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David Ausubel

• David Paul Ausubel nasceu em 25 de outubro
de 1918 no Brooklyn, New York, USA.

• Estudou medicina e psicologia na
Universidade da Pensilvânia.

• Estudou na Universidade de Columbia e
obteve seu doutorado em Psicologia do
Desenvolvimento.

• Publicou algumas obras, como: Psicologia da
Aprendizagem significativa verbal.

• Ausubel faleceu em 9 de julho de 2008 aos 90
anos de idade.



• Teoria da aprendizagem de Ausubel: valorização dos 
conhecimentos prévios dos alunos.

• Condições para a aprendizagem significativa:

• Disposição para aprender e não apenas memorizar.

• Conteúdo escolar potencialmente significativo.

• Contribuição significativa na construção da 
sociedade e do conhecimento.

• Piaget e Bakhtin:

Suportes teóricos para a pesquisa base.



Identificar as propostas sobre a 
aprendizagem escolar e a instrução 

formulada pelo psicólogo norte 
americano Ausubel.



Estrutura Cognitiva 

• Para Ausubel (1968), a estrutura cognitiva existente,
tanto o conjunto de ideias presentes num indivíduo, bem
como as suas propriedades organizacionais, num assunto
específico, num determinado momento, é o principal
fator que influencia a aprendizagem.



Estrutura Cognitiva

•Na base desta pirâmide estão
os conceitos com maior poder
de extensão, os mais
abrangentes que inclui os
menos amplos.

•A tarefa da escola é identificar
em cada disciplina os
conceitos mais abrangentes, e
colaborar para que os alunos
aprendam significadamente
cada uma das matérias.



Estrutura Cognitiva
Como aprender conceitos abrangentes de forma significativa

•A estrutura cognitiva adequada é o
uso daqueles conceitos e princípios
essenciais que, numa dada
disciplina, tenham o mais amplo
poder de generalidade.

•No ensino se ouve muitos
professores dizerem que o
conteúdo e a matéria só está sendo
trabalhada porquê é exigida no
vestibular.

•Quantos conteúdos secundários
que podem ser dispensáveis é
transformado em prioritário e
indispensável.





Aprendizagem Significativa

• Para que ocorra a aprendizagem significativa é necessário que
haja um relacionamento entre o conteúdo a ser aprendido e
aquilo que o aluno já sabe, especificamente com algum
aspecto essencial da sua estrutura cognitiva como: uma
imagem ou algum conceito.



Aprendizagem Significativa
• A segunda qualidade que é exigida para que haja
aprendizagem significativa é o relacionamento, entre o novo
item a ser aprendido e os itens relevantes da estrutura
cognitiva, para o conteúdo não ser arbitrário ou por acaso.





Aprendizagem Significativa X
Mecânica
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Processo por meio do qual uma nova 
informação é relacionada de maneira 

substantiva e não arbitrária a um 
aspecto relevante da estrutura 

cognitiva

APRENDIZAGEM MECÂNICA
A nova informação é armazenada  de 

maneira arbitrária e literal, não 
interagindo com aquela já existente na 

estrutura cognitiva





Tipos de aprendizagem 
significativa.

• Aprendizagem de representações: Consiste na
aprendizagem apenas de símbolos em geral, palavras ou
o que elas representam.

• Aprendizagem de proposições: Refere - se ao significado
de ideias expressas. Consiste então em uma ideia
composta, que se expressa verbalmente sob forma de
uma oração e que contem, tantos os significados
conotativo e denotativo das palavras suas funções
sintáticas e relações.



Aprendizagem de conceitos

• A formação de conceitos é própria da criança de até
cinco ou seis anos e consiste na aquisição espontânea
e indutiva de ideias genéricas.

• A assimilação de conceitos é próprio das crianças a
partir de seis ou sete anos, dos adolescentes e dos
adultos que aprendem novos significados conceituais.



Aprendizagem Significativa por 
recepção e descoberta

• Recepção: Na
aprendizagem por
recepção, o conteúdo a
ser aprendido é
apresentado ao aluno na
sua forma final.

• Descoberta: Na
aprendizagem por
descoberta, o conteúdo
a ser aprendido não é
dado na sua forma final,
mas deve ser descoberto
pelo próprio aluno.



Aprendizagem Receptiva Significativa

• Ocorre quando o professor apresenta a generalização
de algo, e o aluno a relaciona com sua estrutura
cognitiva.



Aprendizagem Receptiva Mecânica

• Ocorre quando o professor apresenta a generalização
de algo, e o aluno simplesmente a memoriza e não
compreende.



Aprendizagem por Descoberta 
Significativa
• Ocorre quando o estudante mesmo formula a
generalização e relaciona as idéias existentes nas suas
estruturas cognitivas.



Aprendizagem por Descoberta 
Mecânica
• Se o aluno chegar à generalização por ele mesmo e
procurar apenas memorizá-la.





Usados como estratégias de estudo, faz representação de um 
conjunto de ideias organizados em rede de proposições, para 

facilitar a exposição e organização de conhecimentos. 





• Enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno.

• Bom desempenho quanto á lembrança posterior e

utilização para experimentar novas aprendizagens.

• Conhecimento retido e lembrado por mais tempo.

• Aumento da capacidade de aprender outros conteúdos

de maneira fácil, mesmo se a informação original for

esquecida.

• Mesmo em caso de esquecimento, facilita a

aprendizagem seguinte – “a reaprendizagem”.



O artigo evidencia a necessidade de uma reforma educativa não apenas
sistemática, mas também curricular e metodológica.

A intervenção educativa está condicionada pelo nível de desenvolvimento
dos alunos. A soma de sua competência cognitiva e de seus conhecimentos
prévios marcará o nível de desenvolvimento dos estudantes.

É necessário explorar os conhecimentos prévios e conectá-los aos novos
através da comunicação, desta forma será possível modificar as estruturas
dos sujeitos e desenvolver o aprendizado significativo.

O professor, quando em suas práticas pedagógicas consegue transpassar
os conteúdos compreendidos pelo currículo da unidade, de forma
inovadora, ativa, dinâmica, possibilita ao aluno, aprender a aprender.

A participação ativa na aquisição de conhecimentos proporciona ao aluno
uma reelaboração pessoal e não a repetição ou cópia do que já existe.
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