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O presente estudo teve como objetivo investigar o processo de compreensão 
envolvido na aprendizagem de conceitos escolares trabalhados na escola. Elegeu–
se como objetivo da pesquisa o conceito de ilha, trabalhado no período do sexto ao 
nono anos do Ensino Fundamental. Para a pesquisa foram selecionados, 
aleatoriamente, dez alunos de uma Escola Municipal de Campo Grande/MS e 
submetidos a uma entrevista de natureza clínica. Esse procedimento foi realizado 
em três momentos, nos quais era solicitado tarefas dos alunos seguidas da 
argüição do entrevistador. No primeiro momento, os alunos deveriam separar treze 
gravuras, sendo seis com aspectos definidores de ilha e as demais com aspectos 
característicos (planalto, planície, cachoeiras, montanha e iceberg), justificando as 
suas escolhas; no segundo momento, deveriam circular a ilha em uma figura 
representativa do relêvo, retirada do livro didático e, por último, os alunos 
deveriam desenhar uma ilha. A pesquisa mostrou que as relações definidoras de 
conceito de ilha não foram dominadas completamente pelos alunos entrevistados, 
havendo, no entanto, diferentes níveis de respostas. As respostas dos alunos 
evidenciaram algumas relações implícitas, necessárias à formação do conceito de 
ilha, embora não articuladas explicitamente para sua compreensão. Discute–se, 
ainda, a relação entre os saberes da docência (conhecimento do conteúdo e 
conhecimento do conteúdo pedagógico) e a aprendizagem de conceitos pelos 
alunos. 
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A presente pesquisa procurou compreender a construção de conceitos como um 
processo em que os alunos devem ser desafiados, provocados e questionados para 
conseguir estabelecer relações entre o que já sabem sobre o objeto e o significado 
científico desse objeto. 

1 - Introdução 

Entendemos ser importante que o educador desafie seus alunos o tempo todo e crie 
situações a partir das quais os aprendizes estabeleçam relações e percebam 
contradições nas relações que estão construindo. 

Neste trabalho, elegemos para pesquisa, no campo disciplinar da geografia - o 
conceito de ilha - tendo em vista analisar o processo de compreensão envolvido na 
aprendizagem de um conceito ensinado na escola, no Ensino Fundamental. A 
escolha desse conceito foi motivada pelo fato de ser um conceito corrente no dia a 
dia das crianças, bastante divulgado em filmes, seriados e jogos entre outros, bem 
como se encontra disponível aos alunos nos livros didáticos. 

2 -  Aprendizagem de conceitos 



                    Ausubel (1997) destaca que a aprendizagem significativa é a mais 
importante no processo da aprendizagem escolar. O autor define como 
aprendizagem significativa o processo por meio do qual uma nova informação 
relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. 

                    Assim entendemos com o autor que  a aprendizagem significativa 
ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos ou proposições 
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A estrutura cognitiva 
é definida pelo autor como sendo uma estrutura hierárquica de conceitos que são 
representações de experiências sensoriais do indivíduo. 

                    Por exemplo, quando perguntamos ao aluno o que tem na ilha e o 
mesmo já assistiu a algum filme relativo ao assunto, a probabilidade dele responder 
corretamente é maior que a do aluno que nunca assitiu a filmes, ou teve 
experiências semelhantes. 

                    Ausubel (1997) afirma que a essência do processo de aprendizagem 
significativa é que idéias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira 
substantiva (não literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, a um aspecto 
de sua estrutura cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem dessas 
idéias. 

Os estudos de Ausubel (1997) apresentam ainda, a definição de aprendizagem 
mecânica como a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma 
relação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso a 
nova informação fica distribuída na estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos 
específicos. O autor pontua que a aprendizagem mecânica é sempre necessária 
quando um indivíduo adquire informação numa área de conhecimento 
completamente nova para ele. A medida que a aprendizagem começa a ser 
significativa esses subsunçores vão ficando cada vez mais elaborados e mais 
capazes de ancorar novas informações. Para que ocorra esta aprendizagem, é 
importante utilizar organizadores prévios, que são materiais introdutórios, 
apresentados antes do material a ser aprendido em si. 

       Assim como Ausubel o pesquisador Lomônaco, apoiado nos estudos de Keil  
(1989) e seus colaboradores estudam os apectos característicos e definidores dos 
conceitos, sendo relevante apontá-los em nossa pesquisa. 

O estudo de Lomônaco (1996), cita a  teoria e investigação psicológica sobre 
conceitos apontando quatro visões ou concepções: a clássica, a prototípica, a dos 
exemplares e a concepção teórica. A visão clássica considera que os conceitos são 
formados por meio de abstração de atributos comuns a todos os membros de um 
grupo de coisas, eventos ou pessoas.  Por exemplo, todo pedaço de terra cercado 
de água é uma ilha.  

Na visão probabilística há a rejeição  de noção de atributos definidores , supõe-se 
que ao entrar em contato com os múltiplos exemplos de uma categoria, os 
indivíduos abstraem  apenas as características salientes que têm uma probabilidade 
substancial de ocorrer. Por exemplo, uma figura que mostra um pedaço de terra 
com um coqueiro e água em volta representa melhor uma ilha que outra figura que 
mostra uma cachoeira que pode estar dentro de uma ilha. 

A visão dos exemplares afirma que os conceitos são representados por seus 
exemplos supondo que são mais acessíveis que a representação sumária. 



Face as limitação das visões anteriores surge a visão teórica que relaciona-se com 
outros conceitos dentro de domínios de conhecimento. Cada domínio é organizado 
por uma teoria ou conjunto de crenças causais que explicam as relações entre os 
conceitos que o constituem. Por exemplo, o que é definidor em uma ilha é que 
representa um prolongamento do relevo, por isso, é imóvel, fixa. É cercada por 
água pois se não houver a água no entorno ela passa a ser uma manifestação do 
relevo, no caso uma montanha, dependendo de sua altitude. São aspectos 
característicos da ilha ser um pedaço de terra cercado de água, com vegetação e 
animais. 

Lomônaco (1996) cita Keil (1989) e seus colaboradores analisam como se 
desenvolvem a representação de determinados conceitos que eles classificam 
como: naturais, nominais e artefatos. Os naturais referem-se a classes de coisas 
que ocorrem no mundo independentemente  das atividades humanas e são 
governadas por um conjunto de leis comuns a todas elas. Como por exemplo a ilha. 
Segundo essa linha de pensamento as espécies naturais teriam uma essência 
subjacente, mais profunda e mais básica do que sua aparência imediata, a qual 
caberia à ciência descobrir.  

Os nominais são os conceitos estabelecidos  por convenção da sociedade, nas quais 
são representadas suas propriedades necessárias e suficientes. 

Já os artefatos são subconjuntos dos nominais, são objetos que pressupõem a 
intencionalidade do seu criador, que lhe confere uma função, como por exemplo o 
chapéu. 

Os estudos de Ausubel e Lomônaco nos levam a questionar sobre que tipo de 
saberes os professores necessitam para mediarem a construção dos conceitos de 
seus alunos. Entendemos ser necessário que o professor conheça muito bem o 
conteúdo, e como ensiná-lo para que possa criar situações de aprendizagem que os 
alunos consigam estabelecer as relações e perceber as contradições nas relações 
que estão construindo. 

3 - Saberes da Docência: importantes por quê? 

        

Segundo Tardif e Gauthier (2000) os conhecimentos dos professores devem ser 
adquiridos por meio de uma longa formação de alto nível.  

Para nos ajudar na análise dos dados é preciso ainda compreendermos quais 
são os saberes da docência, o que o professor precisa saber para ensinar aos seus 
alunos o conceito de ilha. 

Acreditamos com Tardif que os conhecimentos profissionais são evolutivos, 
progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação contínua. "Os 
profissionais necessitam autoformar-se e atualizar-se por diferentes meios, após 
seus estudos universitários iniciais". (2000:7) 

Tardif afirma em seus estudos "que o pano de fundo do movimento de 
profissionalização do ensino e da formação para o magistério é a crise a respeito do 
valor dos saberes profissionais", da ética profissional e da confiança do público nas 
profissões e nos profissionais (2000:9). O autor chama de epistemologia da prática 
profissional o estudo do conjunto de saberes utilizados pelos profissionais em seu 
espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. Esse saber 
engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes. Segundo 
o autor os saberes profissionais dos professores são temporais porque são 
adquiridos com o tempo e provém de sua própria história de vida. São temporais 



também porque os primeiros anos de prática são decisivos na aquisição do 
sentimento de competência e no estabelecimento de rotinas, ou seja, 
estruturação da prática profissional. 

Percebemos com Tardif que os professores se utilizam de muitas teorias, 
concepções e técnicas, conforme a necessidade. "Os saberes docentes são 
temporais, plurais, heterogênos, personalizados e situados, e carregam consigo as 
marcas de seu objeto que é o ser humano". (2000:14) 

Em Shulman encontramos três categorias de conhecimento do objeto de estudo: 
"conhecimento do conteúdo do objeto de estudo; conhecimento pedagógico do 
objeto de estudo e conhecimento curricular. O conhecimento do objeto de estudo 
descrita pelo autor refere-se à quantidade e organização do conteúdo na mente do 
professor". (1986:11) 

Com relação ao conhecimento do conteúdo, acreditamos como Shulman que o 
professor precisa entender como algo funciona assim, por que é assim, e, em quais 
fundamentos isso se baseia e é afirmado. Ou seja, "supõe as estruturas essenciais - 
que incluem as idéias, fatos e concepções sobre o campo de conhecimento, assim 
como as relações entre elas - e;  sintáticas da disciplina - que envolvem o 
conhecimento sobre as maneiras nas quais a disciplina cria e avalia o novo 
conhecimento". (1986:12) 

No que se refere ao conhecimento pedagógico Shulman (1986) esclarece que esse 
saber vai além do conhecimento em si, inclui conhecer os tópicos mais ensinados 
em certa área disciplinar, as formas mais úteis de representação de idéias, as 
analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações. O autor ainda 
nos alerta para a necessidade do professor em saber estratégias que ajudem o 
aluno a desconstruir o conceito errôneo sobre o objeto e reconstruir o novo 
conceito. Em suma, engloba o conhecimento de teorias e princípios de ensino e 
aprendizagem, conhecimento sobre os alunos e conhecimento sobre os princípios e 
técnicas de comportamento e gerenciamento de sala de aula. 

Outro conhecimento importante é o do currículo e Shuman pontua "que o professor 
precisa conhecer as matérias e os materiais alternativos para ensinar. É o 
conhecimento do currículo lateral  que realça a habilidade do professor em 
estabelecer relações com os conteúdos ministrados em outras disciplinas ou anos". 
(1986:13) 

Percebemos apoiados em estudos de Tardif (2000) e Shulman (1986) a grande 
necessidade de que as instituições de ensino superior melhorem seus cursos de 
formação inicial e continuada. Os professores devem ser capazes não somente de 
ministrar aulas, mas de interpretar conscientemente o que seus atos significam.O 
domínio do conteúdo e do conhecimento pedagógico pelo professor é fundamental 
para que ele possa construir em sala de aula situações desafiadoras para seus 
alunos. Assim, os mesmos poderão ir além dos aspectos característicos, chegando a 
compreender os aspectos definidores dos conceitos.  

  

O Conceito de ilha é um dos conceitos da Geografia e como tal colabora com a 
formação do pensamento geográfico.  Para Cavalcanti (1998:128) 

4 - O conceito de ilha: um aspecto do relevo 



  

[...] a função mais importante da geografia é formar uma consciência espacial, um 
raciocínio geográfico. E formar uma consciência espacial é mais do que conhecer e 
localizar, é analisar, é sentir, é compreender a espacialidade das práticas sociais 
para poder intervir nelas a partir de convicções, elevando a prática cotidiana, acima 
das ações particulares, ao nível do humano genérico.[...] 

  

Conforme Goulart (1993), os instrumentos cognitivos particularmente importantes 
para a aprendizagem de Geografia são: observação, localização, relação, 
compreensão, descrição, expressão e representação. A Geografia lida 
especificamente com conhecimentos ligados ao mundo vivido, e os conceitos 
trabalhados são muito importantes para a formação de valores e atitudes para a 
vida prática. 

Conforme Freitas (2009), Relevo são irregularidades existentes na superfície da 
terra. Os tipos de relevo, encontrados no Brasil, possuem duas formas de 
abordagem, sendo que a primeira foi realizada na década de 60 pelo Geógrafo 
brasileiro Aziz N. Ab'Saber. A segunda abordagem referente à constituição do 
relevo do Brasil é de 1989, concebida pelo geógrafo da Universidade de São Paulo, 
Jurandyr Ros.  

Para conceituar ilha faz-se necessário identificar os conceitos de ilha presentes no 
senso comum na esfera do conhecimento científico. 

4.1 - Conceito de ilha em diversas fontes 

Bueno (1986: 583) conceitua Ilha como "Terra cercada de água por todos os lados, 
porém menos extensa que os continentes". Na concepção de Ferreira (2004:1070), 
Ilha "[Do lat. Insula] Geog. Terra menos extensa que os continentes e cercada de 
água por todos os lados." Já na página disponível na internet, temos o conceito 
científico de ilha, como: "[...] um prolongamento do relevo, estando numa 
depressão absoluta preenchida por água. Sua etimologia latina, insula, originou o 
adjetivo insular

Para Parejo (2009), ilhas pequenas podem ser chamadas de ilhotas, ilhéus e 
insulas.  A nesografia é a ciência dedicada ao estudo das ilhas. De acordo com a 
localização, a ilha recebe um nome. Ou seja, as que estão localizadas nos mares e 
oceanos são chamadas de ilhas marinhas. As ilhas localizadas nos rios recebem o 
nome de ilhas fluviais, e as lacustres são as ilhas situadas em lagos. Existe, ainda, 
um nome dado a ilhas que estão localizadas próximas umas das outras: 
arquipélago. Ilhas marinhas dividem-se, essencialmente, em dois grupos: 
continentais ou oceânicas. 

." (Wikipédia, 2009) 

Sabemos que a escola deve proporcionar ao aluno condições para que ele construa 
o conceito científico. Para tanto, é necessário associar, a este conceito,  os 
conhecimentos prévios do aluno (senso comum). Quando o aluno define ilha a 
partir de critérios como: tamanho, mobilidade, vegetação, ser habitada ou não, 
cabe ao professor reconhecer este processo de construção com base no senso 
comum e proporcionar ao aluno condições que o fará iniciar um processo de 
desequilibração, para construir um conceito mais elaborado. Nesse caso, a partir de 
aspectos característicos como os elencados acima, levá-lo a compreender que os 
aspectos definidores de uma ilha são: ser prologamento do relevo e por isso ser 



fixa, imóvel; ter água ao seu redor e ter vida (vegetação, pessoas, animais, 
insetos, entre outros).  

De acordo com os pressupostos de Gil (2007), acreditamos que o planejamento da 
pesquisa pode ser definido como o processo sistematizado, mediante o qual se 
pode conferir maior consistência à investigação, para em determinado prazo 
alcançar o conjunto de metas estabelecidas. 

5 - Percurso Metodológico  

Nesta seção, apresentaremos os aspectos metodológicos que nortearam esta 
pesquisa. Cabe salientar que num primeiro momento levantamos os diversos 
conceitos geográficos de ilha nos dicionários e documentos eletrônicos.  

Segundo Lüdke e André (1986), dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa, a 
entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. E, para 
tanto, é preciso conhecer seus limites e suas exigências. Na entrevista, a relação 
que se cria é de interação, tem que haver uma atmosfera de influência recíproca 
entre quem pergunta e quem responde.  

Thiollent (1980) chama a atenção para o fato de que o entrevistador precisa estar 
atento não apenas ao roteiro preestabelecido e às respostas verbais que vai 
obtendo, mas aos gestos, expressões, entonações, sinais não verbais. Enfim o 
entrevistador deve ater-se a toda comunicação não verbal, cuja captação é muito 
importante. Esse fato evidenciou a necessidade de filmar as dez entrevistas e 
transcrevê-las na íntegra. Participaram como sujeitos da pesquisa dez alunos do 
sexto ao nono ano conforme demonstra a quadro1: 

Sexto Sétimo Oitavo Nono  
2 alunos 4 alunos 3 alunos 1 aluno 

  

Todos os alunos são da mesma escola da rede municipal de ensino de Campo 
Grande/MS, situada dentro de uma área militar, com boa infra-estrutura, sala de 
informática e diversos recursos tecnológicos disponíveis. 

Inicialmente, foi mostrado a cada aluno, individualmente, um total de treze 
gravuras, sendo seis de ilha, duas de iceberg (utilizada como distrator no sentido 
de serem plausíveis, ou seja, ser uma gravura que apresenta semelhanças com a 
resposta correta, mas que não seja o correto), uma de planalto, uma de planície, 
duas de cachoeira e uma de montanha. As figuras foram propositalmente 
escolhidas pelos pesquisadores, as de ilhas procuram apresentar as mais 
"tradicionais" com aspectos visíveis; as de icebergs

Em seguida, foi solicitado, a cada aluno participante da pesquisa, que retirasse do 
grupo de gravuras mostradas, apenas a que ele acreditasse que fosse a figura de 
uma ilha, respondesse às perguntas. No segundo momento solicitamos circulassem 
em uma figura a ilha. Esta figura foi retirada do livro didático de geografia, do sexto 

 foram escolhidas como 
distratores; a de planalto foi escolhida por ser também bem característica, a de 
planície possui também características definidoras; as cachoeiras foram escolhidas 
por estarem presentes em filmes que utilizavam como cenário a ilha, como por 
exemplo, o Náufrago, Lagoa Azul, Piratas do Caribe, Lost; a montanha é uma foto 
tirada de cima e mostra bem as características, inclusive uma estrada.  



ano, adotado em 2008 pelos professores. O terceiro momento foi solicitado aos 
alunos que desenhassem uma ilha.  

Percebeu-se que os conceitos construídos pelos alunos foram os aprendidos por 
eles na escola de modo incompleto, pouco questionador, pouco provocador, pois as 
definições apresentadas nas entrevistas apontaram o saber estabelecido não 
cientificamente. 

6 - Resultados 

No primeiro momento, em que pedimos aos alunos que separassem as figuras que 
acreditavam ser ilha, as mais escolhidas foram: 1, 3, 4, 6, 10 e 12. Tais figuras 
apresentam como característico ser um pedaço de terra cercado por água, mas os 
alunos não souberam explicar se é fixa o que a segura no lugar. 

As gravuras que os deixaram em dúvida foram: 7, 8 e 9, em que perguntávamos se 
aquela foto fosse tirada de perto, por alguém que estivesse lá, haveria a 
possibilidade de ser ilha? Isso os deixava com muita dúvida, inquietos. Já as 
gravuras que eles não escolheram eram: 2, 5, 11 e 13. Porque diziam que no 
iceberg 

O quadro 2 aponta quais os argumentos utilizados pelos alunos para diferenciar ilha 
de 

não havia vida e que a figura 2 era pasto e a 5 uma plantação. Observavam 
apenas os aspectos característicos das figuras não estabelecendo relações com o 
que haviam lido ou assistido em filmes. 

  

iceberg: 

Depoente Iceberg? Ilha? Qual argumento?  Qual argumento? 
A1 Porque iceberg Ilha é diferente de  é de gelo, só 

gelo. 
iceberg porque embaixo 

tem terra. 
A2 Gelo, água congelada jogada 

no meio do mar, é solto e se 
desloca. 

Ilha é areia, tem vegetação, é presa. 

A3 Porção de gelo cercada de 
água. 

Porção de terra, nem todas as ilhas 
flutuam, tem rios e mar. 

A4 Montanha de gelo, só tem 
gelo. 

Ilha tem árvores, areia, é fixada no mar, 
tem frutas. 

A5 Montanha de gelo. Ilha é como se fosse terra coberta e em 
volta cheia de água, fica parada pela força 
de atração da terra, tem coqueiros, 
montanhas, serras, água e cachoeira. 

A6 Iceberg Ilha é com terra, não flutua. Um pedaço 
de terra cercado por águas. 

 é com gelo. 

A7  É só gelo, um pedaço de 
gelo. É frio. 

Ilha não tem gelo, é quente, tem árvores, 
frutas, peixes, areia, aranha, insetos, não 
é seguro. 

A8  Iceberg Tem árvores, terra, não flutua, não muda 
de lugar, tem pedras, areia, animais e 
árvores frutíferas. 

 é gelo, não tem 
nada, flutua. 

A9 Flutua e anda em diversos 
continentes. 

A ilha é colada no chão por um pedaço de 
terra, é fixa. 

A10 É gelo. Uma terra forte que ao redor só tem água, 
tem árvores frutíferas, coqueiros. 



  

Os participantes, ao selecionarem as figuras, aproximavam-se do conceito científico 
de ilha por meio da comparação entre iceberg e ilha, uma vez que percebiam que 
ambos ficavam acima do nível do mar, mas o iceberg 

Assim, os conceitos apresentados pelos alunos, são inacabados, impregnados de 
senso comum ,mas próximos do conhecimento científico, pois alguns deles 
afirmaram que existe terra embaixo da água, que segura a ilha imóvel num único 
lugar. Aproximando-se assim, do conceito científico de ilha, que tomamos como 
referência que define ilha é  "[...] um prolongamento do relevo, estando numa 
depressão absoluta preenchida por água.[...]" (Wikipédia, 2009). Isso mostra que 
os alunos estão constantemente fazendo relações, mas como elas estão implícitas, 
não possibilitam ao aluno perceber contradições entre elas. Este seria o papel do 
escola, promover situações de ensino que ajudem os alunos a fazeram as relações 
entre os critérios do senso comum e os do conhecimento científico. 

movimentava-se e era 
diferente da ilha pelo fato de que era formado apenas de gelo e não permanecia 
imóvel sobre a água, já a ilha, para os alunos, tinha sua superfície composta de 
terra, plantas e frutas, e permanecia imóvel acima do nível do mar. Assim, 
percebemos que os entrevistados estabeleciam relações com seus conhecimentos 
prévios, nos quais está implícito um  dos critérios definidores de ilha que é a 
imobilidade, viabilizando a formação do conceito científico de ilha. 

As comparações entre ilha e iceberg estabelecidas pelos alunos, demonstraram que 
eles sentem-se inseguros em relação ao que difere ilha de iceberg, 

No momento de circular a ilha na figura, retirada do livro didático do sexto ano 
adotado pela escola, os alunos tiveram o seguinte desempenho segundo mostra o  
quadro 3: 

pois à medida 
que são questionados, a segurança que apresentavam no início da entrevista 
perde-se ao longo da mesma.  

  

ANO SEXTO SÉTIMO OITAVO NONO 
RESPOSTA 
CORRETA 

0 2 2 1 

RESPOSTA 
ERRADA 

2 2 1 0 

             

Diante desses dados percebemos que cinco alunos acertaram e cinco alunos 
erraram ao circular a figura. Eles conceituavam a ilha como pedaço de terra 
cercada por água, mas observando a figura, ficavam confusos. Lembramos que a 
figura foi retirada do livro didático do sexto ano, adotado no ano de 2008 por essa 
escola. 

Os dados mostraram a necessidade de rever o currículo dos cursos de formação 
inicial priorizando os saberes da docência, o resgate da importância do conteúdo, 
saber como foram construídos os conceitos dentro de cada disciplina, priorizar o 
conhecimento do conteúdo pedagógico, ou seja, o professor deve saber como os 

7 - Considerações Finais 



conceitos foram produzidos para conduzir as situações didáticas de forma a levar o 
aluno a construí-lo. 

Percebemos no ato das entrevistas que os alunos são pouco questionados sobre os 
conceitos, eles pensam daquela forma e não sabem por quê. É importante propor 
situações didáticas que conduzam o aluno a pensar, a se questionar, a rever seus 
conceitos, indagar por que penso assim e não de outra forma? É fundamental criar 
situações que os alunos possam estabelecer as relações e percebam as 
contradições nessas relações. 

Como isso é trabalhado nas Instituições de Ensino Superior? Em que disciplinas são 
ensinadas os saberes da docência ao futuro professor? Como ele consegue 
transformar esse conhecimento acadêmico em conhecimento de fácil entendimento 
pelos alunos? 

Essa é a preocupação que norteia nossa pesquisa, tentar entender esse processo de 
aprendizagem tanto dos professores quanto dos alunos. Detectamos com nossa 
pesquisa a deficitária formação dos professores nos cursos de formação inicial. É 
urgente repensarmos o currículo dos cursos de graduação. 

  

AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. 
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