derivável do 

conhecimento previamente aprendido, porém, é uma extensão, elaboração, 

modificação ou qualificação deste, a aprendizagem denomina-se subordinativa 

correlativa. Utilizando o exemplo anterior, quando o aluno aprende o conceito de ave 

como aquele animal que possui penas, asas, bico e são ovíparos, pode acrescentar 

a ideia de que pica-paus e colibris pertencem ao grupo das aves. 

Deve se considerar que, na aprendizagem subordinada derivativa, as 

propriedades essenciais dos conceitos subsunçor A não sofrem alterações, 

entretanto os novos exemplos são relevantes. Ao passo que na subordinada 

correlativa, as propriedades do conceito subsunçor podem ser ampliadas ou 

modificadas. Destacando que a aprendizagem derivativa tem maior probabilidades 

de acontecer, porém, está mais sujeito ao esquecimento do novo material, e a 

aprendizagem correlativa é o processo habitual de aprendizagem de novos 

conceitos. 

A aprendizagem superordenada acontece quando uma nova informação 

potencialmente significativa é mais ampla que o conhecimento prévio, sendo este 
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mais específico que o novo material, e desta forma, será incluído neste. De acordo 

com Ausubel, esse tipo de aprendizagem ocorre geralmente no raciocínio indutivo, 

ou quando o material a ser aprendido é organizado de forma indutiva, ou quando 

envolve resumo das ideias complexas, ocorrendo geralmente na aprendizagem 

conceitual do que na proposicional. Um exemplo é quando o aluno aprende os 

conceitos de alface, beterraba, cenoura e repolho e descobre que esses podem ser 

agrupados em um termo novo, hortaliças. 

Na aprendizagem combinatória diferente das duas anteriores, os novos 

conceitos aprendidos não podem ser relacionados, de forma que não há relação 

hierárquica entres os conhecimentos prévios e o novo conceito, ou seja, só podem 

ser relacionados de modo geral. Dessa forma, tornam-se mais difícil de aprendê-los 

e lembrá-los. 

No decorrer da aprendizagem significativa, acontecem dois processos 

relacionados: a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. 

A diferenciação progressiva está mais interligada com a aprendizagem 

subordinada, em especial, a correlativa, de forma que, nesse modelo de 

aprendizagem os conceitos gerais vão se modificando, se desenvolvendo e 

tornando-se cada vez mais diferenciados, se organizando numa estrutura cognitiva 

de forma hierárquica, fazendo com que assim, haja maior possibilidades de 

aprendizagem significativa. Neste processo de diferenciação progressiva, implica 

num trabalho em sala de aula em que o professor deve partir de conceitos mais 

gerais e, de modo progressivo diferenciá-los em especificidades, ao trabalhar um 

novo conteúdo. Ausubel acredita que essa recomendação se faz necessária pois, o 

ser humano aprende mais facilmente aspectos gerais, do que específicos 

previamente e porque as ideias relevantes de um conteúdo são organizadas na 

estrutura cognitiva do indivíduo de forma hierárquica, ou seja, as ideias relevantes 

estão no topo e vão aos poucos, incluindo ideias, conceitos e proposições mais 

diferenciados. 

A reconciliação integradora, é entendida como um processo como a 

recombinação de elementos existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, ao 

suceder das aprendizagens superordenada e combinatória, conforme as novas 

informações são adquiridas, vão se relacionando e podem assumir uma nova 

organização e um novo significado. Um exemplo é quando os alunos sabem que 

alface, beterraba, cenoura e repolho são hortaliças, mas em biologia cada alimento 
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tem um significado: alface e repolho são verduras, enquanto beterraba e cenoura 

são tubérculos. Esse tipo de confusão inicial do aprendiz pode ser resolvido ao 

aprender novos significados combinatórios, percebendo que a classificação 

nutricional não é igual à classificação em biologia. 

Sendo assim, após a reconciliação integradora, os conceitos e proposições 

já existentes são modificados e novos significados são adquiridos. Desta maneira, o 

professor tem um papel importante, o de explorar as relações entre ideias, indicando 

semelhanças e diferenças importantes para que auxilie o aprendiz resolver as 

confusões entre ideias. 

Os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora 

podem ser usados na prática pedagógica por meio de uso de recursos didáticos, 

como organizadores prévios e mapas conceituais. 

 

Figura 3 – Ilustração das ideias apresentadas por Ausubel, em um mapa conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paixão e Ferro (2009, p.101). 
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2.2.2 Organizadores prévios e mapas conceituais   

 

Para Ausubel, a aprendizagem significativa deve sobressair sobre a 

aprendizagem mecânica e é atingida quando um novo material a ser aprendido 

interage e é assimilado por conhecimentos prévios relevantes, disponíveis na 

estrutura cognitiva do indivíduo. Quando o aluno não possui esses conceitos 

relevantes o professor pode utilizar os organizadores prévios como estratégia, que 

permite o mesmo manipular a estrutura cognitiva do aprendiz, com o intuito de 

facilitar a aprendizagem significativa. 

Desta forma, Ausubel acredita que a principal estratégia para manipular a 

estrutura cognitiva do aprendiz com a intenção de facilitar a aprendizagem 

significativa são os organizadores prévios. 

Ausubel e Novak foram enriquecendo a teoria da aprendizagem significativa 

ao longo do tempo, e desenvolveram instrumentos específicos que colocam em 

prática processos de ensino que facilitam a aprendizagem do aluno, um desses 

instrumentos é a técnica de mapeamento conceitual, desenvolvida por Joseph D. 

Novak, na Universidade de Cornell no ano de 1990. 

a) Organizadores prévios;  

A aprendizagem significativa necessita de conceitos, ideias e proposições 

relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, para que sirvam de âncora para a 

nova aprendizagem. Quando essas ideias iniciais não estão dispostas, o professor 

deve se utilizar de estratégias para manipular a estrutura cognitiva do indivíduo com 

a intenção de facilitar a aprendizagem significativa. A principal estratégia, de acordo 

com Ausubel, é o uso de organizadores prévios. 

Os organizadores prévios são materiais introdutórios de maior nível de 

abstração, generalidade e inclusividade do que o novo material a ser aprendido, 

desta forma, deve ser introduzido antes do novo material de aprendizagem. 

De acordo com Ausubel, a principal atribuição do organizador prévio é 

ocupar o espaço entre o que o aluno já conhece e o que precisa conhecer, 

preparando-o para poder aprender de forma significativa. Sendo assim, os 

organizadores prévios podem proporcionar inclusores relevantes, como estabelecer 

relações entre ideias já existentes na estrutura cognitiva e as que estão inseridas no 

material a ser aprendido. 
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Dependendo do conhecimento que o aluno já tem do conteúdo a ser 

aprendido, os organizadores podem ser de dois tipos: expositivo e comparativo. O 

organizador é expositivo quando o novo conteúdo é pouco familiar, tendo assim, a 

função de fornecer os inclusores necessários para a integração da nova informação, 

servindo como âncora para a aprendizagem. O organizador comparativo é indicado 

no caso de aprendizagem de conteúdo relativamente familiar, a sua atribuição é 

interagir com as novas ideias e conceitos parecidos existentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz e aumentar a diferenciação entre novas ideias e ideias já existentes. 

Desta forma, o organizador comparativo ressalta as semelhanças e diferenças entre 

o conteúdo a ser aprendido e o que já está disponível na estrutura cognitiva do 

aluno. 

É importante ressaltar que não é possível ter precisão se um material é ou 

não um organizador, de forma que a definição dependerá do conteúdo a ser 

aprendido, da idade do aprendiz e do grau de familiaridade prévia do mesmo com o 

material de aprendizagem, de acordo com Moreira (2006). 

b) Mapas conceituais 

Os mapas conceituais são uma estratégia de facilitar uma aprendizagem 

significativa. Neles são apresentados fundamentação teórica e exemplos.  

Podem ser representados por meios de diagramas, mencionando relações 

entre conceitos ligados por palavras, estruturados de forma que os conceitos mais 

amplos estão no topo e os mais específicos, na parte inferior. Apesar de geralmente 

serem organizados hierarquicamente, os mapas conceituais não devem ser 

confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não indicam sequência, 

temporalidade ou direcionalidade, nem hierarquias organizacionais ou de poder, 

também não devem ser confundidos com mapas mentais e nem quadros sinópticos. 

Mapas conceituais buscam relacionar os conceitos e hierarquizá-los. 

O mapeamento conceitual é flexível e pode ser usado para várias 

finalidades, como: instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de 

aprendizagem, meio de avaliação (MOREIRA; BUCHWEITZ, 1993). Dessa maneira, 

podem ser usados como ferramentas de ensino e/ou aprendizagem e como recursos 

auxiliares na análise e planejamento do currículo. 

Como ferramenta didática, os mapas podem ser usados para apresentar 

relações hierárquicas entre conceitos ensinados em uma aula, um conteúdo, uma 

disciplina ou até mesmo num curso. O uso dessas ferramentas em sala promove a 
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aprendizagem significativa, de forma que explicita as relações de subordinação e 

superordenação, que irão fingir a aprendizagem de conceitos. Entretanto, devem ser 

usados quando os alunos já têm certa familiaridade com o tema para que sejam 

potencialmente significativos. 

Na visão instrucional, a utilização de mapas conceituais apresenta 

vantagens e desvantagens. As vantagens são: os mapas destacam a estrutura 

conceitual de um conteúdo e o papel de sistemas conceituais no desenvolvimento 

da mesma; demonstram que os conceitos dentro de um mesmo conteúdo podem ser 

diferentes em relação ao grau de generalidade e inclusividade, de forma hierárquica, 

facilitando a retenção e desenvolvendo uma visão integrada do assunto. As 

possíveis desvantagens são: podem ser vistos como algo a ser memorizado se não 

tiverem significados para o aprendiz, dificultando a aprendizagem e retenção. Se o 

mapa for muito complexo, pode impossibilitar a habilidade dos alunos de criarem 

suas próprias hierarquias conceituais. 

O professor, na sala de aula, pode minimizar as desvantagens, explicando 

sobre os mapas e sua finalidade, introduzindo-os quando os alunos tiverem 

familiaridade com o assunto, explanando que um mapa pode ser construído de 

vários modos e incentivando os estudantes a criarem seus próprios mapas 

conceituais. 
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3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Num contexto de constante transformações tecnológicas, há o repensar da 

educação, considerada uma das bases que sustentam a sociedade, face as novas 

habilidades exigidas. Desta maneira, as necessidades de formação dos indivíduos 

no decorrer da vida requerem novas concepções de educação. A Educação a 

Distância é uma modalidade de ensino que tem crescido e ganhado força, e que 

constitui um conjunto de possibilidades para a ocorrência da aprendizagem de forma 

significativa. 

 

Vivemos um tempo da velocidade instantânea, em que novos estilos 
de vida e formas sociais de convivência se instalam a cada 
momento. O homem transita por todo planeta sem mesmo sair 
fisicamente do lugar. A sociedade deixa de ser local e passa a ser 
mundial (SALLES, 2012, p. 4). 

 

Na EaD, Alves (2009) afirma que o processo de aquisição do conhecimento 

acontece da maneira em que é mediado pelas tecnologias da informação e 

educação, diferentemente do ensino presencial. 

Maia e Mattar (2008) apregoam que a EaD, mesmo sofrendo preconceitos 

no início, tem ganho espaço nesse modelo de sociedade, desconstruindo 

paradigmas e inserindo-se no conceito de educação. É considerada, atualmente, a 

modalidade com maior crescimento significativo mundial, promovendo mudanças 

significativas na história da educação, e a mais procurada por empresas para 

formação e capacitação de seus colaboradores, por possuir diferentes recursos e 

investimentos. Os autores acreditam que EaD pode ser estudada como uma maneira 

antiga de educação tendo como primordial a escrita, e para que aconteça o 

processo de ensino aprendizagem, não se faz necessário estar presente no mesmo 

local e momento. 

Zambalde e Figueiredo (2008) afirmam que a EaD não é um modismo, mas, 

um modelo de ensino que propicia mudanças na educação, representando a 

democratização do acesso ao ensino, formada por novos conceitos de 

autoaprendizagem, de autonomia e de qualificação. Para Keegan (2004) e Landin 

(2008), a EaD é uma maneira organizada de auto estudo, onde a autoaprendizagem 

ocorre com a utilização de materiais instrucionais e os alunos são acompanhados 

por uma equipe multidisciplinar, usando recursos e ferramentas tecnológicas. 
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Todavia, para Jonassen (2007), a EaD tem substituído a instrução presencial 

pelas tecnologias e, muitas vezes, repetindo métodos de instrução da educação 

tradicional. Desse modo, são necessárias mudanças para inovar na utilização das 

tecnologias na educação, quebrando paradigmas educacionais. 

Valente (2008) aponta a necessidade para que se desenvolva um modelo 

pedagógico específico para a EaD, no qual seja superado a distância física e 

temporal entre os envolvidos do processo ensino aprendizagem. 

Jonassen (2007) acredita que a aprendizagem significativa apoiada a novas 

tecnologias na educação, é capaz de recriar ambientes, levando o aprendiz construir 

o conhecimento por meio da reflexão. Estes ambientes permitem a atuação do aluno 

na observação e manipulação de informações, no uso de sua intencionalidade na 

interpretação, e o professor no papel de mediador pode fornecer ambientes com 

situações complexas próximas a realidade.  

 

3.1 AS QUALIDADES DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EAD 

 

Jonassen (1996) afirma que a Educação a Distância deve promover, no seu 

processo ensino aprendizagem, as seguintes qualidades: que ele seja ativo; 

construtivo; reflexivo; colaborativo, intencional, complexo, contextual e coloquial, e 

que, na ocasião em que o aprendiz se envolve nesses significados, a aprendizagem 

significativa acontecerá de forma natural e real. 

a) Ativa  

Para Jonassen (1996), a qualidade ativa é o resultado de experiências 

legítimas. Quando há interação dos alunos com o meio, por meio de manipulação 

ativa, estes adquirem experiências, um item fundamental da aprendizagem 

significativa. 

Conforme Behar (2009) os ambientes virtuais de aprendizagem dispõem de 

ferramentas nas quais os aprendizes podem buscar, editar e publicar informações 

utilizando seus conhecimentos prévios. Desta maneira, a qualidade ativa possibilita 

aos alunos reflexão, a partir do momento em que estes participam ativamente do 

processo de manipulação e interação com as ferramentas da EaD. 

b) Construtiva  

Nesta qualidade os alunos incluem novos ideias ao conceito anterior, 

construindo seu próprio significado. O autor explica: “Os alunos integram novas 
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ideias ao conhecimento anterior a fim de entenderem ou construírem o significado 

das experiências que têm. Constroem seu próprio significado para experiência” 

(JONASSEN, 1996, p. 73). 

Pozo (2007) contribui, afirmando que o conhecimento está em constante 

transformação e atualização, devido principalmente as novas experiências e 

interpretações feitas pelo aprendiz, assim, esses novos conhecimentos são 

ancorados pelo conceito existente, resultando na sua modificação e ampliação. 

c) Reflexiva 

É necessário que os alunos reflitam sobre suas experiências e as analisem. 

Na aprendizagem alicerçada na tecnologia, estes devem articular o que estão 

fazendo, as suas decisões, as estratégias e as respostas encontradas. Quando 

ocorre a articulação desses itens, eles entendem e conseguem mais facilmente 

transferir o conhecimento construído (JONASSEN, 1996, p. 73). 

d) Colaborativa 

O ser humano, enquanto ser social necessita do outro, e desta forma, cria 

comunidades que buscam o mesmo objetivo. O mesmo acontece na EaD, “Os 

alunos trabalham em grupo, negociam socialmente uma expectativa comum, assim 

como a compreensão da tarefa e os métodos que irão utilizar para realizarem” 

(JONASSEN, 2007, p. 24). 

Essas comunidades, de acordo com Jonassen (1996), exploram as 

habilidades de seus indivíduos, proporcionando apoio, modelam e observam as 

contribuições de cada um, compartilhando experiências e vivências. Sendo assim, 

não é porque há distância física que os indivíduos não podem participar de uma 

comunidade e interagir entre si.  

e) Intencional  

O ser humano orienta-se em torno de um objetivo, seja pessoal ou 

profissional. Desta maneira, a qualidade intencional refere-se à concepção de que o 

aluno pensa e aprende mais quando está tentando atingir uma meta cognitiva. 

(JONASSEN, 1996, p. 74).  

Jonassen (2007, p. 24) assegura: “os alunos articulam os seus objetivos de 

aprendizagem, o que estão a fazer, as decisões que tomam as estratégias que 

utilizam e as respostas que encontram”. Assim, as tecnologias devem dar suporte 

aos alunos para que os mesmos consigam atingir seus objetivos de aprendizagem. 

f) Complexa  
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Para tornar as ideias mais fáceis de serem repassadas aos alunos, a 

instrução, na maioria das vezes, a simplifica demais, supondo que “o mundo seja um 

lugar simples e confiável” (JONASSEN, 1996, p.74). Porém, essa ação não 

considera o contexto real e problemático, transmitindo mensagens errôneas por 

meio de resolução de problemas mal estruturados. 

A complexidade reporta-se à necessidade de apresentação de problemas 

reais, com o intuito de estimular a capacidade cognitiva do aluno no processo de 

resolução de problemas. 

g) Contextual 

Jonassen (1996, p. 74) afirma que as ações da aprendizagem quando 

situadas no contexto real, ou até mesmo simuladas em problemas baseados no 

ambiente da aprendizagem, são entendidas melhor e transferidas para novas 

situações. Ou seja, para que haja ampliação e modificação dos conceitos 

subsunçores, é necessário que se ensine habilidades e conhecimentos da vida real, 

contextos úteis, novos e diferentes. 

h) Coloquial 

A aprendizagem e a solução de problemas são atividades sociais. A 

qualidade coloquial refere-se a como as tecnologias podem subsidiar esse processo 

por meio da conexão dos alunos, formando comunidades e ensinando que há várias 

maneiras de visão de mundo e de solução de problemas (JONASSEN, 1996, p. 74). 

Isso posto, pode-se dizer que a aprendizagem significativa se dá a partir do 

momento que o aluno recebe as informações, assimila, relaciona com os 

conhecimentos prévios, organiza e liga aos mapas mentais, atribuindo significado ao 

novo conhecimento. E a EaD, por meio do uso de variadas tecnologias pode criar 

ambientes contextualizados, ferramentas construtivistas, estratégias de pensamento 

e discurso, apoiando os processos de construção dos conhecimentos dos alunos 

(JONASSEN, 2007, p. 77). 

 

3.2 MATERIAIS INSTRUCIONAIS NA EAD 

 

O início do ensino a distância, em sua primeira geração provinha como 

recurso disponível o correio físico, o que tornava o contato professor/aluno e vice-

versa lento.  



28 

 

Por volta da década de 80, na segunda geração, houve ampliação dos 

recursos e integração de meios audiovisuais aos materiais impressos. O intuito era 

homogeneizar, com cursos baseados no modelo fordista, sem levar em conta a 

cultura de diferentes grupos sociais. 

A terceira geração surge a partir de 1990, com o uso da internet. A mídia em 

sua diversidade proporcionou uma interação mais ampla entre os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. O termo e-learning surge a partir de então. 

Nos dias de hoje, o e-learning está na quarta geração, no qual as 

tecnologias de comunicação estão vinculadas a internet, possibilitando a troca de 

experiências de modo simultâneo. Entretanto, apesar de toda tecnologia, é 

necessário verificar a qualidade dos materiais instrucionais dos cursos de EaD. 

É necessário promover a interação entre o material instrucional e o 

estudante, sendo assim, esse material requer um desing próprio – modelo de 

apresentação – para que seja possível atingir os objetivos propostos.  

Para Langhi (2005), um curso a distância deve ter três elementos: estrutura, 

navegabilidade e forma de escrita do discurso. 

Na estrutura deve conter as seguintes facetas: componentes de cada 

módulo: objetivo, conteúdo, desenvolvimento e avaliação; sequência de 

informações; formas de seleção de informações de busca; relação prática-teoria por 

meio de exercícios; autoavaliação; glossário; exemplificação; animações e vídeos, e 

resumos.A navegabilidade está relacionada com a possibilidade de estudo em cada 

tela proposta, e esta deverá ser de fácil acesso, utilizando recursos que permitam a 

interação do estudante. O discurso deve conter a possibilidade de diálogos entre o 

autor e o leitor, e interatividade por meio de atividades e exercícios que promovam a 

troca de experiências. 

Na produção de materiais instrucionais, é considerado três aspectos: 

conceitos, tipo de design e requisitos técnicos.  
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Figura 4 – Denominação dos conceitos: E-learning, Web-based learning, web-based 

courses, online learning, distance learning. 

 

Fonte: Langhi (2005). 
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Figura 5 – Classificação por design instrucional 

Fonte: Langhi (2005). 
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Figura 6 – Classificação por requisitos técnicos 

 

Fonte: Langhi (2005). 

 

Os materiais elaborados para e-learning contemplam três elementos: 

estrutura, navegabilidade e discurso, organizados com base na teoria 

comportamental. A maioria dos cursos é avaliada se contem elementos básicos 

como: objetivo, conteúdo, atividade e avaliação, sem se preocupar com o modo pelo 

qual o a informação chega até o estudante. 

A existência dos elementos citados acima, são uteis para elaborar a 

interface, ou seja, a aparencia que o curso terá. Porém, não são estes componentem 

que garantirão índices satisfatórios de aprendizagem. Para que haja realmente 

aprendizagem, os materiais instrucionais devem estar pautados numa concepção de 

ensino e aprendizagem, onde principios teóricos e metodológicos estejam presentes. 

A aprendizagem significativa, de David Ausubel, é uma teoria capaz de 

embasar o planejamento e desenvolvimento de materiais instrucionais para e-

learning, tornando-a significativa. 

 

3.2.1 Produção de materiais potencialmente significativos 

 

Na teoria de aprendizagem significativa, os individuos adquirem 

conhecimentos, num primeiro momento, por meio da aprendizagem receptiva, no 

ensino expositivo, elaborado com materiais adequados. 

A produção de materiais instrucionais constitui-se em programar, organizar e 

sequenciar os conteúdos, o que facilita a ancoragem de novos conhecimentos na 
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estrutura cognitiva do aprendiz. Se não existe conceitos relevantes já presentes na 

estrutura cognitiva do mesmo, as novas informações são aprendidas de forma 

mecânica, não se relacionando com o material presente. 

Os materiais instrucionais devem ser construidos de forma que os novos 

conhecimentos se relacionem com os que o aprendiz já conhece, e que o mesmo 

tenha atitude ativa neste processo. 

Para que os materiais instrucionais tenham significato lógico ou potencial, os 

elementos devem estar organizados em uma estrutura, de forma que as diferentes 

partes se relacionem entre si. (POZO, 2002). Essa organização deverá incluir 

conceitos mais gerais primeiro, facilitanto a aprendizagem de conceitos 

subordinados. 

A elaboração de materiais instrucionais específicos deve ter no mínimo 

quatro etapas. A primeira etapa consiste em determinar a estrutura conceitual e 

proposicional da materia, identificar os conceitos inclusivos e propriedades 

integradoras e organizá-las hierarquicamente, dos mais gerais aos mais específicos. 

A próxima tarefa é identificar os subsunçores relevantes à aprendizagem do 

conteúdo a ser trabalhado, que deveriam estar presentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Em seguida, deve-se diagnosticar os conhecimentos prévios do aluno e 

por final, utilizar recursos que facilitem a estrutura conceitual da materia de ensino 

para estrutura cognitiva do indivíduo de forma significativa. Neste momento, o papel 

do professor é auxiliar o aluno a assimilar a materia de ensino e organizar sua 

própria estrutura cognitiva.  

Ausubel et al (1980), evidencia a importância dos conhecimentos prévios e 

organização da matéria. De modo que, são esses dois elementos que irão auxiliar na 

elaboração dos materiais instrucionais e nas técnicas de avaliação.  

Sendo assim, os materiais instrucionais devem ter em sua estrutura os 

processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, os organizadores 

prévios, a prática e o treino. 

A diferenciação progressiva diz respeito a programação de conceitos, 

incialmente dos mais amplos e progressivamente diferenciadas, introduzindo-se 

detalhes mais específicos. A reconciliação integrativa explora as relações entre 

conceitos, similaridades e diferenças significativas, reconciliando a discordância real. 

Os organizadores prévios são materiais introdutórios, apresentador antes do 

material a ser aprendido de fato. Em outras palavras, seria a ponte entre o que o 
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indivíduo já conhece e o que necessita aprender, para assimilar de forma 

significativa os novos conceitos. Deve-se apresentar de forma familiar e simples, de 

modo que compreensível pelo aluno. 

A prática e o treino são as principais atividades que influenciam a estrutura 

cognitiva do indivíduo, de modo que faz-se necessária uma postura ativa do mesmo. 

As avaliações alem de dar informações a respeito do ensino, devem 

contrubuir com dados sobre a qualidade do empreendimento educacional. Devem 

permitir o conhecimento da eficácia do programa educacional, dos métodos de 

ensino utilizados, dos materiais instrucionais, e das maneiras de organizar o 

conteúdo e disciplinas. 

Na elaboração de materiais instrucionais deve-se tomar cuidado com a 

prática repetitiva de uma mesma atividade de aprendizagem, e promover práticas de 

soluções de problemas e reflexão, significativamente. 

No contexto de EaD, mesmo que seja necessária uma postura ativa do 

estudante, deve-se orientar a aprendizagem, para que a mesma aconteça de forma 

significativa, levando em conta os aspectos históricos pessoais, profissionais e 

acadêmicos desses indivíduos. 

Na produção de materiais instrucionais para EaD, deve se considerar três 

aspectos principais. 

a. Cabeçalho ou introdução: é como um organizador prévio. Apresenta 

a explicação da atividade de aprendizagem, ancorando as ideias seguintes. 

b. Apresentação do material de aprendizagem: Devem ser bem 

estruturados e organizados conceitualmente, aproveitar os interesses dos alunos e 

ter as ideias ligadas entre si. Apresentar os conteúdos de forma geral e 

progressivamente introduzir conceitos mais específicos. 

c. Consolidação da estrutura conceitual: Deve ter relação entre os 

conhecimentos prévios ativados e organização conceitual dos materiais 

instrucionais, atividades de aprendizagem e fixação, reflexão dos conhecimentos 

adquiridos, estabelecimento das relações entre os elementos entre eles e entre os 

conhecimentos prévios. Algumas estratégias para a classificação conceitual podem 

ser: esquemas, diagramas,redes de conhecimento, mapas conceituais etc, e a 

prática e o treino para promoção de uma aprendizagem significativa. 

Em suma, para que os materiais instrucionais sejam significativos deverão 

apresentar um organizador prévio dos conteúdos a serem estudados. A escrita dos 
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conteúdos deverá respeitar os princípios da diferenciação progressiva e da 

reconciliação integrativa e nessa mesma sequência deverá vir a prática e o treino 

para que as novas informações tenham significado para os aprendizes. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram do presente estudo quatro pessoas, sendo dois docentes, um 

coordenador pedagógico e um tutor, todos atuantes na Educação a Distância. O 

Quadro 1apresenta as informações referentes aos participantes. 

 

Quadro 1: Informações referentes aos participantes 
Participante Idade Formação Tempo de 

docência 
Atuação na 

EaD 
Tempo de 
atuação 

P1 39 Doutor em 
História 

14 anos Docente 9 anos 

P2 36 Pós-graduado – 
Latu Sensu 

3 anos Coordenador 
Pedagógico 

5 meses 

P3 43 Doutorando em 
Educação 

28 anos Docente 
Especialista 

2 anos 

P4 24 Licenciado em 
Educação Física 

2 anos Tutor 1 ano 

Fonte: a autora. 

 

4.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

 

Para coleta de dados foi elaborado um questionário (Apêndice A), cujo 

roteiro contempla doze itens referentes às compreensões de professores e tutores 

atuantes na Educação a Distância sobre a como a teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel, bem como sobre a qualidade do material instrucional. 

O questionário foi enviado por e-mail a nove pessoas que atuam na EaD, 

conhecidas e indicadas que se propuseram a participar do mesmo, entretanto, 

apenas quatro responderam. 

 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados obtidos foram analisados por questão, com base na 

fundamentação teórica sobre a Teoria da Aprendizagem e nas discussões referentes 

a Educação a Distância, apresentadas nos capítulos anteriores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente capítulo apresenta as respostas dos participantes – 

denominados de P1, P2, P3 e P4, bem como a análise das mesmas fundamentadas 

a teoria da Aprendizagem Significativa. 

A análise se inicia pelas questões que dizem respeito ao papel do aluno no 

contexto da Educação a Distância e a disponibilização de recursos que permitem a 

pró-atividade do mesmo no ambiente virtual. Todos os participantes responderam 

que o aluno precisa ser autônomo, ter uma postura ativa e que os AVAs contemplam 

ferramentas que permitem a pró-atividade do mesmo. Em específico, o P1 destaca 

que o processo de aprendizagem na EaD é dinâmico, requer autonomia por parte do 

aluno, e que o AVA dispõe de ferramentas como tele aulas, chats, fóruns, entre 

outros, porém, todos esses recursos necessitam da pró-atividade deste; o P2 

concorda e completa que as ferramentas nos ambientes virtuais evoluíram muito de 

modo a facilitar a pró-atividade do aluno; o P4 acrescenta que cabe ao aluno o 

comprometimento, interesse e dedicação. Esses resultados se assemelham às 

ideias de Jonassen (1996) e Behar (2009), que afirmam que a postura ativa dos 

alunos, por meio de experiências, manipulação e a disponibilização de ferramentas 

no ambiente virtual de aprendizagem possibilitam aos alunos que reflitam e 

interajam, favorecendo que a aprendizagem seja significativa. Moreira (1999) 

corrobora essa ideia, apontando que o aprendiz deve ser ativo, evidenciando a 

necessidade dos processos de atenção e motivação. 

Questionou-se aos participantes se tiveram algum contato com a teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, o que sabiam sobre, o que seriam 

aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa e se há possibilidades de a 

aprendizagem na EaD ser significativa. O P1 não conhece a teoria, para ele os 

termos mais adequados seriam aprendizagem ativa e passiva, existentes em 

qualquer modalidade de ensino, e para que a aprendizagem seja significativa nesse 

contexto depende de como o aluno percebe a educação. Pode-se perceber que sua 

resposta diverge do que a Teoria da Aprendizagem Significativa afirma sobre os 

conceitos de aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. O P2 

compreende que a teoria é uma metodologia facilitadora e para que a aprendizagem 

seja significativa são necessários três fatores: predisposição para aprender, esforço 
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decidido e sentido cognitivo afetivo. Em relação à aprendizagem, afirma que a 

aprendizagem mecânica se dá quando o novo conhecimento não é compreendido 

dificultando sua fixação e ampliação do conhecimento, e a aprendizagem 

significativa é quando o novo conhecimento se relaciona com algum conhecimento 

prévio, permitindo ao aluno se aprofundar e fixar esse conhecimento.  

De acordo com as concepções de Paixão e Ferro (2009), as aprendizagens 

mecânica e significativa são um contínuo, e a distinção entre as duas está no grau, 

dessa forma, a aprendizagem de uma nova informação pode ser parcialmente 

mecânica e parcialmente significativa ou vice-versa; para o P2, a aprendizagem 

neste contexto pode sim ser significativa, desde que o aluno se dedique e explore os 

recursos da plataforma, como fóruns, contato com tutores, download de matérias 

extras, entre outros.  

O P3 conhece os fundamentos teóricos e define como aprendizagem 

mecânica aquela em que o aluno aprende a partir da verbalização do professor, sem 

espaço para posicionamento e para tirar dúvidas, numa mera memorização, onde a 

nova informação não tem relação com os conhecimentos já adquiridos do aluno, e a 

aprendizagem significativa é a que o professor conhece o nível de aprendizagem 

dos alunos e propõe desafios que oportunizem aumentar os conhecimentos do 

objeto em estudo utilizando os conhecimentos subsunçores; a definição do 

participante se desvia da teoria de Ausubel quando coloca que a aprendizagem 

mecânica se dá por meio da verbalização do professor, sem espaço para diálogo, de 

modo que, a aprendizagem receptiva e aprendizagem por descoberta estão situadas 

em diferentes contínuos que podem partir tanto da aprendizagem mecânica como da 

aprendizagem significativa (PAIXÃO; FERRO, 2009). O participante ainda colocou 

que a aprendizagem no contexto da EaD pode ser significativa, e dependerá do 

professor que irá verificar o nível de conhecimento de seus alunos e a partir do 

diagnóstico fazer intervenções objetivando o desiquilibrar mentalmente, mantendo-o 

assim mentalmente ativo.  

O P4 realizou algumas leituras a respeito da teoria e percebe que a teoria é 

um modo alternativo de conceber a aprendizagem, diferente da aprendizagem 

mecânica, há diálogo e disposição das partes professor/autor e aluno, e parte do 

princípio de construção e reformulação do conhecimento, as compreensões sobre 

aprendizagem mecânica e significativa são de que há diferença entre elas, onde na 

primeira o aluno aprende de forma repetitiva sem saber o motivo de aprender 
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determinado conteúdo, enquanto na aprendizagem significativa, definida pelo 

participante como o contrário da mecânica, o aluno aprende e sabe o motivo de 

estar aprendendo determinado assunto e se dá por meio de intervenção do 

professor nos conhecimento prévios do aluno, e acredita que possa haver 

aprendizagem significativa na EaD, no entanto, afirma que esse sistema de 

aprendizagem anula a interação de certa maneira, pois não há o esclarecimento de 

dúvidas em tempo real e os tutores não estão disponíveis o tempo todo.  

Pode-se perceber que as compreensões dos participantes acerca da 

aprendizagem mecânica estão fortemente relacionadas ao ensino tradicional, e 

entendidas como algo que não deve fazer parte do processo de ensino 

aprendizagem, no entanto, em concordância com as ideias de Ausubel (1980), a 

aprendizagem mecânica está em continuidade com a aprendizagem significativa, e a 

aprendizagem representacional, que é base dos outros tipos de aprendizagem 

significativa, por exemplo, se aproxima da aprendizagem mecânica. 

Os itens a seguir, inclusos no questionário, dizem respeito à organização 

dos materiais instrucionais de forma que as parte se relacionem entre si, como é 

feito a apresentação do material de aprendizagem, como os conteúdos são 

apresentados e como se dá a consolidação da estrutura conceitual. Todos os 

participantes afirmam que os materiais são organizados de forma a se relacionar 

entre si; os materiais de aprendizagem são apresentados no ambiente virtual do 

aluno por meio de ferramentas como chats, fóruns, vídeos, tele aulas, e outros 

materiais postados; os conteúdos são apresentados por meio de livros, materiais 

feitos pelo próprio professor, vídeos, textos científicos em PDFs, vídeo conferências, 

apostilas e informativos; e em relação a consolidação da estrutura conceitual os 

participantes P2 e P3 não souberam responder, o P1 compreende que o problema 

está na passagem da estrutura conceitual para a estrutura cognitiva, realizando o 

aprendizado de forma significativa, o P4  compreende que a estrutura conceitual é 

uma tecnologia e a EaD deve estar aberta e criar possibilidades para tal. Pode-se 

perceber, conforme a leitura dos capítulos anteriores, que as respostas estão forma 

equivocadas se comparadas à teoria da Aprendizagem significativa, onde Langhi 

(2005) afirma que a consolidação da estrutura conceitual deve ser dar por meio da 

relação entre os conhecimentos prévios e organização conceitual dos materiais 

instrucionais, atividades de aprendizagem e fixação e da reflexão dos novos 

conhecimentos e dos conhecimentos prévios. 
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As questões que abordam a utilização de organizadores prévios como 

estratégia de aprendizagem e quando são introduzidos, bem como a utilização de 

mapas conceituais como ferramenta de ensino/aprendizagem foram respondidas 

pelos P1, P2, P3 que há utilização de organizadores prévios e estes são 

introduzidos antes do material de aprendizagem, para que os conhecimentos prévios 

se relacionem com o novo material a ser aprendido, o P3 define que o organizador 

prévio é o fórum de discussões, enquanto o P4 compreende os organizadores 

prévios como apenas um recurso de mapeamento da localidade onde a aula 

acontece. A maioria dos participantes concordam com a ideia de Ausubel, em 

Paixão e Ferro (2009), o qual certifica que os organizadores prévios são materiais 

introdutórios de maior nível de abstração e devem ser introduzidos antes do novo 

material de aprendizagem, permitindo ao professor manipular a estrutura cognitiva 

do aprendiz, o preparando para aprender de forma significativa. 

A análise finaliza com a questão em torno da possibilidade de diálogo de 

autor e leitor e se há troca de experiências, pensando no contexto da Educação a 

Distância especificadamente. O P3 não soube responder, de modo que não 

entendeu o que seriam “autor” e “leitor” nesse contexto, e os P1, P2, P4 afirmaram 

que existe possibilidade de troca de experiências no diálogo entre autor e leitor, 

entretanto, este diálogo é complexo de forma que, segundo o P4, a dificuldade está 

na conciliação do tempo para que ambas as partes possam se encontrar 

virtualmente. De acordo com Langhi (2005), um curso a distância deve contar três 

elementos, estrutura, navegabilidade e forma de escrita do discurso, sendo que o 

discurso deve possibilitar diálogos entre autor e leitor, interagindo por meio de 

atividades que promovam a troca de experiências, ainda que não seja em tempo 

real. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo conhecer a compreensão dos profissionais 

atuantes na EaD sobre a teoria da Aprendizagem Significativa, bem como responder 

ao problema desta pesquisa, que se tratou de compreender as possibilidades de 

favorecimento da Aprendizagem Significativa na Educação a Distância.  

Em resposta ao problema que gira em torno de compreender quais são as 

possibilidades do favorecimento da Aprendizagem Significativa na EaD, pudemos 

perceber, pelas respostas dos participantes que é necessário, primeiramente, a 

compreensão melhor aprofundada a respeito da teoria, para que não haja 

divergências teóricas, e que as possibilidades da aprendizagem na Educação a 

Distância indicam que ela pode significativa, desde que haja pró-atividade por parte 

do aluno, materiais de aprendizagem que se relacionem entre si, organizadores 

prévios introduzidos antes do material a ser aprendido e diálogo entre autor e leitor, 

ou seja, entre professor, tutor e aprendiz. 

A fundamentação teórica apresentada propiciou maior aprofundamento nos 

conceitos, bem como a análise dos dados, sendo possível crer na possibilidade de 

favorecimento da Aprendizagem Significativa no contexto da Educação a Distância. 

De modo que os professores entrevistados se utilizam de recursos para que haja 

produção de materiais potencialmente significativos, preconizam a importância dos 

conhecimentos prévios dos aprendizes e se utilizam de ferramentas no ambiente 

virtual que servem de apoio, permitindo ao aprendiz sua pró-atividade e autonomia, 

possibilitando que a aprendizagem seja significativa. 

Por intermédio da pesquisa realizada, torna-se importante destacar as 

contribuições da Aprendizagem Significativa no âmbito da Educação a Distância, 

uma vez que busca excluir práticas do ensino tradicionais e refletir sobre as 

possibilidades de a aprendizagem ser significativa nesse contexto. 

O desejo, ao finalizar a pesquisa, é ter contribuído para reflexão e um olhar 

para as possibilidades reais do uso da teoria da Aprendizagem Significativa no 

espaço da Educação a Distância. Particularmente, creio na eficácia desta teoria e 

sugiro que os profissionais atuantes no espaço da EaD se embasem mais e melhor 

na teoria de Ausubel, considerando os conhecimentos do aprendiz e produzindo 
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materiais que possibilitem a ocorrência da aprendizagem significativa, superando 

métodos memorísticos e ineficazes que muitas vezes acontecem. Da maneira que, 

não são somente as ferramentas nos ambientes virtuais que vão proporcionar essa 

aprendizagem, mas sim, vários fatores citados no decorrer deste estudo. 

Com o presente estudo e levantamento de dados, percebeu-se a 

necessidade de aprofundamento em uma questão que se trata de compreender 

melhor como acontece a relação autor e leitor no âmbito da EaD, sendo assim, 

indica-se que esta questão problema pode ser uma sugestão de pesquisas futuras. 
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APÊNDICE A 

Questionário 

 

Discente: Jéssica Cristina de Oliveira 

Orientadora: Andreza Schiavoni 

 

O presente questionário é parte de uma pesquisa qualitativa do Trabalho de 

Conclusão de Curso em Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina. Refere-

se aos conhecimentos de professores e/ou tutores da Educação a Distância, bem 

como a qualidade do material instrucional, relacionados a teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel.  

Os dados pessoais não serão divulgados. 

 
Identificação 
 
Nome completo: 
 
Idade: 
 
Formação: 

 

Tempo de exercício na docência: 
 

Qual sua atuação na EaD? 
 

Há quanto tempo exerce essa função? 
 

 

Pensando no contexto da Educação a Distância e suas vivências... 

 

1. Qual o papel do aluno nesse contexto? 

 

2. O ambiente virtual dispõe de ferramentas para que o aluno seja ativo?  

 

3.  Para você, o que são Aprendizagem Mecânica e Aprendizagem 

Significativa? Há diferença entre elas? 

 

4. A aprendizagem na Educação a Distância pode ser significativa? Como? 
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5.  São utilizados organizadores prévios como estratégia de aprendizagem? 

Quando são introduzidos? 

 

6.  Utilizam-se mapas conceituais como ferramenta de 

ensino/aprendizagem? 

 

7. Os materiais instrucionais são organizados de forma que as partes se 

relacionem entre si? 

 

8. Como os conteúdos são apresentados? 

 

9. Como é feito a apresentação do material de aprendizagem? 

 

10. Há possibilidade de diálogo entre autor e leitor? Há troca de experiências? 

 

11. Como se dá a consolidação da estrutura conceitual? 

 

12. Você já teve algum contato com a teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel? Se sim, o que conhece sobre ela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


