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A teoria de David Ausubel é baseada na visão cognitiva e, segundo esse ponto de vista, a aprendizagem é a organização e integração do material na estrutura cognitiva do indivíduo. Segundo Ausubel, o aprendizado significativo no processo de aprendizagem deve fazer algum sentido para o aluno, e nesse processo as informações devem interagir e ser consagradas nos conceitos relevantes que já existem na estrutura do aluno. A
Ausubel desenvolveu uma teoria da aprendizagem significativa, que é definida como o processo pelo qual novas informações se relacionam com o aspecto relevante da estrutura do conhecimento humano. A estrutura cognitiva é uma estrutura hierárquica de conceitos que são abstrações da experiência humana. Novas ideias e informações foram aprendidas e preservadas na medida em que os pontos de ancoragem existem. A
aprendizagem significativa ocorre quando novas informações são consagradas em conceitos relevantes que já existem na estrutura cognitiva de quem aprende a aprender implica mudanças na estrutura cognitiva, não apenas suplementos. À medida que ocorre uma aprendizagem significativa, os conceitos são desenvolvidos, desenvolvidos e diferenciados por causa das sucessivas interações: Diferenciação progressiva - As ideias
mais comuns e inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início e, em seguida, gradualmente diferenciadas. Em termos de detalhes e especificidade, é mais fácil para uma pessoa capturar os aspectos diferenciados de um todo mais inclusivo previamente estudado do que alcançar um todo de suas partes diferenciadas. Reconciliação Integrativa - Explore a relação entre ideias, aponte semelhanças e diferenças
importantes, reconcilie diferenças reais ou óbvias. O conteúdo não deve apenas proporcionar uma diferenciação progressiva, mas também: examinar claramente a relação entre frases e conceitos, chamar a atenção para diferenças e semelhanças importantes e harmonizar inconsistências reais ou óbvias. O treinamento de programação também deve incluir o estudo da relação entre ideias teóricas de aprendizagem: Gagne Go To
Why Use Instructional Models? Retorno aos modelos baseados na teoria da aprendizagem O retorno aos modelos de ensino dos autores e infomaci'n del articulatolo Gilmar Ferreira de Aquino Filho Jonatas Teixeira Machado Luis Enrique Amaral Faculdade de Tecnologia São Vicente g.aquinofilho@gmail.com Aprendizagem abstrata, desde os tempos antigos, tem sido a motivação de muitos debates. Vários professores
desenvolveram várias teorias sobre isso. O objetivo deste artigo é conhecer as propostas de educação e educação, utilizando a teoria atual proposta pelo psicólogo americano David Ausubel. É a teoria da aprendizagem significativa que determina que o conhecimento prévio dos alunos é valorizado para que seja possível construir estruturas mentais usando como um recurso mapas conceituais que possibilitem descobrir ou
redescobrir outros tornando assim o aprendizado satisfatório e agradável. O processo pelo qual novas informações interagem com a estrutura do conhecimento específico é o chamado conceito subsounsor. No entanto, quando o conteúdo da escola não é aprendido não está ligado a um determinado assunto já conhecido, segundo o autor, a aprendizagem mecânica acontece e, portanto, a decoração, que não interage com
conceitos importantes que existem na estrutura cognitiva. Palavra-chave: Ensino significativo, ensino, educação, avaliação. O aprendizado abstrato, desde os tempos antigos, motiva muitos debates. Vários professores desenvolveram várias teorias sobre isso. O objetivo do artigo é conhecer as propostas de escolaridade e aprendizagem, utilizando a teoria atual proposta pelo psicólogo americano David Ausubel. É uma teoria de
aprendizagem significativa que determina que o conhecimento prévio dos alunos é valorizado para poder construir estruturas mentais, utilizando como um recurso mapas temáticos que possibilitam descobrir ou redescobrir outros conhecimentos, tornando assim a aprendizagem, satisfatória e agradável. O processo pelo qual novas informações interagem com a estrutura de um conhecimento específico é um conceito chamado
subsouncer. No entanto, quando o conteúdo da escolaridade não está relacionado a nenhum assunto já conhecido, segundo o autor, a aprendizagem mecânica ocorre e ocorre com a decoração, que não interage com conceitos importantes que existem na estrutura cognitiva. Palavra-chave: Aprendizagem Significativa - Ensino - Educação - Avaliação. Citando este artigo puede uitlizar el siguiente formato: Gilmar Ferreira De Aquino
Filho, Jonatas Teixeira Machado y Luiz Henrique Amaral (2015): Ausubel: aprendizagea significante e avalia'o, Revista Atlante: Cuadernos de Educaci'n y Desarrollo En l'nea: INSUIT David Ausubel, um psicólogo americano, criou o conceito de aprendizagem significativa. Ele disse que quanto mais você sabe, mais você aprende. O fator isolado mais importante na aprendizagem é que o aluno já sabe, com base nisso, assimilar
novos conhecimentos. Sua teoria foi apresentada em 1963. Seus conceitos são combinados com outras teorias desenvolvidas no século XX, como o desenvolvimento cognitivo de Gina Piager e a socioconseção de Vygotsky. Na teoria de Ausubel, a aprendizagem é mais significativa quando novos conteúdos são adicionados ao conhecimento das estruturas do aluno, oferecendo-lhe significado com base em seus conhecimentos
anteriores. A educação é um processo sistemático e interativo de compartilhamento de informações entre as pessoas para ajudar a desenvolver conhecimentos e valores para que seja incorporada à sua estrutura cognitiva. Cada sistema educacional está claramente ligado a certos estados sociais: físico, moral, etc. Metodologias de metodologia de forma consistente e sustentável. A cognição é baseada em um mecanismo de
processamento de informações no qual os símbolos são usados com base em informações. Segundo Piaget (2003), o conhecimento é sempre construído a partir da interação entre tema e assunto. Na visão pedagógica, o professor atua como um frequentador de problemas e coloca o aluno em diversas situações em que a interação objeto-objeto pode ocorrer. Isso faz com que o aluno se torne um sujeito ativo e um participante do
processo de aprendizagem. Para Ausubel, o ato de aprendizagem é mais eficaz nos casos em que o aluno pode agregar e incorporar novos conteúdos em conceitos anteriores, impedindo-os de absorver mecanicamente. 2. AUsubel e aprendizado significativo Pelizzari (2002) argumentam que duas condições são necessárias para ter um aprendizado significativo. Primeiro, o aluno deve ter o desejo de aprender: se uma pessoa
quiser lembrar o conteúdo, arbitrariamente e literalmente, o treinamento será mecânico. Em segundo lugar, o conteúdo da escola, que deve ser reconhecido, deve ser potencialmente significativo: o valor lógico depende apenas da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é a experiência que cada um deles tem. Cada aluno filtra conteúdo que importa ou não para si mesmo. (PELISARI, 2002, p.37-42). Com um aprendizado
significativo, a integração de novas informações facilita a aplicação do conhecimento a atividades mais complexas. (CHAVES, 2005, p.83) comenta que, para Ausubel, a motivação do aluno ensina. Isso está acontecendo sozinho. Para ele, quando alguém aprende alguma coisa, há uma satisfação inicial que incentiva o ato pedagógico a continuar a evoluir. Ele está mais preocupado com o aspecto cognitivo. Para Ausubel, a
motivação cresce quando um aluno sabe o propósito de aprender: ele deve ser claro e relacionado ao assunto. Segundo ele, trata-se de uma tentativa fútil de ensinar sem se preocupar com o que o aluno já sabe. A escola tem a tarefa diária de se tornar um ambiente que facilita a motivação. No entanto, se o evento for agendado automaticamente, pode ser impraticável porque é o aluno que determina o entendimento ou não do
assunto. Ausubel, Novak e Hanesyan (1980, p.34) argumentam que a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados e novos significados, por sua vez, são produtos de aprendizado significativo. Muitos deles acham que o fracasso escolar se deve à falta de vontade do aluno de aprender. No entanto, cabe ao professor criar momentos que favoreçam a compreensão do conhecimento. Moreira (1995)
Comentários: Para Ausubel, o termo estrutura cognitiva tem o significado de uma estrutura hierárquica de conceitos. Assim como em Piaget, Ausubel trabalha com o conceito de organização de determinadas entidades. No entanto essas entidades em Piaget eram esquemas (que abrangem conceitos mais operações), em Ausubel essas entidades são apenas conceitos. Pode-se dizer que enquanto em Piaget os elementos que
compõem a estrutura cognitiva incluem o aspecto dinâmico, em Ausubel esses elementos têm um aspecto estático. Ausubel é um defensor do construtivismo, pois para ele o aluno é o principal construtor de seus estudos. Na teoria da formação significativa deste psicólogo, a estrutura cognitiva é um conjunto hierárquico de subsunores, interligados, de forma dinâmica. A essência de um processo de aprendizagem significativo é que
as ideias simbólicas expressas estão relacionadas às informações adquiridas anteriormente pelo aluno como resultado de relações não arbitrárias e substantivas. (AUSUBEL et al, 1980). O Currículo Nacional (P.C.N, 1988) afirma que a aprendizagem substancial pode ser usada para investir em atividades que aumentam a acessibilidade do aluno ao estudo, o que leva, por exemplo, à obrigação de vincular seus conhecimentos
prévios sobre um tema e sobre o que estão aprendendo. Isso significa que o conhecimento preliminar dos alunos deve ser sempre levado em conta. Ideias anteriores dão ao professor uma ideia de como os alunos pensam e, analisando-os, ele poderá oferecer situações de aprendizagem mais adequadas, para que os alunos entendam o significado de novas informações. Para isso, segundo Moreira (1999), os organizadores
anteriores devem ser levados em conta, que são materiais que visam preencher o vazio que existe entre o que uma pessoa sabe e o que precisa saber. 2. Subsunor Subsunjor, o ponto central desta teoria, é o ponto cognitivo do aluno que permitirá novos conhecimentos. O subsinsor é uma estrutura específica na qual novas informações podem ser adicionadas ao cérebro humano, que é altamente organizado e tem uma hierarquia
conceitual que armazena a experiência anterior de quem está aprendendo. O nome dado ao conhecimento específico que existe na estrutura do conhecimento humano, que permite que novos conhecimentos sejam dados ou descobertos pelo aluno, é também uma ideia bem conhecida de subsustor ou âncora. Pode ser mais ou menos diferenciado, ter mais ou menos estabilidade cognitiva, que é mais ou menos formulada em
termos de significado. Esse processo é interativo, e quando ancora novos conhecimentos, muda e adquire novos significados que confirmam o conhecimento que já existe. Esse conhecimento é dinâmico e pode se desenvolver. Portanto, pode-se argumentar que uma pessoa tem em sua cabeça um número de subsumers, alguns mais grossos, outros mais fracos, ainda na forma de crescimento, outros são pouco utilizados, mas
pode facilitar o aprendizado. As hierarquias do Subsunor não são fixas e podem manter outras posições importantes ou não importantes em área do conhecimento. (variam de um campo para outro). Os primeiros subsouncers são construídos através de processos de produção, abstração, discriminação, detecção ou representação envolvidos em encontros frequentes entre o sujeito e objeto, conceitos ou eventos. A criança, nos
primeiros anos de vida, forma vários conceitos sobre o estado das coisas do mundo e outras estruturas mentais. Primeiro, deve experimentar específico, também, com a ajuda de adultos. No entanto, aos poucos ela começa a aprender graças aos sub-podnodores já construídos e à mediação de um professor. Trata-se de um alinhamento de valores que podem ser aceitos ou não, no contexto desse conhecimento. 3. O Mapa
Conceitual do Mapa foi desenvolvido e desenvolvido por Joseph Kovack e seus colegas na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, a fim de tornar o aprendizado significativo mais específico. Ausubel em sua teoria nunca disse cartões conceituais, embora estejam presentes, subjetivamente, em aprendizado significativo. Moreira (1988, p. 87-95) sugere o uso de mapas conceituais que são ferramentas que facilitam a
determinação da estrutura cognitiva de seus alunos ou subsusores insubstituíveis para que conceitos sejam explorados em um determinado assunto. As mudanças causadas pela estrutura cognitiva de um aluno usando mapas são consideradas eficazes na observação de melhor desempenho porque acabam com fraquezas. Mapas conceituais também facilitam a atividade do professor, distinguindo entre diferentes tipos de conteúdo
(instrumental e educacional) e proporcionam oportunidades de aprendizagem e seu significado. É moreira (1988, p. 87-95) comentou: mapas conceituais foram encontrados para promover aprendizagem significativa, análise curricular e ensino de acordo com a abordagem ausubeliana, em termos de significados implicando: 1) determinando a estrutura de valores adotados no contexto do ensino; 2) Identificar subcessões
(significados) necessárias para um estudo significativo do campo do ensino; 3) Identificar conteúdos e selecionar materiais educativos utilizando ideias de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos; 5) Ensinar com a ajuda de organizadores anteriores a superar os valores que o aluno já possui, e aqueles que ele deve aprender, significativamente, ensinando o assunto, e estabelecer uma
relação clara entre novos conhecimentos e existentes e adequados para dar sentido a novos materiais de aprendizagem. Mapas conceituais são representações gráficas que se relacionam com palavras e conceitos, dos mais completos aos menos inclusivos e são usados para facilitar, classificar e dar uma sequência organizada de conteúdo que será estudado para estimular a aprendizagem corretamente. Para Ausubel, aprender
significa e a integração do material em uma estrutura cognitiva. Explorar conceitos também é um estudo de símbolos, comuns ou categóricos, sobre qualidades ou propriedades insubstituíveis, objetos ou eventos. Você pode desenhar um cartão conceito para uma aula, uma unidade de estudo, um curso ou até mesmo um programa educacional completo. Mapas conceituais têm a capacidade de ser usados como uma estratégia que
facilita o aprendizado significativo. Moreira e Buchweic (1993) comentaram que a carta conceito é um método muito flexível e, nesse sentido, pode ser utilizado em diferentes situações, para diversos propósitos: ferramenta de análise de treinamento, tecnologia didática, recurso de treinamento, meios de avaliação. 4. A natureza e os tipos de estrutura cognitiva de aprendizagem significativa buscam se organizar hierarquicamente, no
nível de abstração, comunidade e inclusão de seu conteúdo. A natureza da aprendizagem significativa: aprendizagem significativa subordinada, aprendizagem significativa excessiva e aprendizagem significativa combinatória. Os valores dos materiais educativos representam uma jucondação à estrutura cognitiva. Aprendizado suave é quando novas informações são absorvidas pelo subsouncer e as alteram. Ele é o cara mais
comum. Segundo Ausubel, conceitos e frases potencialmente significativas são subordinadas ou subsumumhumáveis, sob ideias mais gerais e abstratas (subsun'ors), esse tipo de aprendizagem é chamada de aprendizagem significativa subordinada. Se um novo material vem de um conceito ou proposta que já existe em uma estrutura cognitiva, o treinamento subordinado é chamado de derivado. Quando, no entanto, o material é o
desenvolvimento, extensão ou modificação de conceitos ou sugestões, já aprendeu que esse treinamento é chamado de corretivo. O novo material a ser estudado é a relação da ordem excessiva com a estrutura cognitiva, em um momento em que uma pessoa aprende um conceito ou frase mais abrangente. Esse tipo de treinamento é muito menos comum do que o aprendizado subordinado e é chamado de aprendizado
reordenado. Segundo Ausubel, há um caso de conceitos ou propostas de aprendizagem que não pertencem aos dois tipos mencionados: esta é a chamada formação significativa combinatória. Generalizações inclusivas e explicativas, como a relação entre massa e energia, requerem esse tipo de aprendizado. Ausubel (1980) também identifica dois processos que ocorrem na aprendizagem significativa: diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva ocorre quando ocorre que o subsunor pode mudar com a introdução de novas informações, alterando-as e dando-lhe um novo significado. A reconciliação integrativa ocorre quando ideias mais gerais estão associadas a subsuniores separados, na estrutura cognitiva, em um estágio inicial. Normalmente, esse processo ocorre em ou treinamento significativo combinatório. A
aprendizagem significativa é dividida em três tipos: - Aprendizagem representativa, que é a principal associação simbólica que atribui significado aos símbolos. O conceito de aprendizagem, que é uma continuação da representação, em um nível mais abstrato e abrangente. - Um aprendizado protativo que seja o oposto de representativo e que precise de conhecimento prévio de conceitos e símbolos. Seu objetivo é promover a
proposta por meio de conceitos mais ou menos abstratos. (Disponível em www.xr.pro.br/monografias/ausubel.html. Acesso em 05/10/2015). 5. A utilidade da memorização de Ausubel (1980) também definiu a aprendizagem mecânica analisando a interação entre professor, aluno e conhecimento. Neste treinamento, o conteúdo se torna livre ou fraco na estrutura mental. Frases como as que são lidas em livros didáticos ou faladas
em sala de aula são lembradas. Aprendizado significativo e mecânica são formas de cognição e não contradizem, segundo Ausubel. Esses dois processos são contínuos. Há momentos em que você precisa lembrar de algumas informações que são armazenadas, aleatoriamente, e que não se aplicam a outras ideias que já existem. Outras situações de aprendizagem, no entanto, devem contribuir para o evento de um novo
relacionamento, para que você possa construir conhecimento. A aprendizagem significativa é constante porque, embora também haja esquecimento, há um resíduo que pode voltar a qualquer necessidade e o treinamento mecânico é temporário porque é, com o tempo, mais fácil de esquecer porque a informação se torna livre. 6. Avaliar o ensino significativo do professor é um valor que tem sido aceito por um grupo de pessoas em
um determinado momento da história humana e que é o conhecimento considerado válido nesse contexto. Inicialmente, a avaliação não apareceu na Teoria da Aprendizagem Significativa: foi Novak (1980, p.9) quem a apresentou como um dos elementos da aprendizagem. Para que o professor saiba o que o aluno aprendeu, ele é convidado a explicar o que ele assimilou. É uma avaliação do conhecimento. O conhecimento
adquirido em uma área significativa pode ser transferido para outros dias letivos. A avaliação da aprendizagem requer evidências de aprendizado significativo. Ensino, currículo e conteúdo devem ser avaliados. Novak argumenta que cartões conceituais e diagramas V podem ser ferramentas eficazes de avaliação de aprendizagem. (NOVAK, 1998, p. 41). Novak (1998, p.15) vê a avaliação do processo de aprendizagem como
elemento-chave e defende o uso de cartões conceituais no processo de avaliação do aluno, mas entende que essa ferramenta não deve ser a única, já que a aprendizagem humana é uma realidade que representa vários aspectos. Problema central da avaliação cognitiva da aprendizagem estar em relação ao potencial de que o documento deve avaliar o quadro conceitual e protitante que uma pessoa tem ou até que ponto o
conhecimento é estudado de forma material ou não arbitrária, o que ocorre no caso de uma aprendizagem significativa. (NOVAK, 1998, p. 182). Para Ausubel (2000), a melhor maneira de evitar modelar aprendizados significativos é articular questões e desafios de uma forma nova e desconhecida que exija a máxima transformação do conhecimento adquirido. Segundo ele, os testes de entendimento devem, pelo menos, ser escritos
de forma diferente e apresentados em um contexto, em certo sentido, ao contrário daqueles que foram originalmente encontrados nos materiais de treinamento. Segundo Ausubel, outra forma de verificar se o aprendizado significativo ocorreu é oferecer uma tarefa de aprendizagem ao aluno, em uma sequência que depende de outra que não pode ser realizada sem entender a anterior. Na verdade, o que está sendo avaliado é um
estudo significativo da tarefa anterior. Na prática, essas sugestões de Ausubel, especialmente as primeiras (situações novas e não fatais) podem dificultar a relação entre professor e aluno e a continuidade da aprendizagem significativa. A avaliação de uma aprendizagem significativa deve procurar evidências, pois esse treinamento é espiral, não linear, e ocorre na zona cinzenta de aprendizado contínuo, mecânico e aprendizagem
significativa. Esta é uma zona de bugs, e deve ser aproveitada, não apenas ser punida, porque é normal usar um erro para descobrir. Fazemos isso o tempo todo, mas a educação escolar não é equivocadamente levada em conta. Novas situações são importantes, mas devem ser propostas gradualmente. As primeiras situações são situações que dão sentido aos conceitos e, portanto, devem ser baseadas no entorno do aluno. A
partir daí, outras situações devem ser oferecidas em níveis cada vez maiores de complexidade até que novas situações abstratas sejam alcançadas, fora do contexto do aluno, ou seja, no início, contextualizadas e gradualmente descontextualizadas. Não há razão para ensinar um aluno a estar onde ele está. A educação deve ser libertadora. A avaliação do aprendizado significativo não pode ser apenas um refrigerante (final);
também deve ser formativo (durante o processo) e recursivo (aproveitando o erro), permitindo que o aluno reedita as tarefas de aprendizagem. A avaliação baseada apenas em respostas corretas coletadas por dispositivos de medição é comportamental. A avaliação não é a mesma que a medição. 3. A consideração final da teoria da aprendizagem Ausubel (1980) visa compreender como uma pessoa constrói significados e mostra
maneiras de desenvolver estratégias de aprendizagem que facilitem a aprendizagem significativa. Ninguém saberá se eles não estão motivados. Condições necessárias para uma aprendizagem significativa: a predisposição do aluno à aprendizagem e ao material relacionado à estrutura cognitiva do aluno. Usar como um recurso de avaliação usado com cautela, pode contribuir para um aprendizado significativo. Essa ferramenta dá
ao professor a oportunidade de entender quase imediatamente como o aluno organiza o conteúdo aprendido. Eles podem mostrar mudanças na compreensão do grupo estudantil ou estudantil. Avaliações conhecidas, como testes, testes, autoavaliações, relatórios, etc., também podem ser aplicadas desde que bem formuladas e, assim, contribuam para uma aprendizagem significativa de forma satisfatória. A teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel é uma teoria de classe, com uma possibilidade muito grande de aplicação. Resumindo o pensamento de Ausubel, ele transcreve: Se eu tivesse que generalizar toda a pedagogia em um princípio, eu diria o seguinte: o fator mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno sabe. O conhecimento prévio do aluno é necessário para que o professor possa organizar estratégias didáticas, que são
significativas. Não é fácil, no entanto, saber o que o aluno já sabe, mas os elementos podem ser usados que indicam a direção que deve ser tomada com as estratégias de aprendizagem. Na sala de aula, o professor deve trabalhar a prática docente para que possa, em um determinado sentido, oferecer uma aprendizagem significativa. Para isso, você precisa verificar o que o aluno já sabe e trabalhar no ensino em cima dele. A
visão de Osubel de aprendizagem significativa é cognitiva. Este texto tinha como objetivo mostrar a importância da aprendizagem significativa, tão importante para o ensino de hoje. A tarefa de preparar um aluno para um cidadão, ajudando-o a resolver os problemas que aparecem no dia-a-dia, é a escola. REFERÊNCIAS AUSUBEL et al. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Interamericano, 1980, 625 p. CHAVES, M.I. de A.
Modelagem matematicamente questões ambientais relacionadas à água em relação às funções educacionais e educacionais no 1º Ano - Ensino Médio. Tese do mestrado, 2005. Disponível em: qlt;http www.robertexto.com/archivo3/a-teoria_ausubel.htm. acesso em 05/10/2015. MORIRA, Marco Antonio. Explorando teorias. EPU, São Paulo, 1995. MOREIRA, Cartões conceituais de M.A. e aprendizado significativo. (Texto adaptado
e atualizado em 1997, trabalha com o mesmo título, publicado em O ENSINO, Revista Galaico - Portugues de Sacio-Pedagogia da Sociolinguística Eletrônica. Pontevedra, 1988, 23 (28), p. 87-95). MORIRA, M.A.: BUCHWEIC, B. Novas estratégias de ensino e aprendizagem: mapas conceituais e versões epistemológicas. Lisboa: Plateno Edishes Tjaznitsas, 1993. MOREIRA, M.A. Treinamento significativo. Brasília: Unb, 1999.
PELISARI, A. et al. Teoria significativa da aprendizagem de acordo com Ausubel. Revista Peck, 2001/2002. PIAGET, J, Seis Estudos de Psicologia. 24º lugar. Edição. Exame forense do Rio de Janeiro. Aprendizado preditivo. Disponível em www.xr.pro.br/monografias/ausubel.html. Acesso onografias/ausubel.html.= acesso=&gt;&lt;/www.xr.pro.br/monografias/ausubel.html. Acesso pelo menos05.10.2015&gt;. Recebido: 18/08/2015
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